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1. INTRODUCCIÓ  

“L’objecte de l’educació és formar éssers aptes per a governar-se a si mateixos,  

i no per a ser governats pels altres”.                                                                                                  

Herbert Spencer 

 
La nostra escola treballa per la millora de la convivència i per això planteja tot un seguit 

d’actuacions que tenen en compte el clima relacional del centre, promovent valors de 

participació, iniciativa, cooperació, responsabilitat i d’autonomia.  

Els objectius a llarg termini és que els infants arribin a ser persones amb criteri propi, 

siguin responsables de les seves actuacions, es mostrin com a ciutadans exigents i 

proactius, capaços de conviure en pau i ser competents en el seu treball. 

En aquest sentit, el centre utilitza l’assemblea d’aula com un recurs que forma part del 

Projecte de Convivència, ja que és una eina que fomenta l’aprenentatge personal i 

social, així com la participació, l’esperit crític, la pertinença, també promou la cohesió 

de grup i la presa de decisions democràtica.  

L’assemblea de classe proporciona a les nenes i als nens un espai per reflexionar i 

prendre consciència de si mateixos. Alhora és un espai de discussió per plantejar els 

problemes que els afecten, és el lloc on poden expressar la seva opinió, prendre 

decisions, parlar dels projectes de treball que es vulguin plantejar, arribar a acords, 

establir les normes que creguin necessàries..., en definitiva, practicar actituds 

democràtiques i implicar-se en la vida escolar. 

Aquesta eina també facilita la cohesió de grup ja que fa que tothom senti que en forma 

part, tothom és protagonista i tothom té els mateixos drets i deures. 

L’assemblea d’aula és ideal per desenvolupar el pensament, per exercitar l’ús del 

diàleg, la capacitat expressiva, la participació i l’escolta atenta de l’altre/a, permetent a 

l’alumnat realitzar activitats de discussió i de conversa per tal d’adquirir aquestes 

capacitats.  
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2. MARC NORMATIU 

Normativa bàsica: 

 LLEI ORGÀNICA 2/2006 d’Educació, de 3 de maig. BOE n. 106 de 04/05/2006 

 LLEI 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. DOGC 5422 – 16.07.2009 

 DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

primària. DOGC 6900 – 26.06.2015 

 DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

secundària obligatòria. DOGC 6945 – 28.08.2015 

 DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. DOGC 5686 

- 05.08.2010 

 DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de 

la convivència en els centres educatius de Catalunya. DOGC 4670 - 06.07.2006 

 RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la 

implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el 

marc del Projecte Educatiu de Centre. DOGC 7336 - 24.03.2017 

 Documents d'organització i gestió del centre 

Normativa sobre Educar en la gestió positiva dels conflictes 

Normativa sobre Participació 

Normativa sobre Norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=480169&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=696985&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=696985&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=545262&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=545262&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781530&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781530&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781530&language=ca_ES
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/Normativa/DOIGC
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/normativa/valors/#bloc7
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/normativa/organitzacio/#bloc3
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/normativa/organitzacio/#bloc5
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3. OBJECTIUS 

No n'hi ha prou de tenir accés al coneixement disponible del nostre temps, sinó que el que és 

important és poder relacionar-nos-hi de manera que contribueixi a transformar-nos a nosaltres i 

el nostre món cap el bé." 

Marina Garcés 

 
Per afavorir la participació, la finalitat de l’assemblea ha ser definida i compartida amb 

l’alumnat.  En línies generals, els objectius són els següents: 

Objectiu generals  

- Fomentar i garantir la participació activa i responsable de l’alumnat en la gestió i l’organització 

de l’aula i del centre. 

- Analitzar, reflexionar i debatre tots tipus de temes vinculats amb la convivència i les tasques 

escolars. 

- Expressar les pròpies idees i opinions per arribar a un consens entre totes i tots. 

 

 

 

Objectius específics 

- Concretar de forma consensuada les normes que han de regular la convivència. 

- Donar sentit a les normes generals de l’escola, veient quines coses es poden fer i quines no, 

amb explicacions coherents i pensant en el col·lectiu. 

- Ésser consultats i consultades en relació a les decisions i mesures que els afecten. 

- Millorar les competències de l’alumnat per treballar i organitzar-se de manera participativa. 

- Tractar els conflictes que sorgeixin, considerant els diferents punts de vista. 

- Recollir idees que ajudin a millorar les relacions i els aprenentatges. 

- Adquirir responsabilitats en l’organització de la convivència de l’aula. 

- Afavorir l’empatia. 

- Aprendre a explicar i argumentar les pròpies opinions i a escoltar les dels altres. 

- Assumir el caràcter vinculant de les decisions preses quant al funcionament del grup. 

- Aprendre les normes que regulen una reunió de caràcter formal. 

- Aprendre els mecanismes de la participació democràtica i de la realització d’acords, pactes, 

votacions... 

- Potenciar i reforçar la tasca del president/a, secretari/a i moderador/a com a interlocutor i 

dinamitzador de l’aula, a Cicle Mitjà i Superior. 
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4. COMPETÈNCIES 

Tal com diu la M. Àngels Codinas Perich en la seva llicència d’estudis, l’assemblea és un 

nucli de múltiples aprenentatges personals, socials, comunicatius, democràtics, cívics i 

formals que faciliten l’adquisició de valors i actituds morals de caire universal. Són 

moltes les competències que es treballen en les assemblees. 

COMUNICATIVES (Aprendre a pensar i comunicar): 

 Aprendre a conversar 

 Aprendre a escoltar 

 Saber expressar conceptes, emocions, idees... 

 Participar i implicar-se 

 Cohesionar els grups humans 

METODOLÒGIQUES (Aprendre a descobrir i tenir iniciativa): 

 Aprendre a raonar 

 Tenir esperit crític 

 Fomentar el pensament creatiu 

 Tenir autocontrol 

 Adquirir responsabilitat i compromís personal 

 Autoavaluar-se 

PERSONALS (Aprendre a ser i actuar de manera autònoma): 

 Tenir empatia 

 Tenir assertivitat 

 Prendre decisions 

 Resoldre conflictes 

 Afrontar els problemes i trobar solucions 

 Defensar drets 

 Complir acords 

ESPECÍFIQUES (Aprendre a conviure i habitar el món): 

 Tenir actitud responsable i participativa 

 Ser ciutadanes i ciutadans actius 

 Aprendre valors de la societat democràtica i dels drets humans 

 Desenvolupar habilitats socials 

 Responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades 

 Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma de resoldre els conflictes 

 Construir, acceptar i practicar normes de convivència d’acord amb els valors democràtics 

 Exercir els drets, llibertats, responsabilitats i deures cívics i defensar també els drets d’altri 

 Gestionar la convivència a l’aula 
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5. ORGANITZACIÓ  

“L’ús total de la paraula per a tots em sembla un bon lema de bell so democràtic, 

no perquè tots siguin artistes, sinó perquè ningú sigui esclau”. 

Gianni Rodari 

 
Per a què es doni un bon funcionament de l’assemblea d’aula, cal planificar i organitzar 

prèviament alguns aspectes bàsics de la seva estructura i funcionament adequada a 

l’edat de l’alumnat. 

 

5.1.      ORGANITZACIÓ A EDUCACIÓ INFANTIL 

L’assemblea a Educació Infantil equival al que n’anomenem rotllana, moments de 

reunió o trobada de la tutora i/o mestres i els infants per expressar sentiments, 

vivències i preferències, petits problemes que afecten al grup i on es treballen 

coneixements, valors, normes, hàbits i sobretot on es produeixen les relacions socials. 

Habitualment la rotllana es fa asseguts/des a terra facilitant que es vegi tothom i alhora 

donant una situació d’igualtat, poden seure de forma natural o per ordre sistèmic. 

L’alumna/e que vol intervenir ha d’aixecar la mà i esperar el seu torn per fer la seva 

aportació. 

A les rotllanes d’Educació Infantil, tant es pot demanar la participació de cada membre 

del grup per fer una aportació, com fer demanda d’aportacions lliure, segons la 

temàtica que s’estigui abordant, sempre exigint respecte al torn de paraula. 

Es donen diferents moments en els que s’utilitza la rotllana: 

Inici de jornada o d’activitat Final d’activitat o de jornada 

- Salutacions 

- Assistència 

- Calendari, temps, càrrecs 

- Normes 

- Vivències  

- Informacions 

- Anticipació de la jornada 

- Esdeveniment 

- Tria de racons 

- Recordatori de la tasca realitzada 

- Valoració del treball 

- Resum de la jornada 

- Anticipació esdeveniments propers 

- Exposició d’experiències i descobertes 

- Recordatoris per a famílies 

- Tancament  
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5.2.      ORGANITZACIÓ A EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

L’assemblea a Educació primària, té com a finalitat facilitar que, tant l’alumnat com el 

professorat, puguin analitzar, reflexionar i debatre qualsevol tema vinculat a la 

convivència i les tasques escolars. 

L’objectiu és que es puguin abordar diferents qüestions, per tal de proposar canvis i 

evolucions progressives en les dinàmiques del grup. 

S’ha d’explicar molt bé a l’alumnat, el funcionament de l’assemblea, i el 

desenvolupament mitjançant els punts de l’ordre del dia, la discussió, la posada en 

comú per al consens, i l’establiment de decisions. 

S’ha de transmetre que l’assemblea és una forma de decisió col·lectiva i que cal 

cooperació per avançar com a grup. 

I s’ha de vetllar també, perquè encara que hi hagi diferències entre les assemblees dels 

diferents grups-classe, totes han de respectar uns principis: 

- Mateixes oportunitats de participació per a tot l’alumnat. 

- Respecte a totes les opcions. 

- Caràcter vinculant de les decisions preses. 

Alhora, l’equip docent ha de tenir en compte un seguit d’aspectes que orienten 

l’organització de l’assemblea al nostre centre. 

5.2.1. L’espai i el temps 

Al centre es realitza l’assemblea a l’aula dins de les sessions d’Educació en Valors dels 

divendres a la tarda combinada amb altres activitats. I es poden fer algunes 

assemblees extraordinàries si es considera que la situació ho requereix. 

5.2.2. La disposició de l’aula 

Cada grup-classe organitza l’espai a la seva manera, però sempre de manera que faciliti 

la comunicació com pot ser en cercle o en forma d’u.  

A 1r de Primària es pot fer una rotllana al terra i a 2n es pot fer la rotllana asseguts i 

assegudes a les cadires. A partir de 3r de primària es poden incorporar les taules de la 

presidència de l’assemblea i la resta del grup assegut a les cadires sense taules. 



Les nostres assemblees                                                                                                              Projecte de Convivència 
 

08016173 Escola Mare de Déu de Montserrat                                                            Castellví de Rosanes                

De vegades la distribució de l’alumnat pot estar en funció dels càrrecs, de l’ordre de la 

llista, en funció d’un ordre sistèmic, de forma lliure i altres, sempre tenint en compte 

l’adequació a l’objectiu concret de l’assemblea. 

5.2.3. La bústia 

A primària, els assumptes que es porten a les assembles són proposats per l’alumnat i 

pels mestres. A cada aula es disposa d’una bústia per tractar els temes que els 

interessa.  

A partir de 3r de primària, per facilitar i organitzar aquests temes, l’alumnat disposa 

d’unes butlletes amb els següents encapçalaments: 

- Proposo... 

- Necessito... 

- Vull parlar... 

- Felicito... 

A Cicle inicial les butlletes són en blanc per facilitat l'expressió escrita lliure i el seu procés 

d'aprenentatge de la lectoescriptura. 

Cada alumne/a completa i concreta la butlleta que necessita, afegint la data i la 

signatura.  Es vetlla perquè l’escrit de les butlletes sigui de qualitat, tant atenent al 

contingut, com a la forma d’expressió en la comunicació, també perquè sigui individual 

i escrita en primera personal del singular. 

En el cas que apareguin butlletes adreçades a alumnes d’altres classes, es facilita que 

l’infant que ha fet l’escrit, el pugui presentar a la classe de la criatura receptora, o bé 

que se’l vagi a buscar per parlar-ne a l’aula d’origen.  Es vetlla perquè l’alumnat triï 

l’opció que li dona més seguretat, sobretot pensant en els infants dels cursos més 

baixos, ja que l’alumnat de cursos superiors es pot adaptar amb més facilitat. 

5.2.4. Els temes 

Els temes poden ser diversos: treball escolar, organització d’activitats, convivència, 

comunicacions i/o informacions per tot el grup. En concret, els temes que 

habitualment es tracten a l’assemblea són: 
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- Formular les normes de la classe per al curs escolar. 

- Informar sobre les propostes i/o acords de les assemblees de centre, de festes, 

d’esdeveniments, d’activitats extraescolars o del municipi... 

- Definir els càrrecs (responsables de material, d’ordre, biblioteca...) de l’aula. 

- Revisar i valorar el funcionament dels càrrecs. 

- Abordar  i buscar solucions en els problemes de convivència. 

- Cercar solucions o alternatives a dificultats concretes i establir ajudes entre 

iguals. 

- Aportar idees i projectes a realitzar. 

- Organitzar i promoure activitats, festes, excursions, visites, celebracions, ... 

- Revisar activitats i projectes: què és el que s’ha fet i com s’ha fet. 

- Revisar la marxa del trimestre. 

Per altra banda, s’haurà de tenir en compte que no tots els temes s’han d’abordar a 

l’assemblea, com pot ser el cas d’assumptes de caràcter personal que afecten només a 

una o dues criatures, o bé temes delicats els quals s’hauran de tractar a les tutories 

individualitzades i/o en petit grup. En aquest espai, també s’hauran d’abordar els 

temes d’urgència, els quals no es poden posposar fins el dia de l’assemblea. 

5.2.5. Les normes 

A l’inici de curs cada grup-classe haurà de definir i concretar les normes d’aula.  

Es poden fer dinàmiques de treball en petits grups per recollir allò que considerin 

essencial per al bon funcionament de les relacions i la convivència. A partir de la 

recollida de proposta de normes, s’haurà de fer un treball conjunt d’anàlisi per veure si 

són adequades i vàlides per a tothom. 

Per a facilitar el treball de l’alumnat, haurem d’establir algunes característiques a les 

quals caldrà ajustar les normes: 

- Hauran de ser clares i concretes, de manera que facilitin la seva comprensió i 

compliment. 

- Hauran d’estar redactades en positiu, concretant la manera en com s’ha de fer, 

per exemple, en comptes de dir, no cridar, doncs parlar fluix. 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-educatiu/tutoria/
https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-educatiu/tutoria/
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- Hauran d’estar en coherència a les normes del centre. 

- Hauran de ser revisades i actualitzades, si fos necessari. 

5.2.6. Els conflictes 

Entenem els conflictes com a dificultats de relació entre persones o grups.  

Habitualment a les assemblees apareixen temes que no són exactament un conflicte, 

simplement apareixen perquè alguna criatura o grup s’ha sentit ofès i necessita parlar-

ne. En aquests casos, tot i que de vegades hi pugui aparèixer molta emotivitat, 

normalment s’acostuma a resoldre quan tothom pot expressar el que sent i pensa, i 

s’acompanya amb una disculpa i un compromís. 

De vegades aquestes petits problemes poden ser molt semblants i es poden donar de 

forma repetitiva, aleshores cal veure quina és la millor manera per tractar-los, seguint 

unes pautes senzilles i clares. 

Passos en el tractament de petits conflictes 

- Presentar la dificultat o el problema. 

- Donar la paraula a la criatura que ha plantejat l’assumpte perquè és pugui explicar de forma 

detallada. 

- Ajudar l’infant perquè s’expressi amb claredat, mitjançant preguntes: Què ha passat?, Per què 

et molesta?, Com t’has sentit?, Com es podria arreglar? 

- Demanar als nens i/o les nenes, sobre les quals ha estat feta la demanda, que expliquin la seva 

versió dels fets, què van fer, quina situació personal o d’entorn es va donar perquè actuessin 

així, què necessiten i, què n’opinen ara de la seva actuació. 

- Restablir la relació i adquirir un compromís per no repetir la dinàmica. 

- Per part del o la docent, encoratjar i animar l’alumnat perquè visualitzin dinàmiques futures 

amb actituds i valors adequats i no es repeteixi la dinàmica conflictiva. 

 

De forma esporàdica, poden aparèixer dificultats que necessiten un tractament més 

concret per buscar una solució. En aquests casos la dinàmica és similar, però requereix 

d’una actuació més àmplia. De vegades, després de l'assemblea, durant un temps s'ha 

de fer un seguiment individualitzat amb la persona o persones que han tingut la 

dificultat per tal d'ajudar a tenir més comprensió del problema i dotar de recursos per 

solucionar la dificultat de forma constructiva i reparadora. 
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Passos en el tractament de conflictes 

- Explicar el problema de forma precisa i clara, de manera que es puguin detectar els símptomes 

i les causes. 

- Fer propostes, analitzar-les i buscar la solució més adequada. 

- Concretar el pla concret a seguir, definint què ha de fer cada criatura implicada, què ha de fer 

el grup per afavorir una bona resolució, així com què haurà de fer la i/o el docent. 

- Recordar al llarg de la setmana els propòsits per afavorir l’autoregulació. 

- Analitzar i valorar si s’ha aconseguit superar el problema, valorant què ha funcionat i agraint a 

totes les persones implicades per l’esforç i l’assoliment de la fita personal i grupal. 

 

5.2.7. L’estructura i seqüència 

A l’assemblea s’utilitzen uns rituals (costums i hàbits) que faciliten una bona 

organització i ajuden a l’alumnat a que vagi incorporant els hàbits i les maneres pròpies 

de la sessió. 

A partir de 3r de Primària, bàsicament la sessió s’organitza en tres moments diferents: 

Inici  Desenvolupament Tancament 

Salutació. 

Obertura de l’assemblea. 

Presentació de càrrecs i/o rols. 

Lectura de l’ordre del dia. 

 

Revisió dels acords de la 

setmana anterior. 

Abordatge dels diferents temes. 

Roda d’intervencions. 

Lectura de papers de la bústia. 

Aclariments dels escrits. 

Conversa entre implicats. 

Definició de compromisos. 

Lectura d’acords. 

Lectura de temes pendents, si 

n’hi ha. 

Roda de comentaris breus o 

d’una paraula. 

Tancament. 

Recull de documentació i 

signatura de l’acta. 

 

5.2.8. Les funcions 

A partir de 3r de Primària és important que l’alumnat sàpiga que cada rol o càrrec té 

unes funcions diferents, les quals impliquen unes responsabilitats concretes que han 

d’anar adquirint mica en mica, amb l’acompanyament i ajuda del professorat, perquè 

vagi assolint cada vegada cada vegada més un grau major d’autonomia. 
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Les funcions dels diferents rols són les següents: 

Docent President/a 

Vetllar per les bones formes de desenvolupament. 

Intervenir en la preparació de l’ordre del dia. 

Fer aportacions com a moderador/a i facilitador/a, 

ajudant a clarificar situacions. 

Sintetitzar les diferents opcions d’un tema. 

Clarificar les opinions dels altres. 

Defensar els valors morals i qüestionar els 

contravalors. 

Afrontar els temes polèmics i les opinions 

divergents. 

Ajudar a les criatures a que se’n surtin. 

Organitzar la sessió amb els companys/es i el 

tutor/a: preparar els punts a tractar amb 

distribució del temps i preparar el material 

necessari. 

Obrir l’assemblea: “Bona tarda, obrim l’assemblea 

del dia... de la classe de...” 

Informar si falta algun alumne/a i vetllar per tenir-

lo present. 

Recordar les normes de funcionament, si és 

necessari. 

Lliurar documentació. 

Llegir els papers de la bústia. 

Vetllar per una bona dinàmica de la sessió. 

Suggerir fórmules de cortesia en les expressions. 

Utilitzar un llenguatge i unes aportacions 

impecables. 

Tancar la sessió: “Tanquem l’assemblea del dia...” 

Secretari/a Moderador/a 

Escriure l’ordre del dia. 

Anotar els punts de l’ordre del dia a la pissarra, si 

és necessari. 

Prendre nota dels aspectes més importants. 

Recollir els acords, amb la ajuda de la mestra. 

Llegir les actes de les sessió anterior. 

Recollir i endreçar la llibreta o carpeta d’actes. 

Prendre i donar el torn de paraula. 

Retirar la paraula, en cas de no compliment de 

respecte envers els altres. 

Vetllar per la distribució del temps. 

 

 

 

Cada grup classe pot determinar com s’organitzarà la distribució de les funcions al llarg 

del curs, de manera que tot l’alumnat pugui fer tots els rols de l’assemblea. És 

important i imprescindible  que s’estableixi un criteri clar i fixe compartit amb tothom, 

de manera que no creï diferències entre els infants i, així pugui donar a tothom les 

mateixes oportunitats de participació. 
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En el cas d’Educació Infantil i de Cicle Inicial és el i la docent qui assumeix aquests rols, 

en concret, a 2n de Primària, per facilitar la transició a 3r, es pot valorar incorporar un 

càrrec de president-moderador de l'assemblea, en funció del nivell maduratiu del grup-

classe. 
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6. PROGRESSIÓ PER CICLES 

Per tal que l’assemblea esdevingui un recurs adequat que reguli la vida del grup i del 

centre, és important que es porti a terme des de l’inici de l’escolaritat, però adequant 

les característiques de les sessions segons les edats de l’alumnat. 

En els primers nivells, és a dir, a Educació Infantil és una activitat força dirigida i 

modelada pels docents, a Cicle Inicial els mestres coordinen i orienten l’assemblea, fins 

que a partir de Cicle Mitjà progressivament el professorat va minvant les seves 

intervencions i va delegant la responsabilitat, de manera que a Cicle Superior es va 

convertint en un participant més de l’assemblea deixant pas al protagonisme de 

l’alumnat. 

EDUCACIÓ INFANTIL 

El principal objectiu és iniciar unes pautes de convivència i iniciar-se en el funcionament d’una 

assemblea: respectar el torn de paraula, seguir la conversa d’un tema, arribar a un acord. 

La convocatòria de rotllana es fa a partir de situacions quotidianes. 

El tutor/a i/o mestre/a fa els tres rols, amb la col·laboració de l’alumnat.  

Els temes han de ser clars i concrets per facilitar la creació d’idees i la presa de decisions. 

Es potencia l’escolta per tenir en compte els altres, la confiança, la seguretat en un mateix i el 

sentiment de pertinença al grup. 

 

CICLE INICIAL 

Iniciació en el funcionament d’una assemblea, respectar el torn de paraula, seguir la conversa d’un 

tema, arribar a un acord.  També és una iniciació a la lectoescriptura a través de l’escriptura de les 

notes per l’assemblea. 

Modelatge del tutor/a mostrant com han de ser els escrits (s’ha de vetllat perquè aparegui el nom 

de qui l’escriu i la data), com s’han d’adreçar als altres per solucionar un problema; dirigint, 

moderant i regulant el funcionament de l’assemblea, i també llegint les notes ja que encara no hi ha 

prou fluïdesa per fer-ho de forma autònoma. 

Ús de l’assemblea com a espai de relació i regulació de la convivència del grup. 

Iniciació dels càrrecs al tercer trimestre com a suport a la mestra introduint aspectes com:  escrits 

més detallats, llegir la pròpia nota, fer que cada setmana una criatura faci un càrrec amb diferents 

funcions (agafar els papers de la bústia, llegir algunes notes, donar el torn de paraula...) 

Abordatge dels temes de forma clara i concreta per facilitar la creació d’idees i la presa de decisions. 

Estimulació de la confiança i la seguretat en un mateix. 
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Potenciació de l’escolta per tenir en compte les i els altres a l’hora de buscar solucions. 

Conscienciació de la importància i la necessitat de resoldre els petits problemes puntuals de forma 

immediata, sense haver d’esperar a l’assemblea, tret de situacions repetitives. 

Treball del sentiment de pertinença al grup. 

 

CICLE MITJÀ 

Coneixement del mecanisme de regulació de l’assemblea mitjançant l’observació de les assemblees 
de cicle superior. 

Iniciació dels rols del president/a, secretari/a i moderador/a, s’amplien respecte el Cicle Inicial. 

Treball d’actituds bàsiques com l’amabilitat, el respecte, l’empatia i l’assertivitat. 

Estimulació de l’escolta activa. 

Coneixement dels propis sentiments i comunicació de forma positiva. 

Reconeixement dels sentiments dels altres i capacitat de tenir-los en compte. 

Estimulació de la creació de solucions als problemes i reptes. 

Establiment d’acords, posada en pràctica i revisió. 

 

CICLE SUPERIOR 

L’objectiu principal és la creació d’idees, presa de decisions, distribuir funcions i valoració. 

Augment de l’autonomia dels càrrecs: president/a, secretari/a, moderador/a. 

Ordre del dia i actes de la sessió recollides per l’alumnat, amb la supervisió del tutor/a. 

Introducció, si es considera necessari, del rol de l’observador/a. 

Argumentacions en benefici del grup i no únicament dels interessos particulars. 

Anàlisi i valoració de les argumentacions. 

Aprofundiment en el desenvolupament d’actituds d’amabilitat, respecte, empatia i assertivitat. 

Estimulació de la presa de decisions per part de l’alumnat. 

S’avalua el funcionament i el contingut de l’assemblea. 
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7. LLENGUATGE A L’ASSEMBLEA 

És important vetllar per un ús adequat i específic del llenguatge en les assemblees, 

facilitant així converses de qualitat, on es respecten els torns de paraula i es donen 

estones per a la recapitulació, per estimular el pensament complex i l’argumentació. 

En aquests aspectes de llenguatge, s’haurà de tenir en compte les principals dificultats  

que mostra l’alumnat, quan no té ajuda del professorat, a l’hora de dialogar. 

DIFICULTATS DE L’ALUMNAT 

- Fer aportacions que no tenen relació amb el tema que es tracta. És freqüent en els cursos 

inferiors que l’alumnat expliqui anècdotes i situacions que li han passat però que no s’ajusten 

al tema tractat inicialment. 

- Quan la dificultat anterior comença a superar-se, l’alumnat pot ajustar les seves aportacions, 

però no integren ni utilitzen els raonaments dels companys i de les companyes. 

- Fer aportacions sense una finalitat clara, ni què es vol aconseguir. De vegades l’alumnat dóna 

per acabat un tema perquè ja no hi ha més infants que vulguin fer aportacions, però no han 

clarificat la situació o no han arribat a una conclusió, solució o acord. 

- Comprometre’s i vincular-se amb els acords presos, assumint un compromís real i no 

únicament verbal. 

 

I per tant, s’haurà de vetllar per facilitar ajuts que facilitin les intervencions. 

AJUTS DEL PROFESSORAT 

- Facilitar que les converses girin entorn temes coneguts i que siguin de l’interès de les criatures. 

- Clarificar a l’alumnat l’objectiu de la conversa de manera que sàpiguen per què es discuteix, 

per prendre una decisió, solucionar un conflicte, aclarir una situació, pactar un acord... 

 

També s’ha de treballar per habituar l’alumnat a fer diàlegs tenint en compte els 

següents paràmetres lingüístics, amb l’acompanyament del professorat: 
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ALUMNAT 

Utilització de frases predeterminades per aconseguir una conversa ordenada i enriquidora: 

Iniciar el discurs “Jo crec...” “Jo penso...” “Sota el meu parer...” “La meva opinió és que...” 

Mostrar l’acord “Estic d’acord amb tu perquè…” “Coincideixo amb el teu plantejament perquè 
tu i jo…”, “Coincideixo amb el teu raonament de…”, etc. 

Manifestar el desacord “Estic parcialment d’acord amb tu però…”, “És una bona aportació però…”, 
“Estic en desacord amb el què has dit sobre…”, etc. 

Afegir arguments “Penso que és una bona idea, i a més a més…”, “Coincideixo amb tu i  voldria 
afegir…”, etc. 

Demanar aclariments “Em pots aclarir què vols dir amb…”, “Si t’he entès bé, aleshores vols dir 
que…”, “Com ho saps?”, etc. 

 

PROFESSORAT 

Conducció de la conversa mitjançant tècniques d’estimulació de la reflexió: 

- Parafrasejar el què acaba de dir l’alumne/a preguntant-li al final si és el què volia dir. 

- Demanar a un alumne/a que repeteixi amb les seves paraules una idea exposada per un altre 
company o companya. 

- Demanar a dos alumnes de contraposar els seus arguments. 

- Estimular la participació de tot l’alumnat. 

- Conscienciar de la importància de pensar abans de parlar si allò que diran és beneficiós i/o 
ajudarà a la resolució del problema. 

- Demanar a l’alumnat d’ampliar els arguments sobre un tema. 

- Aturar d’immediat intervencions que mostrin una manca de respecte i fer exemples de quina 
és la manera adequada per expressar el que volen dir. 

- Guiar el camí per la resolució de conflictes: “Ja hem parlat de qui va originar el conflicte, ara, 
parlem de com solucionarem aquesta situació”. 

- Deixar intervals de silenci (d’uns 10 segons) per a afavorir la reflexió i la reformulació del 
pensament. 

- Intervenir de manera que permeti anar delegant el poder. 
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8. MODEL D’INTERVENCIÓ I MIRADA DE L’EQUIP DOCENT 

La funció del professorat és educar en dues direccions: 

- L’estructura de com s’ha de dur a terme una conversa. 

- I la manera d’abordar el tema concret de la discussió. 

En aquest sentit, és important que les i els docents tinguin en compte uns principis que 

són essencials: 

- Per a què l’alumnat aprengui a parlar i comprendre, no és suficient amb deixar-

los parlar, s’ha de clarificar el propòsit de la conversa i la forma de comunicació 

que han d’utilitzar. 

- S’ha de crear un ambient d’aula que afavoreixi la comunicació i l’adquisició 

d’habilitats comunicatives, ja que l’alumnat ha d’aprendre a participar, sabent 

que no poden dir qualsevol cosa en qualsevol moment, per parlar han d’estar 

informats prèviament per construir els seus arguments i saber comunicar-los. 

També han de saber escoltar i respectar les normes de participació, així com 

tenir una capacitat crítica i autocrítica. 

- S’ha d’orientar i facilitar procediments de presa de decisions i acords, ja sigui 

per consens, votació o aclamació, ja que les decisions involucren a tot el grup, 

tant alumnat com professorat. 

- S’ha d’ajudar a assumir responsabilitats, entenent que la tasca i la 

responsabilitat és compartida per tothom, de manera que van entenent que el 

que es diu i s’acorda, vincula i compromet a totes i tots. 

- S’ha de compartir i alhora diferenciar les responsabilitats i el poder de l’alumnat 

i del professorat. Les i els docents no poden delegar les seves responsabilitats 

en els infants, ni aquests poden tenir l’autoritat moral i intel·lectual dels 

primers. Tot i aquesta premissa, s’ha d’ajudar a què l’alumnat faci servir la seva 

autoritat dirigint, orientant i regulant, sense manipular o reprimir. 
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- S’ha d’afavorir l’autonomia, però tenint en compte que aquesta no és 

l’absència de límits, per això és important que l’assemblea estigui regulada, 

evitant així que interpretin que poden fer el que vulguin. 

- S’ha d’ajudar per a què aprenguin a dialogar i tinguin en compte el temps que 

disposen per a fer-ho, evitant que puguin malentendre que és una manera de 

perdre el temps. 

- S’ha de fomentar el desenvolupament de projectes, fomentant la cooperació, la 

gestió de conflictes, la planificació del treball i l’intercanvi d’idees. 

L’equip docent també ha de vetllar per mostrar unes qualitats i tenir present algunes 

actuacions concretes: 

- Ha d’estimular la participació directa de totes i tots per facilitar la inclusió. 

- Ha de vetllar pel compliment de les normes de funcionament. 

- Ha de mostrar comprensió, acceptant els i les alumnes tal i com són, i mostrant 

també actituds acollidores. 

- Ha de mostrar sensibilitat i capacitat d’escolta per estar al costat de l’alumnat 

quan sigui necessari. 

- Ha de donar seguretat davant les expressions de por o angoixa. 

- Ha de potenciar la defensa dels interessos personals i col·lectius, ajudant als 

infants a diferenciar-los. 

- Ha de fer preguntes adequades per crear un clima de discussió elaborat. 

- Ha de crear situacions que permetin el creixement a nivell personal i de grup, i 

que afavoreixin la superació d’obstacles o dificultats. 

- Ha d’expressar-se de forma clara i sincera, amb respecte i cordialitat. 

- Ha de diferenciar entre problema/dificultat i persona, i treballar perquè el grup 

també ho vagi entenent així. 

- Ha de vetllar perquè no es parli de l’alumnat que no hi és present. 
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- Ha de generar estratègies per afavorir la reconciliació, proposar solucions i 

evitar que el conflicte s’agreugi. 

- Ha d’estar obert als canvis, fent preguntes a l’alumnat que els portin a pensar i 

a comprendre. 

- Ha de mostrar compromís i implicar-se en els projectes del grup, ha de complir 

els compromisos. 

- Ha de mostrar assertivitat, acceptant els diferents punts de vista de l’alumnat, 

reconeixent els seus errors i tenir estratègies per solucionar-ho. 

- Ha d’esforçar-se per mostrar una visió optimista del viure i conviure. 

- Ha d’intentar posar una mica d’humor sa, ja que ajuda en la comunicació i 

afavoreix la creativitat en la cerca de solucions. 
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9. AVALUACIÓ 

Per avaluar el funcionament i/o l’organització de les assemblees, així com la 

competència comunicativa de l’alumnat, és important definir prèviament els aspectes 

que es volen avaluar. 

Es pot elaborar una pauta d’observació que reculli les actituds a valorar i que pot sevir 

per fer una avaluació inicial, a mig curs i final, amb l’objectiu de comparar i valorar 

l’evolució del procés educatiu i l’evolució concreta de l’alumnat. 

Un bon recurs és utilitzar l’enregistrament en àudio o vídeo de la sessió, ja que facilita 

l’anàlisi conjunta de la dinàmica del grup i de la participació de cada membre. 

A tall d’exemple us presentem una mostra de graelles que serveixen per valorar 

diferents aspectes de l’assemblea en funció del cicle al que pertany l’alumnat. 

A Educació Infantil es poden observar diferents indicadors, com poden ser: 

EDUCACIÓ INFANTIL 

INDICADORS Gens Poc Bastant Molt 

Participa en la conversa     

Transmet allò que sent, pensa o escolta     

Comprèn missatges i intencions dels companys/es     

Aporta idees     

Respecta el torn de paraula     

Adequa la intervenció al tema     

Escolta amb interès les aportacions dels altres     

Es mostra atent/a a la temàtica que s’aborda     
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A partir de Cicle Inicial  es poden fer registres individuals per recollir una autoavaluació, 

com per exemple: 

CICLE INICIAL 

VALORACIÓ INDIVIDUAL Molt Força Poc Gens 

M’he sentit bé     

He respectat el torn     

He seguit els temes      

M’ha semblat interessant     

M’ha costat acceptar les altres opinions     

He expressar la meva opinió i/o sentiment     

He entès com se senten els meus companys/es     

Hem sabut prendre acords com a grup     

 

A Cicle Mitjà es poden fer reculls de caire més qualitatius, com poden ser: 

CICLE MITJÀ 

QÜESTIONARI (respon les preguntes argumentant la teva resposta) 

T’agrada fer assemblea d’aula? 

Trobes que les assemblees són importants?  

Ens serveix l’assemblea? Per a què? 

Hi participes? 

Creus que es té en compte la teva opinió? 

Escoltes les opinions dels altres? 

T’esforces per comprendre els teus companys i companyes? 

Compleixes els acords que pacteu? 

Creus que les assemblees milloren la comunicació entre alumnes? 

I entre alumnes i mestres? 

Creus que les assemblees milloren la convivència a l’aula? 

Creus que les assemblees la poden organitzar i dirigir els nens i les nenes? 

Què hauríem de millorar? 

Com et sents? I com creus que se sent el grup? 

 

I a Cicle Superior, es poden observar actituds i comportaments vinculats a les normes i 

la resolució dels conflictes, com poden ser: 
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CICLE SUPERIOR 

INDICADORS Gens Poc Bastant Molt 

Democràcia del grup 

Es mostra compromès/a amb el grup     

Coopera amb les companyes i els companys     

Respecta les normes     

Si no les respecta, assumeix les conseqüències     

Quan alguna norma no funciona, la posa a debat     

Quan alguna norma no es respecta, demana explicacions     

Fa aportacions interessants     

Transformació de conflictes 

Evita actituds “agressives” com a eina habitual     

Sap demanar ajuda si la necessita     

Afronta els conflictes de forma positiva     

Abans de parlar, recupera la calma     

Escolta respectuosament     

S’explica amb cura perquè l’entenguin     

Expressa les seves emocions sense agressivitat     

Sap obrir-se a les percepcions dels altres     

Es mostra creatiu/iva en la cerca de solucions     

Respecte dels acords 

Proposa accions per transformar un conflicte     

Es mostra creatiu/iva en les propostes     

Compleix els acords presos     

 

Aquests indicadors es poden redactar també en primera persona per facilitar així una 

autoavaluació, afavorint així la presa de consciència de l’alumnat. 

Caldrà tenir en compte que els indicadors de seguiment de millora, d’avaluació i 

d’autoavaluació s’hauran d’anar definint a partir dels objectius que cada grup-classe 

s’hagi plantejat prèviament, de manera que l’alumnat prengui consciència de la seva 

pròpia evolució i de l’evolució del grup. 
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11. APROVACIÓ 

Resolució de la directora del centre educatiu escola Mare de Déu de Montserrat, de 

Castellví de Rosanes, per la qual aprova el document “Les nostres assemblees” que 

forma part del Projecte de Convivència de Centre. 

Aquest document ha estat aprovat per la directora del centre prèvia consulta al 

Claustre de docents en sessió telemàtica del dia 30 de juny de 2020. 

 

 

RESOLC: 

1. Aprovar el document “Les nostres assemblees” que forma part del Projecte de 

Convivència de Centre. 

 

 

 

 

 

Directora 

 

 

 

 

Emilia García Sánchez 

 

 

Castellví de Rosanes, 7 de juliol de 2020 
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