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1. INTRODUCCIÓ 

“Quan respectem als altres, estem fent un homenatge a la vida, en tot el que té de bonic, 

meravellós, diferent i imprevisible. Quan tractem a l'altre amb dignitat, ens respectem a 

nosaltres mateixos.”  

Tahar Ben Jelloun 

 

El Projecte de Convivència forma part del Projecte Educatiu de Centre i engloba el 

conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència, les intervencions que 

el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la 

comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes, així com 

les mesures i actuacions d'intervenció educativa aplicables en el cas d'incompliment 

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

vigent.  

El Projecte de Convivència és alhora una oportunitat per fer una anàlisi de la realitat 

escolar i per reflexionar entorn de les creences i els valors dels diferents sectors de 

la comunitat, del clima i l’organització del centre, de l’estil docent, de les 

metodologies i l’estil de treball, del currículum, dels aprenentatges socials i 

emocionals i de la normativa vigent. 

El Projecte de Convivència del nostre centre està dissenyat perquè sigui un 

document viu i útil, no es contempla com un document complet. El Projecte parteix 

d’una diagnosi molt acurada mitjançant l’aplicatiu del Departament d’Educació i de 

la definició d’objectius i indicadors a partir de les actuacions i estratègies que el 

centre ja està portant a terme, facilitant així l’ampliació del document en cada curs 

escolar mitjançant les Programacions Generals Anuals i els annexos del propi 

projecte. 
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2. JUSTIFICACIÓ 

L’arrel etimològica del verb cuidar es relaciona directament amb el terme d’origen llatí 

“cura”. Aquest és un concepte que conté dues dimensions complementàries, la del guarir i la 

del cuidar. Aplicar la cura a algú o a un mateix significar cuidar-li o cuidar-se, però també 

tractar de guarir-li o guarir-se. Així doncs, qualsevol proposta educativa ha de basar-se en 

una ètica del “tenir cura de l’altre.”    

Carles Vidal Novellas 

 

Com a centre educatiu hem de treballar des d’aquest enfocament del “tenir cura de 

l’altre i d’un mateix” ja que ajuda en la construcció del sentit de comunitat, facilita 

un bon desenvolupament personal i social de l’alumnat i, potencia el benestar de 

tots els membres de la comunitat educativa. 

Pensem que és important que el Projecte de Convivència tingui en compte les 

necessitats, les fortaleses i les singularitats pròpies del nostre centre, per aquest 

motiu l’elaboració del document s’ha realitzat a partir del document “Projecte de 

Convivència i èxit educatiu” del Departament d’Educació però incorporant aspectes 

i maneres de fer vinculades a la nostra línia de centre.  

La finalitat és que a partir d’una mirada global, es vagi ampliant amb tot tipus 

d’actuacions vinculades a l’organització entorn la convivència, de manera que 

permeti que el funcionament de centre sigui conegut i acceptat per tothom, faciliti 

una participació i cooperació responsable, l’acompliment de les normes i, la 

satisfacció de tota la comunitat. 
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3. MARC NORMATIU 

D’acord amb 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, els centres educatius del Servei 

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

marc del seu Projecte educatiu, com a molt tard, el març de 2020. 

NORMATIVA BÀSICA 

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

04/05/2006.  

LLEI 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, disposa a l’article 30 que l’aprenentatge de la convivència és 

un element fonamental del procés educatiu i així ho ha d’expressar el projecte educatiu de cada 

centre. Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència. 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, 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. 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, 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. 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 DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA I ÈXIT EDUCATIU 

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 per al foment de la convivència escolar. 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781530&language=ca_ES
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=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=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
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La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que l’aprenentatge de la convivència 

és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha d’expressar el projecte educatiu de cada 

centre. Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència. 

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, disposa a l’article 23.2 que les 

normes d’organització i funcionament del centre han d’incorporar les mesures de promoció de la 

convivència establertes en el centre. 

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

els centres educatius no universitaris de Catalunya, reforça el caràcter educatiu que han de tenir els 

processos i les accions que s'emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes 

inadequades. A l’article 6 s’estableix que a cada centre s’ha de constituir una comissió de 

convivència. 

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. 

NORMATIVA ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/normativa/organitzacio/ 

NORMATIVA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/normativa/conflictes/ 

NORMATIVA VALORS I ACTITUDS 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/normativa/valors/ 

  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/normativa/organitzacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/normativa/conflictes/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/normativa/valors/
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4. MISSIÓ 

Conviure: “Viure plegats” de manera satisfactòria.  

 

El Projecte de Convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, 

social i laboral de tot l’alumnat.  

Educar per a la convivència implica construir un clima de centre positiu, educar en 

competències socials i emocionals, i fer front als conflictes i, alhora esdevé una 

manera d’ensenyar a viure.  

Totes i tots, les famílies, l’alumnat, l’equip docent i el personal no docent, així com 

altres agents de la comunitat educativa, som responsables de generar un bon clima 

de convivència i hem de treballar per trobar solucions satisfactòries als conflictes 

que puguin aparèixer. No hem d’esperar a què sorgeixin els problemes, hem de fer 

una tasca preventiva i això implica tenir una organització que afavoreixi un clima 

relacional i de treball positiu, i que faciliti la construcció de vincles entre les 

persones i estableixi pactes de convivència. 

Per viure plegats, el centre ha d’esdevenir un espai acollidor, protector i de 

pertinença que faciliti estratègies que ajudin a formar persones socialment 

competents, mitjançant la construcció de la pròpia identitat, la relació amb els 

altres, la creació de vincles d’amistat, respecte i cordialitat i la pertinença al centre i 

a la comunitat. 
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5. CONTEXTUALITZACIÓ 

“Un individuo no puede verdaderamente considerarse completo si carece de una visión 

global del  mundo, si no posee un sentimiento de hermandad. Necesitamos una educación 

que lleve al individuo hasta ese punto de madurez en el que, elevándose por encima de la 

perspectiva aislada del propio yo y de la mentalidad tribal, alcance un sentido comunitario 

plenamente desarrollado y una perspectiva planetaria. Necesitamos una educación del yo 

como parte de la humanidad, una educación del sentimiento de humanidad.” 

Claudio Naranjo 

 

L’escola Mare de Déu de Montserrat és una escola pública d’Educació Infantil i 

Primària que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Està 

situada al municipi de Castellví de Rosanes a la comarca del Baix Llobregat.  

En el seu origen era una escola unitària, durant uns anys va ser cíclica i, actualment 

és un centre d’una línia, amb un nombre d’alumnat al voltant dels 14o alumnes, 

mostrant en els darrers cursos un increment de famílies procedents de poblacions 

properes. 

El Projecte Educatiu de Centre, com a base de totes les actuacions que es duen a 

terme a l’escola, i en els seus objectius recull la necessitat de contribuir al 

desenvolupament personal, acadèmic i social de tot l'alumnat, destacant la 

importància dels valors, l’actitud, les relacions socials i el nostre impacte en l’entorn. 

En aquest sentit, el centre prioritza i potencia l’acompanyament de les persones, el 

respecte de les diferències, el descobriment d’un mateix i dels altres, l’escolta 

interior, les potencialitats personals i escolars, el gust per la lectura, l’expressió de 

les emocions mitjançant l’art, la ciència, l’esport, la música…  en definitiva, una 

mirada i un acompanyament amorós, essencial per la formació i el creixement 

integral de les persones.   

L’escola té una llarga experiència en aspectes relacionats amb les emocions i la 

convivència, essent un tret d’identitat del centre. 

  

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-educatiu/
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6. NIVELLS I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

El Projecte de Convivència ha de contemplar mesures i actuacions relacionades amb 

cadascun dels nivells i àmbits d’intervenció pel desenvolupament d’un bon clima de 

convivència. Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a 

l’aula, al centre o a l’entorn, per afavorir la transferència d’aprenentatges, valors, 

creences, actituds i hàbits relacionals i, crear una atmosfera de treball i convivència 

segura i saludable. 

 ÀMBITS 

NIVELLS AULA CENTRE ENTORN 

VALORS I ACTITUDS  

(Prevenció) 

Mesures i actuacions orientades a desenvolupar en 

l'alumnat aquelles actituds i valors propis de la 

competència social i ciutadana que contribueixin a fer-

lo competent en la relació amb si mateix, amb els 

altres i amb el món. 

Coeducació  

Educació intercultural  

Educació per la pau  

Educació socioemocional  

Educar en el respecte  

Educar en l’esforç i la responsabilitat  

Educar en la gestió positiva dels conflictes  

Inclusió 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

(Intervenció) 

Mesures i actuacions que han de permetre a la 

comunitat escolar abordar de manera positiva la gestió 

i resolució de conflictes. Així mateix, el Projecte de 

Convivència recull els processos que s'hauran 

d'articular en cas d'incompliment de les normes 

concretades en les Normes d'Organització i 

Funcionament del Centre (NOFC) i d'acord amb la 

normativa vigent. 

Coeducació  

Educació intercultural  

Educació per la pau  

Educació socioemocional  

Educar en el respecte  

Educar en l’esforç i la responsabilitat  

Educar en la gestió positiva dels conflictes  

Inclusió 

Absentisme  

Conflictes greus  

Gestió i resolució positiva dels conflictes 

ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

Mesures, actuacions i marc organitzatiu que han de 

permetre al centre educatiu gestionar, facilitar i 

articular tant les actuacions com els processos 

necessaris per treballar a favor de la convivència. 

Acollida  

Comunicació  

Estructura i gestió de recursos  

Norma  

Participació 
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7. DIAGNOSI 

COEDUCACIÓ 

Punts molt forts 

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

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

d'estereotips. 

Punts forts 

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

educar l'alumnat en el respecte i la no discriminació per raons de sexe, identitat de 

gènere, expressió de gènere o per orientació afectivosexual. 

Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 

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

poder. 

Punts febles 

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

centre. 

Implementem els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel Departament 

d'Educació. 

Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars. 

Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o homòfoba als 

diferents documents de centre. 

Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació. 

Sensibilitzem el Claustre sobre la importància d'una acció educativa que potenciï la 

igualtat d'oportunitats entre nois i noies. 

Punts molt febles 

Avaluem el funcionament dels processos i actuacions del projecte coeducatiu i ho 

recollim en la Memòria Anual del centre. 

Disposem d'estratègies per implicar les famílies en la necessitat del treball en la 

coeducació i en la prevenció de la violència masclista. 

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

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

Formem la comunitat escolar en coeducació, en la prevenció de la violència masclista o 

per raons d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació afectivosexual. 

Participem en xarxes de centres que treballen en la coeducació i en la prevenció de la 

violència masclista o per motius d'orientació afectivosexual, identitat de gènere i 

expressió de gènere. 

Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills i filles en la 

coeducació i en la prevenció de la violència masclista o per motius d'orientació 

afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere. 

 

EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL 

Punts molt forts 

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

emocionalment l'alumnat. 

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

competència social en l'alumnat. 

Establim propostes d'actuació específiques per fomentar els valors de l'educació 

socioemocional entre l'alumnat. 

Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació socioemocional i la comunicació 

entre els membres de la comunitat escolar. 

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

socioemocional. 

Sensibilitzem el Claustre sobre la importància de l'educació socioemocional en els 

processos educatius. 

Treballem la competència comunicativa des de les diferents matèries curriculars de 

manera transversal. 

Punts forts 

Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació socioemocional entre la 

comunitat escolar i ho recollim en la Memòria Anual del centre. 
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Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 

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

socioemocional. 

Treballem l'educació socioemocional des de les diferents matèries curriculars de manera 

transversal. 

Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors convivencials i l'educació 

socioemocional. 

Punts febles 

Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn escolar per 

promoure la millora de la competència social i de les relacions interpersonals. 

Punts molt febles 

Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a la millora de les 

relacions intrapersonals i interpersonals. 

Coneixem i participem en xarxes de centres que treballin els programa d'educació 

emocional i competència social. 

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

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per 

fomentar l'educació socioemocional entre l'alumnat. 

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

sociemocional. 

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

 

EDUCAR EN LA GESTIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES 

Punts molt forts 

Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per educar en la gestió 

positiva dels conflictes. 

Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament d'Educació. 

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

Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen l'educació en la gestió 

positiva del conflicte. 
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Punts forts 

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes per afavorir que els 

alumnes desenvolupin les competències per conviure i l'educació en la gestió positiva 

dels conflictes. 

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

dels conflictes. 

Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió positiva dels conflictes 

per fomentar la prevenció a l'aula. 

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

conflictes. 

Incorporem l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de mediació al 

Projecte Educatiu i a la resta de documents del centre. 

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

conflictes entre iguals. 

Punts febles 

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

del servei de mediació i ho recollim en la Memòria Anual del centre. 

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

gestió positiva. 

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

Punts molt febles 

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

mediació. 

Disposem d'alumnat format en el programa de mediació escolar en el grup-classe. 

Disposem d'estratègies concretes per a implicar les famílies en l'educació en la gestió 

positiva dels conflictes en l'àmbit de l'aula. 

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

per a tots els membres del centre. 

Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre 

l'educació en la gestió i la resolució de conflictes lleus. 

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

Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per fomentar l'educació 

en la gestió positiva dels conflictes. 

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

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

filles. 

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

en xarxa. 

 

ACOLLIDA 

Punts molt forts 

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

educatiu de l'alumnat. 

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

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

Preveiem una imatge acollidora del centre. 

Punts forts 

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

Disposem de mesures per informar i acompanyar el professorat o altres professionals 

que intervinguin per primer cop a l'aula. 

Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida del professorat nou, 

PAS i d'altres professionals. 

Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut. 

Tenim sistematitzats els processos d'acollida per a tot l'alumnat, les seves famílies i per a 

la resta de la comunitat escolar (professorat, PAS, altres professionals d'intervenció 

puntual al centre) tant si s'hi incorporen a l'inici com un cop començat el curs. 

Punts febles 

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

l'aula. 

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

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

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

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

classe. 

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

Tenim en compte els recursos de l'entorn per planificar l'acollida dels nous membres de 

la comunitat escolar. 

Punts molt febles 

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

Avaluem el funcionament del pla d'acollida i ho recollim en la Memòria Anual del centre. 

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

Contemplem mesures d'acollida específiques per a l'alumnat que es reincorpora a l'aula 

després d'un període d'absència continuat (malaltia prolongada, absentisme, 

inassistència al centre, etc.). 

Ens coordinem amb les administracions locals per facilitar l'acollida dels nous membres 

de la comunitat escolar. 

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

acollida. 

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

 

Durant el curs 2018-19 es va fer una diagnosi completa  de tots els temes del 

Projecte de Convivència, però només recollim en aquest document la part de 

diagnosi prioritzada en concordança amb la línia de centre. 

COEDUCACIÓ 

S’observa que la majoria de punts febles i molt febles estan vinculats a actuacions de 

centre i entorn.  

A més a més de recollir tot allò que ja s’està portant a terme, s’haurà de vetllar per: 

- Compartir amb el Claustre el protocols per a la millora de la convivència del 

Departament d’Educació. 
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- Col·laborar amb les administracions locals per la millora de la coeducació. 

- Fer sessions formatives coeducatives vinculades a la necessitat de centre. 

 

EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL 

S’observa que la majoria de punts febles i molt febles estan vinculats a actuacions 

d’entorn.  

A més a més de recollir tot allò que ja s’està portant a terme, s’haurà de vetllar per: 

- Sensibilitzar les famílies sobre la importància de l’educació socioemocional. 

- Acompanyar i anar formant els nous docents en l’educació emocional. 

 

EDUCAR EN LA GESTIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES 

S’observa que la majoria de punts febles i molt febles estan vinculats a actuacions 

d’entorn i algunes de centre. 

A més a més de recollir tot allò que ja s’està portant a terme, s’haurà de vetllar per: 

- Recollir en un document la dinàmica de les assemblees. 

- Fomentar la coordinació amb altres centres i compartir les bones pràctiques. 

 

ACOLLIDA 

S’observa que la majoria de punts febles i molt febles estan vinculats a actuacions 

d’entorn i algunes de centre i aula. 

A més a més de recollir tot allò que ja s’està portant a terme, s’haurà de vetllar per: 

- Elaborar un Pla d’Acollida de la comunitat educativa que reculli les estratègies d’acollida. 

 

S’ha de clarificar que la diagnosi s’ha fet de forma molt estricta, és a dir, per valorar  

cada indicador s’ha comptabilitzat el nombre de subapartats que es realitzaven, i 

només es valorava una actuació com a molt assolida quan la majoria de subapartats 

eren realitzats. També s’ha d’esmentar que algunes actuacions dels apartats de 

punts febles o molt febles, no es realitzen perquè no hi ha hagut aquesta necessitat 

al centre. 
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Es valora, sobretot, la necessitat d’anar recollint en aquest document, tot allò que el 

centre ja està portant a la pràctica i, que ha esdevingut una fortalesa en l’àmbit 

preventiu de la convivència, bàsicament a partir d’un seguit de preguntes: 

- Sentim que a l’escola disposem de les suficients eines i recursos per treballar els 

conflictes? 

- Sabem aprofitar l’organització de l’aula i de les activitats “acadèmiques” per 

educar per a la convivència? 

- Tenim un espai, un temps i un equip per dinamitzar i fer seguiment de 

l’educació per a la convivència i l‘organització de la convivència? 

- Donem eines, eduquem als infants per saber abordar els conflictes i manegar les 

emocions? (educació en conflicte, habilitats socials, educació emocional...) 

- Donem suficients possibilitats de decidir i participar a l’alumnat? 

- En els grups classe, vetllem per una bona creació de grup? 

- Sentim que hi ha un bon treball en equip i suport mutu entre l’equip de 

professorat? 

- Les normes de convivència tal i com les tenim ara plantejades funcionen? (es 

respecten, garanteixen un bon clima de convivència, són respectuoses amb 

tothom). 
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8. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

Els objectius generals i específics del projecte de convivència són els següents: 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Assegurar i garantir la 

participació, la implicació 

i el compromís de tota la 

comunitat escolar. 

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

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

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

1.4. Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 

1.5. Incrementar la formació de la comunitat escolar en relació amb la convivència. 

2. Ajudar cada alumne/a a 

relacionar-se amb si 

mateix, amb els altres i 

amb el món. 

2.1. Potenciar les competències socioemocionals. 

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

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. 

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

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

3. Potenciar l’equitat i el 

respecte a la diversitat 

de l’alumnat en un marc 

de valors compartits. 

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

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

3.3 Gestionar la diversitat cultural i religiosa d’acord amb les orientacions de la Guia per al respecte a la diversitat de creences 
als centres educatius de Catalunya. 

3.4 Potenciar l’educació intercultural. 

3.5 Prevenir l’absentisme i facilitar la reincorporació de l’alumnat absentista. 

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/657/Guia_per_al_respecte_a_la_diversitat_de_creences_als_centres_educatius_de_Catalunya.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/657/Guia_per_al_respecte_a_la_diversitat_de_creences_als_centres_educatius_de_Catalunya.pdf
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3.6 Promoure la participació de l’alumnat en les activitats complementàries, extraescolars i de lleure educatiu de l’entorn. 

4. Fomentar la mediació 

escolar i la cultura del 

diàleg com a eina bàsica 

en la gestió del conflicte. 

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

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

 

5. Fomentar una cultura de 

la pau i la no-violència, 

juntament amb els 

valors que fan possible 

preservar i enriquir la 

vida de totes les 

persones. 

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

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

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

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

5.5 Afavorir els canals de comunicació del centre educatiu com a elements facilitadors de la convivència i el clima escolar. 
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9. ACTUACIONS I INDICADORS DE CENTRE PEL CURS 19-20 

S’han prioritzat uns objectius generals i específics, s’han definit actuacions i indicadors, tenint en compte les necessitats de centre. 

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

Objectiu específic: 2.1 Potenciar les competències socioemocionals. 

Actuacions Indicadors 

Donar a conèixer, a l’equip docent nou, l’enfocament del treball de les 
emocions al centre. 

S’ha informat i s’ha facilitat el projecte emocional a l’equip docent nou del 
centre. 

Realitzar activitats d’aula i de centre a la llibreta de les emocions. 
S’han realitzat un mínim de 3 activitats d’aula en tots els nivells. 

S’han realitzat un mínim de 2 activitats de centre. 

Elaborar un dossier amb el recull d’activitats socioemocionals com a recurs 
metodològic de centre. 

S’ha elaborat el dossier d’activitats socioemocionals del curs. 

Fer sessions del Projecte Connectar-nos a Educació Primària. 
S’han realitzat un mínim de 6 sessions “Connectar-nos” amb cada grup de 
Primària. 

Iniciar sessions de forma sistemàtica a Educació Infantil del Projecte 
Connectar-nos. 

S’han fet un mínim de 3 sessions “Connectar-nos” a Educació Infantil. 

Utilitzar l’art i el cos com a mitjà d’expressió i comunicació de les emocions. 
El treball artístic i corporal ha permès la identificació i l’expressió de les 
emocions en l’alumnat. 

Promoure la realització d’actes de benvinguda, comiat, reconeixement i 
agraïment per part de l’alumnat de 6è que impliquin a tota la comunitat. 

Nombre d’actes realitzats al llarg del curs. 

Recull de la valoració dels actes realitzats. 

Facilitar la rotllana a Educació Infantil i les assemblees a Educació Primària com 
a mitjà de d’expressió de necessitats personals i de grup. 

S’ha fet un mínim d’una assemblea quinzenalment. 

Realitzar sessions de formació a Claustre per l’abordatge de la mort i el dol a 
l’escola. 

Acta de la sessió de formació sobre la mort i el dol. 

Afavorir l’autoconeixement de l’alumnat en relació a l’evolució en els 
aprenentatges. 

Augment de l'obertura i capacitat per expressar sentiments i emocions d'un 
mateix. 
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Objectiu general 2: Ajudar cada alumne/a a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món. 

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

Actuacions Indicadors 

Fer assemblees i/o rotllanes d’aula de forma setmanal o quinzenal. Recull d’actes de les assemblees a partir de 3r de primària. 

Realitzar entrevistes individualitzades i en petit grup amb l’alumnat d’Educació 
Primària. 

Recull de les entrevistes individualitzades i/o de petit grup a Educació primària. 

Realitzar activitats de conversa en rotllana amb l’alumnat d’Educació Infantil. Les rotllanes han permès l’expressió de necessitats i la cerca de solucions. 

Aplicar el sociograma com a eina de detecció i anàlisi de les relacions grupals. 
S’ha aplicat el sociograma a tots els grups del centre. 

El sociograma ha permès fer una radiografia de les relacions en el grup-classe. 

Realitzar dinàmiques de cohesió de grup amb el grup-classe. Les dinàmiques han permès una millora en la cohesió de grup. 

Oferir espais “Connectar-nos” per donar resposta a les necessitats personals i 
a la gestió emocional. 

L’espai “Connectar-nos” ha facilitat l’autonomia en la gestió emocional de 
l’alumnat. 

Realitzar sessions formatives de convivència a Claustre. Acta de les sessions de formació vinculades a la convivència. 

Mantenir una comunicació continuada de l’equip docent amb l’equip de 
menjador. 

La comunicació continuada ha permès una coherència en la línia d'actuació. 

Mantenir la participació del grup de 5è de primària en el programa Internet 
segura. 

En relació al bon ús de les eines digitals, el nombre d'incidents ha estat baix. 
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Objectiu general 3: Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l'alumnat en un marc de valors compartits. 

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

Actuacions Indicadors 

Fer una diagnosi de les necessitats a tenir en compte per fer una acollida de 
qualitat. 

S’ha fet un recull de necessitats prèvies a l’elaboració de l’esborrany del Pla 
d’Acollida. 

Vetllar per la vinculació i integració de l’alumnat  i les famílies amb la vida del 
centre. 

Grau de satisfacció de les famílies de nova incorporació a l’escola (alumnat de 
P3 i alumant nouvingut). 

Recollir en un protocol d’acollida i comiat dels membres de la comunitat 
escolar totes les actuacions que el centre realitza. 

S’ha elaborat el protocol d’acollida i comiat dels membres de la comunitat 
educativa. 

 

  



Projecte de Convivència de Centre  Projecte Educatiu de Centre                                                                                    
 

Escola Mare de Déu de Montserrat  Castellví de Rosanes          23 
 

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

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

Actuacions Indicadors 
Revisar i actualitzar, si s’escau, la celebració de les festes de l’escola 
incorporant un enfocament coeducatiu. 

Nombre de festes d’escola revisades. 

Participar en l’elaboració del Protocol local (Ajuntament de Castellví de 
Rosanes) per a l’abordatge integral de les violències masclistes. 

S’ha participat en l’elaboració del document “Protocol local per a l’abordatge 
integral de les violències masclistes” incloent-t’hi les actuacions de l’escola. 

Realitzar sessions de formació a Claustre pel tractament de la diversitat 
d’identitat de gènere. 

Acta de la sessió de formació pel tractament de la diversitat d’identitat de 
gènere. 

Desenvolupar contextos d’aula i crear oportunitats perquè tot l’alumnat se 
senti valorat. 

Proposta d’activitats diverses perquè tothom hi pugui participar, tenir èxit i 
sentir-se valorat.  

Fomentar les reunions de cicle com a espais de reflexió conjuntament sobre 
les millores escolars en un clima de col·laboració. 

El treball en equip ha permès reflexionar sobre la pràctica i les actuacions de 
millora de l’alumnat. 

Plantejar mesures d’atenció a la diversitat de forma inclusiva. La MEE ha fet suport a l’alumnat dins les aules; oferint ajudes, no només als 
alumnes amb necessitats de suport, sinó també als altres.  

Col·laborar a través del diàleg i la construcció compartida de l’EAP i l’equip 
docent, per la creació d’un marc de referència comú d’escola inclusiva. 

El professorat ha disposat de recursos i eines  per fer un abordatge inclusiu 
personalitzat. 
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10. ESTRATÈGIES PREVENTIVES GENERALS 

“Propongo no dar respuestas hechas. No hay que vender certezas, ni dogmas. Hay que 

despertar al buscador interior. Lo importante es el camino, el proceso.” 

Claudio Naranjo 

La prioritat del centre és la construcció conjunta d’un clima de centre positiu on les 

persones que en formen part s’hi sentin bé i puguin aprendre, on l’alumnat vagi 

adquirint les competències socioemocionals necessàries per viure en comunitat i 

adquireixi les habilitats o recursos per enfrontar-se als conflictes que sorgeixin. 

En aquest sentit, és important que s’estimuli la responsabilitat col·lectiva, on cada 

persona és responsable del benestar del grup, i alhora el grup és responsable del 

benestar de la persona.  

Per tot això, donem molta importància a tot un seguit d’elements preventius que 

són essencials per a la millora de la convivència. 

1.1. La cohesió social 

A menos “grupo” más conflicto. El sujeto que se siente parte importante, que tiene su lugar, 

que es reconocido, aceptado y querido en un grupo o colectivo no va a sentir la necesidad de 

recibir “por la fuerza lo que ya recibe generosamente sin motivo ni medida. 

La existencia y una conciencia de un “Nosotros” fuerte y cohesionado en el que todos y cada 

uno de los “yoes” puede alcanzar su máxima expresión y realización neutraliza los conflictos 

que surgen de un “yo” que busca su afirmación en la pugna con otro “yo”. 

José Mª Toro   

La pertinença a un grup ajuda a formar la pròpia identitat i marca les pautes 

d’actuació individual, però el simple fet de trobar-se plegats no assegura el treball 

conjunt i la convivència. És per això que, hem de fer un treball previ de manera que 

les i els  integrants es coneguin i s’apreciïn, per així anar establint vincles de relació 

saludables. 

L’objectiu és crear grups on tothom se senti segur i valuós, es pugui expressar 

lliurament, se senti confiat i es pugui treballar per un objectiu comú i pel benestar 

per a tots i totes. 
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Les tutores i els tutors tenen un paper fonamental en la creació de grup, han de 

possibilitat activitats de: 

Presentació: per identificar-nos i diferenciar-nos els uns dels altres; 

Coneixement: per prendre consciència de les característiques pròpies i dels altres, 

respectant les particularitats de cada manera de ser; 

Afirmació: perquè tothom se senti vàlid i respectat davant l’expressió d’opinions, 

sentiments i formes d’actuar; 

Confiança: per expressar-se obertament i no tenir por de mostrar els propis 

interessos i necessitats; 

Comunicació: per millorar les formes d’expressió, l’empatia i l’escolta activa; 

Cooperació: per compartir i col·laborar en benefici de tots i totes amb objectius 

comuns; 

I elaboració de conflictes, per revisar els objectius i les pautes establertes. 

10.0. L’acció tutorial 

Hem de treballar perquè tot l’equip docent, a més a més de tenir competències per 

impartir el currículum, apliquem metodologies participatives i fem dinàmiques de 

grup, siguem conscients de la responsabilitat, l’autoritat i l’acompanyament que 

requereix la funció de tutor o tutora, la importància de la capacitat d’empatia, 

confiança i comunicació, del lideratge, del respecte per tothom, de l’escolta i de la 

coherència en les actuacions. 

S’utilitzen diferents recursos per l’acompanyament dels infants, com són: 

- Les activitats d’acollida durant els primers dies del curs, són imprescindibles 

per potenciar les relacions entre el nou alumnat, facilitar el coneixement i les 

dinàmiques del centre i potenciar relacions positives i de confiança entre tots 

i totes. Actualment s’està elaborant el Pla d’Acollida de centre que recull les 

actuacions i mesures necessàries per fer una acollida que ajudi a la millora de 

la convivència. 

- Les tutories individualitzades del tutor/a amb l’alumnat de forma individual 

i/o en petit grup, que són un espai molt adequat per entendre les vivències i 

emocions dels alumnes, per establir una conversa generadora de vincle 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-educatiu/pla-dacollida/
https://drive.google.com/open?id=1NIwFs2GL8I0hMrjkGjWeCeQ90WVecJKf
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positiu i, per detectar les dificultats de convivència que puguin donar-se a 

l’aula o al centre. Són també un espai conjunt de cerca de solucions per la 

resolució dels conflictes. 

- Les assembles i les rotllanes, amb elecció i assumpció democràtica de 

responsabilitats i acords per escrit, incidint en els valors de la solidaritat, la 

tolerància, el respecte mutu, les normes de convivència i el compliment 

individual i de grup. 

- El  Projecte Emocional que proporciona estratègies i habilitats que potencien 

en les criatures l’autoconeixement, una bona autoestima, relacions des del 

respecte, empatia, creativitat i bona comunicació, iniciativa personal i 

autonomia, responsabilitat en les pròpies accions, acceptació dels límits, 

resolució de conflictes de forma assertiva i automotivació per ser feliços, ja 

que totes aquestes habilitats faciliten millors aprenentatges i resultats 

acadèmics, i per tant, èxit escolar i major benestar personal. 

- Les activitats del Projecte Connectar-nos, que formen part del Projecte 

Emocional, faciliten un espai de silenci i de dimensió interior per millorar 

l’autoconeixement i el benestar personal. 

- Les agrupacions de l’alumnat que es realitzen seguint criteris d’inclusió (i no 

per criteris de nivell escolar), per evitar que les diferències es converteixin en 

desigualtat i, facilitant la col·laboració i la solidaritat.  

- Les sessions trimestrals d’avaluació on es fa el seguiment de l’actitud i 

l’evolució personal i emocional de l’alumnat, així com la cohesió i les 

relacions del grup-classe, recollint necessitats i establint mesures de millora.  

- Els informes d’avaluació trimestrals que compartim amb les famílies tenen la 

finalitat d’informar dels resultats obtinguts per l’alumne/a, amb aspectes 

formatius i no només qualificadors, posant valor a les potencialitats i les 

habilitats de l’alumnat i alhora identificant què aprèn, però també com aprèn 

i com pot millorar. Es vetlla perquè la informació sigui clara i s’utilitzi un 

llenguatge curós, ja que estem escrivint la biografia de cadascun dels nostres 

alumnes i allò que escrivim formarà part de la seva vida.  

- La coordinació dels diferents equips docents per assegurar un bon 

funcionament i per donar coherència a les actuacions de centre. 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/wp-content/uploads/usu1029/2016/09/Projecte-Emocional_MDM_2016-17.pdf
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- La realització de les sessions de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 

amb tot l’equip docent per compartir necessitats i estratègies de prevenció i 

intervenció. 

- La formació docent conjunta, oberta a altres membres de la comunitat com 

l’EAP, la coordinadora de menjador, la treballadora social... 

10.1. La relació amb l’alumnat 

S’han de tenir en compte dos aspectes importants quan parlem de la relació amb 

l’alumnat, educar i tenir estima. Aquests dos aspectes no es donen de forma aïllada, 

sinó que s’entrellacen, fem de guies i eduquem, i alhora acollim, acompanyem, 

comprenem, donem escalfor i escoltem profundament. 

Com a comunitat educativa hem de potenciar que el professorat faci la seva tasca 

amb passió, emoció i compromís. 

Hem de vetllar perquè l’equip docent tingui expectatives positives i altes de 

l’alumnat, sigui capaç de diferenciar persona i comportaments, i mostri un codi 

d’actuació respectuós i planificat davant les dificultats. 

Hem de vetllar perquè l’alumnat aprengui amb gaudi, satisfacció i benestar. 

Hem de vetllar per responsabilitzar l’alumnat, sobretot el de sisè de primària, en 

l’organització d’activitats del centre (festes, inauguracions, comiats, cantates, 

colònies...). 

També hem de cedir a l’alumnat totes aquelles tasques que pugui realitzar, per 

senzilles que siguin, i organitzar-lo de manera que es garanteixi la seva execució i 

s’eduqui en la responsabilitat. 

I hem de donar-los la possibilitat de participar en la presa de decisions d’aula. 

Aquelles  que formin part del seu creixement integral, aquelles que impliquin que 

ells són els protagonistes del seu procés d’aprenentatge social, emocional, 

personal, cognitiu i físic. 

10.2. La relació amb les famílies 

Pel que fa a la relació família-escola, treballem perquè la relació sigui constructiva, 

és important ser conscients de la vàlua de les famílies, respectant els principis o la 
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manera d’entendre la vida, que poden o no coincidir amb el model educatiu de 

centre. Alhora és necessari clarificar la diferenciació de rols com a pares i mares i, 

com a docents, on cadascú té unes funcions diferenciades amb un objectiu comú, el 

benestar de les criatures. 

En l’àmbit de relació amb les famílies, fem actuacions per la millora de la 

comunicació i la relació: 

- Reunions d’inici de curs amb totes les famílies, on l’equip docent explica 

aspectes rellevants del funcionament del centre, de la metodologia i de la 

convivència. 

- Entrevista individual amb famílies, plantejades com un espai d’intercanvi, on 

s’escolta allò que preocupa a la família, i on es facilita informació clara i 

adient, tenint en compte les observacions recollides.  

- Carta de compromís,  com a mitjà perquè la família es coresponsabilitzi amb 

l’escola en l’educació dels fills/es. 

- Agenda escolar i comunicació telefònica com a eina de relació amb les 

famílies de primària. 

- Tallers “Connectar-nos” per a famílies. 

- Entrades i sortides a Educació infantil i Primària. 

- Portes obertes. 

- AMPA. 

- Consell Escolar. 

10.3. La relació amb l’entorn i altres agents externs 

Hem de donar suport a les activitats educatives que es desenvolupen més enllà de 

l’horari escolar, promovent activitats extraescolars en consonància amb les 

necessitats de l’alumnat i les seves famílies, i del propi projecte educatiu. 

També hem de tenir en compte les propostes de col·laboració que arribin del 

municipi o de la comunitat, fomentant aquelles que puguin ser interessants i 

adequades pels infants. 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/wp-content/uploads/usu1029/2019/11/CARTA-DE-COMPROM%C3%8DS.pdf
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Hem de vetllar per la implicació i la coordinació de tots els professionals dels 

diferents serveis i administracions que treballen en l’àmbit escolar, social, de lleure, 

sanitari… per a l’alumnat que requereix una atenció específica. 

En aquest sentit, fem un seguit d’accions de forma coordinada amb d’altres agents 

externs, com són l’Ajuntament, serveis socials, EAP, CREDA, CDIAP, CSMIJ, 

professionals externs (psicologia i reeducació) per fer un treball en xarxa. 

Cal destacar també, que al centre es realitzen activitats com són les colònies 

d’Educació Primària i la celebració d’alguns esdeveniments (inici de curs, 

celebracions, festes, comiats...) amb l’objectiu de buscar espais de vinculació de les 

criatures que permetin el coneixement i convivència més enllà de les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge i que permetin promoure relacions positives entre 

iguals.  

10.4. La relació amb l’espai comú 

Hem de vetllar perquè els espais educatius del centre siguin acollidors, per una 

banda han de permetre la singularitat de cada persona i, per altra, han de facilitar 

l’organització de la vida en comú. Hem de treballar perquè l’escola sigui un espai 

compartit, on tothom tingui cabuda, i alhora, faci lloc als altres. 

En l’organització dels espais cal que tinguem en compte alguns aspectes: 

- Cuidar l’estètica de tots els espais del centre, des de la participació i 

coresponsabilitat, per garantir un escenari acollidor i agradable. 

- Definir de forma clara l’ús que es pot fer de cada espai. 

- Treballar fórmules de salutació i cortesia, i el llenguatge corporal segons el 

lloc on ens trobem. 

- Vetllar per garantir una estructura espacial d’aula que fomenti la participació, 

la interacció social i la inclusió, evitant la clàssica estructura de taules 

individuals i cuidant la ubicació de l’alumnat amb dificultats. 

- Oferir alguns espais de relaxació i/o de connexió amb un mateix. 
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- Prevenir situacions o zones de risc, sobretot en moments informals del dia, 

com les entrades i sortides, els canvis de classe, les sortides, els patis, els 

passadissos, els lavabos, el menjador, les extraescolars...  

- Vetllar per una distribució inclusiva dels espais de pati, que reculli les 

necessitats de tot l’alumnat, organitzant els patis segons les necessitats de 

petits i grans. 

- Vetllar per incloure el menjador en propostes organitzatives de la 

convivència. 

- Realitzar observacions sobre els rols o papers que l’alumnat adopta segons 

els espais. 

10.5. Els límits 

Tots i totes volem que els infants siguin feliços, i per això els donem estimació, 

recolzament, afecte, estímuls..., i ens mostrem comprensius i pacients, però també 

sabem que hem de posar límits i normes que els protegeixin  dels seus propis fets i 

dels fets dels altres. 

Per tant, valorem com a molt necessari i important l’establiment de límits en 

l’educació de l’alumnat ja que afavoreixen: 

- La gestió de les emocions sense fer-se ni fer mal. 

- L’acceptació de la realitat (allò que no es pot canviar o allò que no és 

possible en un moment o espai determinat) i de la frustració que provoca. 

- La delimitació d’un espai de seguretat per tothom, afavorint conductes i 

accions que respectin la pròpia integritat i la dels altres. 

I per establir aquests límits, hem de: 

- Fixar unes pautes concretes que indiquin fins on es pot arribar. 

- Donar llibertat d’acció sense permetre el descontrol. 

- Frenar les conductes inadequades. 

- Delimitar l’espai propi i de l’altre. 

- Establir una línia clara entre conductes permeses i les que no. 
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- Establir criteris que evitin la manca de respecte a un mateix i als altres. 

10.6. Les normes 

Les normes són un element regulador de la convivència, tant a nivell de grup-classe 

com a nivell de centre. Per conviure junts, és imprescindible tenir unes normes que 

siguin compartides per tota la comunitat educativa. 

Les normes són necessàries perquè proporcionen un marge de seguretat i de 

referència i alhora, són un límit en el que l’alumnat ha d’aprendre que per modificar-

lo s’han d’esforçar, els drets no es regalen, sinó que es guanyen mitjançant 

argumentacions i plantejant alternatives. 

El centre disposa de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) 

que és una eina que serveix per regular la vida interna del centre, establir i concretar 

les relacions entre els diferents sectors que formen la nostra comunitat educativa. 

Ens ha de servir per garantir la convivència, tot i considerant els drets i deures de 

tots els membres integrants de la comunitat educativa i el bon funcionament del 

centre. El document de les NOFC estructura normes tècniques, funcionals, 

pedagògiques i administratives per a portar a terme el procés educatiu i disposa de 

mecanismes adequats per a la seva difusió, el seu coneixement, avaluació i 

modificació per adaptar-lo a les noves necessitats del centre, i així poder millorar 

aquells aspectes que es considerin convenients. Per tant, tindrà sempre en aquest 

sentit, un caràcter de permanent actualització i millora segons els mecanismes 

establerts. 

10.7. Els advertiments 

Pel que fa als advertiments a l’alumnat, s’ha de vetllar perquè els avisos siguin 

breus, ferms, precisos, únics, calmats i que tinguin un caràcter impersonal.  

El tipus de comunicació que s’ha d’establir ha de ser assertiva (ni passiva ni 

agressiva), cuidant el to de veu. S’han d’evitar discursos llargs i repetitius que fan 

que l’alumnat no discrimini el que és important del que no ho és tant. I les 

advertències individuals no han d’arribar al grup classe. 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/wp-content/uploads/usu1029/2014/11/Nofc-octubre-2014.pdf
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10.8. L’incompliment de les normes 

Davant l’incompliment de la norma, tenint en compte el plantejament del Paco 

Cascón, es poden donar diferents opcions: 

- La impunitat, que no té cap mena de sentit, atès que es fa un gran esforç per 

consensuar les normes i, a més a més, hem d’aprendre a responsabilitzar-nos 

assumint les conseqüències dels nostres actes. 

- La sanció o el càstig, que sovint no resulten efectives ni pedagògiques ja que 

no acostumen a tenir cap relació entre causa i efecte. 

Al centre, es vetlla per aplicar mesures alternatives, que siguin reparadores,  basant-

nos en les 3 erres: 

 RECONEIXEMENT del dany que s’ha causat. 

 Assumir la RESPONSABILITAT dels fets. 

 La REPARACIÓ del dany. 

Es fomenta el diàleg i l’ajuda entre iguals, amb acompanyament i supervisió dels 

docents, ja que quan formem part de les solucions ens resulta més fàcil 

responsabilitzar-nos del problema i entendre la funció reparadora. 

L’objectiu és que promoguin canvis i millori el clima de la classe i del centre. 

10.9. Els conflictes 

Educar no es sacar los conflictos de la escuela para simular que vivimos en un mundo de 

juguete: educar requiere el esfuerzo de enfrentarse a las dificultades, a pesar de las 

tensiones que éstas originan. 

Mª Carme Boqué Torremorell    

Els conflictes són part inherent de la convivència entre persones i per tant són 

alhora una ocasió per aprendre a conviure. 

Davant els conflictes, hem d’esgotar totes les possibilitats per resoldre’ls amb 

criteris pedagògics, i en aquest sentit, és molt important la coordinació de tot 

l’equip docent per actuar amb els mateixos criteris per portar a terme una gestió 
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adequada, de manera que es converteixin en una experiència educativa tant per a 

docents com per a infants. 

Tot i que no hi ha receptes màgiques per a la gestió dels conflictes, el José Maria 

Toro recull de forma molt adequada tot un seguit d’aspectes essencials per a la seva 

prevenció i abordatge: 

- El reconeixement i respecte al que cadascú és, ja que tothom té el dret a ser 

feliç a l’aula i a l’escola. 

- La cura de l’afecte grupal, dels vincles afectius entre tots i totes, vetllant i 

treballant aspectes com el respecte, la consideració, la lleialtat cap a 

l’altra/e. 

- La clarificació de les conductes tolerables de les que no ho són.   

- La importància de destacar els comportaments i les conductes positives i 

que alhora potenciar el reconeixement de l’altra/e. 

- La prevenció de forma conscient i permanent dels conflictes com a mesura 

de gestió de conflictes. 

- El treball del coneixement de l’altra/e, per sentir a l’altre com a algú proper i 

no com a un estrany, i per potenciar l’estimació. 

- La consciència d’un nosaltres fort i cohesionat. 

- La promoció de vincles d’amistat, la no competitivitat, per afavorir relacions 

cordials des del cor. 

- La intervenció per ajudar a fer present a l’alumnat que acostuma a estar poc 

visible pels altres. 

- L’anticipació als problemes, facilitant espais de llibertat i responsabilitat 

personal. 

- La recerca dels motius de fons en els conflictes, i no pas dels culpables. 

- El treball de l’empatia, per evitar conflictes derivats de malentesos o per la 

incapacitat de posar-se en el lloc de l’altra/e. 

- La importància de posar de manifest trames ocultes o inconscients, per 

evitar que l’alumnat assumeixi un determinat rol que no és el seu, i que el fa 

actuar de determinada manera perquè és el que el grup espera d’ella i d’ell. 
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- El no etiquetatge, qüestionar els fets i les actuacions concretes, però mai les 

persones. 

- L’avís personal, amb to contundent i alhora de forma serena i conciliadora. 

- El principi de no ridiculització de l’alumnat. 

- La reconciliació i perdó com a mitjà de la gestió dels conflictes per restablir 

la relació, amb el reconeixement dels fets i restablir la dignitat de l’afectada 

o afectat, que en cap cas vol dir impunitat. 

- El treball d’aspectes bàsics per la reconciliació, com la proximitat, els gestos 

i el to de veu suau. 

- El diàleg com a instrument per la pacificació, mitjançant paraules, dibuixos, 

playmobils, que permetin expressar necessitats, intencionalitats, interessos, 

sentiments. 

- La facilitació de preguntes com: Què ha passat? Com t’ha afectat? Com et 

sents? Com ho veus? Què et preocupa? Què necessites? 

- El treball per diferenciar la culpa (sentiment positiu i reconstructiu) i la 

culpabilitat (paralitzadora i inútil), i afavorir els sentiments de pena, tristor o 

vergonya davant comportaments que s’arriben a reconèixer com a 

inadequat. 

- La revisió del que funciona i del que no funciona. 

També s’ha de tenir en compte que en qualsevol conflicte, encara que aparentment 

sigui petit, és necessari intervenir d’immediat, quan encara la situació de conflicte és 

de baixa intensitat, mai s’ha d’esperar a què la situació entre dos infants es 

compliqui o exploti. 

En cap cas s’han de minimitzar els conflictes, ja que darrera de les entremaliadures 

es dóna la pèrdua de la confiança, el deteriorament de la convivència o la ruptura 

dels vincles. 

I cal sempre, treballar amb el principi que els conflictes i les errades comeses són 

una font d’aprenentatge que facilita que les criatures es facin més conscients i 
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responsables.  Alhora són una oportunitat per enfortir el caràcter i per fomentar 

valors com la sinceritat, la confiança i el respecte. 

10.10. Actitud de l’equip docent 

Considerem de gran importància la implicació del professorat en la formació i 

l’educació de l’alumnat. La funció docent que desenvolupa el professorat ha de 

mantenir la seva tasca educadora en totes les activitats i els àmbits del centre. I s’ha 

de vetllar per: 

- Cuidar la comunicació, parlant de manera empàtica i escoltant activament, 

sense jutjar ni restar importància als problemes dels petits, i mostrant-nos 

confiables per facilitar que els infants s’expressin de forma oberta. 

- Garantir un espai de comunicació exclusiva i personal per a cada infant per 

aprofundir en el coneixement mutu, detectar preocupacions i/o problemes, i 

facilitar la col·laboració per trobar solucions. 

- Prendre consciència de com percebem l’alumnat, ja que les relacions 

personals impliquen subjectivitat, i cal buscar mecanismes per no caure en 

prejudicis, estereotips i projeccions personals. 

- Mantenir un equilibri entre l’autenticitat personal i la responsabilitat en el rol 

de model davant els infants, respectant els valors compartits de centre. 

- Respectar la diversitat de l’alumnat, les diferències entre els uns i els altres i, 

mostrar una acceptació càlida. 

- Facilitar autonomia a l’alumnat per abordar els aprenentatges i la vida a 

l’aula i el centre i alhora fomentar les interaccions socials. 

- Compartir amb altres docents els espais d’aprenentatge a l’aula i afavorir la 

implicació de tots els docents en l’acció tutorial. 

- Ser conscients que l’autoritat del professorat no ve determina pel 

coneixement d’una matèria o per actituds coercitives, sinó pel nivell de 

suport, confiança i respecte cap a l’alumnat, i per la coherència entre el que 

es diu, com es diu i el que es fa. 



Projecte de Convivència de Centre  Projecte Educatiu de Centre                                                                                    
 

Escola Mare de Déu de Montserrat  Castellví de Rosanes          36 
 

- Tractar els infants com a persones i no només com a alumnes. I respectar les 

seves opinions. 

- Acompanyar l’alumnat en el seu camí de creixement com a persona, 

reconeixent el nostre propi procés d’aprenentatge i creixement. 

- Facilitar la participació i presa de decisions a l’alumnat.  

- Desenvolupar la capacitat d’observació  i coneixement de l’alumnat i del 

grup. 

- Preveure situacions que es poden generar a l’aula i fixar estratègies per la 

prevenció dels conflictes. 

- Intervenir de forma positiva i constructiva, mantenir l’autocontrol davant de 

possibles provocacions o conductes inadequades. 

- Mostrar una actitud comprensiva, de bon humor, de proximitat i cordialitat. 
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11. COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

“Si t’atreveixes a ensenyar, no deixes d’aprendre”. 

John Cotton Dana  

La comissió de convivència és l’equip responsable de dinamitzar les actuacions 

vinculades a la millora de la convivència. 

L’objectiu de la comissió és reflexionar sobre els criteris que han de predominar, 

planificar les actuacions, impulsar-les i dinamitzar-les, i finalment avaluar-les per 

conèixer les millores aconseguides i fer els ajustaments necessaris. 

La comissió de convivència és també la comissió emocional i de coeducació i està 

formada per 5 membres: coordinadora LIC i mestra d’EE, i tres mestres més de 

diferents cicles.  

Des del centre es vetlla perquè la composició de la comissió sigui equilibrada, amb 

dos mestres amb suficient antiguitat per conèixer la idiosincràsia del centre, i dos o 

tres membres més novells de diferents cicles. 

La comissió de convivència té assignades les següents funcions: 

- Impulsar l'elaboració i la posada en marxa del projecte de convivència, el seu 

seguiment i l’avaluació. 

- Compartir amb l’equip docent els protocols del Departament d’Educació per 

a la millora de la convivència. 

- Orientar, si s’escau, sobre l’aplicació dels protocols del Departament. 

- Establir i revisar els objectius i criteris de planificació dels projectes i activitats 

de convivència, dinamitzar la seva aplicació i fer el seguiment.  

- Vetllar per la potenciació del sentiment de pertinença al centre de tots els 

membres de la comunitat educativa.  

- Col·laborar en l’establiment i revisió dels procediments d'elaboració i revisió 

de les normes del centre i de les normes de l'aula.  

- Liderar la resposta en situacions greus de falta de respecte a les normes. 

Establir i revisar els criteris fonamentals en el reconeixement del dany 
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realitzat, i l'assumpció de la responsabilitat i la reparació del dany per part de 

qui ho va originar.  

- Impulsar activitats de formació relacionades amb la millora de la convivència 

i de l’Acció tutorial. 

- Vetllar per una mirada respectuosa i amorosa cap als altres, des del claustre 

cap a l’aula, el centre i l’entorn. 

- Vetllar per la igualtat d'oportunitats i de tracte en tots els processos i àmbits 

de relació.  

- Col·laborar en el desenvolupament d'una cultura de la cura, en la qual la cura 

d’un mateix i la cura de les altres persones sigui una font de satisfacció i 

enriquiment mutu.  

- Recollir i canalitzar inquietuds, suggeriments i propostes de tota la 

comunitat educativa per a la millora de les relacions, la transformació 

noviolenta i creativa dels conflictes i l'avanç en la consecució d'una 

convivència solidària.  

Elaborar materials sobre aspectes diversos per a treballar la millora de la 

convivència. 
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12. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

El seguiment i l'avaluació del Projecte de Convivència correspondran a la Direcció 

del centre, amb la col·laboració de la Comissió de Convivència i Emocional, el 

Claustre i el suport del Consell Escolar. 

L'avaluació del Projecte de Convivència es realitzarà a partir dels indicadors 

d'avaluació elaborats per a cada objectiu específic. El seguiment de les mesures que 

configuren el Projecte de Convivència, es recolliran anualment en la Programació 

General Anual de centre i en el mateix Projecte de Convivència. I finalment, els 

resultats del seguiment i, si escau, les propostes de millora, s'inclouran en la 

Memòria Anual del centre. 
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13. HISTORIAL DE REVISIONS DEL DOCUMENT 

HISTORIAL DE REVISIONS 

Núm.  Data/curs Descripció de la modificació  

00 2018-20 Elaboració del document 

01 10/06/20 Aprovació del document en Claustre 

02 29/06/20 Aprovació del document en Consell Escolar 

03 07/07/20 Aprovació de la directora 
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15. RESOLUCIÓ 

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

Castellví de Rosanes, per la qual aprova el Projecte de Convivència de centre.  

 

Com a directora de l’escola Mare de Déu de Montserrat de Castellví de Rosanes, i en 

aplicació de les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, 

de 3 de maig, de Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, 

per a la millora de la qualitat educativa, d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 

2014, per la qual s’aprova el Projecte de Convivència de Centre i d’acord amb la 

presentació al Claustre (10 de juny de 2020 ) i al Consell Escolar (29 de juny de 2020) 

del curs escolar 2019-20. 

 

RESOLC:  

1. Aprovar el Projecte de Convivència de Centre.  

 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 

Castellví de Rosanes, a 7 de juliol de 2020 

  



Projecte de Convivència de Centre  Projecte Educatiu de Centre                                                                                    
 

Escola Mare de Déu de Montserrat  Castellví de Rosanes          43 
 

16. ANNEXOS 

I. PROTOCOLS PER A LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA 

Els protocols d’actuació del Departament d’Educació ofereixen orientacions i 

recursos als centres educatius davant conflictes greument perjudicials per a la 

convivència.  

Els protocols estan plantejats d’una manera bastant similar, establint un circuit que 

va des de les orientacions per la prevenció, passant per la detecció i la valoració, fins 

a arribar a la intervenció en diferents supòsits. 

Al centre es fan moltes actuacions de caire preventiu, de manera que habitualment 

no es fa necessari haver d’activar aquests protocols  de forma complerta, aplicant 

les fases.  

Us detallem a continuació, tots els protocols per a la millora de la convivència: 

Circuit simplificat d’intervenció davant conductes de l’alumnat greument 
perjudicials per a la convivència 

Mitjançant el circuit simplificat d’intervenció davant conductes de l’alumnat greument perjudicials 

per a la convivència es recull de forma sintetitzada les fases de comunicació i intervenció de diversos 

protocols per a la millora de la convivència amb la finalitat d’unificar criteris i procediments 

d’actuació davant aquestes situacions. 

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

persones LGBTI 

L’assetjament escolar per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere és 

una conducta d’odi i discriminació. 

La conducta d’odi i discriminació és una actitud que es basa en prejudicis, creences i opinions 

preconcebudes en relació amb la pertinença grupal (com és el cas de l’assetjament a les persones 

LGBTI) i no als trets específics de l’individu. 

Quan aquestes conductes es produeixen de forma intencionada i reiterada en el temps parlem 

d’assetjament. 

Aquest tipus d’assetjament ocasiona danys morals, físics, psíquics i materials a la persona 

discriminada, i un efecte negatiu en la societat, que es divideix i fragmenta. A més, aquestes 

conductes ajuden a perpetuar els prejudicis i les desigualtats existents. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/#bloc1
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/#bloc1
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-escolar-persones-lgbti/index.html
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L’assetjament per motius d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere està contemplat en la 

Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i està tipificat com a delicte d’odi i 

discriminació dins del Codi Penal. 

És per això que, a més a més d’elaborar pautes d’intervenció adreçades a víctimes i a persones 

agressores, també és necessari elaborar mesures d’intervenció en el grup classe i en la comunitat 

escolar. 

Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el 

ciberassetjament entre iguals 

Conducta de maltractament psicològic i/o físic, en el marc escolar, d’un alumne o grup 

d’alumnes a un altre de manera continuada. Es parla de ciberassetjament quan el 

maltractament es fa mitjançant l’ús d’eines tecnològiques. 

Dan Olweus (1983) defineix l’assetjament escolar (bullying) com una “conducta de persecució física 

i/o psicològica que realitza un/a alumne/a contra un/a altre/a, el qual escull com a víctima de repetits 

atacs. Aquesta acció, negativa i intencionada, situa la víctima en una posició de la qual difícilment pot 

sortir-se’n pels seus propis mitjans. La continuïtat d’aquestes relacions provoca en les víctimes 

efectes clarament negatius: descens de l’autoestima, estats d’ansietat i quadres depressius, cosa que 

dificulta la seva integració en el medi escolar i el desenvolupament normal dels aprenentatges”. 

Així, l’assetjament no es refereix a manifestacions violentes i puntuals, ja siguin físiques (empentes, 

clatellots, baralles...) o verbals (insults, malnoms…), espontànies o organitzades, ni a d’altres 

comportaments problemàtics que es podrien manifestar d’una manera més o menys oberta en 

l’entorn escolar. 

L’assetjament és un tipus de violència entre iguals que presenta les característiques següents: 

1. Existeix una situació d’abús de poder que impedeix que la persona assetjada pugui sortir de la 

situació per ella mateixa. 

2. Hi ha intencionalitat per part de l’agressor o agressors de fer mal, ja sigui físicament o 

psicològicament. 

3. Qui el pateix es troba indefens enfront de qui l’intimida, i això té com a conseqüència 

inseguretat i deteriorament de l’autoestima. 

4. Es repeteix sistemàticament al llarg d’un període de temps durant el qual l’agressió es dóna 

de manera sostinguda. 

Aquestes agressions intencionals, reiterades i en les que es posa de manifest una situació d’abús de 

poder poden ser físiques, verbals o d’exclusió social i es poden manifestar de forma directa o 

indirecta. 

Totes elles acostumen a ser poc visibles per les persones adultes pel que són difícils d’identificar i de 

diagnosticar, quant a la seva gravetat, i, per tant, també d’eliminar. Cal afegir, a més, les dificultats de 

l’alumne que pateix assetjament per revelar els fets i demanar ajuda. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
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D’altra banda, parlem de ciberassetjament quan aquestes agressions es donen de forma reiterada i 

es fan mitjançant suports tecnològics (amenaces, insults, ridiculitzacions, extorsions, robatoris de 

contrasenyes, suplantacions d’identitat, buit social, amb missatges de text o de veu, imatges fixes o 

enregistrades, etc.). Com que no és necessària la presència de la persona agredida per dur a terme 

l’agressió, la persona assetjada es veu privada de qualsevol possibilitat de defensar-se, fins i tot pot 

passar molt temps fins que s’assabenti què està passant. D’altra banda, la virtualitat dificulta que es 

produeixi un feedback que faci aturar l’agressió. 

El ciberassetjament presenta, a més de les característiques pròpies de l’assetjament, uns trets 

específics que fan augmentar el patiment de la persona ciberassetjada. 

1. Mitjà: s’utilitzen eines tecnològiques com Internet, telefonia mòbil, xarxes socials, 

plataformes de difusió de continguts... 

2. Format: es tracta d’un assetjament indirecte que afecta la víctima psicològicament. 

3. Possible anonimat: sovint en situacions de ciberassetjament qui maltracta canvia la 

identificació, utilitza pseudònims, altera el llenguatge... el que dificulta la seva identificació i pot 

proprocionar-li una sensació d’impunitat. La incertesa que genera condueix a una disminució de 

la confiança en els companys i les companyes, i pot arribar a generar un ambient d’hostilitat en 

els centres educatius. 

4. Perdurabilitat: els efectes de l’acció es perllonguen en el temps i en l’espai. La informació 

lesiva està disponible les 24 hores de dia i la majoria de les vegades és difícil eliminar el material 

publicat que pot estar exposat de forma pública durant molt de temps. 

5. Difusió exponencial: degut a les característiques dels mitjans utilitzats, l’impacte de l’agressió 

pot ser molt més gran. Internet aporta a la difusió un creixement exponencial. 

6. Inseguretat: es perden els límits de quins espais i quins moments són segurs. La víctima es 

queda sense espais de protecció ja que pot estar rebent constantment missatges de mòbil o 

ordinador o estar sent contínuament difamada en una xarxa social. 

7. Relació amb l’assetjament: és freqüent que el ciberassetjament entre alumnes estigui lligat a 

situacions d’assetjament escolar en la vida real (sobretot comportaments d’exclusió i 

aïllament). 

8. Agrupament de ciberassetjadors: Internet facilita l’agrupament d’assetjadors (coneguts 

entre ells o no) a qui demanar col·laboració en la difusió de continguts vexatoris o difamatoris. 

Les conductes de ciberassetjament, atesa la versatilitat de les eines tecnològiques, poden ser molt 

diverses: 

Amenaçar mitjançant l’enviament de missatges amenaçants o desagradables per correu electrònic, 

whatsapp, xarxes socials… 

- Robar contrasenyes, suplantar identitats: fer-se passar per una altra persona en els xats, 

entrar en el correu d’algú fent servir la seva contrasenya... 

- Publicar a les xarxes socials fotos reals o trucades amb comentaris ofensius o publicar 

escrits despectius i/o insultants o etiquetar... 

- Crear webs o blocs amb continguts ofensius. 

- Publicar dades personals... 

- Enregistrar fets d‛amagat o contra la voluntat de la víctima, agressions... 
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- Crear enquestes a Internet amb voluntat d’humiliar. 

- Insultar, amenaçar, utilitzar un llenguatge obscè o agressiu en els jocs multiusuari. 

- Enviar programes brossa o virus, subscriure a la víctima a llistes de pornografia… 

No són ciberassetjament altres conductes de risc associades al mal ús o abús de les tecnologies com 

el consum de pornografia, les compres on-line o el joc patològic. 

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

discriminació 

Comportaments i actituds individuals, socials i institucionals que propicien un tracte 

d’inferioritat a persones o grups socials pels seus trets o atributs (orientació afectivosexual, 

identitat o expressió de gènere, discapacitat física o psíquica, origen ètnic, racial o nacional, 

sexe o qualsevol altre condició o circumstància personal o social). En l’àmbit escolar, totes 

aquelles accions o omissions que propicien un tracte d’inferioritat a altres companys i 

companyes pels seus trets o atributs. 

La paraula "discriminar" prové del llatí discriminare i en la seva primera accepció fa referència a 

seleccionar alguna cosa o algú excloent els altres. La segona accepció constata que discriminar és 

donar un tracte d’inferioritat a una persona per motius racials, religiosos, polítics o econòmics. 

Les conductes d’odi i discriminació de persones o grups consisteixen a marginar o excloure altres 

persones a causa de prejudicis, és a dir, creences o valoracions precipitades, sense fonaments ni 

certeses, sovint sense conèixer aquestes persones, i que influeixen i condicionen els punts de vista i 

les maneres d’actuar. Els prejudicis envers una minoria poden generar conductes aparentment 

inofensives o de baixa intensitat com burles i rumors. Els prejudicis poden portar inicialment a 

l’exclusió indirecta (si no hi ha obligació de tenir relació, s’evita el contacte), i , més endavant, a 

l’aïllament i la discriminació. Conèixer les formes en què es posa de manifest la discriminació, pot 

ajudar a prevenir i a intervenir per tal de construir una societat més inclusiva. 

Aquestes conductes van dirigides contra els afectats a causa de la seva pertinença a un determinat 

grup, més que per la seva forma de ser o pensar. Això fa que la repercussió del mal tracte o de 

l’agressió transcendeixin la persona que directament pateix una situació d’odi i discriminació i afecti 

tot el col·lectiu del qual en forma part. 

Les conductes d’odi i discriminació atempten contra els principis d’igualtat i dignitat de les persones 

recollits en la Declaració dels Drets Humans (1948) i en tractats internacionals i normatives europees, 

espanyoles i catalanes. També en l’àmbit educatiu, la Llei d’Educació de Catalunya (2009) i el Decret 

d’Autonomia de Centre (2011) recullen els drets de l’alumnat a accedir a l’educació en condicions 

d’equitat i a gaudir d’igualtat d’oportunitats. 

Una conducta molt estesa a les xarxes socials és el discurs de l’odi (hate speech). Aquest terme 

s’utilitza per referir-se de forma general a les expressions que inciten a la discriminació i la violència 

envers determinats col·lectius vulnerables. La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància 

(ECRI) del Consell d’Europa defineix la incitació a l’odi com “totes les formes d’expressió que 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
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propaguen, inciten, promouen o justifiquen l’odi racial, la xenofòbia, l’antisemitisme i altres formes 

d’odi basades en la 

intolerància expressada pel nacionalisme agressiu i l’etnocentrisme, la discriminació i l’hostilitat 

contra les minories, els immigrants i les persones d’origen immigrant”. Els usuaris de les xarxes 

socials que ataquen insistentment determinats col·lectius o es dediquen a provocar altres persones 

mitjançant comentaris insultants són coneguts com a haters o trols. 

La discriminació1 pot ser: 

1 Directa quan una persona és tractada de manera menys favorable que una altra en una situació 

anàloga o comparable (per exemple: rebutjar, marginar o ignorar algú pel fet de ser diferent). 

2 Indirecta quan una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres situa algunes persones en 

desavantatge respecte a d’altres per la seva situació o característiques (per exemple: exigir un 

requisit que dificulta o exclou un col·lectiu quan, en realitat, no és realment necessari). 

3 Assetjament discriminatori quan es donen conductes que tenen com a objectiu o conseqüència 

atemptar contra la dignitat de la persona a través de la intimidació, la humiliació i/o l’ofensa (per 

exemple, quan la conducta discriminatòria es reitera en el temps, existeix asimetria de poders i la 

persona discriminada se sent indefensa enfront l’ofensor). 

4 Múltiple quan interactuen diversos motius de discriminació (per exemple, al fet de tenir un altre 

origen ètnic s’afegeixen altres motius com el sexe, l’orientació afectivosexual, la identitat o 

l’expressió de gènere o una discapacitat). 

1 Tot i que habitualment hom es refereix a la discriminació en sentit negatiu, existeix una 

mesura política anomenada “discriminació positiva” que consisteix a ajudar un col·lectiu 

desafavorit en la societat per tal que pugui assolir l’equitat social. 

2 La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia defineix 

l’assetjament per raó d’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere en el 

seu article 4g. com “qualsevol comportament, [basat en algun dels motius anteriors] que 

tingui la finalitat o provoqui l’efecte d’atemptar contra dignitat d’una persona. 

Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o 

comissió d'una infracció penal 

Aquest Protocol té com a finalitat establir els criteris de col·laboració i coordinació entre la Direcció 

General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament i la Direcció 

General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Benestar Social i Família, 

en l’exercici de la funció d’intervenció educativa i protectora dels infants i adolescents menors de 14 

anys que han estat denunciats per haver comés una infracció penal. 

És objecte d’aquest protocol concretar la coordinació i col·laboració entre els agents implicats en el 

desenvolupament del programa EDUCANT EN RESPONSABILITAT. 

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
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Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu 

Conflictes greus són les conductes tipificades en l’article 37.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol 

d’educació, i que perjudiquen greument la convivència escolar. 

L’article 37.1 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació tipifica les conductes i els actes dels alumnes que 

es consideren faltes que perjudiquen greument la convivència: 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 

membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els 

actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

b) 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 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la 

salut, i la incitació a aquests actes. 

d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre. 

D’acord amb l’article 37.2 de la mateix llei, aquestes conductes han de ser considerades especialment 

greus quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició 

personal o social dels afectats. 

Les conductes i actes contraris dels alumnes són objecte de correcció pel centre quan estan motivats 

per la vida escolar o hi estan directament relacionats i afecten altres alumnes o altres membres de la 

comunitat educativa, tot i produir-se fora del centre, d’acord al que s’exposa a l’article 35.3 de la Llei 

d’educació. 

Pel caràcter específic i la rellevància d’algunes de les conductes que perjudiquen greument la 

convivència així com quan es donen les circumstàncies que les fan especialment greus com s’ha 

descrit anteriorment, el Departament d’Ensenyament ha elaborat protocols específics, que cada 

centre ha de contextualitzar a la seva realitat. 

- Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el 

ciberassetjament entre iguals. 

- Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament escolar a 

persones LGBTI. 

- Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant situacions d'odi i discriminació. 

- Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o 

comissió d'una infracció penal. 

- 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 el consum de drogues en els 

centres d’educació secundària. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
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Aquests protocols, en la seva fase d’intervenció, contemplen l’activació del protocol de conflictes 

greus a més de dur a terme altres accions específiques. 

Per aquelles conductes que perjudiquen greument la convivència recollides en l’article 37.1 de la Llei 

12/2009, del 10 de juliol, d’educació per a les quals no s’ha elaborat un protocol específic, serà 

necessari activar aquest protocol. 

Davant d’algunes situacions com les agressions físiques contra treballadors dependents del 

Departament d’Ensenyament, cal activar el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant 

situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament que presten 

serveis en centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l’exercici 

de les seves funcions, i de danys als béns de l’Administració, causats per membres de la comunitat 

educativa i/o tercers. Aquest protocol ofereix un marc d’actuació davant situacions de violència 

envers el personal dels centres educatius públics i serveis educatius, produïdes dins o fora del centre 

de treball, ja sigui en el marc de l’exercici de l’activitat professional o com a conseqüència d’aquesta 

activitat. 

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

Entenem que el marc conceptual del protocol recull la visió de la violència masclista transmesa a 

partir de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i per la Llei 

17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i que la coeducació és l’eina fonamental 

per combatre-la en l’àmbit educatiu. 

La violència masclista entre l’alumnat és tota forma de violència que es dona en l’àmbit educatiu i 

que s’exerceix contra les alumnes així com contra qualsevol alumne o alumna que no segueix un 

mandat de gènere normatiu. Considerem que sota el paraigua de la violència masclista hi ha la 

violència LGBTIfòbica perquè tota violència per motiu de gènere és fruit de les relacions de poder 

basades en domini/submissió, que es deriven del sistema sexe-gènere. 

Les relacions abusives dels nois respecte a les noies són la manifestació d’un sistema que interpreta, 

representa i converteix el gènere en desigualtat en què, sota un esquema rígid de masculinitat i 

feminitat, sovint s’estableix una relació jeràrquica i androcèntrica. 

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

El terme absentisme s’utilitza per expressar diferents situacions de ruptura escolar. També es sol 

emprar per indicar situacions de desescolarització o abandonament escolar. És per això que és 

necessari definir el concepte: 

L’article 52. No-escolarització, absentisme i abandó escolar de la Llei 14/2010, del 27 de maig, 

dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència estableix que s’entén per: 

“a) No-escolarització: el fet que els progenitors, els titulars de la tutela o els guardadors d’un 

infant o adolescent en període d’escolarització obligatòria no gestionin la plaça escolar 

corresponent sense una causa que ho justifiqui.” 

“b) Absentisme: l’absència de classe sense presentar justificant o sense una justificació 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/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
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html
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acceptable. S’han de determinar per reglament quins són els casos que constitueixen 

absentisme lleu, absentisme moderat o absentisme greu” 

“c) Abandó escolar: el cessament indefinit de l’assistència a la plaça escolar corresponent per 

l’infant o l’adolescent en període d’escolarització obligatòria”. 

Entre els casos d’absentisme escolar individual s’estableix una classificació segons el total 

d’absències de classe mensuals sense presentar justificant o sense una justificació acceptable de 

cada alumne. 

- Absentisme lleu també anomenat puntual o esporàdic: Absència de menys del 5% de classes 

mensuals sense presentar justificant o sense una justificació acceptable. 

- Absentisme moderat: Absència entre el 5% i el 25% (tots dos percentatges inclosos) de 

classes mensuals sense presentar justificant o sense una justificació acceptable. 

- Absentisme greu també anomenat regular o crònic: Absència de més del 25% de classes 

mensuals sense presentar justificant o sense una justificació acceptable. 

- En el cas d’alumnes amb una absència del 100% de classes mensuals sense presentar 

justificant o sense una justificació acceptable, es considerarà abandó escolar. 

Atenció: 

La Inspecció d’Educació realitza anualment, mitjançant el Sistema d’Indicadors de Centre (SIC), un 

seguiment percentual global d’absències de l’alumnat, per centre i pla d’estudis, amb la finalitat 

d’estudiar-ne l’evolució i la comparativa entre centres. S’utilitzen dos indicadors: 

- % d’alumnes amb més del 10% d’absències, justificades o no, en relació al total d’hores 

lectives anuals. 

- % d’alumnes amb més del 25% d’absències, justificades o no, en relació al total d’hores 

lectives anual. 

No s’han de confondre aquests indicadors amb els indicadors d’aquest protocol per a la prevenció, 

detecció i intervenció situacions d’absentisme que sempre es refereixen a alumnes individuals. 

Protocol local per a l’abordatge integral de les violències masclistes 

La violència masclista és l'expressió més brutal de la desigualtat social existent entre homes i dones 

en els diferents àmbits de la vida, constituint una violació dels drets humans. Sens dubte, aquesta és 

una de les problemàtiques socials més greus a les quals s’enfronta la nostra societat i de les quals 

més reptes planteja a les polítiques públiques locals. 

Només es pot fer front a aquesta problemàtica a través de l'eradicació de la discriminació, la 

protecció dels drets humans de les dones i l'enfortiment de la promoció de la igualtat real i efectiva, 

així com l'apoderament de dones i nenes, que és fonamental per a la prevenció. 

Els Ajuntaments, doncs, com a administració més propera a la ciutadania, adquireixen un  paper 

essencial en la lluita contra la violència masclista. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Castellví de 

Rosanes posa en marxa aquest Protocol per l’abordatge integral de la violència masclista al nostre 

https://www.castellviderosanes.cat/wp-content/uploads/2020/02/Protocol-atencio-victimes-violencies-masclistes-2019-comprimido.pdf
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municipi. Una eina que estableix tots els mecanismes per garantir una intervenció coordinada que 

permeti assegurar la prevenció, detecció, atenció i recuperació de les dones, així com dels fills/es i 

persones al seu càrrec, que hagin viscut algun tipus de violència. 

La dona víctima de violència masclista ha de ser l’eix de la nostra mirada i el treball en xarxa és 

fonamental per aconseguir aquest objectiu. Per aquesta raó, en l’elaboració d’aquest protocol s’han 

incorporat professionals de diferents àmbits: salut, educació, serveis socials, seguretat i serveis 

especialitzats en l’atenció a víctimes de violència masclista, amb l’objectiu de coordinar el màxim 

nombre de recursos disponibles i evitar la doble victimització o victimització secundària de la dona. 

Aquest model integral és una eina clau per a que les nostres intervencions siguin coherents i eficaces, 

i per a que la violència masclista es pugui eradicar totalment al nostre poble. 
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II. CONCEPTES CLAUS 

Tot seguit es mostren alguns dels conceptes clau relacionats amb la convivència.   

Abandonament escolar: L’abandó escolar és el cessament indefinit de l'assistència a la plaça escolar 

corresponent per l'infant o l'adolescent en període d'escolarització obligatòria.  

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

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

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

funcionament per guiar la incorporació òptima de tots els nous membres de la comunitat educativa 

en la vida i la cultura quotidiana, per tal de facilitar la reincorporació al centre després de processos 

d’absència.  

Acord: L’acord és la declaració escrita o verbal per la qual dues o més parts manifesten la seva 

conformitat a l’hora d’assumir unes obligacions i uns drets amb un resultat convenient a cadascú.  

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

amenaces o atacs. 

Agressió física: Accions que, voluntàriament realitzades, provoquen o poden provocar dany o lesions 

físiques. Inclou conductes com ara: pegar, empentar, donar cops, escopir, posar la traveta, agressió 

amb armes o d’altres objectes. 

Agressió verbal: Accions que, voluntàriament realitzades, provoquen o poden provocar dany 

emocional. Inclou conductes com ara: amenaçar, insultar, humiliar, burlar-se, ridiculitzar i parodiar, 

posar malnoms o noms despectius, etc. 

Aïllament: Assetjament psicològic en el qual es limita l’àmbit de les relacions socials, excloent la 

víctima. Inclou conductes com ara: limitar el moviment, no escoltar, fer el buit, dificultar la 

comunicació, ignorar. 

Aprendre a pensar: Aprendre a pensar resumeix la intenció última del programa Filosofia a l’escola 

del professor Mathew Lipman, enfocat a despertar les habilitats cognitives dels infants des dels 

primers anys de la vida escolar a partir de reflexions filosòfiques adaptades a cada edat. Entre 

nosaltres s’acostuma a presentar sintèticament com a Filosofia 3-18. 

Aprenentatge en xarxa: L’aprenentatge en xarxa és un procés de creació de coneixement col·lectiu, 

interprofessional, que es du a terme a partir d’un projecte compartit amb l’objectiu de crear un valor 

superior a la suma de les parts participants.  

Aprenentatge servei: Proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la 

comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre 

necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. 
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Arbitratge: L’arbitratge és la decisió, sobre una qüestió o un conflicte, presa per una o diverses 

persones que no són jutges ordinaris ni actuen com a òrgans normals del poder judicial. 

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

altres.  

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

sexual, ideològic o virtual, sostingut en el temps, definit per la seva freqüència i intencionalitat de 

causar dany i patiment a un subjecte en concret, que pot ser exercit per un individu o un grup, amb 

participació passiva o activa de la resta de companys, produït per una desigualtat de poder, generant 

un canvi de personalitat en la víctima o víctimes (ansietat, descens de l’autoestima, quadres 

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

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

difícilment pot sortir-ne pels seus propis mitjans.  

Baixa autoestima: Poca valoració de si mateix, caracteritzada per un autoconcepte i autoimatge 

negatius. 

Ciberassetjament: Assetjament intencionat, repetit i mantingut en el temps portat a terme a través 

de les tecnologies que pot produir-se a l’escola i fora d’ella, amb o sense anonimat per grups 

d’individus contra víctimes que no poden defensar-se. 

Cinc pensaments cognitius: Habilitats intel·lectives que els professors G. Spivack i M.B. Shure han 

identificat com a necessàries per poder solucionar problemes interpersonals. Són els següents: el 

pensament causal o capacitat per determinar i formular el problema; el pensament alternatiu o 

capacitat de generar el major nombre possible de solucions; el pensament conseqüencial o capacitat 

de preveure les conseqüències de les accions i paraules, pròpies i alienes; el pensament de 

perspectiva o capacitat de posar-se en el lloc de l’altre i el pensament mitjans-fi o capacitat de 

precisar els nostres objectius i saber seleccionar els millors mitjans per aconseguir-los. 

Clima de convivència: El clima de convivència és el conjunt de característiques psicosocials d’un 

centre educatiu, determinat per tots aquells factors estructurals, personals i funcionals de la 

institució que, integrats en un procés dinàmic, confereixen un estil peculiar a la institució i que 

condicionen la tasca educativa. El clima de convivència es valora per la qualitat de les relacions 

personals i els sentiments d’acceptació o rebuig.  

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

de l’alumnat, independentment del seu gènere o orientació sexual, potenciant la igualtat real 

d’oportunitats. Cerca l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere o d’orientació 

sexual i el respecte per a la diversitat de l’alumnat.  
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Comissió de convivència: La comissió de convivència ha de ser l’element motor en tot allò que faci 

referència a l’impuls de mesures proactives, la resolució de conflictes i l’organització i gestió de 

recursos per a la millora de la convivència al centre educatiu.  

Competència social: La competència social és la capacitat per relacionar-se amb els altres. Es tracta 

d’un conjunt d’habilitats cognitives i emocionals que possibiliten el desenvolupament personal i la 

vida en societat. 

Competència socioemocional: La competència socioemocional és la presa de consciència d’un 

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

els centres educatius. Es tracta d’un conjunt d’habilitats cognitives i emocionals que possibiliten el 

desenvolupament personal i la vida en societat. 

Competició: La competició constitueix una manera determinada d’actuar en la qual cada part prima 

les posicions pròpies per sobre de les altres. La lògica d’aquesta actuació està centrada en una visió 

de guanyadors i perdedors en què es fa difícil que una persona que actua amb aquesta lògica 

modifiqui les seves posicions. 

Comunicació: Entenem per comunicació, en general, el fet de transmetre informació. En particular 

definim la comunicació humana com el procés mitjançant el qual unes persones es posen en 

contacte amb unes altres. La comunicació produeix –o aspira a produir- un intercanvi, una anada i 

tornada, una mena d’espiral que aporta més informació i més coneixement i estimula noves 

comunicacions.  

Des d’una perspectiva organitzativa, els centres educatius han de disposar d’uns canals de 

comunicació que permetin a tothom, o bé accedir a la informació que necessiten en el moment que 

la necessiten, o bé posar-se en contacte amb les persones que tenen el coneixement. 

Conciliació: Procés de negociació entre dues parts, amb la participació d’una tercera de neutral, 

orientada a l’acceptació d’una solució favorable a les dues parts. Es diferencia de la mediació pel 

paper menys actiu que hi juga la part neutral. 

Conflicte: Situació de divergència en què hi ha una contraposició d’interessos o necessitats entre 

dues o més persones o grups. Reconeixem el conflicte com un procés que s’origina amb la 

contraposició de necessitats i acaba en el moment en que s’ha transformat de manera que les parts 

ja no el reconeixen com a tal. 

Conflictes greus: 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. D’acord amb l’article 25 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 

centres educatius, les faltes greument perjudicials per a la convivència en l’article 37.1 de la Llei 

d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de la Llei esmentada. 

Conflicte interpersonal: Enfrontament o oposició entre persones per falta d’acord. 
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Conflictes lleus: Conjunt de conductes contràries a les normes de convivència del centre, totes 

aquelles interaccions que malgrat no estar tipificades en el conjunt de Normes d’Organització i 

Funcionament de Centre, són font de malestar o dificulten el dia a dia. Es tracta, majoritàriament, de 

situacions de conflicte interpersonal que, amb la formació i les eines adients, els nois i noies poden 

solucionar per si mateixos. 

Consells d’infants i de joves: Iniciativa municipal per debatre i fer propostes relacionades amb la vida 

i les necessitats d’aquest col·lectiu en el marc del poble o la ciutat. L’experiència té com a finalitat 

posar en pràctica l’exercici de la ciutadania i preparar els infants i els joves per a la participació 

democràtica. 

Convivència: Entenem la convivència en el sentit etimològic de “viure junts” des de la veritable 

integració i inclusió social, més enllà de la simple coexistència.  

Cooperació: La cooperació és una acció en què diverses parts decideixen actuar de manera conjunta i 

buscar solucions comunes que permetin el benefici mutu. En situacions de conflicte, suposa una 

actitud de preocupació pels interessos de les altres parts sense oblidar-se dels propis.  

Creixement moral: El creixement moral recull l’enfocament evolutiu dels pedagogs Jean Piaget i 

Lawrence Kohlberg sobre la consciència moral en les persones. Distingeixen sis estadis de 

raonament moral: heteronomia, egoisme mutu (individualisme), expectatives interpersonals, 

sistema social i consciència (responsabilitat i compromís), tothom té dret (contracte social) i tots 

som iguals (principis ètics universals).  

Cultura de mediació: La cultura de mediació promou els canvis necessaris perquè cada persona 

afronti els conflictes i es converteixi en part de la solució. Promou l’enfortiment personal i la 

capacitat d’aprofitar els conflictes per transformar la realitat.  

Currículum: El Currículum és la concreció de les línies generals d’un procés educatiu que pren en 

consideració els destinataris, els objectius cognitius, els continguts culturals, l’organització de les 

activitats educatives, els mètodes d’aprenentatge i les tècniques d’avaluació. A l’hora de reflexionar 

sobre el Currículum, cal parar esment no tant a allò que s’ensenya, sinó a com s’ensenya i com 

s’aprèn, com transcorre el dia a dia al centre i quins elements organitzatius són els que realment 

estan assumits, les disfuncions que es creen, els buits i els valors de convivència que realment 

imperen en el context. Convé, doncs, diferenciar entre el currículum explícit i el currículum ocult. 

Diàleg: Conversació entre dos o més persones que s’intercanvien el torn de paraula. 

Disciplina: Establiment de les normes necessàries per a l’educació de les criatures i la convivència 

diària, i supervisió del seu compliment. 

Disputa: Controvèrsia verbal que pot donar origen a situacions de conflicte. Seria un primer estadi 

d’una situació conflictiva per bé que no totes les disputes acaben derivant en conflictes. 
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Educació emocional: L’educació emocional fomenta la capacitat de comunicar-nos, és a dir, de crear 

símbols i llenguatges que serveixin per establir relacions harmòniques amb un mateix i els altres, i 

també per establir les relacions amb l’entorn. L’Informe Delors (UNESCO 1998) afirma que l’educació 

emocional és un complement indispensable en el desenvolupament cognitiu i una eina fonamental 

de prevenció, ja que molts problemes tenen el seu origen en l’àmbit emocional. 

Educar en la gestió positiva dels conflictes: Educar en la gestió positiva dels conflictes és 

proporcionar a l’alumnat les eines, les estratègies i les habilitats necessàries per entendre el conflicte 

com una oportunitat d’aprenentatge i gestionar-lo de manera constructiva per tal de transformar-lo 

eliminant-ne els factors violents. 

Educació intercultural: Resposta pedagògica a l'exigència de preparar la ciutadania perquè pugui 

desenvolupar-se en una societat multicultural i democràtica. És l’acceptació de tot l’alumnat, no 

només des del punt de vista cultural, per tal d’assolir una societat més igualitària i justa fent front a 

les desigualtats que impedeixen l’èxit educatiu. Proposa relacionar-se amb altres cultures, fugint de 

prejudicis etnocèntrics i des d’una perspectiva d’igualtat. 

Educació per a la participació: Camí per avançar en processos comunitaris de treball i d’aprenentatge 

en xarxa, orientats a l’èxit educatiu, a afavorir la convivència i a millorar l’entorn. 

Educació per la pau: L’educació per la pau té com a objectiu fomentar una cultura de pau i no-

violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. 

L’educació per a la pau està conformada per tots els valors, comportaments, pràctiques, actituds, 

sentiments i creences que acaben construint-la. 

Emoció: Reacció afectiva, en general intensa, provocada per un factor extern o pel pensament, que 

es manifesta per una commoció orgànica més o menys visible. 

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

altres persones i per comprendre els seus arguments i punts de vista.  

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

objectius determinats. En l’àmbit escolar, l’esforç constitueix la base fonamental perquè l’alumnat 

obtingui un major rendiment. El valor de l'esforç els ajudarà a ampliar al màxim les capacitats que 

porten dins per obtenir uns millors resultats. També els permetrà vèncer i superar els obstacles en 

els diferents àmbits de la seva vida. 

Estil educatiu autoritari: Pautes de criança en què predomina el control amb poc o gens d’afecte. 

Estil educatiu democràtic: Pauta de criança en què s’equilibra el control i l’afecte. 

Estil educatiu permissiu o negligent: Pauta de criança de tipus indiferent. Pot caracteritzar-se per 

una absència de control i presència d’afecte, o bé per una falta d’ambdós. 
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Exclusió: Rebuig social, aïllar del grup a què es pertanyia, privar del dret de participar en activitats del 

grup social. 

Extorsió: Accions que, voluntàriament realitzades, pretenen obtenir per la força o amb intimidació 

una cosa o acció d’algú. 

Habilitats socials: Les habilitats socials són aquelles conductes, verbals i no verbals, que faciliten la 

relació interpersonal. Requereixen unes capacitats cognitives i una maduresa moral corresponent a 

l’edat de cadascú. Entre les conductes hàbils de comunicació interpersonal podem esmentar: saber 

escoltar, saber demanar un favor, saber elogiar, saber disculpar-se, saber dir “no”, saber presentar 

una demanda i saber rebre-la, saber mostrar un desacord, saber negociar, saber expressar els 

sentiments propis, saber fer front a la por, al ridícul, al fracàs... 

Inclusió: L’educació inclusiva és la que ofereix a tots els infants i joves altes expectatives d’èxit 

educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats o discapacitats i l'oportunitat 

de créixer conjuntament compartint experiències i situacions d’aprenentatge. 

Integració: La integració és el procés d’adaptació social i cultural que comporta un ajustament mutu 

dels diversos grups i individus que formen una societat. 

Intel·ligència emocional: Conjunt de destreses, actituds, habilitats i competències que determinen la 

conducta d’un individu, les seves reaccions, estats mentals, etc. 

Intel·ligències intrapersonal i interpersonal: La intel·ligència intrapersonal és la capacitat 

d’entendre’s un mateix, de controlar-se i motivar-se; mentre que la intel·ligència interpersonal és la 

capacitat de posar-se en el lloc de l’altre i saber tractar-lo. 

Intimidació: Infondre por a través d’agressions físiques, emocionals, sexuals o vandalisme. 

Ira: Emoció negativa d’enuig desmesurat. 

Lideratge: El lideratge és un dels elements clau en la gestió del centre. Com més clars siguin els 

canals de participació i de decisió, més efectiu és tot l’engranatge. En l’àmbit de la convivència, les 

organitzacions verticals solen ser menys riques que les horitzontals, on el repartiment de 

responsabilitats i la capacitat de decisió s’estén als diferents membres. A l’hora de tirar endavant 

projectes és important tenir en compte el lideratge personal, és a dir, l’ascendència sobre els altres. 

Llei del silenci: Silenci i inacció que hi ha al voltant d’una agressió entre iguals. L’agressor exigeix 

silenci o l’imposa a la mateixa víctima per temor a les represàlies. Els observadors, testimonis o 

espectadors tampoc comuniquen els fets per por, per covardia o per no ser acusats de delators. 

Mediació: La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Parteix del fet que, quan es 

produeix un conflicte, no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un acord consensuat 

i cooperatiu entre les dues parts. 
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Mediació escolar: La mediació escolar és un procediment per a la prevenció i la resolució dels 

conflictes que es puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en 

conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori. 

Negociació: Model de gestió conjunta d’un conflicte que cerca una solució consensuada entre les 

parts implicades, de manera que ambdues en surten beneficiades encara que han de cedir en algun 

aspecte. Tan sols les dues parts involucrades en el conflicte participen en el procés de negociació. 

Norma: La norma és l'instrument regulador de la convivència que té com a finalitat garantir els drets i 

els deures de tothom. Els centres educatius han d’incloure en les Normes d’Organització i 

Funcionament de Centre unes propostes compatibles i coherents amb la normativa vigent de rang 

superior i adaptades a l’especificat de cada centre. 

No-escolarització: S’entén el fet que els progenitors, els titulars de la tutela o els guardadors d'un 

infant o adolescent en període d'escolarització obligatòria no gestionin la plaça escolar corresponent 

sense una causa que ho justifiqui. 

Orgull: Sobreestimació pròpia, arrogància. 

Pacificació: La pacificació és el procés dirigit a la reducció de tensions, amb la finalitat de promoure 

una situació de serenitat, que permeti a les parts resoldre els conflictes per si mateixes. 

Participació: La participació és un dret i un deure de totes les persones en les societats 

democràtiques. Participar, en l’àmbit educatiu, vol dir, sobretot, ser protagonista del propi procés 

educatiu. 

Pau positiva: Fa referència a la creació de situacions socialment justes que permetin la satisfacció de 

les necessitats bàsiques. La pau positiva està relacionada amb el desenvolupament de les capacitats 

humanes. 

Percepció: Interpretació personal de les situacions que se’ns presenten. 

Plans educatius d’entorn: Els Plans educatius d’entorn són una iniciativa oberta de cooperació 

educativa que vol donar una resposta integral i comunitària a les necessitats dels infants i dels joves 

coordinant l’acció educativa més enllà de l’àmbit escolar. Hi participen l’ajuntament, les delegacions 

de l’administració central, el teixit associatiu local i els centres docents. 

Pràctiques restauratives: Les pràctiques restauratives constitueixen un ventall d’eines que permeten 

prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte per tal de millorar la convivència i 

reforçar els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions.   

Prevenció de conflictes: La prevenció de conflictes és un conjunt de mesures preses per evitar, 

contrarestar o disminuir un risc. 
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Protocol: El protocol és un conjunt d’actuacions i pautes que cal desenvolupar de manera ordenada i 

fixa en situacions especialment complexes per evitar qualsevol tipus d’improvisació. Sovint implica la 

intervenció de diferents especialitats i administracions. 

Racisme: Sentiment de rebuig cap a les ètnies diferents de la pròpia. 

Reconciliació: La reconciliació consisteix a superar diferències passades per tal de construir 

alternatives conjuntes de futur. 

Reconeixement: El reconeixement és la capacitat que té cada part implicada en un conflicte de veure 

les necessitats i els interessos dels altres com si fossin propis. 

Resolució de conflictes: La resolució de conflictes és la primera denominació que reben els estudis 

sobre conflictes. 

Respecte: El respecte s’entén com l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i la valoració 

de la seva identitat, opinió i manera de pensar i constitueix el principi bàsic per viure i conviure en 

societat. La manca de respecte pot generar conflictes en tots els àmbits: personal, familiar, escolar... 

Responsabilitat: Entenem per responsabilitat la capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i 

d’assumir les conseqüències dels propis actes. En l’àmbit escolar, es tractaria, doncs d’aconseguir 

que l’alumnat es comprometi en el seu procés d’aprenentatge, és a dir, que sabés quins són els seus 

deures i dur-los a terme de la forma més autònoma possible. 

Ressentiment: Sentiments de ràbia i rancor cap a una altra persona, que es mantenen en el temps. 

Retraïment: Actitud d’aïllament, a causa de timidesa o aversió a relacionar-se amb els altres. 

Seguretat: La declaració internacional aprovada per l’Assemblea General de l’ONU del 1948 reconeix 

la seguretat com un dels drets fonamentals irrenunciables de tota persona com el dret a la vida, a la 

llibertat, a la lliure associació i a la resistència contra l’opressió. 

Sentiment: El sentiment és l’actitud mental relacionada amb la sensació o amb l’emoció. Els 

sentiments són aspectes bàsics de la vida de les persones i que condicionen bona part de la nostra 

conducta. 

Símbols identitaris: Els símbols identitaris són aquells elements, en les formes de vestir o en els 

complements corporals, que contribueixen a conformar identitats. Es tracta de símbols que fan 

visibles creences, idees, valors, fets, projectes, il·lusions i emocions i que faciliten que les persones es 

vinculin a un col·lectiu determinat. 

Submissió: Sotmetiment a la voluntat i els desitjos d’un altre. 

Supervisió: Control de la conducta. 

Temperament: Disposició innata a reaccionar de manera particular als estímuls. 
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Transformació del conflicte: És la terminologia actual que s’utilitza en els estudis del conflicte. El 

concepte de transformació s’associa als aspectes més positius del conflicte i s’orienta a la possibilitat 

de crear noves alternatives perquè es converteixi en situacions d’aprenentatge. 

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

omissió. 

Xenofòbia: Sentiment de menyspreu, odi i/o rebuig cap als immigrants i estrangers. 
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