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1. INTRODUCCIÓ 

Tenint en compte la RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix              

l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius            

dins el marc del Projecte Educatiu de Centre. (DOGC 7336 - 24.03.2017) elaborem el             

Projecte de Convivència de la nostra escola. 

El nostre Projecte Educatiu, del qual el Projecte de Convivència en formarà part, es              

basa en la pedagogia del respecte i és en aquest sentit que es convida a tota la                 

comunitat educativa a establir uns vincles de confiança tenint en compte la            

participació de tots els agents educatius. En aquest sentit es considera que el Projecte              

de Convivència ha de tenir la màxima difusió entre tots els membres que formen la               

comunitat educativa i ha d’estar obert a tots ells.  

 

“Conviure significa viure plegats i en bona relació. La convivència demana la            
formació integral de la persona i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la               
participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte          
a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de pau. La convivència               
comporta una consciència de la pròpia identitat que implica l’acceptació de           
l’altre i un sentit de pertinença i contribució personal a la societat.” 

(Projecte de Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016)  

 

El projecte de convivència recull les mesures de promoció de la convivència, els             

mecanismes i les fórmules per a la resolució pacífica dels conflictes, especialment la             

mediació, així com els processos i les mesures d'intervenció educativa aplicables en cas             

d'incompliment de les normes d'organització i funcionament del centre i d'acord amb            

la normativa vigent.  
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El projecte de convivència reflecteix les accions que l’escola desenvolupa per capacitar            

tot l'alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva                 

dels conflictes. Les accions que s'hi proposen s'han d'abordar des de tres nivells             

diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i marc organitzatiu. Així mateix,            

aquestes accions han d'anar adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits              

diferents: aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres              

àmbits d'intervenció afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors, actituds i         

hàbits relacionals.  

La nostra comunitat educativa declara unànimement la seva voluntat d’assolir un nivell            

de violència 0 i és en aquest sentit que busca sempre donar al seu alumnat les eines                 

més adequades que els ajudin a mostrar-se tal com són, acceptant les qualitats i              

limitacions, tant pròpies com d’aquells qui els envolten. En aquest sentit aquest és un              

document viu que es manté ferm i inamovible en la seva base però que es podrà                

modificar i/o ampliar en tot allò que ajudi a assolir el seu objecte principal.  

 

A l’escola cap persona ha de patir cap mena d’assetjament. Assolir aquest            
objectiu requereix un esforç permanent de tothom qui participa en el procés            
educatiu, especialment dels qui l’apliquen i dels qui el supervisen.  

(Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals.          
Incidència als centres educatius) 

Per educar en la convivència ens volem basar en les relacions humanes, en capacitar              

les persones per saber trobar allò que ens uneix més que el que ens diferencia, i                

promoure el coneixement de tots els membres de la comunitat educativa per així             

establir unes relacions de respecte, atès que aquest coneixement és la base de             

l’estimació.  

El conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d’una societat             
oberta i complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les             
generalitzacions i a partir de la gestió positiva dels conflictes. Aquests són els             
fonaments d’una escola inclusiva i d’una educació intercultural que han de           
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contribuir a garantir la igualtat i a respectar la diversitat en una societat més              
cohesionada i menys excloent. 

(Projecte de Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016)  

2. NORMATIVA i MARC LEGAL 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 121.2             

l’obligatorietat que tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin dins el              

Projecte educatiu de centre.  

La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa,                

determina a l’article 124.1 que els centres inclouran a la programació general anual el              

seu pla de convivència i totes aquelles actuacions i activitats programades pel foment             

de la convivència escolar.  

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que l’aprenentatge              

de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha              

d’expressar el projecte educatiu de cada centre. Els centres han d’establir mesures de             

promoció de la convivència.  

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, disposa a            

l’article 23.2 que les normes d’organització i funcionament del centre han           

d’incorporar les mesures de promoció de la convivència establertes en el centre.  

El Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la                 

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, reforça el caràcter            

educatiu que han de tenir els processos i les accions que s'emprenguin, tant per              

prevenir com per corregir conductes inadequades. A l’article 6 s’estableix que a cada             

centre s’ha de constituir una comissió de convivència.  
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La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la              

implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins el marc del             

Projecte educatiu de centre, determina que els centres educatius del Servei           

d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de convivència en el             

marc del seu Projecte educatiu, en un termini màxim de tres anys a partir de la data                 

de publicació.  

 

3. CONTEXTUALITZACIÓ 

Fruit de la mancança de places escolars de la població de Caldes de Montbui, a               

principis de l’any 2006 l’Ajuntament de Caldes i la Generalitat de Catalunya van decidir              

d’obrir una nova escola pública d’educació infantil i primària al nostre poble.  

 

De manera virtual, una trentena de famílies van preinscriure els seus fills a aquesta              

nova escola. Va ser així com el 12 de setembre de 2006, 5 mestres, 47 alumnes de P3,                  

P4 i P5 repartits en tres grups classe (2 de P3 i 1 de P4 i P5 compartits) van obrir les                     

portes de l’escola, aleshores formada per barracons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia de l’Escola al seu primer any de funcionanent, curs 2006/07. 

5 



 

La previsió del Departament d’Ensenyament en relació el futur de l’escola ha estat             

canviant al llarg dels anys. Malgrat les diferents intencions del Departament l’escola El             

Calderí finalment ha seguit essent una escola d’Educació Infantil i Primària, tal com va              

ser concebuda dels seus inicis. 

L’edificació d’un edifici per al centre va tenir lloc durant el curs 2015/16 i la retirada                

dels mòduls dels alumnes d’Educació Primària es va efectuar el juny de 2016. En              

l’actualitat l’edifici és compartit amb l’Institut Pic del Vent, el qual en té la titularitat i                

seguim amb barracons a les aules d’educació infantil i cicle inicial.  

El centre, fruit de la davallada de natalitat, ha esdevingut una escola d’infantil i              

primària d’una línia. En un futur proper es preveu que l’escola es fusioni amb l’institut               

Pic del Vent donant lloc així a un nou projecte d’institut escola.  
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Situació de l’escola 

L’escola està ubicada en un terreny erm del barri del Bugarai, al sud de la població. Al                 

seu inici aquest barri era el mes desolat i humil de tot el municipi.  
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4. PRINCIPIS QUE ORIENTEN L’ACCIÓ PER A UNA BONA        
CONVIVÈNCIA 

Els principis d’actuació d’aquest Projecte de Convivència són:  

▪ La participació i la corresponsabilitat de la comunitat educativa i dels agents            

educatius de l’entorn amb l’objectiu d’aconseguir una actuació compartida i          

coherent, eficaç i eficient, fonamentada en una cultura dialògica i intercultural,           

basada en l’acord i la norma i concretada amb fermesa, rigor i afecte.  

▪ L’actuació global i integral perquè amb mesures parcel·lades no s’aconsegueix          

un clima necessari per a la convivència.  

▪ La millora constant de les actuacions, per tal de donar una resposta ajustada a              

les necessitats més greus i més urgents i establir els instruments i els indicadors              

que permetin anar ajustant les estratègies, les actuacions i els recursos. 

▪ Una gestió diligent en el tractament de la informació sensible i la imatge de              

caràcter personal per tal de garantir la confidencialitat. 

 

4.1. MISSIÓ I VALORS 

El Projecte de Convivència té com a missió principal el fet de contribuir a l’èxit 
personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat. (Projecte de Convivència i 
èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016)  

 

Al mateix temps, amb l’elaboració del present document, es pretén conscienciar tota            

la comunitat educativa que el foment de la convivència és la base de tot Projecte               

Educatiu. El projecte de convivència té el seu fonament en l’ideari de l’escola i els seus                

valors. El fet que persegueix, és que tots i cada un dels seus alumnes aprenguin a tenir                 

una bona relació i acceptació de sí mateixos, amb els altres i amb el món que els                 

envolta per tal d’aconseguir l’èxit acadèmic, personal, social i professional.  
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Són base del projecte de convivència el respecte, la llibertat, la democràcia, el diàleg,              

la comunicació, el treball conjunt entre família i escola, el coneixement profund d’un             

mateix i dels altres, l’estimació sana, l’esforç, la responsabilitat, la inclusió, la inquietud             

pel coneixement i l’aprenentatge, l’acollida, la competència social, l’educació         

intercultural, l’educació emocional, l’educació per la pau, la mediació, entre d’altres.  

Atenent als principis fundacionals de l’escola en els quals les famílies i els professionals              

van de la mà en l’educació i formació de l’alumnat, un dels valors principals que               

promou aquest projecte és el de la coresponsabilitat i el diàleg constructiu entre el              

propi equip docent i les famílies aquest equip docent, favorable sempre al creixement i              

maduresa de l’alumnat. Per tot plegat, doncs, ell projecte de convivència té com a              

missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat.  

Els valors que defineixen l’escola El Calderí són tots ells pilars i garantia d’una bona               

convivència. És per això que estem segurs que la promoció d’aquest projecte afavorirà             

el creixement dels alumnes com a principals protagonistes de l’escola. Estem           

convençuts que creant una cultura que promogui l’elogi de les qualitats i valors que              

aporten cada un dels agents implicats ens ajudarà a tots a conèixer, aprendre i estimar               

tots aquells qui formem la nostra petita gran comunitat educativa. 
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5. CONCEPTES CLAUS 

Tot seguit es mostren alguns dels conceptes clau en el Projecte de Convivència de              

l’escola extrets del Projecte de Convivència i èxit educatiu, orientacions del           

Departament d’Ensenyament (2016). 

 

Agressió: acció no justificada contra l’equilibri, la integritat o els drets d’una persona             

mitjançant amenaces o atacs.  

 

Assertivitat: És la capacitat d’expressar i defensar les pròpies emocions i idees tot             

respectant les dels altres.  

 

Assetjament (Bullying): Qualsevol forma de maltractament físic, verbal, psicològic,         

social, moral, sexual, ideològic o virtual, sostingut en el temps, definit per la seva              

freqüència i intencionalitat de causar dany i patiment a un subjecte en concret, que              

pot ser exercit per un individu o un grup, amb participació passiva o activa de la resta                 

de companys, produït per una desigualtat de poder, generant un canvi de personalitat             

en la víctima o víctimes (ansietat, descens de l’autoestima, quadres depressius) que            

dificulten la seva integració en el medi escolar i el desenvolupament normal dels             

aprenentatges. Aquesta acció negativa i intencionada, situa la víctima en una posició            

de la que difícilment pot sortir-ne pels seus propis mitjans.  

 

Ciberassetjament: assetjament intencionat, repetit i mantingut en el temps portat a           

terme a través de les tecnologies que pot produir-se a l’escola i fora d’ella, amb o                

sense anonimat per grups d’individus contra víctimes que no poden defensar-se.  

 

Empatia: És la capacitat per connectar, respectuosament, amb els sentiments i les            

emocions de les altres persones i per comprendre els seus arguments i punts de vista.  
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Pràctiques restauratives: Les pràctiques restauratives constitueixen un ventall d’eines         

que permeten prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte per tal             

de millorar la convivència i reforçar els vincles afectius entre les persones afectades             

per aquestes situacions.  

 

Violència: Coacció física o moral exercida sobre una persona per obligar-la a una             

determinada acció o omissió. 

 

Absentisme: és l’absència reiterada i no justificada, dins de l’horari escolar, d’alumnat            

en edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està matriculat.  

 

Acollida: és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu posa en              

funcionament per acompanyar els nous membres de la comunitat educativa, o els que             

s’incorporen després de processos d’absència, en la vida i la cultura del centre, i,              

alhora, fer-los partícips dels projectes que s’hi desenvolupen.  

 

Coeducació: Acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i           

individualitats de l’alumnat, independentment del seu sexe o orientació sexual,          

potenciant la igualtat real d’oportunitats. Cerca l’eliminació de tota mena de           

discriminació per raó de gènere o d’orientació sexual i el respecte per a la diversitat de                

l’alumnat.  

 

Competències soci emocionals: és la presa de consciència d’un mateix i la millora de              

les condicions de les relacions interpersonals i, per tant, de la convivència dins els              

centres educatius.  

 

Comunicació entre família i escola: és el conjunt sistemàtic d’actuacions i canals que             

el centre educatiu posa en funcionament amb l’objectiu de compartir la responsabilitat            

educativa i millorar l’èxit educatiu de l’alumnat i també el funcionament del centre. Cal              

explicitar a les famílies què fem i per què ho fem en tot moment i, amb el mateix                  

propòsit, conèixer quines són les seves expectatives i opinions.  
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Conflicte: situació en la qual dues o més persones estan en desacord perquè els seus               

interessos són incompatibles, o bé, els perceben així.  

 

Educació intercultural: Promou espais d’inclusió basats en la igualtat i la necessitat de             

compartir uns valors comuns que ajudin a conviure en una mateixa comunitat. Promou             

l’ús de la llengua catalana en un marc plurilingüe com un element de cohesió i igualtat                

d’oportunitats.  

 

Educació per la pau: La convivència és el valor primer de tota societat que busqui la                

pau i que utilitza el diàleg per resoldre tot tipus de qüestions.  

 

Esforç: l’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per              

aconseguir uns objectius determinats. Constitueix la base fonamental perquè         

l’alumnat obtingui un major rendiment.  

 

Mediació: procés de gestió positiva de conflictes.  

 

Inclusió: suposa una millora evolutiva respecta a la idea d’integració. La inclusió pretén             

que siguin els mateixos centres educatius els que s’adaptin a la diversitat de l’alumnat              

que tenen escolaritzat de manera que el centre identifiqui les barreres que dificulten             

l’aprenentatge, la socialització i la participació de l’alumnat i cercar-les, eliminar-les o            

minimitzar-les.  

 

Norma: La norma és l’instrument regulador de la convivència que té com a finalitat              

garantir els drets i els deures de tothom. Les normes del centre estan recollides en el                

document NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre), que són les           

propostes compatibles i coherents amb la normativa vigent de rang superior i            

adaptables a l’especificat del nostre centre educatiu.  

 

Participació: és molt clar que s’aprèn participant. En aquest sentit el centre necessita             

d’estructures que facilitin la participació dels alumnes i pràctiques que hi convidin. De             

manera especial l’escola, amb el Projecte de Comunitat d’Aprenentatge, incideix en la            
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participació de les famílies en la tasca educativa de l’escola. La seva implicació és un               

factor determinant en l’èxit educatiu dels seus fills.  

 

Carta de compromís educatiu: és l’instrument que estableix el marc de comunicació i             

de participació entre l’escola i la família per dur a terme una acció coherent i               

coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant i jove.  

 

Respecte: Principi bàsic per viure i conviure en societat, actitud de reconeixement dels             

drets de les persones i la valoració de la seva identitat, opinió i manera de pensar. És                 

necessari potenciar el respecte a un mateix, als altres, al món.  

 

Responsabilitat: Capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i d’assumir les            

conseqüències dels propis actes.  

 

A les NOFC de l’escola tenim desenvolupada l’estructura organitzativa de govern,           

coordinació i participació al centre. Al punt V hi ha un apartat sobre convivència al               

centre que, entre altres qüestions, defineix els tipus de conflictes i les diferents             

actuacions per resoldre’ls. 

 

6. OBJECTIUS GENERALS  
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Alguns dels objectius generals del PEC que es vinculen amb la bona convivència al              

centre són:  

● Millorar la convivència a través dels valors democràtics, de diàleg, d’entesa i de             

consens. 

● Superar les desigualtats per superar l’exclusió social a favor de l’escola           

inclusiva. En aquest sentit el sistema educatiu ja disposa a Catalunya de            

diversos instruments, un d’ells, el Decret 150/2017 d’atenció educativa a          

l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.  

● Oferir una pedagogia de vincles i relacions a tota la comunitat. 

● Aconseguir l’èxit educatiu plantejant un currículum que proporcioni a tothom          

expectatives d’èxit des de l’educació competencial.  

● Concebre la pedagogia sistèmica com a eina d’inclusió a l’escola per tal de             

dignificar les arrels i la identitat de cadascú. 

  

7. DIAGNOSI 
 

 

La diagnosi l’hem fet a partir d’un formulari que es va lliurar a tot el claustre. Som conscients                  

que és una diagnosi poc representativa de tota la comunitat perquè hi falta recollir l'opinió de                

les famílies i alumnes, però és un punt de partida que, en el moment de la revisió del                  

document, incorporarem. 

DIAGNOSI ÀMBIT D’AULA, CENTRE I ENTORN 

Pel que fa a la COEDUCACIÓ els resultats evidencien que a l’escola aquest àmbit està ben                

enfocat perquè treballem des de l’enfocament coeducatiu. No obstant, els resultats demostren            
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que podem implicar més a les famílies en la necessitat del treball de la coeducació i la                 

prevenció de violència masclista, que podem tenir presents els protocols del Departament i             

podem planificar més estratègies de prevenció. De fet, el curs 2019/20, per a treballar aquest               

àmbit, vam incorporar uns Tallers de prevenció de violència masclista, organitzats pel            

Departament d’Educació tant per alumnes de cicle superior com a per a les seves famílies. Ens                

coordinem poc amb entitats de l’entorn per promoure la coeducació.  

 

Pel que fa a l’EDUCACIÓ INTERCULTURAL, eduquem des de l’acció tutorial en la comprensió de               

la diferència i la diversitat cultural, però ens manquen estratègies concretes per implicar les              

famílies en l’educació intercultural. Ens hem adonat que difonem poc les bones pràctiques             

realitzades. 

A l’escola treballem els valors de l’EDUCACIÓ PER LA PAU. La diagnosi reflecteix que ens falta                

també incorporar les famílies en el treball d’aquest àmbit i que promovem amb poques              

estratègies i accions concretes  la cultura de la pau i el coneixement dels drets humans.  

EDUQUEM EMOCIONALMENT I DES DEL RESPECTE a l’alumnat, potenciem la competència           

social i comunicativa de manera transversal a través de diferents metodologies. No obstant, el              

claustre demana l’especificació d’estratègies concretes. A l’escola, fomentem els valors de           

l’educació socioemocional de l’alumnat i recollim i fem difusió de les bones pràctiques. Es              

sensibilitza al claustre, alumnes i famílies en el valor del respecte com a principi bàsic. 

Pel que fa l’EDUCACIÓ EN LA GESTIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES, desenvolupem, en el marc              

de l’acció tutorial, actuacions concretes per afavorir que els alumnes desenvolupin les            

competències per conviure i l’educació en la gestió positiva dels conflictes. No fem ús del               
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servei de mediació, però disposem d’activitats que promouen l’educació en la gestió positiva             

dels conflictes. 

Mirant l’EDUCACIÓ EN L’ESFORÇ I LA RESPONSABILITAT i en la INCLUSIÓ que treballem             

també a l’escola en el dia a dia i que recollim en els documents de centre, ens adonem que                   

ens manquen accions concretes per implicar a les famílies. Valorem i integrem tots els              

membres de la comunitat i disposem de materials per facilitar l’atenció a la diversitat.  

Al llarg dels anys, hem tingut molts pocs casos d'ABSENTISME a l’escola, motiu pel qual la                

diagnosi reflexa que la treballem poc. 

En relació a la RESOLUCIÓ DE CONFLICTES, treballem amb l’alumnat la prevenció i la gestió               

positiva dels conflictes a l’aula, detectem els conflictes greus i hi intervenim. No deixem              

constància dels processos d’intervenció i resolució dels conflictes a la memòria anual del             

centre.  

Considerem l’ACOLLIDA, com a un factor fonamental per a la convivència a l’escola i l’èxit               

educatiu dels alumnes i tenim sistematitzats els processos d’acollida.  

A l’escola potenciem diferents canals de COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES I LA SEVA             

PARTICIPACIÓ. Considerem que aquests són un punt fort de l’escola ja que la pròpia              

organització com a comunitat d’aprenentatge ho facilita.  

Pel que fa a les NORMES, donem responsabilitat a l'alumnat en la definició de les normes a                 

través de les tutories i el Consell de Delegats. Definim normes clares i concretes i les fem                 

explícites en el dia a dia. 
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8. CONCRECIÓ DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

NIVELLS D’ACTUACIÓ  

Els temes dels projecte de convivència, es poden desenvolupar, doncs, seguint 
aquest quadre de doble entrada: 

 

 

8.1. OBJECTIUS I INDICADORS 

17 

Objectius Generals Objectius Específics Indicadors 

1. Assegurar la participació, 1.1.Dinamitzar la comissió - Existència de la comissió 
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la implicació i el compromís 
de tota la comunitat escolar 

de 
convivència. 
 

de convivència 
 

- Nombre de 
reunions/periodicitat de 
la comissió de 

   convivència 

“ 1.2.Incrementar la formació 
de la comunitat 
escolar en relació amb la 
convivència. 
 

- Oferta d’accions 
formatives en matèria de 
convivència 

   adreçades als diferents 
sectors de la comunitat 

   escolar 
 
- Percentatge de 

professorat format en 
temes de 

   convivència 

2.Ajudar cada alumne a 
relacionar-se amb si mateix, 
amb els altres i amb el món.  

2.1.Potenciar les 
competències 
socioemocionals 

- Inclusió en el currículum 
d’accions concretes per 
potenciar les 
competències 
socioemocionals de 
l’alumnat 

 
- Formació on es 

desenvolupen accions 
per formar en 
competència 
socioemocional 

“ 2.2. Potenciar les habilitats i 
competències 
necessàries per a la gestió 
positiva dels 
conflictes. 

- Inclusió en el Pla d’acció 
tutorial d’actuacions per 

       treballar la gestió 
positiva dels conflictes 

 
- Relació d’estratègies del 

centre que afavoreixen 
la gestió positiva dels 
conflictes (racó de 
diàleg, tutoria 
compartida, pràctiques 
restauratives, etc.) 

 

“ 2.3. Educar infants i joves en 
el desenvolupament d’uns 
valors instrumentals 
(respecte, esforç, 
responsabilitat, etc.) que els 

- Relació d’actuacions 
orientades a l’educació 
en valors 

 
- Relació d’actuacions 
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permetin formar-se com a 
futurs ciutadans 
responsables i 
compromesos. 

que promouen l’ajuda 
entre iguals en el centre 

 

“ 2.4. Educar en el valor de la 
norma i potenciar 
la participació de l’alumnat 
en la seva 
elaboració. 

- Inclusió en l’acció 
tutorial d’accions 
orientades a educar 

       sobre el valor de la 
norma per a la 
convivència 

 
- Participació de 

l’alumnat en 
l’elaboració de les 
normes 

       d’aula en el marc de 
l’acció tutorial i el 
consell de delegats 

 
- Existència d’espais 

perquè els delegats dels 
alumnes participin en 
l’elaboració de les 
normes de centre 

3. Potenciar l'equitat i el 
respecte a la 
diversitat de l’alumnat en un 
marc de 
valors compartits. 

3.1 Garantir l’òptima 
incorporació dels nous 
membres de la comunitat 
escolar. 
 

- Existència i difusió 
de protocols 
d’acollida de 
qualsevol membre 
de la comunitat 
escolar (alumnat, 
famílies, professorat, 
PAS, etc.) 

 
- Ús d’enquestes per 

valorar el grau de 
satisfacció del 
procés d’acollida, 
adreçades als 
diversos sectors de 
la comunitat 

 
- Relació d’activitats 

en el marc de l'acció 
tutorial per a 
l'acollida del nou 
alumnat (activitats 
de presentació del 
centre, alumnes 
padrins, activitats 
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inter-etapes, etc.) 
 
 

“ 3.2 Promoure una cultura 
inclusiva que 
respecti i valori les 
diferències en un marc de 
valors compartits. 
 

- Relació d’estratègies 
metodològiques a 
l’aula que 
afavoreixen la 
interrelació dels 
alumnes 

- Relació d’accions per 
visibilitzar les 
diferents cultures 
existents al centre 

 

“ 3.3.Potenciar l’educació 
intercultural.  
 

- Incorporació de la 
perspectiva 
intercultural a les 
àrees o matèries del 
currículum 

 
- Relació d’accions per 

visibilitzar la 
diversitat existent al 

               centre 

4. Fomentar la  
cultura del diàleg com a eina 
bàsica en 
la gestió del conflicte. 
 

4.1. Sensibilitzar la 
comunitat escolar en la 
importància del valor del 
diàleg i la gestió 
positiva dels conflictes. 
 
 
 

- Relació d’actuacions 
de sensibilització 
portades a terme 

              en el centre 

5.Fomentar una cultura de la 
pau i la noviolència, 
juntament amb els valors 
que fan possible preservar i 
enriquir la vida de totes les 
persones. 

5.1. Participar en iniciatives i 
projectes compromesos en 
la cultura per a la pau.  
 

- Relació d’iniciatives 
en les quals participa 
el centre 

“ 5.2. Formar les persones 
perquè siguin capaces 
d'informar-se, entendre i 
analitzar críticament 
situacions de conflicte social, 
de violència i de pau. 
 
 

- Incorporació en el 
currículum de 
continguts sobre els 
drets humans i la 
comprensió crítica 
del món 

 



 

Planifiquem a continuació un conjunt d’accions proactives, afavoridores de la convivència que            

contribueixen a crear un bon clima escolar, ajuden a fer que l’alumnat sigui competent en la                

relació amb si mateix, amb els altres i amb el món, i propicien l’èxit acadèmic, personal, social i                  

laboral. 
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“ 5.3.Elaborar una estructura 
organitzativa i una 
gestió de recursos que 
afavoreixin la 
convivència i el clima 
escolar. 
 
 

- Existència de 
mesures i 
estratègies per a 
l’acció tutorial 

 
- Existència d’espais 

de relació informal 
per als diferents 
col·lectius del centre 

“ 5.4 Potenciar la participació 
de tots els 
sectors de la comunitat 
escolar com a 
element bàsic per garantir la 
convivència i el 
clima escolar. 
 
 

- Existència de 
comissions mixtes 
integrades per 
membres dels 
diferents sectors de 
la comunitat escolar 
 

- Grau de participació 
de les famílies 
 

- Existència d’un perfil 
dels delegats i 
delegades 
  

- Existència de canals 
de  coordinació 
periòdica de l’equip 
directiu i les famílies 

- Participació de les 
comissions en els 
processos d’acollida 
de les famílies 

 



 

8.2. Planificació: VALORS I ACTITUDS 
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Tema  

 
 
 

Coeducació 

La coeducació proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a           
tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les         
relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada           
gènere i transformar-les en relacions més justes i plurals. 
 
Una bona acció coeducadora tant a nivell de centre, com d’aula i            
entorn és fonamental per prevenir la violència masclista i         
homòfoba, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció           
prematura de relacions abusives. 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Aplicació del protocol de prevenció, detecció i intervenció 
enfront conductes d’odi i discriminació en cas de conflicte 
greu amb l’alumnat en l’àmbit de la coeducació i la violència 
masclista o homòfoba. 

- Reforç del treball preventiu a les famílies contra la violència 
de gènere 

 
ACCIONS ÀMBIT AULA: 
 

- Planificació d’espais de tutoria per establir diàlegs sobre el 
respecte a la diferència i a la diversitat de gènere i 
orientació sexual mitjançant elements de reflexió i anàlisi de 
material per al tractament de la diversitat. 

- Concreció d’actuacions per reconduir actituds quan 
detectem rols o estereotips discriminatoris en el grup i en 
els jocs. 

- Revisió de les relacions que es donen dins del clima de 
l’aula, per ajudar que siguin igualitàries i no discriminatòries 
(sociogrames) 

- Potenciació de la tutoria individualitzada i la tutoria entre 
iguals. 

 
ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Orientació a les famílies en la necessitat d’educar els seus 
fills i filles en la coeducació i en la prevenció de la violència 
masclista i homòfoba. 

- Col·laboració amb els mitjans d’àmbit local (ràdio, premsa, 
televisió, etc.) per fomentar valors com la igualtat de gènere 
i promoure campanyes sobre la coeducació. 
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Tema  

 
 
 

Educació 
Intercultural 

L’Educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de         
preparar a la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una         
societat plural i democràtica. Té com a finalitat última la igualtat en            
drets, deures i oportunitats de totes les persones, i el dret a la             
diferència en un marc de valors convivencials compartits. L’educació         
intercultural promou espais d’inclusió basats en la igualtat i la          
necessitat de compartir uns valors comuns que ajudin a conviure en 
una mateixa comunitat.  
 
També promou l’ús de la llegua catalana en un marc plurilingüe com 
un element de cohesió i igualtat d’oportunitats. 
 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Utilització dels protocols d’assetjament i i ciberassetjament 
en cas de detectar situacions de maltractament originades 
per raó de raça o naixença. 

- Ús de llibres i materials que tractin sobre les diverses 
cultures o ètnies de l’alumnat del centre i de l’entorn. 

- Difusió de les actuacions culturals de qualsevol membre de 
la comunitat educativa com a referents positius. 

- Acompanyament el procés educatiu de l’alumnat nouvingut 
i les seves famílies.. 

 
ACCIONS ÀMBIT AULA: 
 

- Potenciació de les assemblees d’aula com una oportunitat 
per educar en la diversitat. 

- Incorporació en l’acció tutorial, activitats d’educació 
intercultural que suposin una reflexió sobre els valors i 
creences propis, i una formació bàsica sobre el coneixement 
i el respecte a l’altre. 

- Intervenció de manera immediata i amb fermesa per 
erradicar actituds i expressions discriminatòries i reaccionar 
davant qualsevol acte de racisme o xenofòbia. 

 
ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Ús dels recursos i orientacions del web Família i Escola. 
Junts x l’Educació referents a l’educació en valors i 
orientar-ne l’ús. 

- Acompanyament en la participació de tots els alumnes en 
les diferents entitats de l’entorn de tipus cultural, esportiu, 
de lleure, voluntariat, etc. 
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Tema  

 
 
 

Educació 
 per la pau 

L’educació per la pau té com a objectiu fomentar una cultura de pau             
i noviolència, juntament amb els valors que fan possible preservar i           
millorar la vida de totes les persones. 
 
L’educació per la pau està conformada per tots els valors,          
comportaments, pràctiques, actituds, sentiments i creences que       
acaben construint-la. 
 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Establiment en el Pla d'acció tutorial mesures, estratègies i 
actuacions per al desenvolupament de la cultura de la pau 
en el centre. 

- Aprofitament de les diades commemoratives per reflexionar 
sobre la pau i els drets humans. 

- Manteniment del treball cooperatiu entre els membres de 
la comunitat escolar com a model de convivència 
(comissions mixtes: comissió comunitat escola de pares, 
comissió econòmica, comissió d’activitats extraescolars, de 
biblioteca, etc.) 

- Difusió de les bones pràctiques del centre 
 
ACCIONS ÀMBIT AULA: 
 

- Planificació d’activitats de reflexió sobre la pau basada en 
l’equitat, la justícia social, els drets humans i la resolució 
pacífica de conflictes. 

- Manteniment de relacions entre l'alumnat que es basin en 
el reconeixement i el respecte mutu (tutoria entre iguals, 
apadrinament lector, etc.). 

- Planificació i seqüenciació dels continguts de l’educació per 
a la pau i sobre els drets humans 

 
ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Difusió entre les famílies de la pràctica d’activitats culturals i 
de lleure de l’entorn com un element d’arrelament al 
territori i de cohesió social. 

- Col·laboració en l’elaboració i desenvolupament de 
projectes solidaris i cooperatius amb altres centres de 
l’entorn. 
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Tema  

 
 
 

Educació 
 socio- 

emocional 

Entenem per educació socioemocional la capacitat de reconèixer les         
pròpies emocions i les dels altres, i saber-les expressar, utilitzar i           
gestionar de manera positiva. Això permet adquirir unes adequades         
actituds personals que ajudaran a mantenir bones relacions amb els          
altres i a viure en societat. L’educació socioemocional pretén         
potenciar el desenvolupament de les competències socioemocionals       
com a element essencial per a la formació integral dels alumnes. 
 
L’objectiu de l’adquisició de les competències socioemocionals és la         
pressa de consciència d’un mateix i la millora de les condicions de            
les relacions interpersonals i, per tant, de la convivència dins els           
centres educatius. Disposar de mecanismes per millorar la        
competència socioemocional de l’alumnat i la seva assertivitat        
enfront de la pressió de grup, els ajudarà a gestionar els conflictes            
dins d’un ambient de respecte i de valors democràtics. També          
facilitarà la prevenció de l’assetjament o de la pertinença a grups de            
risc. 
 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Programació d’actuacions específiques de sensibilització 
(claustre, reunions informatives a famílies, comissions 
mixtes, etc.) sobre educació socioemocional. 

- Presa de consciència que tota la comunitat escolar 
(professorat, pares i mares, membres del PAS i voluntariat) 
som un model de referència per a l’alumnat. 

- Potenciació d’espais de relació informal entre tots els 
membres de la comunitat educativa (actes de final de 
trimestre, festes de final de curs, sopars de promoció, 
celebracions, etc.). 

- Utilització de canals de comunicació per afavorir la relació 
entre els membres de la comunitat escolar i el sentiment de 
pertinença al centre. 
 

ACCIONS ÀMBIT AULA: 
 

- Tractament en la tutoria individualitzada dels aspectes 
emocionals i afectius i les expectatives dels alumnes. 

- Realització d’activitats perquè l’alumnat desenvolupi la 
consciència emocional (percebre emocions i sentiments, 
identificar-los, posar-hi nom, expressar-los, etc.). 

- Realització d’activitats perquè l’alumnat desenvolupi 
l’autoestima. 

- Conscienciació de l’alumnat del seu aprenentatge. 
- Desenvolupament d’estratègies d’autoconeixement (gustos 
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i aficions, activitats d’autoavaluació, trets de personalitat...) 
- Planificació de dinàmiques de grup per potenciar una 

conducta assertiva entre els alumnes i l’empatia. 
- Planificació d’activitats per fomentar la interacció emocional 

positiva (activitats d’elogi dels companys, reconeixement i 
respecte mutu, relacions cordials i afectuoses, etc) 

- Treball del contingut de contes i dilemes morals amb la 
metodologia reflexiva. 

- Promoció d’activitats curriculars que permetin expressar i 
argumentar opinions, pensaments, emocions i vivències. 

 
ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Coordinació amb la biblioteca municipals per potenciar les 
capacitats comunicatives (gust per la lectura, etc.) i el 
respecte per la diversitat lingüística (per exemple, l’activitat 
“conta contes”). 

- Utilització dels recursos i les orientacions del web Família I 
Escola, Junts x l’Educació referents a l’educació en valors i 
orientar-ne l’ús. 

-  
 

Tema  

 
 
 

Educació 
 en el 

respecte 

El respecte s’entén com l’actitud de reconeixement dels drets de les           
persones i la valoració de la seva identitat, opinió i manera de            
pensar, i constitueix el principi bàsic per viure i conviure en societat.            
La manca de respecte pot generar conflictes en tots els àmbits:           
personal, familiar, escolar, etc. 
 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Sensibilització sobre la importància del respecte a tots els 
membres de la comunitat com un principi bàsic en 
l’aprenentatge. 

- Disseny en el pla d’acció tutorial activitats que fomentin el 
diàleg, el respecte i la valoració de les diverses opinions i 
creences. 

- Potenciació de la participació de l’alumnat en diversos 
òrgans (consell de delegats, assemblea d’aula, etc.) com un 

- element de respecte cap a ells. 
- Fixació de normes i límits clars que garanteixin el respecte 

entre l’alumnat i cap a tots els membres de la comunitat 
escolar. 
 
 

ACCIONS ÀMBIT AULA: 
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- Realització activitats tutorials que desenvolupin 

l’autoconeixement de l’alumnat. 
- Acompanyament de  l’alumnat en el reconeixement dels 

seus límits i capacitats. 
- Educació de l’alumnat en el coneixement i l’expressió de les 

emocions pròpies. 
- Realització d’activitats que desenvolupin l’autoestima entre 

l’alumnat. 
- Treball de l’adquisició d’hàbits i rutines (puntualitat, 

respecte al torn de paraula, realització de feines/deures, 
etc.) que impliquen una mostra de respecte al grup. 

- Utilització de mètodes d’aprenentatge cooperatiu (treball 
d’investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre 
iguals, projectes compartits, etc.) per potenciar el valor del 
respecte entre tots els membres del grup. 

- Implicació de l’alumnat en el bon ús dels materials i la 
conservació de l’aula (càrrecs de responsabilitat, concursos, 
etc.). 

- Adopció de mesures de reutilització i reciclatge de materials 
d’aula i de reducció del consum energètic  

- Potenciació de sortides escolars i el treball amb altres 
centres per conèixer millor i respectar el nostre entorn. 
 

 
ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Organització conjuntament amb les famílies d’activitats que 
fomentin entre l’alumnat el coneixement, la cura de l’entorn 
i el compromís cívic. 

- Desenvolupament d’actuacions que propiciïn el respecte i el 
bon ús dels espais públics al voltant dels centre escolar 
(campanyes locals de recollida de deixalles, apadrinament 
del parc del barri…) 

- Obertura del centre a les entitats de l’entorn perquè donin a 
conèixer a l’alumnat i les famílies les seves propostes d’acció 
educativa. 

 

Tema  

 
 
 

Educar 

L’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps           
continuat per aconseguir uns objectius determinats. En l’àmbit        
escolar, l’esforç constitueix la base fonamental perquè l’alumnat        
obtingui un major rendiment. El valor de l'esforç els ajudarà a           
ampliar al màxim les capacitats que porten dins per obtenir uns           
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 en l’esforç i 
la 

responsabili
tat 

millors resultats. També els permetrà vèncer i superar els obstacles          
en els diferents àmbits de la seva vida. 
 
Entenem per responsabilitat la capacitat de dur a terme els          
compromisos adquirits i d’assumir les conseqüències dels propis        
actes. En l’àmbit escolar, es tractaria doncs d’aconseguir que         
l’alumnat es comprometi en el seu propi procés d’aprenentatge, és          
a dir, que sabés quins són els seus deures i dur-los a terme de la               
forma més autònoma possible. 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Disseny en el Pla d’acció tutorial activitats que fomentin els 
valors de l’esforç i la responsabilitat entre l’alumnat, i el 
compromís tant individual com col·lectiu. 
 

ACCIONS ÀMBIT AULA: 
 

- Potenciació de la figura dels delegats i delegades com una 
oportunitat per exercir el valor de la responsabilitat. 

- Potenciació de les assemblees d’aula com una oportunitat 
per exercir el valor de la responsabilitat. 

- Establiment de càrrecs de responsabilitat a l’aula com una 
oportunitat per exercir el valor de la responsabilitat entre 
l’alumnat (delegat/da, material, llista, neteja, etc.). 

- Foment de la tutoria entre iguals per educar en valors i 
compromís. 

 
ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Participació i Intercanvi d’experiències i estratègies al 
voltant de la solidaritat i el compromís cívic. 

- Promoció, amb l’administració local, la participació de 
l’alumnat en el teixit educatiu de l’entorn. 

 



 

8.3. Planificació: RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
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Tema  

 
 
 

Educar 
 en la gestió 
positiva dels 

conflictes 

Definim el conflicte com una situació en la qual dues o més persones             
estan en desacord perquè els seus interessos són incompatibles, o          
bé, els perceben així. 
 
L’educació en la gestió positiva dels conflictes té com a objectiu           
primordial proporcionar a l’alumnat les eines, les estratègies i les          
habilitats necessàries per entendre el conflicte com una oportunitat         
d’aprenentatge i gestionar-lo de manera constructiva per tal de         
transformar-lo eliminant els factors violents. 
 
Davant un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar            
arribar a un acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts. 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Inclusió d’activitats relacionades amb l’educació en la gestió 
positiva del conflicte i la cultura de mediació en el pla 
d’acció tutorial. 

- Impuls del treball cooperatiu en tots els àmbits del centre 
educatiu per afavorir les relacions assertives. 

- Impuls de projectes que fomentin les relacions d’ajuda i 
aprenentatge entre iguals (tutoria entre iguals, 
aprenentatge entre iguals, apadrinament, etc.). 

- Formació als membres de la comunitat en relació a 
l’educació en la gestió positiva dels conflictes 
 

ACCIONS ÀMBIT AULA: 
 

- Foment, en el marc d’acció tutorial, els valors necessaris per 
una convivència positiva a l’aula i la gestió positiva dels 
conflictes, com el respecte, la responsabilitat, la cooperació, 
etc. 

- Afavorir la reflexió de l’alumnat, abans de realitzar una 
acció, a valorar les conseqüències que se’n poden 
desprendre i fer-se’n responsable. 

- Impuls del diàleg respectuós i l’escolta activa. 
- Participació de l’alumnat en el procés d’elaboració de les 

normes de convivència d’aula. 
- Concreció i difusió der les estratègies de gestió positiva del 

conflicte. 
- Realització, en el marc de la tutoria, de l’assemblea de 

classe com a espai de diàleg per prevenir els conflictes de 
convivència. 
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ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Participació de les famílies en les activitats formatives del 
centre sobre educar en la gestió positiva dels conflictes. 
 

Tema  

 
 
 

Inclusió 

L’educació inclusiva és aquella que ofereix a tots els infants i joves            
altes expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves        
característiques, necessitats o discapacitats, i l'oportunitat de       
créixer conjuntament compartint experiències i situacions      
d’aprenentatge. 
 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Programació d’accions preventives establertes en els 
protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront 
l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals. 

- Consideració de la Comissió d’atenció a la diversitat 
l’instrument de coordinació, planificació i avaluació de les 
estratègies i mesures per avançar cap a una escola inclusiva. 

- anàlisi dels suports i recursos necessaris per atendre 
convenientment la diversitat de l’alumnat. 

- Reconeixement de l’heterogeneïtat com el criteri bàsic per 
construir els grups classe. 

- Diversificació de les formes d'avaluació per donar resposta a 
diversos estils d’aprenentatge. 
 

ACCIONS ÀMBIT AULA: 
 

- Inclusió, en el marc de l’acció tutorial, d’actuacions de 
cohesió de grup. 

- Potenciació dels espais de tutoria per establir diàlegs sobre 
el respecte a la diferència i a la diversitat. 

- Intervenció de manera ràpida i amb fermesa per eradicar 
actituds i expressions discriminatòries o qualsevol acte de 
violència. 

- Ús de materials específics per sensibilitzar l’alumnat en una 
educació inclusiva. 

- Detecció de les necessitats específiques dels alumnes 
(físiques, cognitives, afectives i relacionals, i socials). 
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ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Valoració de la participació i implicació de l'alumnat en 
activitats extraescolars i l’educació en el lleure per reduir les 
desigualtats i afavorir el sentiment de pertinença i 
l’arrelament en el territori. 

- Coordinació dels recursos i les tasques educatives amb els 
serveis de suport a l’alumnat que temporalment necessita 
una escolarització no ordinària (aules hospitalàries, atenció 
domiciliària, etc.). 

- Treball coordinadat amb els serveis educatius en relació 
amb l’alumnat amb necessitats educatives especials (CRP, 
EAP, ELIC, CREDA, CREDV, etc.) 
 

Tema  

 
 
 

Resolució de 
conflictes 

greus 

Els conflictes greus son aquelles conductes tipificades en l’article 37          
de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació; entre d’altres,           
indisciplina, injúries, amenaces, agressions i vexacions personals,       
danys materials i patrimonials, alteració injustificada i greu de les          
activitats del centre, possessió de mitjans o substàncies perjudicials         
per a la salut, etc.  
 
Aquestes conductes s’han de considerar especialment greus quan        
impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o          
qualsevol altra condició personal o social dels afectats. 
 
Els conflictes greus perjudiquen notablement la convivència del        
centre, perquè generen sentiments d’indefensió, inseguretat i       
angoixa. Poden afectar qualsevol membre de la comunitat educativa         
o dependència del centre, i es poden produir en el propi centre o en              
el seu entorn 
immediat. 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Programació d’actuacions específiques de sensibilització 
(claustres, reunions informatives, comissions mixtes, etc.) 
sobre la necessitat, davant els conflictes greus, d’intervenir 
amb rapidesa i de forma coordinada, així com evitar-ne un 
tractament alarmista. 
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- Assignació de mestres que acompanyin els alumnes durant 
les hores d’esbarjo. 

- Ús del Protocol de detecció i intervenció de conflicte greu 
amb l’alumnat emmarcat a les NOFC del centre. 

- Mantenir informat l’equip docent del seguiment i la 
resolució dels casos de conflictes greus. 

- Promoció, com a mesures correctores a les conductes 
contràries a les normes de convivència, pràctiques 
restauratives en benefici de la comunitat (manteniment, 
neteja, acompanyament, etc.)  
 

ACCIONS ÀMBIT AULA: 
 

- Actuació abans que l’acumulació de diversos conflictes lleus 
esdevingui un conflicte greu. 

- Difusió de les Normes d’organització i funcionament de 
centre (NOFC) i les conseqüències previstes pel seu 
incompliment. 

- Actuació amb rapidesa i fermesa davant qualsevol situació 
de violència (agressions verbals, no verbals, amenaces, 
intimidacions, etc.). 

- Comunicació de forma ràpida i immediata a la direcció del 
centre qualsevol conflicte greu que esdevingui a l’aula o 
altres espais del centre. 

- Treball amb el grup-classe dels elements personals, causals i 
contextuals dels conflictes i acordar propostes de millora. 

- Coordinació amb l’equip docent la intervenció 
d’especialistes a l’aula (EAP, vetllador, etc.). 

- Aplicació de mesures específiques en la reincorporació de 
l’alumnat a l’aula, ja sigui víctima o agressor, després 
d’algun conflicte greu. 
 

ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Difusió a les famílies les Normes d’organització i 
funcionament de centre (NOFC) i les conseqüències 
previstes pel seu incompliment. 

- Informació amb rapidesa les famílies d’alumnes implicats en 
algun conflicte greu per tal de fer-les copartíceps de 
l’aplicació de possibles mesures provisionals. 
 

Tema  

 
 

Els conflictes lleus són un conjunt de conductes contràries a les           
normes de convivència del centre. Es tracta, majoritàriament, de         
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Gestió i 
resolució 

positiva dels 
conflictes 

conductes disruptives a l’aula i situacions de conflicte interpersonal. 
 
Són considerades conductes contràries a la convivència totes les         
tipificades per l’article 37.1 de la Llei d’Educació, quan no siguin de            
caràcter greu, i també les faltes injustificades d’assistència a classe i           
de puntualitat. 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Recull en les NOFC de les estratègies de gestió positiva del 
conflicte que s’aplicaran davant les irregularitats o faltes 
comeses per l’alumnat que afectin la convivència. 

- Redacció en les NOFC de les normes de convivència (clares i 
concretes) així com orientacions que ajudin a 
implementar-les. 

- Establiment de mesures d’atenció individualitzada per 
l’alumnat amb conductes disruptives (atencions 
individualitzades, plans individualitzats, etc). 

 
 

ACCIONS ÀMBIT AULA: 
 

- Impuls del diàleg respectuós i l’escolta activa en els 
processos de gestió de conflictes a l’aula. 

- Organització de les sessions de tutoria assemblees de grup 
per tal que tot l’alumnat participi en la gestió dels conflictes. 

- Manteniment d’una postura de tolerància zero davant 
qualsevol tipus d’agressió (verbal, no verbal, etc.) o 
conducta violenta. 

- Utilització dels canals de comunicació que ofereix la tutoria 
individual. 

- Creació d’un espai de reflexió compartida docent - alumne 
per tractar les situacions conflictives que es donen a l’aula. 

- Reflexió sobre com afecta l’actitud individual en el clima de 
convivència d’aula i ajudar als alumnes a assumir 
compromisos de millora. 

- Ajuda a l’alumnat a reflexionar després de realitzar una 
acció,a fer-se’n responsable i a assumir les conseqüències 
que se’n poden desprendre. 

 
 

ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Implicació de les famílies en la gestió de resolució dels 
conflictes lleus dels seus fills i filles 

- Recollida d’informació i comunicació amb les famílies 
d’alumnes implicats en conflictes lleus o que tinguin 
conductes disruptives per tal de fer-les copartíceps en 
la seva gestió i resolució. 
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Tema  

 
 
 

Acollida 

L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el          
centre educatiu posa en funcionament per acompanyar els nous         
membres de la comunitat educativa, o els que s’incorporen després          
de processos d’absència, en la vida i la cultura del centre i, alhora,             
fer- los partícips dels projectes que s’hi desenvolupen. 
 
L’escola ha d’elaborar un Pla d’Acollida que defineixi els processos a           
seguir durant l’arribada de nous membres de la comunitat escolar          
(alumnes, professorat, famílies, PAS, etc.) i ha de crear una          
estructura organitzativa que permeti plantejar l’acollida com un        
procés gradual i seqüenciat en el temps, no quedant restringida a un            
primer contacte o trobada inicial. 
 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Conscienciació de la comunitat escolar de la necessitat de la 
seva implicació i corresponsabilització en l’acollida i la 
integració dels nous membres. 

- Elaboració d’un pla d’acollida que contempli l’acollida dels 
diferents membres de la comunitat escolar. 

- Cura de la gestió emocional en els processos d’acollida 
fomentant un clima de confiança que permeti crear un 
context relacional positiu. 

- Creació d’un clima de confiança en les entrevistes inicials i 
en els primers contactes amb el centre. 

- Considerar en el procés d'acollida els instruments per 
detectar les necessitats acadèmiques, socioeconòmiques i 
emocionals que es poden derivar, per exemple, del fet 
migratori. 

- Traspàs a l’inici de curs amb els professionals que 
s’incorporen al centre per compartir el projecte educatiu i 
els diferents projectes que desenvolupa l’escola i facilitar la 
seva participació. 

- Explicació del projecte d’escola als nous membres de la 
comunitat 

- Organització d’actes per fer difusió del funcionament i 
característiques del centre 
 

ACCIONS ÀMBIT AULA: 
 

- Previsió del dia d’incorporació dels nous alumnes per tal que 
sigui el tutor del seu grup qui faci l’acollida. 

- Previsió del material necessari, lloc on seure, company/a, 
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informació pràctica a facilitar, etc. el dia d’incorporació de 
nou alumnat. 

- Treball amb el grup, si escau, els trets identitaris del nou 
alumnat per tal de valorar i respectar la diversitat i trobar 
punts compartits. 

- Realització de reunions de traspàs d’informació i d’anàlisi 
del grup-classe per l’acompanyament als mestres que 
intervindran per primer cop a l’aula. 
 
 

ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Utilització dels recursos de l’entorn per millorar el procés 
d’acollida 
 

Tema  

 
 

 
Comunicació 

Entenem per comunicació, en general, el fet de transmetre         
informació. En particular definim la comunicació humana com el         
procés mitjançant el qual unes persones es posen en contacte amb           
unes altres. La comunicació produeix –o aspira a produir- un          
intercanvi, una anada i tornada, una mena d’espiral que aporta més           
informació i més coneixement i estimula noves comunicacions. 
 
Des d’una perspectiva organitzativa, l’escola ha de disposar d’uns         
canals de comunicació que permetin a tothom, o bé accedir a la            
informació que necessiten en el moment que la necessiten, o bé           
posar-se en contacte amb les persones que tenen el coneixement. 
 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Concreció en les Normes d’organització i funcionament del 
centre dels sistemes de comunicació i informació. 

- Elaboració d’un protocol que reculli la política comunicativa 
del centre i donar-lo a conèixer a tots els membres de la 
comunitat educativa. 

- Actualització de la pàgina web com un element de difusió i 
comunicació de les bones pràctiques i dels aspectes més 
rellevants de l’escola. 

-  
 

ACCIONS ÀMBIT AULA: 
 

- Potenciació de les assemblees d’aula com un element de 
comunicació. 

- Importància de la figura dels delegats i delegades com a 
vehicles de comunicació entre el grup classe i l’equip docent 
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- Foment d’un clima de confiança i de respecte mutu que 
afavoreixi la comunicació en les entrevistes 

- Ús correcte de l’agenda per part de l’alumnat 
- Educació en l’ús responsable de les noves tecnologies i 

preparació d’un entorn virtual d'aprenentatge 
 
 

 
 
ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Difusió de les informacions d’escola a través del Xiulet 
setmanal 

- Difusió de les entitats de l’entorn i la seva oferta d’activitats 
als diferents membres de la comunitat escolar. 

- Manteniment de tots els espais de comunicació amb les 
famílies que ofereix l’escola 

Tema  

 
 
 

Estructura i 
gestió de 
recursos 

Per tal de garantir un bon clima de centre és necessària una            
estructura i gestió de recursos que facilitin la participació i la presa            
de decisions de tota la comunitat educativa, així com el bon           
funcionament del centre. 
 
En la gestió de recursos cal posar especial atenció a diversos           
aspectes: els elements humans i materials, els elements espacials i          
temporals, els processos de gestió del coneixement i el lideratge. 
 
Convé que la direcció iniciïn processos d’anàlisi per intervenir i          
avaluar la millora del clima en els centres, amb la màxima           
participació i implicació de la comunitat educativa. 
 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Distribució de les matèries de manera equilibrada en les 
franges horàries per afavorir l’aprenentatge. 

- Dotació de l’espai de coordinació entre el professorat 
(reunions d’equip docent, etc). 

- Dotació del temps i l’espai necessaris per a la coordinació 
dels diversos professionals que treballen en el centre 
(comissions internes, comissió d’atenció a la diversitat, 
comissions mixtes amb famílies, etc.). 
 
 

ACCIONS ÀMBIT AULA: 
 

- Treball de les rutines, tant organitzatives com convivencials, 
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que afavoreixin l’aprenentatge (encarregats, delegats, el lloc 
- destinat a cada cosa...). 
- Treball de la interiorització de les normes dins l’aula. 
- Organització de l’aula en funció dels mètodes 

d’aprenentatge que emprem (padrins de lectura, grups 
interactius ...). 

- Potenciació del lideratge distributiu i l’assumpció de 
responsabilitats per part de tothom (p.ex. canviar càrrecs, 
de delegats periòdicament). 

- Reflexió en les reunions d’equip docent metodologies 
inclusives (treball cooperatiu, grups heterogenis...). 
 
 

ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Disseny, conjuntament amb els pares i mares de l’escola, 
d’estratègies per promoure la participació de les famílies en 
la gestió del centre. 

- Difusió a tota la comunitat escolar dels recursos existents en 
el territori. 

- Optimització dels recursos propis tenint en compte els 
recursos existents en la zona. 
 

Tema  

 
 
 

Norma 

La norma és l'instrument regulador de la convivència que té com a            
finalitat garantir els drets i els deures de tothom. 
 
Els centres educatius han d’incloure en les Normes d’Organització i          
Funcionament de Centre (NOFC) unes propostes compatibles i        
coherents amb la normativa vigent de rang superior i adaptades a           
l’especificat de cada centre. 
 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Concreció en les Normes d’Organització i Funcionament del 
Centre (NOFC) d’unes normes de convivència clares, 
concretes i compartides. 

- Definició en la carta de compromís educatiu dels 
compromisos de l’escola, les famílies i el voluntariat pel 
compliment de les normes 
 

 
ACCIONS ÀMBIT AULA: 
 

- Organització assemblees d’aula per treballar la necessitat de 
les normes. 
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- Treball a l’aula les normes de convivència del centre, 
reformulant-les, en cas que sigui necessari, perquè siguin 
entenedores per tot l’alumnat. 

- Fer difusió de les conseqüències de l’incompliment de les 
normes a l’alumnat. 

- Manteniment del consell de delegats per facilitar el diàleg i 
la presa de consciència de la importància de les normes. 
 
 

ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Difusió de les NOFC a les famílies 
 

Tema  

 
 
 

Participació 

La participació és un dret i un deure de totes les persones en les              
societats democràtiques. La participació és i ha estat considerada         
pels diferents organismes internacionals i pels diferents informes        
sobre el desenvolupament humà, com l’estratègia indispensable per        
a l’abordatge de tot tipus de problemàtiques.  
 
Participar és ser i sentir-se part d’una organització en la qual es pren             
part activa. La participació és una manera de unir esforços, de           
generar sentiment de comunitat i de crear un ambient inclusiu.          
Participar en l’àmbit educatiu vol dir, sobretot, ser protagonista del          
propi procés educatiu. 
 
La participació educativa és el camí per avançar en processos          
comunitaris de treball i d’aprenentatge en xarxa, orientats a l’èxit          
educatiu, a l’afavoriment de la convivència i a la millora de l’entorn. 
 
 
ACCIONS ÀMBIT CENTRE: 
 

- Recull del caràcter participatiu del centre en el Projecte 
educatiu i en la resta de documents de l’escola. 

- Reunions periòdiques del consell de delegats i delegades de 
curs, dels Enllaços i de les comissions, Plenaris i Consells 
escolars i Gestores per vehicular les informacions i 
propostes. 

- Participació del centre en programes o premis que fomentin 
la pràctica o l'aprenentatge dels valors democràtics. 

- Consideració de les celebracions i tradicions de les diferents 
realitats culturals del centre com un element que faciliti la 
socialització i participació dels diferents membres de 
la comunitat escolar. 
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ACCIONS ÀMBIT AULA: 
 

- Coneixement de les dinàmiques a l’aula (relacions entre 
alumnes, petits grups naturals, etc.) i tenir-les en compte en 
la programació i realització de les activitats. 

- Foment dels processos d’autoavaluació entre l’alumnat. 
- Elaboració de materials autoavaluables (individuals i 

d’equip) per a les activitats cooperatives. 
 
 

ACCIONS ÀMBIT ENTORN: 
 

- Participació en projectes intercentres 
 


