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Resolució de la directora de l’escola Misericòrdia, de Canet de Mar 

per la qual aprova el Projecte de Convivència 

 

Com a directora de l’escola Misericòrdia, de Canet de mar, i en aplicació de les 

competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica d2/2006, de 3 de 

maig, d’Educació, d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2019, per la qual 

s’aproven els documents per a l’organització i gestió de centres per al curs 

2020-21, i consultat el consell escolar del centre, segons consta a l’acta de la 

sessió de data 1 de juliol de 2021 

 

RESOLC: 

1. Aprovar el Projecte de convivència, que s’adjunta a l’annex 

d’aquesta resolució. 

 

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar de centre i 

donar-la a conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, 

aquest Projecte de convivència de Centre estarà a disposició 

de l’Administració educativa. 

 

 

Canet de Mar, a 1 de juliol de 2021  

La directora 

 

 

Núria Dothée Remolà 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
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, fa palès que conviure significa viure 

plegats, compartir objectius i en bona relació.  

Aquest Pla aplega els valors del nostre Projecte educatiu i defineix com volem 

la convivència a l’escola. Som un espai social de comunicació i de relacions, 

viure i relacionar-nos de manera harmoniosa, amb respecte, des de la 

tolerància, n’és l’objectiu cabdal, entre mestres, alumnes, personal no docent i 

de serveis, amb les famílies…  

El nostre projecte de convivència vol ser un document obert, dinàmic i que 

convidi a tota la comunitat educativa a ser partícip d’ell amb una comunicació 

fluïda i que a la vegada ajudi a tots els membres que estan implicats a millorar 

com a persones amb actituds en pro d’un món millor i més just. Per tot això, 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. Aquesta 

obertura ens permetrà treballar entre tots cap el mateix camí.  

 

MARC LEGAL 

 El nostre Projecte de Convivència es basa en la normativa vigent que 

qualsevol centre concertat per la Generalitat de Catalunya ha de contemplar: 

 • 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 
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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. 

 • 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.  
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2 CONTEXT 
 

L’escola Misericòrdia de Canet de Mar som una escola pública, catalana, laica, 

plural, democràtica , inclusiva i participativa. Estem vinculats a l’entorn social, 

natural, cultural i oberts a la comunitat educativa.  

Entenem que la nostra missió  és acompanyar, donar accés a les eines i 

empoderar als alumnes, tot acollint-los perquè puguin ser ciutadans feliços, 

responsables, autònoms i lliures, capaços de resoldre els reptes de la seva vida 

i és per això que dia a dia construïm un model d’escola on experiència i 

innovació vagin de la mà de mestres, alumnes i famílies. 

TRETS D’IDENTITAT  

L’Escola Misericòrdia: 

1. Forma persones autònomes, responsables, amb criteri propi i valors ètics. 

2. Forma persones per conviure amb respecte, comprensió, pau i harmonia 

amb tothom i amb l’entorn. 

3. Forma persones que aprenguin a conèixer i a fer. 

4. Protegeix l’equitat, la inclusió, l’excel·lència i la igualtat de gènere. 

5.Vetlla per la millora contínua dels professionals. 

6. Està al costat de les famílies en l’educació dels seus fills. 

 VALORS 

Fonamentem la nostra raó de ser en els valors de: 

● Respecte, per un mateix, els iguals, adults i l’entorn 

● Cultura de l’esforç, constància i pulcritud en el treball 

● Empatia amb la diversitat. 

● Establiment de relacions interpersonals positives basades en la cooperació, 

la tolerància i l’escolta entre iguals, amb la comunitat educativa i agents 

externs. 
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● Sentit de la responsabilitat, compromís i col·laboració. 

● Esperit crític i reflexiu. 

● Actitud ecològica, responsable amb el medi ambient i crítica envers el 

consumisme a la vegada que saludable en tant a la cura de la salut 

individual i col·lectiva 

VISIÓ 

La nostra fita que ens ha de guiar el camí és 

 

 

● Volem una escola cohesionada on la motivació, coherència i implicació es 

donin la mà en tots els àmbits de la comunitat. On es fomenti el treball en 

grup, la reflexió conjunta, la codocència entre els membres del claustre, la 

col·laboració entre els/les alumnes com a part del dia a dia amb un pla 

d’acció tutorial basat en la cohesió de grup, la mediació i la resolució de 

conflictes i en que es potenciï l’acollida i el sentiment de les famílies com a 

part activa de l’educació dels seus fills. 

● Volem una escola estructurada amb una línia metodològica consensuada i 

respectada, on la cultura de l’esforç vagi de la mà de noves fórmules 

metodològiques on tots els/les alumnes adquireixin els coneixements, 

habilitats i actituds que marquen les competències amb una coherència 

entre nivells i cicles; tot això ha de partir del coneixement, anàlisi i reflexió 

sobre la nostra pràctica educativa. On l'organització dels grups sigui flexible 

per fomentar l’aprenentatge cooperatiu, en equip, en petit grup, el treball 

individual... per afavorir autonomia, responsabilitat i cohesió de grup. 

 

● Volem una escola oberta i arrelada amb l’entorn on els/les alumnes 

coneguin el poble per estimar-lo i sentir-se’n part activa, on potenciem la 

relació i col·laboració amb les entitats locals i on també sapiguem fer difusió 

del que fem. 

UNA ESCOLA COHESIONADA, ESTRUCTURADA,  

OBERTA I ARRELADA A L’ENTORN,ADEQUADA ALS NOSTRES TEMPS 

I ORIENTADA A L’ÈXIT ESCOLAR DE TOTHOM. 
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● Volem una escola adequada als nostres temps, on partint d’allò que fem 

bé sapiguem implementar noves propostes metodològiques que afavoreixin 

l’equitat i l’ inclusió dels/les nostres alumnes, facilitant el desenvolupament 

de les seves potencialitats i afavorint l’èxit de tothom, siguin quines siguin 

les seves condicions i necessitats. El treball competencial, els projectes i el 

treball cooperatiu seran els eixos sobre els que fonamentarem aquest canvi. 

Serà fonamental oferir a l’equip de mestres l’oportunitat de formar-se en 

pràctiques docents innovadores, actives, experimentals, manipulatives i 

competencials 

● Una escola de tots/es i per a tots/es, on es presenti una organització prou 

flexible per donar resposta a la diversitat. Orientada a l’èxit escolar de 

tothom. 

3 DIAGNOSI 
 

A inicis de novembre del curs 19-20 es va passar una enquesta als diferents 

sectors de la nostra comunitat educativa ( famílies, mestres i personal PAS). 

Les tres enquestes feien incís en uns punts bàsics: 

- Sistema de relacions 

- Ambient a l’escola 

- Sobre el currículum ( només a l’equip docent) 

- Els espais 

- La gestió dels conflictes 

- L’estructura organitzativa. 

Del buidatge d’aquestes enquestes en podem extreure dades que ens ajuden a 

confegir la diagnosi de la convivència al nostre centre. ( veure annex 1) 

Els punts sobre els que caldrà fer incís en el nostre projecte de convivència 

seran els següents:
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 Punts forts Punts febles 

Sistema de 

relacions 

Bona relació entre mestres- famílies- PAS 

Clima de col·laboració entre els diferents sectors 

de la comunitat educativa 

Les relacions entre l’alumnat. 

Les expectatives del professorat envers el seu 

alumnat. 

Ambient a l’escola Bon ambient de treball a l’aula  i a l’escola. 

A les aules s’ensenyen a relacionar l’alumnat, a 

respectar-se, a tolerar-se, a treballar en equip,...      

( segons les famílies) 

Manca de cohesió en alguns grups-classe ( 

segons mestres) 

Sobre el 

currículum 

Es valora positivament les sessions de tutoria 

com a espai de treball específic dels aspectes que 

ajuden a millorar la convivència ( gestió dels 

conflictes, l’educació en valors, la coeducació, el 

respecte,...) 

El curs 2019-20 s’ha iniciat el treball cooperatiu a 

Hi ha un percentatge de mestres (32%) que  

opina que no es treballa la competència social i 

ciutadana dels alumnes com hauria de ser. 
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l’escola, es valora positivament la seva 

implementació cara a la millora de la cohesió de 

grups. 

Els espais Els espais renovats del centre són valorats 

positivament pels diferents sectors de la 

comunitat educativa. 

Cal continuar fent incís en l’ambient als 

passadissos, ja que l’ambient no és tranquil, hi ha 

corregudes, no es respecta el silenci,... 

Els/les mestres manifesten que  caldria major 

participació de l’alumnat cara la decoració i cura 

dels espais de l’escola( passadissos, patis,...) 

La gestió dels 

conflictes 

Hi ha un compromís per part dels alumnes de 

vetllar perquè no es produeixin casos 

d’assetjament entre iguals (arrel de participar en 

el projecte TEI) 

Segons els/les mestres caldria millorar les normes 

que es tenen a l’aula, que siguin més clares i 

compartides amb l’alumnat.  

A les aules acostumen a produir-se disrupcions. 

Un 60% del professorat manifesta que desconeix 

l’existència d’un protocol d’actuació compartit i 

conegut davant conflictes que alteren greument la 

convivència en el centre 

L’estructura 
Existeixen xarxes de suport entre iguals (tutoria Un 52% del professorat no coneix l’existència d’un 
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organitzativa entre iguals, apadrinament lector, alumnes 

ajudants, etc.) 

Les famílies manifesten que poden participar en la 

vida del centre (AMPA, pares delegats, Consell 

Escolar, comissió de convivència…) 

servei de mediació en el centre amb presència 

dels diversos sectors de la comunitat escolar. 

Un 52% del professorat no coneix les funcions ni 

les tasques que es desenvolupen a la comissió de 

convivència. 

Cal millorar la formació al professorat, alumnes i 

famílies en temes relacionats amb la convivència 

Les famílies demanen fer servir les instal·lacions 

del centre per fer activitats del seu interès 

 

 



 

12 

 

4 COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 
 
Per a l’elaboració d’aquest Projecte de Convivència es va crear una comissió 

puntual formada per les coordinadores de cicle, la coordinadora LIC , la 

coordinadora de la diversitat, un representant del sector pares del Consell 

Escolar i  l’equip directiu.  

Una vegada elaborat i aprovat el pla de convivència la comissió de convivència 

dependrà directament del Consell Escolar.  

Les seves competències seran les següents: 

a. Garantir l’aplicació correcta dels drets i deures dels/les alumnes 

b. Vetllar pel compliment de les normes de convivència del centre que es 

concreten a les NOFC.. 

c. Coordinar en determinats casos l’aplicació de mesures correctores i 

sancions. 

d. Imposar mesures correctores a les conductes greus contràries a les normes 

de convivència  quan s’escaigui.



 

13 

5 OBJECTIUS GENERALS. OBJECTIUS ESPECÍFICS. INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 

 
Objectiu general: 

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

Objectiu específic Indicadors 

 

1.1 Crear els espais necessaris per afavorir la participació 

dels diferents sectors de la comunitat en l'elaboració del 

projecte. 

• Existència d’una comissió entre els diferents sectors de la 

comunitat escolar per a l'elaboració del Projecte 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 

 
Actuacio

ns/ 

activitats 

que es 

fan al 

centre 

 
- Carta de compromís 

- Comissions mixtes amb la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. 

- Borsa de pares i mares col·laboradors 

- Pares i mares delegats de cada grup-classe 

- Reunió d’inici de curs 

- Comunicacions amb les famílies: entrevistes amb les famílies, alumnes i personal docent i no-docent, 
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Objectiu general: 

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

Objectiu específic Indicadors 

 

2.1 Potenciar les competències socioemocionals. 

  

 

  

• Inclusió en el currículum d'accions per potenciar les 

competències socioemocionals de l'alumnat 

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial d'actuacions per 

desenvolupar les competències socioemocionals de l'alumnat 

• Cursos en els quals 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, servei de mediació, 

tutoria entre iguals, etc.) 

 

 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 orientades a l'educació en valors 

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

centre 
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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 

 

 

Actuacions/ 

activitats que 

es fan al 

centre 

- Acció tutorial 

- Resolució de conflictes 

- Tutoria entre iguals 

- Mediació 

- Racó del diàleg 

- Comissió de delegats 

 

Objectiu general: 

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

Objectiu específic Indicadors 

 

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.) 

• Relació d'activitats en el marc de l'acció tutorial per a l'acollida 

del nou alumnat  
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• 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'estratègies metodològiques a l'aula que afavoreixen 

la interrelació de l’alumnat 

• Relació d'accions orientades a fomentar el coneixement mutu 

• Existència d'unes pautes d'ús de llenguatge inclusiu que donin 

el mateix protagonisme a tot l'alumnat 

 

Actuacions/ 

activitats que 

es fan al centre 

 
- Enquestes de valoració de final de curs 

- Plans d’acollida de nous alumnes/ famílies/ professorat /pas 

- Apadrinament lector 

- Aprenentatge cooperatiu 

- Ambients 

- Tallers d’educació artística 

- Sortides i Colònies 
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Objectiu General: 

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

Objectius específics Indicadors 

 

4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la importància del 

valor del diàleg i la gestió positiva dels conflictes. 

• Relació d'actuacions de sensibilització  

 

 

Actuacions/ 

activitats que es 

fan al centre 

 

- Mediació 

- Gestió positiva de conflictes 

- Racó del diàleg 

 

 

Objectiu general: 

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. 

Objectius específics Indicadors 

 

5.1 Participar en iniciatives i projectes compromesos en la 

cultura per a la pau. 

 

• Reflexió a l’entorn del dia de la no-violència i la pau (DENIP) 

 



Escola Misericòrdia  curs 20-21                                                                   Projecte de convivència 
 

 
18 

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 continguts sobre els drets 

humans i la comprensió crítica del món 

5.3 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de 

recursos que afavoreixin la convivència i el clima escolar. 

  

• Existència d'estratègies per promoure la tutoria entre iguals 

• Existència de pautes d'organització dels espais per afavorir la 

convivència 

• 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 

• Existència d'un perfil dels delegats i delegades de pares. 

• Existència de coordinació periòdica de l'equip directiu amb 

l'AFA 

 

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, whatsapp d’aula, intranet 

de centre, APP, etc.) 
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• Existència de canals de comunicació entre les famílies 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 (web, blocs, twitter, etc.) 

 

Actuacions/ activitats 

que es fan al centre 

 

- Organització del DENIP 

- Tutoria entre iguals 

- Racó del diàleg 

- Àgora ( espai multifunció) 
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6 INTERVENCIONS EDUCATIVES 

El nostre projecte vol incidir en quatre punts d’intervenció:  

∙l’alumnat 

∙el professorat/PAS 

∙les famílies  

∙els serveis i l’entorn 

Totes aquestes accions poden ser abordades des de tres nivells diferents: 

valors i actituds, resolució de conflictes i marc organitzatiu.   
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6.1 VALORS I ACTITUDS 

6.1.1 ACCIÓ TUTORIAL 

Són actuacions, estratègies i activitats de l’àmbit tutorial. Entenem el mestre 

tutor/la mestra tutora com aquell que ajuda i orienta el creixement de l’alumne, 

mostrant-li, amb les seves actituds, el camí a seguir. L’equip està format per 

mestres que vetllen, tots ells, per l’aplicació del projecte educatiu i les seves 

concrecions. 

COMPETÈNCIA SOCIOEMOCIONAL 

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 ajuden a 

mantenir bones relacions amb els altres i a viure en societat.  

A l’escola es treballa la competència socioemocional a partir de les accions 

tutorials. 

❖  A educació infantil es porta a terme un treball estructurat i seqüenciat 

sobre les emocions amb l’objectiu que els infants arribin a: 

* Reconèixer i identificar les emocions bàsiques 

* Desenvolupar de manera progressiva la consciència emocional. 

* Adquirir estratègies i tècniques de regulació emocional, d’autocontrol i 

de relaxació 

* Potenciar l’autoestima a través de la motivació 

* Promoure l’empatia i l’adquisició d’habilitats per a la resolució de 

conflictes 

A part d’aquest treball i tenint en compte l’edat dels nostres infants 

també hi ha un treball diari de gestió de les emocions i dels conflictes 

depenent del que va sorgint en cada moment (dol, resolució de 

conflictes…). També en el treball del cos de psicomotricitat es fa un 

acompanyament de les emocions. 

❖ A educació primària es realitza un treball emocional en funció de les 

necessitats del grup. Tot i així, és una tasca diària, on es prioritza el 

benestar del grup i poder identificar, posar paraules i expressar  les 

pròpies  emocions i les dels altres. 
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DIARI D’AULA: Es tracta d’una activitat voluntària, on cada matí durant 

l’estona de lectura l’alumnat pot escriure a la seva llibreta lliurement. Es 

tracta d’un diari personal on es respecta la privacitat.  

 

PROJECTE TEI (TUTORIA ENTRE IGUALS)  

Mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes 

amb una relació asimètrica amb un objectiu comú conegut i compartit. 

L’alumnat de 5è esdevenen tutors del l’ alumnat de 3r i es formen les parelles 

en funció de les habilitats socials. Es realitzen activitats conjuntes per tal de 

millorar la mediació en els conflictes que es produeixen entre els alumnes. 

Comparteixen els espais de pati per tal de dur a terme les mediacions. 

Es vol donar continuïtat aquest projecte als alumnes de 4t i 6è per reforçar el 

vincle iniciat. 

PROGRAMA CA/AC (Cooperar per aprendre/ Aprendre a cooperar) 

L’escola participa del programa CA/AC , de manera que s’incorpora 

l’aprenentatge cooperatiu a les aules amb la finalitat que els alumnes apliquin 

dinàmiques i estructures cooperatives en el seu procés d’aprenentatge. 

Es realitza des de p3 fins a 6è. 

 

EDUCACIÓ EN VALORS 

Ser competent en aquesta Educació en Valors significa poder detectar 

situacions de la vida quotidiana, a casa, a l’escola, etc., que permetin 

respondre i actuar des d’una perspectiva de caràcter ètic. L’enfocament de 

l’àrea posa èmfasi especial en l’assoliment d’actituds i d’hàbits de conducta i en 

l’adquisició d’habilitats mentals, d’autoconeixement, d’autocontrol, d’empatia i 

d’assertivitat. 

Aquesta tasca es treballa de manera transversal, ja que la finalitat és que 

l’alumnat actuï amb autonomia i responsabilitat en la presa de decisions, 

desenvolupi habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i utilitzi  

l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi. Les 

diverses dinàmiques i reflexions afavoreixen les  actituds de respecte actiu 

envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les 

conformen. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions i 

adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís 
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personal i les actituds de convivència. També es treballa l’anàlisi de l’entorn 

amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes i  mostrar 

actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les situacions 

d’injustícia.  

La metodologia de treball abarca diferents propostes: visionat de vídeos, jocs 

de rol, dinàmiques, jocs, dramatitzacions i històries, reflexions respecte al valor 

treballat.  

CULTURA DE LA PAU 

Activitat transversal de valors que es treballa des de les tutories ja sigui 

mitjançant la cohesió de grups, la resolució de conflictes, el treball cooperatiu,... 

Al voltant del 30 de gener dia DENIP ( dia de la pau i la no-violència) es 

realitzen activitats i reflexions a nivell d’aula que es concreten en una activitat 

conjunta d’escola. 

 

INCLUSIÓ  

Com escola inclusiva tenim el compromís d'assegurar la igualtat d’oportunitats 

que han de tenir tots els alumnes. La inclusió no és el nostre objectiu, sinó la 

manera com articulem i construïm la nostra manera d’educar als i les nostres 

alumnes. 

Es treballa de la següent manera: 

- Sensibilitzar al claustre per treballar cap a la inclusió de tot el nostre 

alumnat mitjançant reunions de claustre, equips docents, CAD, 

- Incloure en el pla d’acollida dels alumnes i mestres actuacions que 

afavoreixen la integració escolar i social dels alumnes sobretot aquells 

és vulnerables. 

- Potenciar la participació dels alumnes especialment vulnerables i amb 

risc d’exclusió social, a activitats  educatives que es realitzen a l’escola 

(sortides, colònies…) com aquelles activitats extraescolars (casals, 

activitats esportives…) 

- Afavorir la integració de l’alumnat, especialment aquell amb risc 

d'exclusió social, en entitats del poble (esplais, clubs esportius,...) 

- Vincular les famílies amb risc a Serveis socials de l’Ajuntament i l'escola 

d’adults 
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- Potenciar la tutoria entre iguals, per afavorir l’acollida i integració dels 

alumnes més vulnerables. 

- Incloure dins el pla d’acció tutorial pràctiques de cohesió de grup a partir 

de dinàmiques 

- Potenciar la tutoria individualitzada  

- Posar a l’abast dels alumnes materials diversos per tal que responguin a 

les necessitats de tots els alumnes 

- Potenciar a l’aula metodologies de treball inclusives: DUA, treball 

cooperatiu, ambients, racons,tallers,SEP... 

- Disposar d’un espai per el material específic per aquells alumnes amb 

NEE que ho requereixin.  

- Posar a disposició dels alumnes que ho requereixin material específic. 

- Prioritzar en la formació de centre aquelles formacions que donen 

resposta a l’atenció a la diversitat i a la inclusió 

 

Activitats DUA.(Disseny Universal per a l’Aprenentatge) 

Són un conjunt de principis per al desenvolupament curricular que afavoreixen 

la igualtat d’oportunitats a totes les persones per aprendre. Proposa atendre a 

la diversitat de l’alumnat i crear dissenys flexibles per a tots els estudiants. 

Redueix les barreres, proporciona suports, adaptacions i manté altes 

expectatives per a tots.  

COEDUCACIÓ 

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les 

potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe 

potenciant així la igualtat real d’oportunitats. 

A l’escola progressivament s’han anat eliminant les diferències de tipus sexista 

de gènere en moltes de les activitats portades a terme: carnaval , descoberta 

del propi cos, celebracions de festes i balls, ambient de disfresses…. 

Es tenen en compte les diferents sensibilitats i no perpetuar patrons sexistes, 

respectant les diferents identitats. 

Dia de la dona i la ciència, 11 de febrer on s’exposen experiències de dones 

properes a l’alumnat  i històries de dones dedicades a la ciència.  

A l’àrea d’educació física també es tenen en compte els aspectes de 

coeducació en les dinàmiques, jocs i esports proposats. 
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6.1.2 REUNIÓ INICI DE CURS 

 

La reunió d’inici de curs és la primera ocasió que tenim per reunir-nos amb les 

famílies dels alumnes amb qui treballarem durant tot el curs. És important 

poder fer un bon primer contacte i establir un clima de col·laboració entre tots. 

La reunió la fan conjuntament els  tutors/es del nivell, hi assisteixen 

especialistes i l’equip directiu. 

A nivell d’escola es segueix un format consensuat de presentació del curs. La 

reunió es divideix en dues parts, a la primera s’exposa la planificació del curs i 

a la segona part es demana la participació de les famílies.  

A finals de juny es fa una reunió d’acollida dels nous alumnes de l’escola ( 

alumnes de P3 i alumnes de nova matrícula) 

 

6.1.3 COMUNICACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA 

 

La comunicació entre famílies i escola és un puntal de l’educació dels nostres 

alumnes. És necessari establir un ambient de confiança i complicitat que ha de 

marcar la relació entre la família i el/la tutor/a al llarg del curs. 

Durant el primer trimestre sempre que sigui possible i/o necessari es fa una 

primera presa de contacte, l’entrevista serveix per : 

●  Establir el vincle família-escola 

●  Donar a conèixer a la família dades sobre l’escolarització del seu fill.  

●  Intercanviar idees, inquietuds i opinions que ens permetin entendre 

l’alumne de manera més integral.  

●  Arribar a acords i adquirir compromisos sobre l’atenció i el seguiment 

de l’alumne . 

Al llarg del curs es fa entrevistes de seguiment sempre que sigui necessari, 

poden ser reunions tant presencials com telefòniques/ telemàtiques.  

Les entrevistes les convoquen els tutors/es, però sempre que les famílies en 

vegin  la necessitat es poden sol·licitar. 

Els infants que tenen un seguiment de la mestra d’educació especial caldrà que 

aquesta mestra també assisteixi a les entrevistes que convoquen els tutors/es 
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En el cas dels alumnes de P3 i de nova incorporació al centre es fa una 

entrevista amb l’equip directiu un cop es formalitza la matrícula al centre. En 

aquesta entrevista es recullen dades de l’alumne a nivell personal, relacional, 

mèdic i escolar i es signa la carta de compromís educatiu. 

A educació infantil es donen dos informes quadrimestrals ( a P3 el primer 

quadrimestre és d’adaptació). 

A educació primària es donen tres informes trimestrals ( al desembre, 31 de 

març i juny). 

La comunicació amb les famílies es fa mitjançant diferents vies: mail, app, web, 

classroom. A infantil també s’utilitza la nota a la carmanyola així com el 

contacte directe tutora-família a les entrades i sortides. 

 Existeix la figura de la persona delegada  del wasap d’aula que s’encarrega de 

gestionar aquelles informacions que cal fer arribar a les famílies.  

6.1.4 SORTIDES EDUCATIVES COLÒNIES 

 

A l’escola s’organitzen diferents sortides educatives que permeten 

contextualitzar i posar a l’abast dels alumnes experiències i aprenentatges 

complementaris al treball de l’aula. Aquest tipus d’activitats també fa incís en 

l’aspecte relacional i emocional dels nostres alumnes.  

Es programa una sortida per cada trimestre, a banda de sortides 

complementàries a l’entorn més immediat.  

A banda de programar sortides educatives també s’organitzen sortides a 

activitats culturals ( teatre, música, dansa,...) 

A partir de P5  es fan colònies cada dos anys. És una bona oportunitat per 

conviure tots junts tant els alumnes com els mestres.  

Al cicle de petits són dos dies, al cicle de mitjans i grans són tres dies.  
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6.1.5 CARTA DE COMPROMÍS 

 

La Carta de Compromís Educatiu és una eina de diàleg entre les famílies de 

l’alumnat i els professionals de l’educació, amb la finalitat d’afavorir l’èxit 

educatiu. 

En aquest compromís, família i escola expressen els objectius per assolir un 

entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats 

educatives. 

Mitjançant la Carta de Compromís Educatiu es vol potenciar la participació de 

les famílies en l’educació dels seus fills i filles, ja que l’educació és el resultat 

de l’esforç conjunt de les famílies i les escoles. 

Veure annex 2 

 

6.1.6 ENTREVISTES INFANTS 

 

Cal que el tutor/a busqui un moment adient per a poder parlar amb l’alumne 

amb tranquil·litat. És un bon moment per comentar diferents aspectes 

acadèmics, relacionals, socials,...  

A finals de trimestre la trobada va relacionada amb l’autoavaluació trimestral ( 

què els ha agradat, què poden millorar,..) així com comentar els resultats de 

l’avaluació. 

6.1.8 AUTOAVALUACIÓ 

 

L’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge ha d’incloure la 

participació dels implicats, ja siguin mestres, alumnes com famílies. 

A l’escola s’està introduint un canvi en la mirada avaluativa, cobra pes la 

interacció alumnes-mestres cara a compartir els objectius i establir els criteris 

d’avaluació. Es tendeixen vies per a entendre conjuntament quin és el procés 

d’avaluació i quina la seva finalitat. 

Un dels pilars recau en l’autoavaluació, els alumnes han de ser capaços 

d’autoregular-se, de ser conscients del seu aprenentatge i del seu grau 

d’implicació.  
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Com es treballa actualment l’autoavaluació a l’escola? 

- A P5 i primària els projectes d’aula s’inicien amb  un repte que actua 

com a fil conductor, el producte final del projecte respon a aquesta 

pregunta inicial i a la vegada dona resposta a “Què hem après?” i “què 

hem après a fer?”. També s’inclou un apartat que es refereix a com s’ha 

treballat, quines dificultats han sorgit, com es milloraria,...Aquestes 

activitats d’autoavaluació es fan conjuntament amb la tutora i el grup de 

manera que afavoreix la reflexió de l’alumnat. 

El format d’aquesta autoavaluació varia ( a cicle de petits i mitjans 

s’utilitzen símbols/ emoticones, a cicle de grans es fa amb autoformularis 

de google,..) 

Les tipologies textuals que es treballen a primària també incorporen un 

apartat d’autoavaluació. 

- L’àrea de matemàtiques es treballa a partir del projecte Innovamat que 

incorpora instruments d’autoavaluació, com ara els autoinformes de la 

plataforma. 

- El treball cooperatiu ens serveix com a eina útil per a reflexionar sobre el 

procés d’aprenentatge dels alumnes. Tan els diaris de treball com els 

plans d’equip incorporen l’apartat d’avaluació, que acosta als alumnes a 

l’autoavaluació i a la coavaluació. 

- A finals de trimestre es passa un qüestionari d’autoavaluació  trimestral, 

que posa el focus en el punt de vista de l’alumne i destacant sobretot en 

què fa bé i què caldria millorar. 

6.1.9 GESTIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES 

 

QUÈ ENTENEM PER CONFLICTE 

El conflicte i la convivència són conceptes que van junts: la convivència pot 

provocar conflicte i el conflicte pot potenciar, encara que aparentment no ho 

sembli, la convivència.  

És la gestió del conflicte allò que acabarà de donar el matís positiu o negatiu a 

la situació conflictiva. 
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CONFLICTE LLEU 

Entenem  com a conflictes lleus  el conjunt de conductes contràries a les 

normes de convivència de l’escola.  

- Situacions de conflicte interpersonal que, amb la formació i les eines adients, 

els/les alumnes poden solucionar per ells/elles mateixos/es. 

- Conductes disruptives que requereixen molta dedicació de temps i d'esforços, 

amb efectes negatius sobre l'alumnat que els produeix, l'alumnat que els pateix 

i el professorat.  

La mediació escolar ens permet abordar la gran majoria de conflictes que 

sorgeixen en el dia a dia de l’escola, especialment quan aquests conflictes es 

produeixen entre alumnes i no responen a situacions regulades per la 

normativa. Es vol evitar que la cronificació de petites actuacions negatives 

acabi portant a veritables conflictes. Qui fa aquesta mediació: 

1. El/la mestre/a o la persona que es troba amb el conflicte. I posteriorment 

n’informa el/la tutor/a. 

2. Si no es resol, intervé com a mediador/a el/la tutor/a. 

3. Si no es resol, el cicle debat i decideix la intervenció. 

4. Si no es resol, l’equip directiu decideix la intervenció. 

 

CONFLICTE GREU 

● Les situacions de violència verbal o física que perjudiquen notablement 

la convivència en el centre, perquè generen sentiments d’indefensió, 

inseguretat i angoixa en els membres de la comunitat educativa. 

● L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 

● El deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre.  

● La falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la 

suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

● La reiteració d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

Aquestes normes s’explicaran als/a les alumnes i s’exposaran en un lloc 

visible de l’aula. També es lliurarà una còpia a les famílies.  

● Els actes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, cultura o 

ètnia, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels/de les 

afectats/ades. 
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L’aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes 

comeses per l’alumnat que afectin la convivència, establertes en la Llei 

12/2009, del 10 de juliol, d’educació en el seu article 37, explicitades en el 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, en les normes d’organització i funcionament del 

centre i, en el seu cas, en la carta de compromís educatiu s’ha d’inscriure en el 

marc de l’acció educativa i té per finalitat contribuir a la millora del seu procés 

educatiu. Sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat, la mesura 

correctora ha d’incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre (mesura 

reparadora). 

En els casos esmentats, i tenint sempre en compte l’edat de l’alumnat, cal 

actuar amb protocols fixos i sense cap tipus d’improvisació. En les situacions 

més extraordinàries es treballarà coordinadament amb altres professionals 

(comissió social i comissió de la diversitat) 

 Protocol: 

1. El/la mestre/a que es troba amb el conflicte decideix si comença una 

mediació o treu l’alumne/a de l’aula i el/la porta a l’equip directiu. 

2. Comunica el fet a la direcció del centre 

3. Es tria un/a mestre/a del cicle perquè faci la mediació. (caldria tenir una 

persona referent en el centre per a realitzar la mediació) 

4. Es reuneix el mestre del cicle amb l’alumne/a. 

5. La comissió de convivència decideix la mesura correctora. 

6. Es comunica, per escrit, a les famílies. 

7. Es recull en un full d’incidències tot el procés. 

Encara que la conducta sigui greu s’oferirà, de manera complementària, la 

mediació escolar. 

 

6.1.10 RACÓ DEL DIÀLEG 
 

Espai creat per arribar a acords i resoldre conflictes entre els alumnes. Es troba 

al passadís i està condicionat per ser un espai per parlar mútuament. Els 

alumnes hi van lliurement i el mestre actua com a observador de la situació.  
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6.2 NORMES DE CONVIVÈNCIA I PROTOCOLS 

PER A CONFLICTES 

6.2.1 NORMES DE CONVIVÈNCIA 

 

Entenem com a norma, l'instrument regulador de la convivència que té com a 

finalitat garantir els drets i els deures de tothom. Dins un entorn escolar, 

emmarcat en un context social, les normes esdevenen un marc de referència i 

garantia del clima de respecte, seguretat i cordialitat del centre que en el seu 

conjunt es tradueixen en un seguit de drets i deures, compromisos i 

responsabilitats que regulen i faciliten la vida al centre. Un dels principals 

documents normatius de centre són les Normes d’Organització i Funcionament 

de Centre (NOFC) d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, de 3 

d’agost, d’autonomia dels centres educatius. Les NOFC estan publicitades a la 

web de centre i són públiques. Tanmateix, les NOFC promouen al seu aspecte 

educatiu, prioritzant la responsabilitat envers les conseqüències dels propis 

actes i la capacitat de plantejar-hi alternatives reparadores i restauratives. 

Educar en una cultura de l'esforç suposa també aprendre a assumir i 

reconèixer els límits, respectar allò que ens sembla just i qüestionar  allò que 

ens sembla injust tot argumentant i fent propostes alternatives per arribar a un 

nou consens per tal  de millorar  l’ambient.   

Per tal que siguin efectives, les normes han de complir amb set condicions: que 

siguin redactades en positiu, clares, concretes, realitzables, compartides, 

consensuades i poques. 

6.2.2 NORMES D’AULA 
 

A inicis de curs a  les tutories es promou la participació de l’alumnat en 

l’elaboració de les normes de convivència d’aula i assegurar el compromís de 

tothom. Aquestes normes de convivència es recullen en cartelleres que es 

pengen a l’aula.  
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6.2.3 COMISSIONS DE DELEGATS 
 

Cada curs escolar, els nens i nenes elegeixen els seus representants de 

manera democràtica. Són els delegats de cada classe que actuaran en 

representació de tots els seus companys i acorden en les assemblees 

qüestions que afecten a tots els nens i nenes de l’escola, contribuint i 

participant d’aquesta manera al seu bon funcionament. Hi ha una reunió 

mensual. 

6.2.4 ACTIVITATS AMB AGENTS DE L’ENTORN 

Col·laboració amb diferents agents locals per donar coherència a la normativa 

que incideix directament en els infants i joves. 

Educació viària, xerrades xarxes socials,... 

Xerrades dona científica, col·laboració famílies 

Activitats diputació: consum sostenible, mediambientals, .... 

6.2.5 PROTOCOLS PER A CONFLICTES 

El Departament d’Ensenyament ofereix uns protocols que seran la base, a la 

nostra escola, per tal de gestionar qualsevol forma de violència que comporta 

una violació dels drets fonamentals de les persones. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/ 

● Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI 

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

● Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació 

● Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió d'una infracció 

penal 

● Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu 

● Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de 

maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu 

● Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat 

● Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’absentisme 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html
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6.3 MARC ORGANITZATIU DEL CENTRE 

6.3.1 ACOLLIDA PER A MESTRES/ALUMNES/ FAMÍLIES 

 

Entenem l’acollida com a conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el 

centre educatiu posa en funcionament per acompanyar els nous membres de la 

comunitat escolar, 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. Aquest procés queda recollit en un Pla d’Acollida que defineix 

els procediments i l’estructura organitzativa d’aquest procés gradual i 

seqüenciat en el temps. L’acollida és el primer moment i espai de socialització 

per a la creació de vincles, per establir un bon clima relacional i per afavorir la 

implicació en el centre de tots els seus membres. Aquests processos 

esdevenen molt importants per acollir a tota la comunitat educativa d’ençà el 

primer moment, sobretot envers les persones més vulnerables de la comunitat. 

Cal remarcar que és imprescindible tenir en compte l’aspecte emocional de 

l’acollida inicial, especialment en el cas de l’alumnat nouvingut i de les seves 

famílies i dels alumnes amb necessitats educatives tan especials com 

específiques, per tal de facilitar l'arribada a un entorn de relació i 

d’aprenentatge nou i promoure l'establiment de vincles que facilitaran el procés 

d'adaptació al nou entorn educatiu. A més a més, l’acollida també ha de 

contemplar mesures en la reincorporació després de llargs processos 

d’absència dels alumnes. Per aquest motiu, cal fer un seguiment i 

acompanyament individualitzat de l’alumnat que es reincorpora al centre i 

establir les mesures educatives i els compromisos necessaris entre la família, 

el centre i l’alumne per garantir una correcta adaptació. 

Arrel dels últims temps viscuts cobra importància l’acollida dels alumnes en 

situacions de pèrdua d’algun familiar, és per això que des de l’escola es 

segueix un protocol de dol (assessorats per l’EAP). 

Els plans d’acollida de mestres/ alumnes i famílies es recullen en l’annex 3 

(pendent d’aprovar l’actualització al setembre) 
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6.3.2 AGRUPAMENTS 

Cicles 

 

L’escola s’organitza en tres cicles educatius, petits, mitjans i grans, aquests 

cicles comprenen tres cursos.  

o Cicle de petits acull els/les alumnes de tres a sis anys i comprèn l’etapa 

d’educació infantil.  

o Cicle de mitjans acull els/les alumnes de sis a nou anys.  

o Cicle de grans acull els/les alumnes de nou a dotze anys.  

Els cicles tenen un funcionament autònom respecte algunes consideracions 

d’organització i funcionament internes que es desenvolupen a les NOFC però 

cal tenir en compte que sempre es prioritzarà la línia d’escola i la coordinació 

transversal a nivell metodològic i curricular ja sigui a través de les 

coordinacions pedagògiques i/o de les sessions de treball de claustre. 

Mesures organitzatives  

 

És important fomentar els agrupaments que afavoreixen la cohesió a nivell de 

grup, cicle, escola com són els tallers d’educació artística i ambients 

d’aprenentatge internivell, racons STEAM... així com en l’adaptació constant 

dels espais de manera que els passadissos puguin esdevenir extensions de les 

aules, creant espais multidisciplinars. Tenint en compte que la nostra 

organització va encaminada a assolir un sistema inclusiu, la nostra mirada es 

centra cap a un model d’escola on el treball globalitzat afavoreixi el tractament 

de la diversitat dintre de l’aula a partir de l’aprenentatge cooperatiu, suport a 

l’aula/codocència i l’ús metodologies globalitzades. 

AMBIENTS A EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Els ambients d’aprenentatge són una nova organització dels espais i activitats 

que permeten als infants aprendre a partir del joc i experimentació lliure, a partir 

de diferents propostes que els oferim i en les que ells en són protagonistes de 
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manera activa, creativa, lúdica, i social entre iguals ja que els adults som 

observadors i acompanyants en el seu procés d’aprenentatge. Es barregen 

infants dels tres nivells del cicle. 

TALLERS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

 

Els  alumnes barrejats del cicle de grans o mitjans realitzen activitats que 

permeten la interacció entre infants de diferents edats per a la realització 

d’activitats artístiques que potenciïn el coneixement de diferents tècniques, 

autors i la creació individual i/o col·lectiva de produccions en diferents suports. 

TREBALL PER RACONS  

 

L'aula s’organitza en diversos espais on els alumnes, distribuïts en petits grups, 

realitzen activitats simultànies de manera autònoma. És una manera de 

treballar creativa i flexible, on el mestre dinamitza els aprenentatges i anima els 

alumnes a participar en tots els espais d'activitat i aprenentatge. 

Els racons són Steam a P5 i primària i racons de llengua a P5, 1r , 2n i 3r de 

primària.  

CODOCÈNCIA O DOCÈNCIA COMPARTIDA 

 

Dos docents a l’aula atenent conjuntament tot l’alumnat. Podem incorporar la 

codocència en diferents modalitats que van des de la que el tutor dirigeix la 

sessió i el codocent atén un petit grup d’alumnes, a la que possibilita la 

diversificació de tasques dins la mateixa aula agrupant els alumnes segons les 

necessitats, també podem contemplar moments en que els docents atenen tot 

l’alumnat que estarà distribuït en equips de treball cooperatiu amb els seus rols 

determinats o bé els dos mestres portant l’activitat conjuntament.  
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6.3.3 COOPERACIÓ I SERVEIS 

APADRINAMENT LECTOR 

 

L'apadrinament lector és una activitat cooperativa que es realitza en parelles 

formades per alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è que fan de padrins de lectura i els 

alumnes de p4, p5, 1r i 2n que fan de fillols.  

El fet de ser padrí de lectura representa que l'alumne padrí adquireix el 

compromís principal de vetllar per l'aprenentatge lector del seu fillol. 

L’acompanya en l’aprenentatge de la lectura, alhora que mira d'encomanar-li el 

gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir.  

 
PROGRAMA DE TUTORIA ENTRE IGUALS TEI 

 

Projecte TEI (projecte de tutoria entre iguals) és una estratègia educativa per a 

la convivència escolar, dissenyada com una mesura pràctica contra la violència 

i l’assetjament escolar, té un caràcter institucional i implica tota la comunitat 

educativa. És un recurs important en el procés de participació, conscienciació, 

prevenció i desenvolupament de la convivència del centre educatiu. Està basat 

en l’ajuda (social, emocional i personal) dels iguals-tutors. 

APRENENTATGE COOPERATIU 

 

Programa “aprendre per cooperar/ cooperar per aprendre” com a metodologia 

que ens permet incidir en la cohesió de grup i a la vegada implementar el 

treball en equip i treballant d’aquesta manera, aprenguin millor els continguts 

escolars, ja que s’ajuden els uns als altres. 
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6.4. OBERTURA I PARTICIPACIÓ FAMILIAR 

 

Volem una escola on tothom es senti part, on tota la comunitat es senti 

identificada i pugui participar.  

A l’escola s’organitzen diferents activitats obertes a la participació activa de les 

famílies: festa d’escola, Dia DENIP, festa del medi ambient, jornades culturals, 

dia de la dona científica, projectes d’aula , acompanyament a les sortides, 

explicar contes, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Misericòrdia  curs 20-21                                                                   Projecte de convivència 
 

 38 

 

 

ANNEXOS 
 

ANNEX 1  ENQUESTES A LES FAMÍLIES, MESTRES I PERSONAL NO 

DOCENT 

 

ANNEX 2  CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 

ANNEX 3 PLA D’ACOLLIDA DEL PROFESSORAT/ ALUMNAT/ FAMÍLIES 
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ANNEX 1  ENQUESTES A LES 

FAMÍLIES, MESTRES I PERSONAL NO 

DOCENT 
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DIAGNOSI CONVIVÈNCIA FAMÍLIES 

 

SISTEMA DE RELACIONS 
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QUÈ APRENEN ELS/LES VOSTRES FILLS/ES 
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ESPAIS 
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GESTIÓ DE CONFLICTES 
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ORGANITZACIÓ 
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DIAGNOSI CONVIVÈNCIA PAS 

RELACIONS 
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AMBIENT EN EL MEU LLOC DE TREBALL 
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ELS ESPAIS 
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GESTIÓ DE CONFLICTES 
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
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DIAGNOSI CONVIVÈNCIA PERSONAL 

DOCENT 

SISTEMA DE RELACIONS 
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L’AMBIENT A LA MEVA AULA 
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SOBRE EL CURRÍCULUM 
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ESPAIS 
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GESTIÓ DE CONFLICTES 
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
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ANNEX 2 CARTA DE COMPROMÍS 

EDUCATIU 
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ANNEX 3 PLA D’ACOLLIDA DEL 

PROFESSORAT/ ALUMNAT/ 

FAMÍLIES 
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