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PCONV 2. INFORME GLOBAL

1 DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

DADES DEL CENTRE

Codi: 08015855

Nom: Els Pins

Titularitat: Públic

Adreça: c. Habana Vieja, 12

Telèfon: 936654656

Adreça Electrònica: a8015855@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

L’escola Els Pins de Castelldefels és una escola pública d’educació Infantil i
Primària, de dues línies, ubicada al barri residencial Els Canyars des del
gener de 2008, un barri de nova construcció amb un nivell socio-econòmic
mitjà. És una escola hereva de l’antic Ceip Vista Alegre.

Està situada al llindar de Castelldefels amb Gavà, fet que dificulta el
coneixement d’aquesta escola a la resta del municipi, d’uns 66.000
habitants. Molt pròxim a l’escola, es troba un col.legi concertat d’infantil,
primària i ESO, molt antic i arrelat a la zona.

Actualment, l’escola no té vacants i dona cabuda a 450 alumnes, aquesta
ocupació ha fet disminuir la mobilitat de l’alumnat a xifres poc considerables.

La procedència d’aquest alumnat és de tot Castelldefels i també de fora del
municipi, però més de la meitat de població procedeixen del barri de Canyars
i Poble Vell.

No obstant, Castelldefels és un poble amb un índex alt de mobilitat i això fa
que trobem classes on l’alumnat que no ha començat l’escolaritat al nostra
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centre es situa al voltant del 25%.

La procedència de famílies és diversa, principalment són autòctons però hi
ha un 18% d’alumnat de parla no castellana ni catalana.

Enguany, l’índex de mobilitat de professorat ha estat d’un 21%.

Ja fa uns anys que l’escola no disposa d’Aula d’Acollida, però tenim un alt
nombre d’alumnat de parla no castellana, al voltant del 17%. La taxa
d’alumnes dictaminats de N.E.E. és del 2’5%, però la taxa d’alumnes NESE
es situa al voltant del 9%. La situació sòcio-econòmica de les famílies també
és diversa. Hi ha un 17% d’alumnat que necessita ajudes de material, llibres,
sortides i colònies . Amb aquestes famílies es fa un seguiment social i
econòmic fruit del treball en xarxa que es realitza amb els Serveis Socials
de l’ajuntament i amb la Comissió d’Atenció a la Diversitat.

2 DIAGNOSI- RESULTATS

Absentisme

Punts molt forts

Afavorim un procés d'autoaprenentatge en relació amb l'absentisme.

Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front
als casos d'absentisme i ho recollim en la memòria anual del centre.

Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant situacions
d'absentisme escolar.

Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la lluita
contra l'absentisme.

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la lluita
contra l'absentisme.
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Disposem d'un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre
absentisme.

Disposem de mecanismes per a la prevenció de l'absentisme.

Disposem de mecanismes àgils i eficaços per a la detecció i registre de
les faltes d'assistència a classe.

Estimulem el compromís de l'alumnat en el propi procés educatiu per
afavorir la seva assistència.

Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme.

Incorporem el principi general del dret i el deure a l'escolarització en el
Projecte educatiu i a la resta de documents del centre.

Preveiem activitats d'acollida i adaptació per a l'alumnat que s'incorpora
després d'un període d'absentisme.

Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a
l'abordatge integral de l'absentisme.

Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i
resolució de casos d'absentisme.

Sensibilitzem el claustre en la importància d'intervenir amb rapidesa i de
forma coordinada davant situacions d'absentisme.

Treballem la prevenció de l'absentisme.

Punts forts

Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i
pràctiques sobre la gestió i el tractament dels casos d'absentisme.
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Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme
actuacions concretes per combatre l'absentisme.

Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de
l'entorn escolar per promoure una dimensió educativa de la seva activitat
a favor de la convivència.

Acollida

Punts molt forts

Avaluem el funcionament del pla d'acollida i ho recollim en la memòria
anual del centre.

Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de
l'alumnat.

Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de les
noves famílies.

Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida del
professorat nou, PAS i d'altres professionals.

Formem la comunitat escolar en destreses i coneixements per dur a
terme una bona acollida.

Preveiem una imatge acollidora del centre.

Recollim i difonem les bones pràctiques d'acollida que el centre realitza.

Recollim la importància de l'acollida en els documents del centre.

Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut.
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Punts forts

Acompanyem les noves famílies en el coneixement de l'entorn.

Considerem l'acollida com un factor fonamental per a la convivència en
els centres i l'èxit educatiu de l'alumnat.

Contemplem mesures d'acollida específiques per a l'alumnat que es
reincorpora a l'aula després d'un període d'absència continuat (malaltia
prolongada, absentisme, inassistència al centre, etc.).

Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar l'acollida de
l'alumnat.

Disposem de mesures informar i acompanyar el professorat o altres
professionals que intervinguin per primer cop a l'aula.

Ens coordinem amb les administracions locals per facilitar l'acollida dels
nous membres de la comunitat escolar.

Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per facilitar
l'acollida dels nous membres de la comunitat escolar.

Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar l'acollida i la
integració a l'aula.

Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la
cohesió del grup.

Preveiem mesures específiques per facilitar l'acollida dels alumnes nous
al seu grup classe.

Tenim en compte els recursos de l'entorn per planificar l'acollida dels
nous membres de la comunitat escolar.

Tenim sistematitzats els processos d'acollida per a tot l'alumnat, les
seves famílies i per a la resta de la comunitat escolar (professorat, PAS,
altres professionals d'intervenció puntual al centre) tant si s'hi incorporen
a l'inici com un cop començat el curs.
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Punts febles

Col•laborem en la creació de projectes que afavoreixen la integració en
l'entorn social.

Disposem d'estratègies concretes per facilitar l'acollida de les famílies
en l'àmbit de l'aula.

Coeducació

Punts molt forts

Disposem d'una estructura organitzativa que afavoreix el treball de la
coeducació en el centre.

Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o
homòfoba als diferents documents de centre.

Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i
relacions d'abús de poder.

Potenciem la participació de tot l'alumnat en igualtat de condicions i
d'oportunitats.

Sensibilitzem el claustre sobre la importància d'una acció educativa que
potenciï la igualtat d'oportunitats entre nois i noies.

Punts forts

Avaluem el funcionament dels processos i actuacions del projecte
coeducatiu i ho recollim en la memòria anual del centre.
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Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i
actuacions per educar l'alumnat en el respecte i la no discriminació per
raons de sexe, identitat de gènere, expressió de gènere o per orientació
afectivosexual.

Disposem d'estratègies per implicar les famílies en la necessitat del
treball en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista.

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme
actuacions concretes per fomentar els valors de la igualtat de gènere i
de les relacions igualitàries.

Formem la comunitat escolar en coeducació, en la prevenció de la
violència masclista o per raons d'identitat de gènere, expressió de
gènere o orientació afectivosexual.

Garantim un ús no sexista dels espais del centre.

Implementem els protocols per a la millora de la convivència elaborats
pel Departament d'Ensenyament.

Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars.

Participem en xarxes de centres que treballen en la coeducació i en la
prevenció de la violència masclista o per motius d'orientació
afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere.

Promovem la participació i la relació de tot l'alumnat de manera
igualitària i lliure d'estereotips.

Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació.

Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus
fills i filles en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista o
per motius d'orientació afectivosexual, identitat de gènere i expressió de
gènere.

Punts febles
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Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure la coeducació.

Comunicació

Punts forts

Aprofitem els recursos de l'entorn.

Disposem d'espais i canals de comunicació adreçats a les famílies.

Disposem d'espais i canals de comunicació amb les administracions
locals.

Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la comunicació
amb les famílies.

Disposem d'estratègies i mesures per projectar una imatge positiva del
centre.

Disposem de canals i espais de comunicació que permeten a la
comunitat escolar expressar-se i compartir informació.

Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals.

Fem de l'acció tutorial del grup un espai de comunicació de l'alumnat
basat en el respecte i l'assertivitat.

Fem de l'acció tutorial individual un espai de comunicació personal
basat en el respecte mutu i la confiança.

Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar la comunicació.

Recollim en els documents de centre la política educativa del centre.
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Punts febles

X
Avaluem les mesures destinades a fomentar la comunicació i l'intercanvi
d'informació entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual
del centre.

X
Disposem d'eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb

l'alumnat per afavorir el seu procés educatiu.

Disposem d'espais i canals de comunicació amb altres centres per
intercanviar experiències i pràctiques.

X
Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d'aprenentatge

organitzatiu.

X
Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la

comunicació dins del Pla de Formació de centre.

X
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de la

comunicació.

X
Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos

comunicatius en el centre educatiu.

Conflictes greus

Punts molt forts

Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front
als casos de conflictes greus i ho recollim en la memòria anual del
centre.

Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a les faltes
greument perjudicials per a la convivència en el centre.
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Punts forts

Detectem els conflictes greus que esdevenen a l'aula.

Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat i altres
professionals en la resolució de conflictes greus amb l'alumnat.

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la
resolució dels conflictes greus amb l'alumnat.

Ens coordinem amb l'administració local i altres agents territorials per
dur a terme actuacions concretes per combatre situacions de risc i
conflictes externs.

Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i
resolució de conflictes.

Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes greus amb
l'alumnat.

Incorporem els principis i mesures que garanteixin una bona
convivència en el centre al Projecte educatiu i a la resta de documents
del centre.

Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte greu.

Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i
resolució de casos de conflictes greus.

Treballem amb l'alumnat la prevenció i la gestió positiva dels conflictes
a l'aula.

Punts febles

X
Analitzem amb els alumnes els conflictes esdevinguts a l'aula per

facilitar-ne un procés d'autoaprenentatge.
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X
Analitzem i fem un seguiment dels casos de conflictes greus per facilitar

un procés d'autoaprenentatge en el centre.

X
Desenvolupem estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de ser

considerat com a conflicte greu.

X
Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la resolució

de conflictes greus.

Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i
pràctiques sobre la gestió i el tractament dels conflictes greus.

Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de
l'entorn escolar per promoure accions que facilitin la convivència.

X
Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel

Departament d'Ensenyament, en cas de necessitat.

X
Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'implicar tota la comunitat

educativa enfront els conflictes greus.

Educació intercultural

Punts forts

Promoure la integració a l'aula de tot l'alumnat.

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i
actuacions per educar l'alumnat en la comprensió de la diferència i la
diversitat cultural.

Establim actuacions per promoure les relacions interpersonals i
cohesionadores entre l'alumnat.
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Punts febles

Desenvolupem un currículum intercultural.

Formem la comunitat escolar en la integració de tots els seus membres.

Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus
fills en el valor de la interculturalitat.

X
Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació intercultural i ho

recollim en la memòria anual del centre.

Coneixem i participem en xarxes de centres que promouen els valors de
l'educació intercultural.

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació
intercultural.

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme
actuacions concretes de foment de l'educació intercultural.

X
Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure

l'educació intercultural.

Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i
respectar la diversitat social, cultural i ètnica, fent incidència en tot allò
que ens uneix.

Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel
Departament d'Ensenyament, en cas de necessitat.

Recollim en els documents del centre l'educació intercultural per
aconseguir els objectius educatius.

X
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de

l'Educació Intercultural.

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació intercultural.
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Educació per la pau

Punts molt forts

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació per a la pau
i els drets humans en els processos educatius.

Punts forts

Establim propostes d'actuació específiques per fomentar l'educació per
la pau i els drets humans entre l'alumnat.

Estimulem el compromís personal de l'alumnat en els valors de
l'educació per la pau.

Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus
fills en la pau i el respecte als drets humans.

Punts febles

Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació per la pau entre
la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.

X
Coneixem i participem en xarxes de centres que fomentin la cultura de

la pau i el respecte als drets humans.

X
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i

actuacions per educar en la pau i els drets humans.
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X
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies a través de

l'acció tutorial en l'educació per la pau.

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme
actuacions concretes per fomentar la cultura de la pau i el respecte als
drets humans entre l'alumnat.

Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de
l'entorn escolar per promoure l'educació per la pau.

Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la
cultura de la pau i el coneixement dels drets humans.

X
Incorporem continguts d'educació per la pau en el currículum de les

diverses àrees.

Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació per la pau i la
divulgació dels drets humans entre els membres de la comunitat escolar.

Recollim en els documents de centre el valor de l'educació per la pau.

Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per
promoure la cultura de la pau i els drets humans.

X
Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors

convivencials.

Estructura i gestió de recursos

Punts forts

Alineem els nostres objectius i actuacions amb els dels projectes
comunitaris extistents en l'entorn.

Apliquem criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin un
bon clima de centre.

16



Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

CURS 2017-21

Avaluem la repercussió en el clima de centre de l'organització i gestió
de centre i ho recollim en la memòria anual del centre.

Formem part d'alguna xarxa educativa amb l'entorn.

Impliquem la família en el funcionament de l'aula.

Impliquem les famílies en el funcionament i gestió del centre i en els
projectes educatius comunitaris.

Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre.

Organitzem l'aula en funció de l'alumnat.

Potenciem espais i mecanismes de coordinació dels recursos humans.

Preveiem espais reals i virtuals (TIC) per potenciar la participació entre
els diferents sectors de la comunitat educativa i els agents educatius de
l'entorn.

Recollim en els documents del centre estratègies organitzatives que
afavoreixin el clima de centre.

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'estructura i la gestió
dels recursos pel bon clima del centre.

Tenim un mapa de recursos de la zona educativa de l'entorn, difonem i
orientem el seu ús.

Treballem les rutines organitzatives i convencionals a l'aula.

Punts febles

Compartim, entre els docents, estratègies d'organització.

X
Disposem d'espais de comunicació a l'aula que afavoreixen al màxim

una relació positiva.
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X
Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixin la millora

del funcionament del centre.

Fem partícep l'alumnat en la gestió i funcionament de l'aula.

X
Fomentem un lideratge positiu de l'alumnat en els processos

d'aprenentatge.

X
Fomentem un lideratge positiu del professorat.

Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centre.

Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de
l'organització i gestió dels recursos.

Gestió i resolució positiva dels conflictes

Punts forts

Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar l'autoaprenentatge.

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes
perquè l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva.

Detectem els conflictes que es donen a l'aula.

Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que
faciliten la gestió i resolució dels conflictes al centre.

Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes lleus dels
seus fills i filles.

Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents del
centre.

Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera
positiva.
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Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els
conflictes lleus, d'implementar estratègies de gestió i resolució positiva
dels conflictes.

Treballem amb l'alumnat la prevenció dels conflictes a l'aula.

Punts febles

X
Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la

gestió i resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula.

X
Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió i

resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula.

X
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la gestió i

resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula.

X
Disposem d'un servei de mediació escolar.

Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i
pràctiques sobre la gestió i la resolució de conflictes lleus.

Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i
donar resposta als conflictes lleus que es donen a l'entorn dels centres
educatius.

Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de
l'entorn escolar per promoure l'aplicació d'estratègies de gestió i
resolució positiva dels conflictes.

Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i
resolució positiva de conflictes.

X
Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte.

X
Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de l'aula per gestionar

positivament els conflictes entre iguals.
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X
Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes.

Punts molt febles

X
Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució dels

conflictes i ho recollim en la memòria anual del centre.

X
Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva

dels conflictes i la mediació.

Educació socioemocional

Punts molt forts

Recollim en els documents de centre la necessitat de treballar els valors
de l'educació socioemocional.

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació
socioemocional en els processos educatius.

Punts forts

Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per
a la millora de les relacions intrapersonals i interpersonals.

Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació socioemocional
entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.
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Coneixem i participem en xarxes de centres que treballin els programa
d'educació emocional i competència social.

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per
educar emocionalment l'alumnat.

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per
potenciar la competència social en l'alumnat.

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme
actuacions concretes per fomentar l'educació socioemocional entre
l'alumnat.

Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de
l'entorn escolar per promoure la millora de la competència social i de les
relacions interpersonals.

Establim propostes d'actuació específiques per fomentar els valors de
l'educació socioemocional entre l'alumnat.

Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn
l'educació sociemocional.

Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat.

Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació socioemocional
i la comunicació entre els membres de la comunitat escolar.

Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de
l'educació socioemocional.

Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar
socioemocionalment.

Punts febles

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació
socioemocional.
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Treballem l'educació socioemocional des de les diferents matèries
curriculars de manera transversal.

Treballem la competència comunicativa des de les diferents matèries
curriculars de manera transversal.

Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors convivencials i
l'educació socioemocional.

Norma

Punts forts

Avaluem les mesures destinades a fomentar el coneixement i el
compliment de les normes i ho recollim en la memòria anual del centre.

Donem responsabilitat a l'alumnat en el compliment de la norma.

Eduquem en el sentit de la norma.

Establim un protocol de difusió i aplicació de les normes de convivència
en el centre i les conseqüències del seu incompliment.

Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centres en
relació amb el clima escolar.

Preveiem espais de seguiment i valoració del funcionament de les
normes.

Recollim en els documents del centre la concreció de les normes de
convivència.

Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de les
normes de convivència.
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Sensibilitzem el claustre sobre la importància del valor educatiu i
participatiu de la norma.

Tenim normes d'aula clares i concretes.

Punts febles

X
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en el

compliment de les normes.

Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat.

Ens coordinem amb altres centres de l'entorn per intercanviar
experiències i pràctiques sobre l'elaboració i aplicació de la norma.

Ens coordinem amb els diferents agents de l'entorn per donar
coherència a la normativa que incideix directament en els infants i joves.

Ens coordinem amb les administracions locals per procurar que
l'alumnat conegui les normes ciutadanes en aquells àmbits que l'afecten.

Fem explícites aquelles normes tàcites de comportament entre l'alumnat
que entorpeix el bon funcionament i el clima de convivència de l'aula
(per exemple, l'encobriment d'actes no desitjables).

Impliquem les famílies en l'elaboració, gestió i difusió de la norma.

X
Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització i

acceptació de la norma.

Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula.

Educar en el respecte
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Punts molt forts

Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure
el respecte i ho recollim en la memòria anual.

Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el
valor del respecte.

Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del seu
entorn.

Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre
els membres de la comunitat escolar.

Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre i
cap a l'alumnat.

Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de l'alumnat
cap al professorat.

Recollim el valor del respecte en els documents del centre.

Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per
promoure el respecte en la comunitat escolar.

Sensibilitzem el claustre sobre el valor del respecte com a principi bàsic
per tal de garantir un bon clima de convivència en els centres educatius.

Punts forts

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació
en el respecte.

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme
actuacions concretes per fomentar el respecte i el compromís cívic en el
nostre alumnat.
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Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i
altres professionals del centre.

Planifiquem activitats amb l'alumnat que fomentin el respecte cap a un
mateix.

Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l'alumnat.

Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers
l'entorn.

Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus
fills en el respecte.

Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre
l'alumnat.

Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal•lacions.

Punts febles

Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure el respecte.

Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte.

Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries
curriculars de manera transversal.

Participació

Punts forts
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Impliquem les famílies en els projectes educatius i les actuacions de
l'entorn.

Tenim en compte els recursos de l'entorn en la tasca educativa.

Punts febles

X
Avaluem el funcionament de la participació i ho recollim en la memòria

anual del centre.

Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la participació de
les famílies.

Disposem d'estratègies concretes per facilitar la participació de
l'alumnat en la gestió i organització de l'aula.

Ens coordinem amb l'administració local per promoure la participació de
tots els membres de la comunitat escolar en projectes comunitaris.

Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure la
participació de tots els membres de la comunitat escolar.

X
Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació

de l'alumnat en el centre.

X
Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació

de les famílies en el centre.

Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació
del professorat, PAS i professionals d'atenció educativa en el centre.

X
Estimulem la participació de l'alumnat en el seu propi procés educatiu

com, per exemple, en el seguiment i en l'avaluació de les activitats a
l'aula.

Formem la comunitat escolar en temes de participació dins del Pla de
Formació de centre.
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X
Potenciem la corresponsabilitat i la participació de tots els membres de

la comunitat escolar.

Preveiem un calendari i espais físics i virtuals per tal de facilitar les
reunions de les associacions del centre i els diversos òrgans de
participació de la comunitat escolar.

X
Promovem les xarxes de centre.

Recollim en els documents de centre els canals i les formes de
participació de la comunitat escolar.

Recollim i difonem les bones pràctiques en participació realitzades en el
centre.

X
Sensibilitzem el claustre sobre la importància de la participació i

implicació de la comunitat escolar en els processos educatius.

X
Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat.

Educar en la gestió positiva dels conflictes

Punts forts

Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per
educar 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.

Disposem d'activitats i projectes de centre que promouen l'educació en
la gestió positiva dels conflictes.

Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió
positiva dels conflictes per fomentar la prevenció a l'aula.
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Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel
Departament d'Ensenyament.

Impliquem les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes
dels seus fills i filles.

Incorporem l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de
mediació al Projecte educatiu i a la resta de documents del centre.

Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat per educar la gestió
positiva dels conflictes entre iguals.

Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió positiva
dels conflictes.

Tenim en compte els recursos del territori per educar en la gestió
positiva dels conflictes.

Punts febles

Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva
dels conflictes i la mediació.

X
Avaluem el funcionament dels processos d'educar en la gestió positiva

dels conflictes i del servei de mediació i ho recollim en la memòria anual
del centre.

X
Disposem d'alumnat format en el programa de mediació escolar en el

grup-classe.

Disposem d'estratègies concretes per a implicar les famílies en
l'educació en la gestió positiva dels conflictes en l'àmbit de l'aula.

X
Disposem d'un projecte de mediació que orienta i organitza les

actuacions corresponents per a tots els membres del centre.
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Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme
actuacions concretes per fomentar l'educació en la gestió positiva dels
conflictes i la cultura de la mediació.

Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per
fomentar l'educació en la gestió positiva dels conflictes.

Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la gestió
positiva dels conflictes.

X
Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió

positiva de conflictes.

X
Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d'aula

mitjançant estratègies de gestió positiva.

X
Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen l'educació

en la gestió positiva del conflicte.

Punts molt febles

Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i
pràctiques sobre l'educació en la gestió i la resolució de conflictes lleus.

Participem en les trobades de convivència i mediació del territori per
fomentar el treball en xarxa.

Educar en l'esforç i la responsabilitat

Punts forts

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i
actuacions per educar l'alumnat en l'esforç i la responsabilitat.
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Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació en els valors
de l'esforç i la responsabilitat i la implicació de la comunitat escolar en
els processos educatius.

Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus
fills en els valors de l'esforç i la responsabilitat.

Punts febles

X
Avaluem les mesures destinades a fomentar els valors entre la

comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.

X
Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per

treballar l'esforç i la responsabilitat.

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació
en l'esforç i la responsabilitat.

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme
actuacions concretes de foment de l'educació en valors i el compromís
cívic en el nostre alumnat.

Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure
l'esforç, la responsabilitat i el compromís cívic.

X
Establim propostes d'actuació específiques per fomentar el valor de

l'esforç, la responsabilitat i el compromís cívic.

X
Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn

l'esforç i la responsabilitat.

Participem en xarxes de centres que promouen els valors de l'esforç i la
responsabilitat, i el compromís cívic.

X
Recollim en els documents del centre el foment de l'esforç i la

responsabilitat per aconseguir els objectius educatius.
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X
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant del valor

de l'esforç i la responsabilitat.

Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin l'assumpció del
valor de l'esforç i la responsabilitat de l'alumnat.

Inclusió

Punts forts

Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació inclusiva entre
la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i
actuacions per educar l'alumnat en el respecte a la diversitat i la inclusió.

Disposem d'una estructura organitzativa en el centre que afavoreix
l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat.

Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn
l'educació inclusiva.

Recollim en els documents del centre els valors de l'escola inclusiva i
les estratègies que facilitin la seva consecució.

Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus
fills i filles en la inclusió i el respecte a la diversitat.

Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l'educació inclusiva
i l'atenció a la diversitat.

Punts febles

Desenvolupem un currículum inclusiu.
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X
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en risc

d'exclusió en el procés escolar i educatiu dels seus fills.

X
Disposem de materials i recursos que facilitin l'atenció a la diversitat.

Ens coordinem amb institucions i entitats de l'entorn per promoure una
educació inclusiva.

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme
actuacions concretes de foment de l'educació inclusiva.

X
Implementem l'ús dels protocols d'àmbit convivencial elaborats pel

Departament d'Ensenyament a fi d'evitar qualsevol tipus de
discriminació.

Participem en xarxes de centres que treballen l'educació inclusiva i
l'atenció a la diversitat.

Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de
l'educació inclusiva.

X
Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una escola

inclusiva que doni resposta a la diversitat de tot l'alumnat.

X
Valorem i integrem tots els membres de la comunitat.

3- OBJECTIUS
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Objectiu general Objectiu específic

1. Assegurar i garantir la
participació, la implicació i el
compromís de tota la comunitat
escolar.

1.1 Sensibilitzar la comunitat escolar de la
necessitat d'elaborar un Projecte de convivència
amb la implicació i el compromís de tots els agents
educatius.

1.2 Elaborar una diagnosi participativa sobre la
situació de la convivència en el centre.

1.3 Crear els espais necessaris per afavorir la
participació dels diferents sectors de la comunitat
en l'elaboració del projecte.

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de
convivència.

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

2.4 Potenciar la competència social i ciutadana de
l'alumnat.

2.5 Educar en el valor de la norma i potenciar la
participació de l'alumnat en la seva elaboració.

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

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

4. Fomentar la mediació escolar
i 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.

4.2 Organitzar el servei de mediació al centre amb
la participació dels diferents membres de la
comunitat escolar.

5. Fomentar una cultura de la
pau i la no-violència, juntament
amb els valors que fan possible
preservar i enriquir  la vida de
totes les persones.

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

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

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.
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5.5 Afavorir els canals de comunicació del centre
educatiu com a elements facilitadors de la
convivència i el clima escolar.

4- ACTUACIONS PREVISTES

1. Valors i actituds

Temes

1- Educació intercultural
2 - Educació per la pau
3 - Educació socioemocional
4 - Educar en el respecte
5 - Educar en la gestió positiva dels conflictes
6 - Educar en l'esforç i la responsabilitat
7 - Inclusió

Educació intercultural

Actuacions

Centre

Dissenyar en el Pla d'acció tutorial activitats que fomentin el
reconeixement i la valoració de la diversitat cultural de
l'alumnat. Recurs B4

Establir actuacions en el Projecte de convivència que
promoguin l'educació intercultural. Recurs B5

Treballar en el Pla d'Acció Tutorial l'acompanyament a la
construcció d'una identitat de múltiples pertinences. Recurs
B3

Entorn
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Garantir que les famílies nouvingudes coneguin el
funcionament del centre i del sistema educatiu català. Recurs
A4

Impulsar tallers de llengua i socialització de famílies en
l'entorn educatiu. Recurs A6

Promoure actuacions d'acollida, acompanyament i suport a
les famílies d'origen estranger. Recurs A5

Educació per la pau

Actuacions

Centre

Aprofitar les diades commemoratives per reflexionar sobre la
pau i els drets humans. Recurs C1

Establir en el Pla d'acció tutorial mesures, estratègies i
actuacions per al desenvolupament de la cultura de la pau en
el centre. Recurs B5

Fomentar el treball cooperatiu entre els membres de la
comunitat escolar com a model de convivència (comissions
mixtes: comissió pedagògica, comissió econòmica, comissió
d'activitats extraescolars, etc.). Recurs C5

Implicar les famílies i l'alumnat en la comissió de convivència
per tal de promoure un bon clima de centre. Recurs C6

Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions
realitzades per promoure l'educació per la pau, elaborant, si
escau, propostes de millora. Recurs G2

Aula

Afavorir la reflexió sobre la pau basada en l'equitat, la justícia
social, els drets humans i la resolució pacífica de conflictes.
Recurs A1

Aprofitar els esdeveniments puntuals per abordar el tema de
la pau. Recurs D4
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Disposar de materials i recursos que ens permetin treballar
valors i actituds relacionats amb l'educació per la pau
(cooperació, ajuda, no-violència, etc.). Recurs D3

Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball
d'investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre
iguals, projectes compartits, etc.). Recurs D1

Fomentar l'esperit crític per identificar, revisar i superar
qualsevol situació de desigualtat (currículum ocult,
discriminacions, etc.). Recurs C5

Promoure l'aprenentatge servei com una metodologia que
afavoreix la responsabilitat, el compromís cívic, etc. Recurs
D2

Utilitzar els espais de tutoria per potenciar el respecte, el
diàleg i la cooperació entre els companys com a base de
l'educació per la pau. Recurs A2

Utilitzar la tutoria individualitzada per fomentar en l'alumnat el
diàleg i l'empatia. Recurs A6

Entorn

Col•laborar en l'organització de les trobades d'alumnes
mediadors que s'organitzen cada curs des dels seminaris de
coordinadors de convivència. Recurs B3

Educació socioemocional

Actuacions

Aula

Augmentar les expectatives acadèmiques de les famílies
sobre els seus fills. Recurs F3

Disposar de qüestionaris de valoració o observacions d'aula
dels aspectes més rellevants de la competència social i
detectar-ne possibles mancances o problemes. Recurs C5
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Fer accions de Servei Comunitari com un instrument per
desenvolupar la competència social i el compromís cívic.
Recurs C4

Formar l'alumnat en els diferents tipus de comunicació verbal i
no verbal (visual, gestual, corporal) per a la millora de la
comunicació. Recurs D2

Potenciar un espai i un temps per poder gaudir de períodes
de silenci, que permetin a l'alumnat els moments
d'introspecció i reflexió propis del procés d'aprenentatge.
Recurs E4

Promoure activitats curriculars que permetin expressar i
argumentar opinions, pensaments, emocions i vivències.
Recurs C3

Promoure la metodologia de l'aprenentatge servei. Recurs E3

Treballar el contingut de contes i dilemes morals amb la
metodologia reflexiva. Recurs C2

Treballar els elements bàsics de bona comunicació (l'escolta i
el respecte al torn de paraula, els agraïments, les disculpes,
les salutacions, etc.). Recurs D1

Vetllar perquè les situacions de canvi de classe o d'activitat es
facin de manera ordenada i relaxada. Recurs E5

Educar en el respecte
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Actuacions

Aula

Exigir amb el compliment de les normes el respecte al
professorat com a principi bàsic en l'aprenentatge. Recurs E1

Fer ús 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. Recurs D2

Implicar l'alumnat en el bon ús dels materials i la conservació
de l'aula (càrrecs de responsabilitat, concursos, etc.). Recurs
F1

Prendre mesures de reutilització i reciclatge de materials
d'aula i de reducció del consum energètic. Recurs F2

Recollir en l'informe avaluatiu de les diferents àrees la
valoració d'actituds com el respecte i la capacitat d'empatia
que mostra l'alumnat amb els seus companys/es. Recurs C4

Treballar 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. Recurs D1

Educar en la gestió positiva dels conflictes

Actuacions

Centre

Difondre la cultura de mediació mitjancant, tríptics, murals,
vídeos, la celebració del dia de la mediació, etc. Recurs E3

Elaborar un projecte de mediació de centre. Recurs E1

Fomentar que la xarxa de suport entre iguals compti amb
alumnat mediador. Recurs F4

Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació amb l'educació
de la gestió positiva dels conflictes i mediació entre els
diferents equips docents. Recurs H1

38

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.6ol98mppf4cd
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.clf25lk3zcoo
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.9jvzgx63r0zc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.9jvzgx63r0zc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.pmai6vwuakg5
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.26qkc3dgpwzh
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.dpv0tscikbta
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.he0xg5lv7895
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.kn0xa7976zki
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.wg3mjyfvh8tq
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.slvqgg6j1hks


Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

CURS 2017-21

Impulsar la implementació de programes que promoguin la
participació de l'alumnat en la prevenció dels conflictes
(programa de competència social, programes d'educació
emocional, programa de convivència i mediació escolar, etc).
Recurs F1

Impulsar projectes que fomentin les relacions d'ajuda i
aprenentatge entre iguals (tutoria entre iguals, aprenentatge
entre iguals, apadrinament, etc.). Recurs F2

Incloure la valoració de les actuacions destinades a educar
en la gestió positiva del conflicte i del servei de mediació en la
memòria anual, elaborant, si escau, propostes de millora.
Recurs I2

Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la
comunitat escolar les experiències que es duen a terme en el
centre: murals a les aules, la revista o el bloc del centre, o bé
mitjançant la celebració de Jornades de Convivència. Recurs
H4

Educar en l'esforç i la responsabilitat

Actuacions

Centre

Comprometre l'alumnat en l'organització i gestió d'activitats
en la vida del centre (òrgans de gestió, comissions del centre,
procés de millora del rendiment i la convivència, etc.). Recurs
C2

Concretar en la programació curricular com es valorarà el
grau d'esforç i responsabilitat de l'alumnat (la realització dels
deures, la puntualitat en el lliurament de les tasques, l'ordre,
la netedat, etc.). Recurs C1

Dissenyar 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. Recurs B6

Fomentar la participació del centre en campanyes de
solidaritat que estimulin el compromís cívic. Recurs C5
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Implicar la comunitat escolar en la cura i el manteniment del
centre i el seu l'entorn (jornades de manteniment i decoració,
campanyes de reutilització, reciclatge i reducció del consum
energètic, etc.). Recurs C7

Incidir en els deures o responsabilitats per garantir els drets
de tothom recollits en les NOFC. Recurs B5

Organitzar xerrades de persones vinculades al centre
(exalumnes, exprofessors o membres de la comunitat
educativa, etc.) per orientar l'alumnat i incidir en la
importància de valors com l'esforç i la responsabilitat en el
seu desenvolupament personal i professional. Recurs C8

Programar accions de servei comunitari des del currículum.
Recurs C3

Aula

Ajudar l'alumnat a tolerar la frustració quan no assoleixen les
seves fites o s'equivoquen i entendre que el fracàs també
forma part de l'aprenentatge. Recurs C3

Donar a conèixer com es valorarà el grau d'esforc i
responsabilitat de l'alumnat (la realització dels deures, la
puntualitat en el lliurament de les tasques, l'ordre, la netedat,
etc.). Recurs C8

Educar en l'ús responsable de les tecnologies de la
informació seguint les orientacions del Pla TAC (Internet
Segura). Recurs B3

Establir hàbits i rutines de treball (puntualitat, respecte al torn
de paraula, planificació, realització de les tasques), i exigir a
l'alumnat el seu compliment. Recurs C5

Establir les mesures necessàries i els compromisos entre
família i tutor del centre en els continguts específics
addicionals de la carta de compromís educatiu per estimular
la implicació de les famílies en el procés educatiu. Recurs D3

Fer signar a l'alumnat (a partir del primer curs de l'educació
secundària obligatòria o si es veu oportú, cicle superior
d'educació primària), en els continguts específics addicionals
de la carta de compromís educatiu, els compromisos que ha
d'adquirir en el propi procés d'aprenentatge. Recurs C7
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Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu per potenciar el
valor de l'esforc col•lectiu. Recurs C1

Fixar normes de conducta i límits clars per ajudar l'alumnat a
controlar els seus impulsos i fomentar la responsabilitat.
Recurs C4

Fomentar els processos d'autoavaluació i coavaluació entre
l'alumnat. Recurs C9

Inclusió

Actuacions

Centre

Afavorir la integració de l'alumnat, especialment d'aquell en
risc d'exclusió, en el teixit associatiu de l'entorn del centre.
Recurs D5

Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als
seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres
centres de l'entorn, espais virtuals d'intercanvi o pràctica
compartida (xtec.cat), etc. Recurs H2

Crear un banc de recursos per desenvolupar una educació
inclusiva. Recurs F1

Difondre a tots els membres de la comunitat educativa els
indicadors recollits en els diferents protocols convivencials a fi
de detectar les relacions abusives. Recurs C4

Participar en programes que afavoreixin l'èxit escolar i la
continuïtat en els estudis de l'alumnat, especialment d'aquell
en risc d'exclusió. Recurs D2

Potenciar la participació de l'alumnat, especialment d'aquell
en risc d'exclusió, tant en les activitats acadèmiques i
educatives del centre com en les activitats extraescolars.
Recurs D4

Potenciar les xarxes de suport entre iguals (tutoria entre
iguals, padrins i padrines d'aula, etc.) per facilitar l'acollida i la
integració de l'alumnat més vulnerable. Recurs D6
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https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.ss1w4qxu7sra
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.8cumaji3ljez
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Aula

Establir les mesures necessàries i els compromisos entre
família i tutor del centre en els continguts específics
addicionals de la carta de compromís educatiu per garantir
l'èxit educatiu dels seus fills. Recurs D2

Fomentar l'esperit crític per identificar, revisar i superar
qualsevol situació de desigualtat (currículum ocult,
discriminacions, etc.). Recurs B5

Entorn

Coordinar els 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.). Recurs D4

Promoure i valorar 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 pertinenca i l'arrelament
en el territori. Recurs D2

Promoure la participació de l'alumnat i els seus representants
en trobades i experiències que eduquen en la pràctica de
valors cívics, democràtics i inclusius (Consell dels infants,
Consell de joves, trobades comarcals de delegats, audiències
públiques, etc.). Recurs C5

2. Resolució de conflictes

Temes

1 - Gestió i resolució positiva dels conflictes

Gestió i resolució positiva dels conflictes
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Actuacions

Centre

Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als
seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres
centres de l'entorn, espais virtuals d'intercanvi o pràctica
compartida (xtec.cat), etc. Recurs G3

Determinar el grau d'impacte en la millora del clima de
convivència del centre de l'aplicació d'estratègies d'intervenció
i resolució positiva del conflicte en la intervenció davant
conflictes lleus. Recurs H2

Dotar el servei de mediació de recursos (coordinació, espai,
temps, etc.). Recurs E6

Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació a la gestió i
resolució positiva dels conflictes entre els diferents equips
docents. Recurs G2

Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la
comunitat escolar els mecanismes i estratègies de gestió i
resolució de conflictes. Recurs G4

Aula

Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les
actuacions i les estratègies a dur a terme a l'aula. Recurs I3

Derivem conflictes d'aula al servei de mediació per a la seva
gestió. Recurs H2

Donar a conèixer a l'equip docent els protocols d'intervenció
enfront els conflictes lleus i les conductes disruptives que
tenen lloc a l'aula. Recurs I2

Establir les mesures necessàries i els compromisos entre
família i tutor del centre en els continguts específics
addicionals de la carta de compromís educatiu per estimular
la implicació de les famílies i els alumnes del cicle superior
d'educació primària i de l'educació secundària en el procés
educatiu. Recurs J1

Facilitem el coneixement de la mediació com a estratègia de
gestió i resolució de conflictes mitjancant situacions
teatralitzades. Recurs H3

Incloure en les reunions d'equip docent l'anàlisi de conflictes,
les possibles causes i les propostes de millora. Recurs I1
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https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.6a4sn3yudb7u
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https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.xfm6bqppq2kw
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https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jv6znckao4xt
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3. Organització de centre

Temes

1 – Participació

Participació

Actuacions

Centre

Aprofitar 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.
Recurs D8

Estimular la participació del centre en programes o projectes
educatius internacionals (Comenius, Leonardo da Vinci, etc.).
Recurs D6

Facilitar, en els processos d'acollida, informació sobre les
diverses fórmules de participació en la vida del centre. Recurs
D4

Fomentar la participació dels membres de la comunitat
escolar en el consell escolar (campanyes de sensibilització,
ús dels canals de comunicació, etc.). Recurs D1

Fomentar la participació i implicació de la comunitat escolar
en l'elaboració dels documents de centre mitjancant la creació
de comissions mixtes de treball. Recurs D3

Implicar les famílies i l'alumnat en la comissió de convivència
per tal de promoure un bon clima de centre. Recurs D2
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https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.d87kjcua9ue9
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.ig79wem0gdei
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https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.8t0x4bf10010
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Potenciar el treball en equip per tal de fomentar l'elaboració
de projectes interdisciplinaris, la programació transversal per
competències bàsiques, els treballs de síntesi, el projecte de
recerca, etc. Recurs E1

Potenciar la participació del centre en programes o premis
que fomentin la pràctica o l'aprenentatge dels valors
democràtics (Premi Participa a l'Escola, Premi Conviure a
Catalunya, etc.). Recurs D7

Aula

Elaborar fitxes autoavaluatives (individuals i d'equip) per a les
activitats cooperatives. Recurs D2

Fomentar els processos d'autoavaluació entre l'alumnat.
Recurs D1
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https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.1suhyma9k6iw
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https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.92n7y6re3v66
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Actuacions Actuals i Propostes Incorporades Temporització

1.Comunicació 1. Fem de les reunions espais de
comunicació efectius i
d’aprenentatge organitzatius

- A partir dels Plans d’Acció i les Actes de
Coordinació

- Compartir les Bones Pràctiques i
proporcionar formació i seguiment de les
propostes.

- Grup de Discussió

-Plans d’Acció
setmanals.
-Bones Pràctiques dins
de la Planificació
- GD 1 a 2 durant el curs.

2.Avaluem les mesures destinades
a l’intercanvi d’informació entre la
comunitat escolar.

- Formularis abans de les reunions de
pares.

- Formularis per fer consultes.
- Informes coavaluatius
- Grup de Discussió

-Reunions Setembre i
Febrer.
-Informe 2n trimestre
- GD 1 a 2 durant el curs.

3.Disposem de mecanismes de
comunicació amb l’alumnat per
afavorir el seu procés educatiu

- Tutories individuals trimestrals.
- Email
- Classe del Classroom
- Taulell a l’aula
- Grup de Discussió

-Trimestral
- GD 1 a 2 durant el curs.
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2.Conflictes
Greus

1.Analitzem i fem un seguiment dels
conflictes greus per facilitar el
procés d’autoaprenentatge del
centre

- La CdC i la CAD fan el seguiment a
través dels mecanimes per facilitar la
convivènvia de l’escola.

-Trimestral

2. Impliquem a l’alumnat en la
resolución de conflictes greus.

- A partir dels Cercles de Diàleg i les
entrevistes individuals.

-Trimestral

3.Implementar Protocols del
Departament d’Ensenyament

- Seguir els passos establerts al Protocol. -En el moment que sigui
necessari.

3.Educació
intercultural

1.Dissenyar activitats que fomentin
el reconeixement i la valoració de la
diversitat cultural de l'alumnat.

- Dinàmiques per treballar la diversitat
cultural.

-Inici de curs o dins dels
Projectes de Media
Social.

2.Garantir que les famílies
nouvingudes coneguin el
funcionament del centre i del
sistema educatiu català.

- Acolliment per part de l’equip directiu i la
tutoria.

- Sol·licitar traductors/es per l’entrevista.

-En el momento que
arribi la familia a l’escola.

4.Educació per la
pau

1. Afavorir la reflexió sobre la pau
basada en l'equitat, la justícia
social, els drets humans i la
resolució pacífica de conflictes.

- Mediadors/es a les aules.
- Racó de la Pau a les aules per dialogar i

resoldre conflictes.
- Activitat boca/orella i cercles de diàleg

-Setmanal sessions
d’Accions tutorials.

- Espai dins la tutoria
setmanal.
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2.Aprofitar les diades
commemoratives per reflexionar
sobre la pau i els drets humans.

-     Cel·lebrar el Dia de la Pau, el 30 de
Gener a  partir de realizar una activitats
transversal.

-Diada el 30 de gener.

3.Disposar de materials i recursos
que ens permetin treballar valors i
actituds relacionats amb l'educació
per la pau (cooperació, ajuda,
no-violència, etc.).

- Seqüenciació de la línea d’escola per
nivells de dinàmiques emocionals i
Contes.

- Al Clasroom de
l’Escola Els Pins a
l’aula de Valors.

4.Educació per la
Pau

4.Fer ús de mètodes
d'aprenentatge cooperatiu.

- Línea de l’escola en aprenentatge
cooperatiu.

- Projectes de Medi Natural i Social.
Activitats internivell.

- Treballar en l’aprenentatge entre iguals.
- Realitzar projectes compartits.
- Ensenyament recíproc. (figura

d’alumnes-tutors)

-Trimestral.
-Recollida d’evidències a
les reunions d’avaluació.

5.Fomentar el treball cooperatiu
entre els membres de la comunitat
escolar com a model de
convivencia.

- Dins del Consell Escolar hi ha tres
comissions mixtes. S’ha creat una
comissió de sostenibilitat, menjador i
convivència.

- Sistematitzar les reunions de les
comissions mixtes.

-Trimestral
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6. Promoure l'aprenentatge servei
com una metodologia que
afavoreix la responsabilitat, el
compromís cívic, etc.

- Visitar la Creu Roja i realitzar activitats de
recollida d’aliments.

- Realitzar activitats amb el centre geriàtric
Bonviure.

- Col·laborar amb l’associació d’Alzheimer
fent activitats artístique compartides.

-Segons la Planificació
Anual dels diferents
nivells.

7.Recollir el grau de satisfacció
dels diferents agents de la
comunitat escolar sobre les
mesures i actuacions destinades a
fomentar l'educació per la pau en
el centre.

- Realitzar formularis per recollir les
inquietuds de les famílies per anar variant el
contingut de les comissions.

-Realitzar formularis al
finalitzar les activitats
realitzades i recollides
com a evidències a les
actes d’avaluació.

5. Gestió i
resolució positiva
dels conflictes

1.Reforçar el treball en equip entre
el professorat com un model de
convivència.

- Compartir les bones pràctiques entre
professorat.

- Incloure la figura del mestre expert en els
treballs pedagògics de cicle.

-Dins dels Plans d’Accio
crear els perfil d’expert
per realizar aquest treball
de 2 mestres a l’aula.

2.Utilitzar els espais de tutoria per
potenciar el respecte, el diàleg i la
cooperació entre els companys
com a base de l'educació per la
pau.

- Assemblea,.
- Temps de cercle.
- Cercles de diàleg.

- Determinar per l’acció
tutorial. (mínm 1 al
trimestre)
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3.Utilitzar la tutoria individualitzada
per fomentar en l'alumnat el diàleg
i l'empatia.

- Realitzar tutories individualitzades amb
l’alumnat.

-Trimestral

4.Coordinar-se a nivell d'equip
docent respecte a les actuacions i
les estratègies a dur a terme a
l'aula.

- Reunions d’Equip docents. CAD i ED.
- Barreja de grups a P5 i a 3r de Primària.
- Actuacions vers la valoració dels

resultats de l’aplicació Watsom App.

-Trimestral
-Final de curs.

5. Determinar el grau d'impacte en
la millora del clima de convivència
del centre de l'aplicació
d'estratègies d'intervenció i
resolució positiva del conflicte en la
intervenció davant conflictes lleus.

- Cercles de diàleg.
- WatsomApp
- CAD i la CdC determinarà a partir de les

reunions d’equip docent i formularis a
l’alumant i als Mestres les evidències de
la millora de la convivencia.

-Trimestral en les
Reunions d’Avaluació.

5.Gestió i
resolució positiva
dels conflictes

6.Dotar el servei de mediació de
recursos (coordinació, espai,
temps, etc.).

- Elaborar un Pla de mediació. -A partir de l’aprovació del
Pla de Convivència
establir un Pla de
medicació vers el curs
21-22
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7.Establir les mesures necessàries
i els compromisos entre família i
tutor del centre en els continguts
específics addicionals de la carta
de compromís educatiu per
estimular la implicació de les
famílies i els alumnes d’educació
infantil i educació primària.

- Revisar i aplicar l’ús de la Carta de
Compromís.

-Revisar conjuntament
amb la CAD i l’ED en els
casos que sigui necessari.

8.Facilitem el coneixement de la
mediació com a estratègia de
gestió i resolució de conflictes
mitjançant situacions
teatralitzades.

- Reunions formadors a l’equip docent.
- Impulsar l’intercanvi d’experiències.

-Formació i exposició de
Bones Pràctiques
segons la Planificació i
formació Anual.

9.Incloure en les reunions d'equip
docent l'anàlisi de conflictes, les
possibles causes i les propostes de
millora.

- Realitzar reunions com a equip docent
amb una planificació reflexiva de les
actuacions.

- A partir de les actuacions realitzades
amb els resultats de WatsomApp i el
cercle de diàleg.

- Mensual/ trimestral
reunions d’equip
docent per analitzar
situacions
conflictives.
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10.Utilitzar canals de comunicació
per compartir amb la comunitat
escolar els mecanismes i
estratègies de gestió i resolució de
conflictes.

- Recollir la información necessària dels
diferents àmbits a través de mecanimes
per la resolució de conflictes:

- Menjador
- Extraescolars
- Acollida
- Pares delegats
- Alumnes delegats

-Trimestral

Educar en la
gestió positiva
dels conflictes

11. Difondre la cultura de mediació
mitjancant, tríptics, murals i vídeos.

-Elaboració d’infografies de la mediació i
videos explicatius.
- Infografia del Pla de Convivència.

-Setembre Curs 21-22

12. Elaborar un projecte de
mediació de centre.

- Elaborar un Pla de Mediació. -Setembre Curs 21-22

13.Fomentar que la xarxa de
suport entre iguals compti amb
alumnat mediador.

- A partir del Programa watsomApp
identificar l’alumnat mediador.

-Trimestral

13.Impulsar projectes que
fomentin les relacions d'ajuda i
aprenentatge entre iguals (tutoria
entre iguals, aprenentatge entre
iguals, apadrinament, etc.).

- Padrins
- Pintar el mur
- Activitats internivell d’àrees de música,

plàstica i ed física.

-Segons la Planificació
Anual
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14.Potenciar un espai per poder
gaudir de períodes de silenci, que
permetin a l'alumnat els moments
d'introspecció i reflexió propis del
procés d'aprenentage.

- Crear una aula on poder gaudir de la
reflexió, la introspecció i el silenci en els
moments que sigui necessari.

- Valoració de l’espai
trimestral.

15. Promoure activitats curriculars
que permetin expressar i
argumentar opinions, pensaments,
emocions i vivències.

- Realitzar Debats crítics. -Dins de l’acció tutorial i
els Projectes de Medi
Natural i Social.

16.Treballar el contingut de
contes, curts, pel·lícules, llibres i
dilemes morals amb la metodologia
reflexiva.

-Realitzar un recull de les activitats i material
que es realitza per nivell.

-Revisar
trimestralment el
recull de material i
activitats realitzades
a cada nivell.

7. Educar en el
respecte

1.Implicar l'alumnat en el bon ús
dels materials i la conservació de
l'aula (càrrecs de responsabilitat,
concursos, etc.).

-Recollir-ho com a responsabilitat conjunta
d’escola a acompanyar dins de la tutoria, cicle
i equip docent.

- Setmanal

53



Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

CURS 2017-21

2. Recollir en l'informe avaluatiu de
les diferents àrees la valoració
d'actituds com el respecte i la
capacitat d'empatia que mostra
l'alumnat amb els seus
companys/es.

-Introduir formulari per valorar l’opinió de
l’alumne/a sobre la seva actitud,
comportament i relació amb els companys/es.

-Trimestral

3.Treballar 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.

-Millorar la puntualitat de l’alumnat. -Setmanal dins l’acció
tutorial

8. Participació 1.Aprofitar 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.

- Creació de comissions Mixtes:
- El Carnestoltes.
- Festival de Nadal
- Festival de Primavera.
- Activitats a Ed Infantil d’obertura i

vinculació amb el grup i l’escola:
explicació d’un conte, la professió i
l’expert.

-Trimestral segons la
Planificació de les festes.

2. Estimular la participació del
centre en programes o projectes
educatius internacionals.

- Erasmus KA 101
- Erasmus KA 229
- Intercanvi entre escoles al propi municipi.
- Etwinning: Intervanvi amb França,..

-Anual
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- Compartir experiències amb Vancuver.
- Formació específica amb Rússia.
- Escola formadora de Mestres de grau

mig i amb menció.
- Pràctiques de TEi i de Graus de

formació.

3. Fomentar els processos
d'autoavaluació entre l'alumnat.

- Informe del tercer trimestre del 19-20
(confinament)

- Valorar la utilitat de l’Autoavalució
conjunta entre alumne, familia i Mestres.
Utilitzar formularis i elaborar un informe
trimestral.

-Segon trimestre

9.Educar en
l'esforç i la
responsabilitat

1.Actuar com a models o referents
positius de comportament i treball
per fomentar l'esforç i la
responsabilitat entre l'alumnat.

- Mestres com a referents i models en la
relació amb l’alumnat i els companys/es.

-Diari.

2.Comprometre l'alumnat en
l'organització i gestió d'activitats en
la vida del centre.

- Reunió d’alumnes delegats
- Implicar l’alumne/a en la millora del

rendiment, organització i en la
convivència.

-Setmanal dins l’acció
tutorial.
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3.Concretar en la programació
curricular com es valorarà el grau
d'esforç i responsabilitat de
l'alumnat (la realització de les
tasques, la puntualitat en el
lliurament de les tasques, l'ordre, la
netedat, etc.).

- Rúbriques per valorar el grau d’esforç i
responsabilitat.

- Recollir les actuacions dins el Pla d’Acció
Tutorial.

-Setmanal dins l’acció
tutorial.

10.Inclusió 1.Afavorir la integració de
l'alumnat, especialment d'aquell en
risc d'exclusió, en el teixit
associatiu de l'entorn del centre.

-Seguiment de l’alumnat amb NSCD
conjuntament amb SS.dins de la Comissió
Social. Inclou la coordinació amb el
Menjador i extraescolars.

-Trimestral/setmanal

2. Coordinar els recursos i les
tasques educatives amb els
serveis de suport a l'alumnat que
temporalment necessita una
escolarització no ordinària

- Demanar el mestre a casa i les ajudes
necessària vers l’alumnat.

-En el cas que sigui
necessari.

3.Difondre a tots els membres de
la comunitat educativa els
indicadors recollits en els diferents
protocols convivencials a fi de
detectar les relacions abusives.

- Conèixer els diferents Protocols i el seu
funcionament i els signes d’alerta.

- Anual

56



Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

CURS 2017-21

10. Inclusió 4.Participar en programes que
afavoreixin l'èxit escolar i la
continuïtat en els estudis de
l'alumnat, especialment d'aquell en
risc d'exclusió.

- Èxit Educatiu
- Projecte Eslora.

-Anual

5.Potenciar les xarxes de suport
entre iguals (tutoria entre iguals,
padrins i padrines d'aula, etc.) per
facilitar l'acollida i la integració de
l'alumnat més vulnerable.

- Apadrinament internivell
- Activitats internivell
- Tutoria entre iguals.
- Aplicació WatsomApp

-Trimestral

6. Promoure i valorar 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 de la Comissió Social i els
representants de les Activitats
Extraescolars.

-Trimestral
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6- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors

1.1 Sensibilitzar la comunitat
escolar de la necessitat
d'elaborar un Projecte de
convivència amb la implicació i el
compromís de tots els agents
educatius.

•Relació d'actuacions de
sensibilització per curs per a cada
sector de la comunitat escolar: (1
Formulari per àmbit: alumnat, famílies,
mestres, escola del lleure i personal
Pas)

1.2 Elaborar una diagnosi
participativa sobre la situació de
la convivència en el centre.

•Existència d'una diagnosi sobre la
situació de la convivència al centre
•Relació de sectors participants en la
diagnosi

1.3 Crear els espais necessaris
per afavorir la participació dels
diferents sectors de la comunitat
en l'elaboració del projecte.

•Existència de comissions mixtes
entre els diferents sectors de la
comunitat escolar per a l'elaboració del
Projecte de Convivència

1.4 Constituir i dinamitzar la
comissió de convivència.

• 2 reunions anuals de la Comissió de
Convivència

2.1 Potenciar les competències
socioemocionals.

•Inclusió en el Pla d'acció tutorial
d'actuacions (1dinàmica emocional
trimestral) per desenvolupar les
competències socioemocionals de
l'alumnat
• Compartir Bones Pràctiques dins el
centre amb un mestre expert per formar
l’equip docent (1 mínim).

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

•Relació d'estratègies del centre que
afavoreixen la gestió positiva dels
conflictes dins el Pla Tutorial com: els
cercles de diàleg, servei de mediació i
tutoria individual.
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2.3 Educar infants i joves en el
desenvolupament d'uns valors
instrumentals (respecte, esforç,
responsabilitat, etc.) que els
permetin formar-se com a futurs
ciutadans responsables i
compromesos.

•Relació d'actuacions que promouen
l'ajuda entre iguals en el centre.

2.4 Potenciar la competència
social i ciutadana de l'alumnat.

•Inclusió en el currículum d'accions
orientades a potenciar l'anàlisi crítica i
la presa de decisions. Dins dels
Projectes de Medi (1 activitat dins de
cada projecte).

2.5 Educar en el valor de la
norma i potenciar la participació
de l'alumnat en la seva
elaboració.

•Participació de l'alumnat en
l'elaboració de les normes d'aula en el
marc de l'acció tutorial.
•Existència d'espais perquè els
delegats dels alumnes participin en
l'elaboració de les normes de centre (1
Reunió de delegats al trimestre).

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
inter-etapes, etc.)
•Existència d'un protocol específic per
a l'acollida de l'alumnat nouvingut i les
seves famílies

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

•Relació d'accions orientades a
fomentar el coneixement mutu (
Dinàmiques emocionals 1 trimestral)
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•Relació d'accions per visibilitzar les
diferents cultures existents al centre
(dinàmiques tutorials )
•Existència d'una orientació acadèmica
i professional no estereotipada per
raons de gènere, origen o altres
condicions personals i/o socials
(Projectes de medi STEAM)

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

4.2 Organitzar el servei de
mediació al centre amb la
participació dels diferents
membres de la comunitat
escolar.

•Existència d'un servei de mediació en
el centre
•Sectors de la comunitat escolar que
participen en el servei de mediació
•Nombre de casos atesos en el servei
de mediació
•Percentatge de casos atesos resolts
•Col.laboració del centre amb els
serveis de mediació comunitària de
Castelldefels.

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 ( Projectes
de Medi)

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

•Existència de mesures per a l'acció
tutorial compartida dins els equips
docents (cotutories, tutors
referents,etc.)
•Existència d'estratègies per promoure
la tutoria entre iguals

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
(Comissió de festes, comissió de
menjador i Comissió de Convivència
dins el Consell escolar).
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•Grau de participació de les famílies
(AMPA) en els projectes de centre
•Existència d'un perfil de pares i mares
delegats i delegades que es contempli
en el procés d'elecció.
•Grau de Participació dels delegats/es
en les reunions.
•Existència de coordinació periòdica de
l'equip directiu amb l'AMPA
•Participació de l'AMPA en els
processos d'acollida de les famílies

5.5 Afavorir els canals de
comunicació del centre educatiu
com a elements facilitadors de la
convivència i el clima escolar.

•Existència d'un protocol de
comunicació •Relació d'eines i canals
de comunicació del centre que
afavoreixin la comunicació entre els
diversos sectors de la comunitat
escolar (correu electrònic i página Web
del centre.)
•Existència de canals de comunicació
entre les famílies i els seus
representants al consell escolar
•Existència de canals de comunicació
entre l'alumnat i els seus representants
al consell escolar
•Existència de canals de comunicació
entre el professorat i els seus
representants al consell escolar
•Existència de canals de comunicació
entre el personal d'administració i
serveis i el seu representant en el
consell escolar •Relació d'estratègies
de projecció i comunicació externa del
centre (revistes, webs, ràdio, blocs i
twitter)
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7. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ i DOCUMENTACIÓ

Enllaç de la documentació del Departament d’Educació

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-cib
erassetjament-entre-iguals/index.html

1. Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el
ciberassetjament entre iguals

2. Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les
situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu

3. Documents vinculats als protocols:

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/
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8. ANNEX.
8.1. ANNEX. BUIDATGE DELS QÜESTIONARIS DE LA DIAGNOSI DEL PLA DE
CONVIVÈNCIA SETEMBRE 2017.
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8.2. ANNEX. NORMES DE CONVIVÈNCIA TAC I REFERENTS AULA
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8.3. ANNEX. WATSOMAPP: El joc de l’Amistat.

Dins del treball de la convivència a l’escola a partir del segon cicle (4t, 5è i 6è) realitzem
3 cops durant el curs l’aplicació watsomApp per tal d’obtenir un informe global d’aula i
un informe individual de cada infant. D’aquesta manera tenim una fotografia de les
relacions de l’aula que permet establir els diferents perfils del grup i dissenyar propostes
de millora per la convivència del grup. Realitzem entre passació i passació diferents
accions per millorar les relacions del grup com: tutories individualitzades, reunions
d’equip docent, dinàmiques de grup, canviar els companys/es de taula… Creem un
cercle de convivència i de millora.

67



Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

CURS 2017-21

8.4. ANNEX. ELS CERCLES DE DIÀLEG

Formen part de la línea restaurativa que s’ha iniciat l’escola des dels cursos de P3 a 6è
de Primària.
A Educació Infantil es treballa “El temps de cercle “ i l’espai Boca Orella” i a partir de 2n
de Primària es realitza el cercle de diàleg.
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ANNEX 8.5
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8.6. ANNEX: RESULTATS DELS FORMULARIS A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA SOBRE
LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE CURS 2020-21 Realitzats el 9 de gener de 2021.

Tenim 4 formularis fets a les famílies, alumnat, professorat i personal PAS.

Els resultats mostren el grau de satisfacció amb la màxima puntuació  són els següents:

1. Famílies.
- Participació:

- Sobre el sistema de relacions: 79,8%
- Sobre el que aprenen els nostres fills/es:  77,2%
- Sobre els espais: 64,9%
- Sobre la gestió de conflictes: 61,4%
- Sobre les mesures i accions que realitza l’escola per la convivència: 43,9%
- Valora el teu grau de satisfacció global amb el clima convivència del teu centre:

-
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Conclusions:
- Les famílies volen conèixer millor les xarxes de suport i les accions que es realitzen com
escola per millorar la convivència.
Les famílies que tenen voluntat de participar en els grups de discussió són 23.

2. Alumnat.
- Participació:

- Sobre el sistema de relacions: 85,4%
- Sobre l’ambient amb la meva classe: 51,2%
- Sobre el que aprenem a l’aula:  79%
- Sobre els espais: 64,2%
- Sobre la gestió de conflictes: 69,6%
- Sobre les mesures i accions que realitza l’escola per la convivència: 46,3%
- Valora el teu grau de satisfacció global amb el clima convivència del teu centre:76,3%
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Conclusions:
L’alumnat valora de forma positiva el clima de convivència de l’escola i els recursos que
tenim per poder comunicar les necessitats i fer propostes de millora. Volen continuar i
ampliar els espais de comunicació i com a mesura els cercles de diàleg.

3. Professorat.
- Participació:23 respostes.
- Sobre el sistema de relacions: 97%
- Sobre l’ambient a la meva aula:
- Sobre el que aprenen els nostres fills/es:  77,2%
- Sobre els espais: 64,9%
- Sobre la gestió de conflictes: 61,4%
- Sobre les mesures i accions que realitza l’escola per la convivència: 43,9%
- Valora el teu grau de satisfacció global amb el clima convivència del teu centre:
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Conclusions:
Es valora de forma positiva els cercles de diàleg juntament amb altres mesures com les
tutories individualitzades o  l’assemblea. Alhora es pot millorar el compartir la
documentació i les actuacions davant les accions que es realitzen davant els conflictes i
el protocol que tenim que seguir. Cal continuar amb la xarxa entre iguals per reforçar
l'alumnat més vulnerable.

4. Personal PAS.
- Participació: 5 respostes.
- Sobre el sistema de relacions: 90%
- Sobre els espais: 89%
- Sobre la gestió de conflictes: 92%
- Sobre les estructures organitzatives de comunicació: 89%
- Valora el teu grau de satisfacció global amb el clima convivència del teu centre: 98%
Conclusions:
La valoració global és bona. Es pot millorar augmentar els espais de comunicació entre
aquest sector i la resta de la comunitat educativa. Podria ser a través dels grups de
discussió.
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Propostes realitzades a partir dels resultats dels formularis de la Comunitat Educativa.

-Grups de Discussió: Alumnat, Professorat i famílies.
Faltaria realitzar el proper curs 21-22 la continuació dels Grups de Discussió i afegir al
grup de personal PAS.

8.7. ANNEX: CAP A ON ANEM…..
La formació del claustre del proper curs 21-22 és sobre com iniciar-nos en ser una
comunitat educativa restaurativa i resilient.
Incorporar una mirada diferent i introduir dins els Plans d’Acció activitats i indicadors
per recollir-ho.

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/una-comunitat-educativa-r
estaurativa-i-resilient/
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ANNEX 8.6. DILIGÈNCIA

DILIGÈNCIA DE LA DIRECTORA DEL CENTRE EDUCATIU ESCOLA ELS PINS, DE
CASTELLDEFELS, PER LA QUAL S’APROVA EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA.

Mònica Román Romero, com a directora de l’ESCOLA ELS PINS de Castelldefels i

en aplicació de les competències que s’estableix a la RESOLUCIÓ EDU/1753/2020, de 16

de juliol, per la qual es modifica 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 del marc del Projecte Educatiu de Centre.

RESOLC

Aprovar el Projecte de Convivència al curs 2020-2021 iniciat al 2017 i alineat amb el PdD
que finalitza al 2024. L’actualització de la planificació es realitzarà de forma anual i es
recollirà a la PGA de centre.

Faig constar que amb data de 1 de juliol de 2021 ha estat informat al Claustre i amb data

6 de juliol de 2021 s’ha aprovat al Consell Escolar.

Així mateix, aquest Projecte de Convivència estarà a disposició de l’Administració

educativa.

Castelldefels,  6 de juliol  de  2021

La  directora
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