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PCONV 2. INFORME GLOBAL 
   
1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ  
 

 

  
DADES DEL CENTRE   
   
Codi: 43006228 
Nom: Rosa Sensat 
Titularitat: Públic 
Adreça: c. Mas Pellicer, 63-Barri S. Josep Obrer 
Telèfon: 977771672 
Adreça Electrònica: e3006228@xtec.cat 
  
CONTEXTUALITZACIÓ   
  
L'escola Rosa Sensat és un centre de màxima complexitat situat al Barri Sant Josep 
Obrer de Reus. És d'una línia des de P3 fins a 6è (excepte a un curs que hi ha dos 
grups). Té sisena hora per a tota la primària per imposició del Departament. 
 
Aquest curs s'inicia amb uns 225 alumnes. La procedència del alumnat és bàsicament 
d'ètnia gitana i magrebí, i un petit percentatge de població autòctona i altres 
procedències.  
 
La llengua de cohesió i unió al centre és el català ja que un 2% de l’alumnat és de 
llengua materna catalana, un 57% és castellana i un 41% és una altra llengua. 
A la vegada, la llengua vehicular de l'escola és el català i s'ha de procurar que els 
alumnes es trobin immersos en aquest idioma que només escolten a l'escola.  
 
Compta amb una alta diversitat a les aules, sent el percentatge d'alumnes de 
necessitats específiques de suport educatiu (NESE) de quasi el 30%.  
 
El 100% dels alumnes del menjador ho fan de forma becada, i el centre facilita la 
compra de llibres i material per a les famílies i el pagament fraccionat. Tanmateix, 
l’escola busca ajudes per col·laborar amb les famílies en el pagament. 
 
L’escola, durant el curs 2010-2011, va elaborar el Pla de Convivència i es va formar per 
poder-ho desenvolupar. Aquest curs s’ha revisat i actualitzat el document que va sorgir 
llavors. 
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2. TEMES A TRACTAR EN EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 
 
 
Segons les característiques de l’escola, els temes més rellevants envers la convivència 
i el bon clima del centre són els següents:  
 
2.1.Educació intercultural 
2.2 Educar en el respecte 
2.3.Absentisme 
2.4.Conflictes lleus  
2.5. Conflictes greus 
2.5.Gestió i resolució positiva de conflictes 
2.6. Inclusió 
2.7. Acollida 
 
 

2.1. QUÈ ENTENEM PER EDUCACIÓ INTERCULTURAL? 

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

Els tres eixos bàsics sobre els quals s’ha de bastir l’educació intercultural són els 
següents: 

• Igualtat: garantir una educació bàsica i de qualitat per a tothom. Una educació 
més eficaç i més integradora, amb altes expectatives per a tothom, que ens iguali 
en oportunitats. 

• Diversitat: educar per aprendre a conviure en societats plurals i complexes, 
comprendre el món en tota la seva diversitat, compartir valors, valorar tothom i 
per tant, també les seva llengua i cultura, remarcar allò que ens fa iguals, 
gestionar de forma positiva els conflictes i participar en un projecte de futur 
compartit. 

• Identitat: educar per contribuir a la construcció de personalitats madures i 
responsables, d’identitat múltiple, amb arrels i sentit de pertinença al territori on 
viuen; capaces d’adoptar criteris que ajudin a prendre decisions i a gestionar 
complexitats. 

Aquests eixos ens han de conduir a un espai de convivència i integració. 
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2.2. QUÈ ENTENEM PER RESPECTE? 

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

Per fer possible una bona convivència, és necessari potenciar el respecte cap a un 
mateix, cap als altres i cap al medi on vivim. 

Respecte a un mateix 

Respectar-se un mateix és atendre i satisfer les pròpies necessitats, conèixer i valorar 
les pròpies qualitats i valors, i acceptar els errors. Només aprenent a respectar-se un 
mateix es pot respectar, valorar i acceptar les diferències i els errors dels altres. 

Respecte als altres 

Educar en el respecte suposa l’acceptació i el reconeixement de les altres persones, 
dels seus drets i la seva forma de pensar. En els centres educatius s’han d’establir unes 
normes clares que garanteixin el respecte entre tots els membres de la comunitat 
escolar. També s’ha de garantir l’expressió de les opinions i creences en un marc de 
llibertat i respecte, evitant qualsevol tipus de discriminació per motius de discapacitat 
física o psíquica, origen ètnic, racial o nacional, sexe, identitat de gènere o orientació 
afectiva sexual. 

Cal una atenció especial al reconeixement i el respecte que els alumnes han de tenir 
cap als professors i les famílies.   

En aquest sentit és important fer veure a les famílies la importància de mantenir el 
respecte mutu i els beneficis que aporta als seus fills el respecte cap als professors. El 
web Família i Escola. Junts X l’Educació aporta orientacions i recursos sobre com 
orientar a les famílies en aquest tema. 

Respecte al món 

Finalment, s’ha de fomentar el valor del respecte envers el món: ensenyar l’alumnat a 
valorar i tenir cura del seu entorn més proper, la natura i el medi ambient. 

Per a tal fi, cal implicar l’alumnat en la cura dels materials (llibres, estris, agenda, etc.) i 
del espais comuns, tant del centre (aules, passadissos, menjador, etc.) com de l’entorn 
(places, carrers, mobiliari, etc.). 

En el marc del Projecte de Convivència, el respecte entre els diversos membres de la 
comunitat educativa constitueix un valor fonamental per tal d’aconseguir un bon clima de 
centre i l’èxit educatiu de tot l’alumnat. 
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2.3. QUÈ ÉS L'ABSENTISME? 

L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada, dins l’horari escolar, d’alumnat en 
edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està matriculat.
  
El terme absentisme s’utilitza per expressar diferents situacions de ruptura escolar. Així, 
se sol emprar també per indicar situacions de des escolarització o abandonament 
escolar. És per això que cal aclarir aquests conceptes: 

a) No-escolarització: Fa referència al 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) Abandó escolar: Implica el cessament indefinit de l’assistència a la plaça escolar 
corresponent per l’infant o l’adolescent en període d’escolarització obligatòria.  

c) Des escolarització: Fa referència a aquell alumnat que deixa d’estar matriculat en 
un centre educatiu. 

Mentre que la no-escolarització sol produir-se en les primeres edats, l’abandó escolar i 
la des escolarització són problemàtiques més presents entre els 12 i els 16 anys. 

Pel que fa a les causes, en alguns casos, l’absentisme pot expressar una actitud 
d’estranyament i desmotivació davant l’escola però també pot ser una forma de 
transgressió de les normes o  de desvinculació enfront de la cultura escolar.  

Les respostes davant l’absentisme no poden focalitzar-se en l’alumne/a absentista com 
a problema sinó en l’entorn en què es produeix, incidint i analitzant les causes de 
l’absentisme més enllà de les intervencions normatives i reactives que poden acabar 
cronificant-lo. Els centres educatius, en el marc de la comissió de convivència, establiran 
un espai de coordinació per al tractament de l’absentisme escolar on participaran 
professionals externs del centre. 

 

2.4. QUÈ ENTENEM PER CONFLICTES GREUS? 

Els conflictes greus son aquelles conductes tipificades en l’article 37 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació; entre d’altres, indisciplina, injúries, amenaces, agressions i 
vexacions personals, danys materials i patrimonials, alteració injustificada i greu de les 
activitats del centre, possessió de mitjans o substàncies perjudicials per a la salut, etc. 
Aquestes conductes s’han de considerar especialment greus quan impliquin 
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal 
o social dels afectats. 

Per tal de donar resposta a situacions greument contràries a la convivència com 
l’assetjament, el ciberassetjament, les conductes d’odi i discriminació, la radicalització 
extremista i els maltractaments i abusos sexuals en l’àmbit educatiu, el Departament 
d’Ensenyament ha elaborat protocols específics de prevenció, detecció i intervenció que 
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ofereixen un circuit sistematitzat, orientacions i recursos per actuar de manera 
coordinada i eficaç, garantint la seguretat de tots els membres de la comunitat escolar.  

Aquests protocols recullen que davant d’un conflicte greu, a més de la sanció 
corresponent, cal tenir en compte la possibilitat d’utilitzar mesures de reparació o de 
reconciliació per tal de restablir la confiança entre les persones com, entre d’altres, la 
mediació escolar, o la realització d’activitats d’utilitat social per al centre educatiu o per a 
la comunitat, així com el disseny d’una intervenció educativa que doni suport a les parts 
implicades en el conflicte, les seves famílies i el grup classe. 

Dins el marc del Projecte educatiu de centre, els centres educatius del Servei 
d’Educació de Catalunya han d’incloure en el seu projecte de convivència la concreció 
dels protocols per a la millora de la convivència. 

 

2.5. QUÈ ENTENEM PER CONFLICTES LLEUS? 

Els conflictes lleus són un conjunt de conductes contràries a les normes de 
convivència del centre. Es tracta, majoritàriament, de conductes disruptives a l’aula i 
situacions de conflicte interpersonal. Són font de malestar i dificulten el dia a dia en el 
centre.  

Moltes d’aquestes conductes disruptives es poden evitar o minimitzar plantejant 
estratègies de gestió eficaç d’aula que inclouen, entre altres, la diversificació de 
metodologies, el treball en equip, el treball per projectes, les programacions multinivell, 
etc. Així mateix, l’adquisició d’estratègies proactives possibilita que l’alumnat sigui 
competent per resoldre el conflicte en la seva fase inicial. 

 
En el cas que, malgrat les mesures preventives i proactives tant a nivell individual com 
grupal, el conflicte es produeixi o persisteixi, caldrà posar en marxa estratègies 
d’intervenció. En aquest sentit, les Normes d'organització i funcionament de centre han 
de recollir quines són les conductes considerades faltes lleus i determinar les mesures 
correctores i sancionadores oportunes. Aquestes han de tenir un caràcter reparador i 
restauratiu i, sempre que sigui concordant, poden incloure alguna activitat d’utilitat 
social per al centre o l’entorn. 
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2.6. EDUCACIÓ INCLUSIVA 

 

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

La inclusió suposa una millora evolutiva respecte a la idea d’integració. Quan es parla 
d’integració es pretén facilitar a l’alumnat els suports necessari perquè pugui 
participar en el programa del centre educatiu. Es posa l’accent, doncs, en l’adaptació 
de l’alumnat al centre i a l’entorn. La inclusió pretén que siguin els mateixos centres 
educatius els que s’adaptin a la diversitat de l’alumnat que tenen escolaritzat. Això 
implica identificar les barreres que dificulten l’aprenentatge, la socialització i la 
participació de l’alumnat i cercar-les, eliminar-les o minimitzar-les. 

Un model d’escola inclusiva és el requisit previ i indispensable per a la construcció 
d’una societat inclusiva. 

 
En aquest context es defineix l’atenció educativa a l’alumnat com el conjunt de 
mesures i suports destinats a tots els alumnes, amb la finalitat que avancin en 
l’assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a la vida 
adulta, tot afavorint el seu desenvolupament personal i social, en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu. 

 
El sistema educatiu inclusiu promou l’atenció educativa a tots els alumnes i es fixa de 
forma especial  en aquells alumnes amb un risc més gran de marginació o d’exclusió, 
fet que implica establir un seguiment i una actuació específics de la seva presència, 
participació i èxit. 

 

 

 
 
2.7. ACOLLIDA 
 
L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu 
posa en funcionament per acompanyar els nous membres de la comunitat 
escolar, o els que s’incorporen després de processos d’absència, en la vida i la 
cultura del centre i, alhora, fer- los partícips dels projectes que s’hi 
desenvolupen. 
  
El centre educatiu ha d’elaborar un Pla d’Acollida que defineixi els procediments 
a seguir durant l’arribada de nous membres de la comunitat escolar (alumnes, 
professorat, famílies, PAS, etc.) i ha de crear una estructura organitzativa que 
permeti plantejar l’acollida com un procés gradual i seqüenciat en el temps, no 
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quedant restringida a un primer contacte o trobada inicial. 
 
Aquests processos van adreçats a l’alumnat i les famílies, al professorat i 
personal de l’administració i serveis que s’incorpora al centre i a d’altres 
professionals que hi puguin intervenir, fent una atenció especial a les persones 
més vulnerables de qualsevol d’aquests col·lectius. 
 
Cal remarcar que és imprescindible tenir en compte l’aspecte emocional de 
l’acollida inicial. 
 
A més a més, l’acollida també ha de contemplar mesures en la reincorporació 
després de llargs processos d’absència dels alumnes.  
 
Una bona acollida ha d’afavorir i permetre compartir què es fa en el centre, per 
què es fa i de quina manera, com i quan poden participar les famílies en tot el 
procés. A més, és un bon moment per conèixer i compartir les expectatives, 
necessitats, responsabilitats... d’ambdues parts i iniciar els primers 
compromisos, que poden quedar recollits en la carta de compromís educatiu. 
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3. DIAGNOSI- RESULTATS  
 

 

 
3.1 Absentisme 
 
    Punts molt forts 
 
      • Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant situacions 

d'absentisme escolar. 
 

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

 
      • Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la lluita 

contra l'absentisme. 
 

      • Disposem d'un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre 
absentisme. 

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

 
      • Disposem de mecanismes àgils i eficaços per a la detecció i registre de 

les faltes d'assistència a classe. 
 

      • Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 
actuacions concretes per combatre l'absentisme. 

 
      • Estimulem el compromís de l'alumnat en el propi procés educatiu per 

afavorir la seva assistència. 
 

      • Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme. 
 

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

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

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

 
      • Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front 

als casos d'absentisme i ho recollim en la memòria anual del centre. 
       
      • Incorporem el principi general del dret i el deure a l'escolarització en el 

Projecte educatiu i a la resta de documents del centre. 
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      • Preveiem activitats d'acollida i adaptació per a l'alumnat que s'incorpora 
després d'un període d'absentisme. 

 
      • Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i 

resolució de casos d'absentisme. 
 

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

 
 
 
    Punts febles 
 
      • Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 

pràctiques sobre la gestió i el tractament dels casos d'absentisme. 
  
 

 
3.2 Conflictes greus i lleus 
 
    Punts molt forts 
 
      • Analitzem i fem un seguiment dels casos de conflictes greus per facilitar 

un procés d'autoaprenentatge en el centre. 
 

      • Detectem els conflictes greus que esdevenen a l'aula. 
 

      • Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte greu. 
 

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

 
      • Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i 

resolució de casos de conflictes greus. 
 

      • Treballem amb l'alumnat la prevenció i la gestió positiva dels conflictes a 
l'aula. 
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    Punts forts 
 
      • Analitzem amb els alumnes els conflictes esdevinguts a l'aula per 

facilitar-ne un procés d'autoaprenentatge. 
  

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

 
      • Desenvolupem estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de ser 

considerat com a conflicte greu. 
 

      • Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la resolució 
de conflictes greus. 

 
      • Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la 

resolució dels conflictes greus amb l'alumnat. 
 

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

 
      • Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de 

l'entorn escolar per promoure accions que facilitin la convivència. 
 

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

 
      • Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes greus amb 

l'alumnat. 
 

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

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

educativa enfront els conflictes greus. 
 

 
    Punts febles 
 
      • Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat i altres 

professionals en la resolució de conflictes greus amb l'alumnat. 
 

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

 
      • Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i 

resolució de conflictes. 
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3.3 Educació intercultural 
 
 
 
 Punts molt forts 
 
      • Desenvolupem un currículum intercultural. 

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

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

actuacions per educar l'alumnat en la comprensió de la diferència i la 
diversitat cultural. 

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

intercultural. 
 

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

 
      • Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel 

Departament d'Ensenyament, en cas de necessitat. 
 

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

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

 
      • Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i 

respectar la diversitat social, cultural i ètnica, fent incidència en tot allò 
que ens uneix. 

 
      • Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació intercultural. 
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    Punts febles 
 
 • Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus 

fills en el valor de la interculturalitat. 
 

 • Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació intercultural i ho 
recollim en la memòria anual del centre. 

 
 • Coneixem i participem en xarxes de centres que promouen els valors de 

l'educació intercultural. 
 

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

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

l'educació intercultural. 
 

 • Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 
l'Educació Intercultural. 

 
 
 
3.4 Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 
    Punts molt forts 
 
      • Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució 

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

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

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

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

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

 
      • Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió 

positiva dels conflictes i la mediació. 
 

      • Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els 
conflictes lleus, d'implementar estratègies de gestió i resolució 
positiva dels conflictes. 

 
      • Treballem amb l'alumnat la prevenció dels conflictes a l'aula. 
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Punts forts 
 
      • Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar l'autoaprenentatge. 

 
      • Detectem els conflictes que es donen a l'aula. 

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

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

      • Disposem d'un servei de mediació escolar. 
 

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

 
      • Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes lleus 

dels seus fills i filles. 
 

      • Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte. 
 

      • Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de l'aula per 
gestionar positivament els conflictes entre iguals.  

 
      • Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de 

manera positiva. 
 

 
 
    Punts febles 
 
      • Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la 

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

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

 
      • Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar 

i donar resposta als conflictes lleus que es donen a l'entorn dels 
centres educatius. 

 
      • Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de 

l'entorn escolar per promoure l'aplicació d'estratègies de gestió i 
resolució positiva dels conflictes. 

 
      • Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i 

resolució positiva de conflictes. 
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3.5 Educar en el respecte 
 
    Punts molt forts 
 
      • Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i 

altres professionals del centre. 
  

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

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

mateix. 
 

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

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

 
      • Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre i 

cap a l'alumnat. 
 

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

 
      • Recollim el valor del respecte en els documents del centre. 

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

 
 
 
    Punts forts 
 
      • Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 

actuacions concretes per fomentar el respecte i el compromís cívic en el 
nostre alumnat. 

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

 
      • Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre 

els membres de la comunitat escolar. 
 

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

 
      • Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries 

curriculars de manera transversal. 
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    Punts febles 
 
      • Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per 

promoure el respecte i ho recollim en la memòria anual. 
 

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

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

 
      • Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers 

l'entorn. 
 

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

 
      • Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els 

seus fills en el respecte. 
 

 
3.6 Inclusió 
 
    Punts molt forts 
 
      • Desenvolupem un currículum inclusiu. 

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

actuacions per educar l'alumnat en el respecte a la diversitat i la 
inclusió. 

  
      • Disposem d'una estructura organitzativa en el centre que afavoreix 

l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat. 
  

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

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

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

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

  
      • Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 
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 Punts forts 
 
      • Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació inclusiva entre la 

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

      • Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en risc 
d'exclusió en el procés escolar i educatiu dels seus fills. 

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

  
      • Ens coordinem amb institucions i entitats de l'entorn per promoure una 

educació inclusiva. 
  

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

  
      • Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn 

l'educació inclusiva. 
  

      • Implementem l'ús dels protocols d'àmbit convivencial elaborats pel 
Departament d'Ensenyament a fi d'evitar qualsevol tipus de 
discriminació. 

  
      • Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 

l'educació inclusiva. 
  

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

  
 
 
    Punts febles 
 
      • Participem en xarxes de centres que treballen l'educació inclusiva i 

l'atenció a la diversitat. 
  

 
 
3.7 Acollida 
 
 
    Punts molt forts 
 
      • Acompanyem les noves famílies en el coneixement de l'entorn. 

 
      • Considerem l'acollida com un factor fonamental per a la convivència 

en els centres i l'èxit educatiu de l'alumnat. 
 

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

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

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

nous membres de la comunitat escolar. 
 

 
 
    Punts forts 
 
      • Avaluem el funcionament del pla d'acollida i ho recollim en la 

memòria anual del centre. 
 

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

 
      • Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar l'acollida de 

l'alumnat. 
 

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

 
      • Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per facilitar 

l'acollida dels nous 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. 
 

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

 
      • Preveiem mesures específiques per facilitar l'acollida dels alumnes 

nous al seu grup classe.  
 

      • Preveiem una imatge acollidora del centre. 
 

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

      • Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut. 
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    Punts febles 
 
      • Col·laborem en la creació de projectes que afavoreixen la integració 

en l'entorn social. 
  

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

  
      • Ens coordinem amb les administracions locals per facilitar l'acollida 

dels nous membres de la comunitat escolar. 
  

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

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

realitza. 
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4- OBJECTIUS 
 

 

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

1.1 Sensibilitzar la comunitat escolar de la necessitat d'elaborar un 
Projecte de convivència amb la implicació i el compromís de tots els 
agents educatius. 
 
1.2 Elaborar una diagnosi participativa sobre la situació de la 
convivència en el centre. 
 
1.3 Crear els espais necessaris per afavorir la participació dels 
diferents sectors de la comunitat en l'elaboració del projecte. 
 
1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 
 
1.5 Incrementar la formació de la comunitat escolar en relació amb la 
convivència. 
 

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

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. 

3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i valori les diferències 
en un marc de valors compartits. 
 
3.4 Potenciar l'educació intercultural. 
 
3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació de l'alumnat 
absentista 
 

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. 
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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. 

5.3 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. RECURSOS PER MILLORAR LA CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA 
 

 

 
5.1Educació intercultural 
 
   Actuacions 
Aula  

 
• Incorporar, en l'acció tutorial, activitats d'educació intercultural que 

suposin una reflexió sobre els valors i creences propis i una formació 
bàsica sobre el coneixement i el respecte a l'altre. Recurs A5 

 
• Plantejar el currículum de les diferents àrees des d'una perspectiva 

intercultural. Recurs B1 
 
• Potenciar les assemblees d'aula com una oportunitat per educar en la 

diversitat. Recurs A1 
 
• Reflectir en els càrrecs de responsabilitat a l'aula la diversitat present 

(delegat/da, encarregat de material, etc.). Recurs A2 
  

 

Centre • Concretar en la Programació general anual de centre actuacions que 
facilitin les vivències de les diferents realitats culturals. Recurs B2 

 
• Dissenyar en el Pla d'acció tutorial activitats que fomentin el 

coneixement i el respecte per la diversitat cultural de l'alumnat. Recurs 
B6 

 
• Programar actuacions específiques de sensibilització (claustres, 

reunions informatives, comissions mixtes, etc.) sobre l'Educació 
Intercultural. Recurs A1 

 
• Promoure des de l'Equip Directiu estratègies pedagògiques, materials i 

recursos per atendre millor la diversitat. Recurs A4 
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Entorn • Utilitzar els recursos i orientacions del web Família i Escola. 
Junts x l'Educació referents a l'educació en valors i orientar-
ne l'ús. Recurs A1 

  
 

 

 
 
5.2 Educar en el respecte 
 
   Actuacions 
Aula • Educar l'alumnat en el coneixement i l'expressió de les emocions 

pròpies i dels altres Recurs A3 i  Recurs B2 
 
• Fomentar la tutoria entre iguals per educar en el respecte. Recurs B7 
 
• Implicar l'alumnat en l'elaboració de normes de grup que promoguin un 

tracte atent i curós entre l'alumnat (evitar l'ús dels malnoms, sol•licitar 
les coses correctament, donar les gràcies, etc.). Recurs B6 

 
• Programar activitats per educar l'alumnat en una conducta assertiva 

(expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis amb 
convenciment, però respectant els altres). Recurs B3 

 
• Utilitzar les reunions o assemblees de l'alumnat per promocionar el 

respecte com a valor bàsic per a la convivència. Recurs B5 
  

 

Centre • Concretar en la Programació general anual de centre les accions que 
es preveu realitzar per fomentar l'educació en el respecte. Recurs B3 

 
• Concretar en la programació curricular com es promouran i s'avaluaran 

valors com el respecte. Recurs B7 
 
• Incloure en el Projecte educatiu de centre el respecte i el 

reconeixement de la pluralitat de creences i opinions, i la necessitat 
d'evitar qualsevol tipus de discriminació per motius d'origen, sexe o 
altra condició. Recurs B2 

 
• Introduir en la carta de compromís elements de respecte mutu entre 

l'escola i les famílies, i molt especialment el respecte cap al professorat. 
Recurs B4 

 
• Revisar les NOFC per tal de garantir que recollim normes clares que 

garanteixin el respecte entre tots els membres de la comunitat escolar. 
Recurs B5 

 

Entorn • Col·laborar amb l'administració local en l'elaboració de projectes 
d'àmbit comunitari (projecte de convivència, educació en valors, etc.). 
Recurs C3 
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• Col·laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions de 
servei comunitari. Recurs D2 

 
 
• Utilitzar els recursos i les orientacions del web Família i Escola. Junts 

x l'Educació referents a l'educació en valors i orientar-ne l'ús. Recurs 
A1 

  
 

 
 
 

5.3 Absentisme 
 
   Actuacions 
Aula • Comunicar a les famílies de forma immediata qualsevol falta 

d'assistència. 
 
• Donar a conèixer a l'alumnat les Normes d'organització i funcionament 

de centre (NOFC) i les conseqüències previstes pel seu incompliment. 
Recurs A2 

 
• Fer un seguiment i acompanyament individualitzat de l'alumnat amb 

risc mitjançant la tutoria (traspàs d'informació, full de seguiment 
acadèmic, entrevistes personals, etc.). Recurs B1 

 
• Reflexionar amb els alumnes sobre les conseqüències negatives de 

l'absentisme (endarreriment en el procés acadèmic i educatiu, 
sentiments d'aïllament, manca de socialització, etc.). Recurs B4 

 
 

Centre • Establir un procés de comunicació i coordinació entre els diferents 
agents implicats del centre davant situacions d'absentisme. Recurs E1 

 
• Incloure en la carta de compromís educatiu, entre els compromisos de 

la família, el de garantir l'assistència a classe de l'alumnat. Recurs B2 
 
• Posar-se en contacte amb les famílies de forma immediata en detectar 

casos d'absentisme i recordar l'obligació de l'assistència. Recurs E2 
 
• Preveure actuacions concretes en el procés d'acollida de l'alumnat en 

situació de risc i exclusió social. Recurs D1 
 
• Realitzar actuacions d'acompanyament i suport a l'alumnat amb factors 

de risc i a les seves famílies (seguiment individual, entrevistes 
periòdiques, etc.). Recurs D2 

 
 

Entorn • Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i 
funcionament de centre (NOFC) i les conseqüències previstes pel seu 
incompliment. Recurs A1 
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• Dur a terme un seguiment i una orientació molt pautada dels casos de 

risc d'absentisme en la transició entre les diferents etapes educatives 
(primària-secundària, secundària-ensenyaments postobligatoris o 
programes de formació i inserció). Recurs B2 

 
• Promoure l'escolarització i la prevenció de l'absentisme mitjançant 

l'acompanyament a l'alumnat de risc i les seves famílies. Recurs A4 
 

 

 
 
 
5.4 Conflictes greus 
 
   Actuacions 
Aula • Actuar abans que l'acumulació de diversos conflictes lleus esdevingui 

un conflicte greu. Recurs A2 
 
• Comunicar de forma ràpida i immediata a la direcció del centre 

qualsevol conflicte greu que esdevingui a l'aula. Recurs C2 
 
• Donar a conèixer les Normes d'organització i funcionament de centre 

(NOFC) i les conseqüències previstes pel seu incompliment. Recurs A3 
 
• Treballar amb el grup classe, en casos de situacions o conductes 

greument perjudicials per a la convivència, les propostes d'actuació de 
suport al grup. Recurs D2 

 
• Utilitzar diverses estratègies (assemblea de classe, ‘role-playing', 

cercles restauratius, etc.) en la resolució dels conflictes greus 
esdevinguts a l'aula. Recurs E3 

  
 

Centre • Assignar personal que vigili les hores d'esbarjo, les entrades i sortides, i 
altres espais del centre. Recurs D3 

 
• Establir, en la carta de compromís educatiu, els compromisos entre 

família i escola en matèria de convivència. Recurs B2 
 
• Recollir en les NOFC la normativa vigent que fa referència a les faltes 

greument perjudicials per a la convivència. Recurs C3 
  

 

Entorn • Col·laborar amb les entitats de l'entorn per detectar situacions de 
conflicte (assetjament, ciberassetjament, maltractament, NGJOV, etc.). 
Recurs D1 
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5.5 Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 
   Actuacions 
Aula  

• Treballar amb el grup classe els elements personals, causals i 
contextuals dels conflictes que s'han donat a l'aula per acordar 
propostes de millora grupals. Recurs F3 

 
• Treballar individualment els elements personals, causals i contextuals 

dels conflictes per acordar propostes de millora individuals. Recurs F1 
  

 

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

 
• Establir mesures d'atenció individualitzada per a l'alumnat amb 

conductes disruptives (atencions individualitzades, plans 
individualitzats, etc). Recurs D11 

 
 

 Entorn • Coordinar-se amb les entitats de l'entorn per promoure, com a mesures 
correctores a les conductes contràries a les normes de convivència, 
pràctiques restauratives en benefici de la comunitat (esplais o casals, 
entitats cíviques, esportives, etc.). Recurs D1 

 
• Impulsar una xarxa d'àmbit comunitari que detecti i analitzi els 

conflictes més freqüents que es produeixen a l'entorn per fer propostes 
d'actuació. Recurs C1 

 
• Intercanviar experiències i estratègies al voltant de la gestió i el 

tractament dels conflictes lleus. Recurs B1 
 

 

 
 

5.6 Inclusió 

   Actuacions 
Entorn • Col•laborar amb els centres de l'entorn en l'elaboració i 

desenvolupament de projectes (de caire artístic, musical, cívic, etc.) 
que fomentin la inclusió, la igualtat d'oportunitats i el respecte a la 
diversitat. Recurs B1 

 
• Intercanviar experiències i estratègies al voltant de l'educació 

inclusiva. Recurs B2 
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5.7 Acollida 

 

Acollida 
 
   Actuacions 
Aula • Establir un company guia dels nous alumnes per facilitar la seva 

acollida. Recurs G1 
 
• Realitzar reunions de traspàs d'informació i d'anàlisi del grup-classe 

per a l'acompanyament dels professionals que intervindran per primer 
cop a l'aula. Recurs G2 

 
 

Centre • Seguir les instrucions establertes pel Departament d'Ensenyament per 
fer arribar les bones pràctiques que el centre realitza i que se'n faci 
difusió. Recurs J1 

 
 

Entorn • Promoure, conjuntament amb l'administració local, plans d'acollida 
municipals (complementaris del Pla d'acollida del centre) que fomentin 
la participació activa dels nous membres en els espais comunitaris, i 
l'arrelament al territori. Recurs B1 
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6. INDICADORS 
 

  

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

• Relació d'actuacions de sensibilització per a 
cada sector de la comunitat escolar 

  

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

• Existència d'una diagnosi sobre la situació de 
la convivència al centre 

• Relació de sectors participants en la diagnosi 
  

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

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

  

 1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència. 
  

• Existència de la comissió de convivència 
• Nombre de reunions/periodicitat de la comissió 

de convivència 
  

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

• Oferta d'accions formatives en matèria de 
convivència adreçades als diferents sectors de 
la comunitat escolar 

• Percentatge de professorat format en temes 
de convivència 

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

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial d'actuacions 
per treballar la gestió positiva dels conflictes 

• Relació d'estratègies del centre que 
afavoreixen la gestió positiva dels conflictes 
(racó de diàleg, servei de mediació, tutoria 
compartida, pràctiques restauratives, etc.) 

  
 2.3 Educar infants i joves en el 
desenvolupament d'uns valors 
instrumentals (respecte, esforç, 
responsabilitat, etc.) que els 
permetin formar-se com a futurs 
ciutadans responsables i 
compromesos. 
  

• Relació d'actuacions orientades a l'educació 
en valors  

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

  

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

• Inclusió en el currículum i l’acció tutorial 
d'accions orientades a potenciar l'anàlisi crítica 
i la presa de decisions 

• Realitzar serveis comunitaris 
  

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

• Inclusió en l'acció tutorial d'accions orientades 
a educar sobre el valor de la norma per a la 
convivència i l'elaboració de les normes d'aula 
en el marc de l'acció tutorial. 

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

• Relació d'estratègies metodològiques a l'aula 
que afavoreixen la interrelació dels alumnes 

• Relació d'accions per visibilitzar les diferents 
cultures existents al centre 

• Existència d'una orientació acadèmica i 
professional no estereotipada per raons de 
gènere, origen o altres condicions personals 
i/o socials amb un llenguatge inclusiu. 

 3.4 Potenciar l'educació 
intercultural. 
  

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

• Relació d'accions per visibilitzar la diversitat 
existent al centre 

  
 3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar 
la reincorporació de l'alumnat 
absentista 
  

• Índex d'absentisme 
• Índex d'abandonament escolar 
• Existència d'un protocol de centre de 

prevenció, detecció i intervenció sobre 
absentisme amb actuacions específiques per a 
l'alumnat que s'hi incorpora. 

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

 
• Relació d'actuacions de sensibilització 

portades a terme en el centre 
  

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

• Existència d'un servei de mediació en el centre 
• Sectors de la comunitat escolar que participen 

en el servei de mediació 
• Nombre de casos atesos en el servei de 

mediació 
• Percentatge de casos atesos resolts 
• Participació en les trobades de centres 
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6. INDICADORS 
 

  

  
Objectiu específic Indicadors 

mediadors 
• Col·laboració del centre amb els serveis de 

mediació comunitària 
  

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

• Existència de mesures per a l'acció tutorial 
compartida dins els equips docents 

• Existència d'estratègies per promoure la 
tutoria entre iguals 

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

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

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

• Grau de participació de les famílies en 
l'elaboració dels projectes de centre  

• Existència d'un perfil dels delegats i delegades 
que es contempli en el procés d'elecció 

• Existència d'associacions d'alumnes i 
exalumnes 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  
          Escola 
          Rosa Sensat 
  
 

 
18/04/2018 
Pàg. 30 

 

7. ACTIVITATS QUE ES FAN AL CENTRE PER A LA MILLORA 
DE LA CONVIVÈNCIA 

 

• Facilitar a la família el full informatiu del centre amb les normes 
bàsiques de l’escola perquè se n’assabenti de la normativa. Normes que 
recull en NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre). Annex 
1. 

• Entrevista individual del tutor amb la família. 

• Reunions generals i reunions informatives de classe. 

• Els pares assisteixen al festival de Nadal.  

• Signatura de la carta de compromís un cop a l’etapa (P3 i 1r). Annex 2 . 

•  A principi de curs s’han de treballar i consensuar les normes de classe. 
És important tenir-les en un lloc visible de l’aula. 

• Treball de tutoria amb el grup classe els divendres a última hora. Es parla 
de les normes de classe, dels valors per millorar la convivència a l’aula i al 
centre, de com ha anat la setmana, del comportament dels nens...S’intenta 
fer conscients als nens de la importància d’una bona convivència pel bon 
funcionament de l’escola.  
 

• Comissió de convivència: La comissió de convivència la formen tots els 
docents i personal PAS que treballa a l’escola, per tal d’evitar conflictes i 
resoldre’ls quan calgui.  
 
 

• Reunió de delegats. 

� És una activitat setmanal i es fa amb el grup-classe. 
� El representant del grup (delegat/da) anota el que tots els companys 

parlen respecte a com ha anat la setmana. Si no hi  ha cap tema 
concret per parlar, el tutor valora individualment i  col·lectivament 
tots els progressos que està fent el grup. 

� Aprenen a ser capaços de proposar entre millores per la classe i  pel 
centre, també a reconèixer coses que  funcionen. Tenen el full 
opinen. 

� Un cop al mes els delegats d’infantil i primària es reuneixen amb 
l’equip directiu per parlar de com van les tutories i plantejar millores  
a nivell d’escola. 

� Cada mes treballem una frase a tutoria per treballar valors i 
emocions 
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• Jornades culturals 

� L’objectiu d’aquestes activitats és afavorir la convivència dels                    
alumnes a través del treball dels valors i potenciant les relacions 
entre iguals, creant espais de diàleg i reflexió. 

� Aquestes jornades tenen una durada de 3 o 4 dies, i s’acostuma a 
fer a mitjans de curs. 

� L’escola deixa de tenir el funcionament normal i passa a funcionar  
amb tallers, tots relacionats amb la mateixa temàtica. 

� Es busca una activitat on tota l’escola participi de forma 
col·laborativa. 

 

• Graella de reforç positiu (absentisme)  

� Aquesta activitat es fomenta a partir del Projecte d’Autonomia de 
Centre (PAC) per tal de fomentar l’assistència a l’escola (reduint 
l’absentisme),  l’esforç en el treball i la convivència positiva dels 
alumnes. 

� Cada setmana es van posant en una graella punts verds i punts 
vermells segons el comportament de cada alumne a l’aula. A final 
de setmana es fa un recompte i una valoració. Segons el còmput de 
punts els nens aconsegueixen recompenses com poder anar 
d’excursió, participar en totes les activitats del centre etc.  

� En aquests últims cursos també fem sevir l’aplicació class dojo. És 
una aplicació online que fem servir a partir de la pissarra digital, on 
cada nen te un ninotet amb el seu nom i la mestra va posant punts 
verds i vermells segons el seu comportament a l’aula.  

• Estudi assistit un cop per setmana amb col·laboració de la integradora, que 
fa un reunió de coordinació cada dues setmanes.  

• La llar d’infants del barri dona servei de dilluns a dijous en horari de 10 a 
12h. 

• Activitats extraescolars 

� Activitats que ens ofereix  Reus esport i lleure per part de l’Ajuntament : 
balls i esport 

• Jornades de portes obertes:  Els alumnes de nova incorporació poden 
venir a veure l’escola i conèixer el seu funcionament. Els alumnes i les 
famílies que el curs vinent comencen P3, fan una visita guiada per mostrar 
l’escola, concretament com treballen a educació infantil.  

• Xerrades i tallers per a pares i alumnes  
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• Sortides lúdiques i convivencials: excursions, sortides i colònies 

• Teatre: Cada curs escolar participem en la mostra de teatre que organitza 
el centre de Recursos. Es fa una representació pels pares dels actors.  

• Festes tradicionals: Castanyada (panellets), Festival de Nadal , Dijous 
Gras, la Mona, Sant .Jordi…són festes que es fan a nivell intern d’escola, 
menys el festival de Nadal que s’obre a les famílies. 

• Dia Internacional del joc. Gimcana d’activitats que són supervisades pels 
mestres corresponents i desenvolupades pels alumnes més grans que fan 
de monitors dels més petits. 

• El dia de la mona fem jocs tradicionals al pati amb tots els nens de l’escola.  

• Diplomes individuals i per grup: Cada final de trimestre es dona un 
diploma a un nen/a de cada classe en reconeixement de l’esforç, la bona 
conducta, els respecte als companys i la assistència a l’escola. També es 
dona un diploma conjunt a la classe que ha tingut un millor comportament. 
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8. DOCUMENTS RELACIONATS AMB EL PROJECTE DE 
CONVIVÈNCIA 

 

1. Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) (Annex 1) 

El NOFC és un document per regular la vida interna del centre, així com establir i 
concretar les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat 
educativa 

2. Carta de compromís educatiu. (Annex 2) 

L'objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris per 
assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats 
educatives. Cada centre confecciona la seva carta de compromís educatiu: centre i 
família s'han d'avenir a compartir els principis que inspiren la carta, i que han de 
respectar els drets i les llibertats de les famílies, així com el projecte educatiu del 
centre. 

 

 


