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1. Introducció 

 

L’escola Ginesta és una cooperativa de mestres fundada sota el nom de Ciutat 

Meridiana l’any 1986. Després de 20 anys com a escola de Barcelona, passa a 

Montcada i Reixac el curs 2006-2007.  Situada a peu de Collserola, al barri de 

Can Cuiàs, forma part de 3 escoles privades-concertades de Montcada. 

Can Cuiàs és un barri de recent creació amb una població d’uns 3.100 

habitants, aproximadament, i un 5,7% d’immigrants estrangers, predominant els 

equatorians. El barri topa amb la realitat territorial complexa de Montcada: està 

travessada per tres línies de ferrocarril, dues autopistes, una autovia, el riu 

Besòs, el Ripoll, la Riera de Sant Cugat, a més de la cantera situada al Turó. 

Això provoca greus dificultats en la cohesió social, territorial del municipi i, de 

tots els barris, Can Cuiàs és el que pateix un major aïllament respecte de la 

resta. 

 

El continu urbà amb Ciutat Meridiana, la separació física, l’existència de vies 

ràpides de circulació i la línia de metro entre Can Cuiàs i Trinitat Nova, reforça 

la tendència dels habitants d’aquest barri a relacionar-se amb Barcelona que no 

pas amb la resta del municipi.  

 

La societat actual està formada per una gran diversitat cultural.  

A les escoles, aquesta diversitat, en molts casos, ha donat lloc a diferències 

entre els alumnes, els mestres i les famílies. Per això, els mestres, hem de 

vetllar per gaudir d’una convivència amb respecte envers a tota la comunitat 

educativa. 

 

Des de fa molts anys, la nostra escola ha treballat per millorar la convivència 

des dels diferents àmbits: pla d’acollida, tallers sobre coeducació, comissió de 

convivència, debats, xerrades, etc. 

 

Per aquest motiu el Pla de convivència és un recull de diferents eines, recursos 

i mesures per fomentar aquesta convivència escolar dins del centre 

 



 

2. Objectius (generals i específics) 

 

Els objectius generals que el col.legi Ginesta vol aconseguir són els següents: 

 

1. Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat de cada 

alumne/a. 

2. Ajudar cada alumne/a a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i 

amb el món. 

3. Fomentar la cultura de mediación com a eina bàsica en la gestió del 

conflicte. 

4. Garantir l’aplicació ferma i flexible de les normes bàsiques. 

5. Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la 

millora de la convivència en el centre i l’entorn. 

6. 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. 

 

Els objectius específics del centre són: 

 

1. Establir accions a favor de les diferents cultures presents al centre. 

2. Potenciar la competència en comunicació lingüística de l’alumnat 

adequant-la als diferents contextos socials i culturals. 

3. Establir normes de consens que potenciin i permetin la diversitat, 

sempre que no atempti contra els drets fonamentals de les persones i 

els principis bàsics de l’organització escolar. 

4. Organitzar el servei de mediació al centre amb la participació dels 

diferents membres de la comunitat. 

5. Crear o recrear una comissió de convivència amb un enfocament 

clarament proactiu i preventiu i un format flexible i plural. 

6. Garantir la incorporació òptima dels nous membres de la comunitat 

educativa en la cultura del centre. 

7. Potenciar les competències personals relacionades amb aprendre a 

pensar, a gestionar les emocions i asumir valors. 

 



 

8. Garantir l’escolarització de tothom i la reincorporació de l’alumnat 

absentista. 

9. Potenciar la gestió participativa de la norma amb la implicació de la 

comunitat educativa en la seva elaboració. 

10.Desenvolupar les competències personals i socials mitjançant l’educació 

en la participació i la ciutadania. 

11.Aconseguir un clima de centre que promogui les relacions harmòniques 

entre tota la comunitat educativa. 

12.Garantir l’explicació i l’aplicació de la norma. 

13.Concretar en el Reglament de règim intern l’aplicació immediata del 

règim disciplinari previst al Decret de drets i deures de l’alumnat no 

universitari (DOGC 6 de juliol de 2006). 

14.Garantir la inclusió de les famílies i l’entorn. 

15.Promoure la projecció positiva del centre. 

16.Participar en iniciatives i projectes compromesos en la cultura per a la 

pau. 

17.Garantir l'assistència real a classe de tot l’alumnat. 

18.Construir una xarxa educativa i de col.laboració entre el centre i els 

agents educatius de l’entorn. 

19.Elaborar una estructura organitzativa capaç de donar continuïtat i 

coherència educativa. 

20.Elaborar protocols de seguretat amb coordinació amb altres 

professionals (seguretat pública i serveis socials del territori). 

21.Potenciar una gestió dels recursos, (humans, temps, espais,...) orientada 

a facilitar la convivència i el bon clima del centre. 

22. Incrementar la formació de la comunitat educativa en relació a la 

convivència. 

23.Potenciar la participació, la representativitat i la corresponsabilitat de tots 

els agents de la comunitat educativa en la vida del centre. 

24.Afavorir la comunicació en el centre educatiu. 

25.Sensibilitzar la comunitat educativa perquè adquireixi l’hàbit del diàleg i 

posi en pràctica la mediació. 

 



 

26.Promoure una cultura de centre inclusiva que respecti i valori les 

diferències i promogui la igualtat. 

 

 

3. Diagnosi-Punt de partida 

 

La nostra escola té com a objectiu una bona convivència de tota la comunitat 

educativa, per tant hem analitzat detalladament els punts importants per gaudir 

d'una convivència positiva i constructiva. Totes les actuacions detallades dins 

d'aquest projecte estan realitzades en base a conviure millor i resoldre els 

possibles conflictes amb els que ens podem trobar al nostre camí educatiu.  

 

En general, els conflictes més greus els podem trobar a l'etapa de Secundària, 

ja que els alumnes són més grans, i per tant, els conflictes també són majors. 

Sempre treballem a partir de la participació activa,i la bona comunicació entre 

tota la comunitat educativa. 

 

La relació amb les famílies és, en la majoria dels casos, fluïda i constant, és a 

dir, l'equip docent del nostre centre manté el contacte amb els pares dels 

alumnes per a qualsevol incidència que pugui aparèixer. Realitzem reunions 

informatives a l'inici del curs, ademés de reunions extraordinàries per parlar de 

qualsevol tema que pugui afectar als nostres alumnes. Els tutors/es de cada 

classe realitzen, com a mínim, una reunió amb els pares en tot el curs. 

Intentem fer feina conjunta amb els serveis socials de la zona per obtenir els 

màxims beneficis pels nostres alumnes. 

 

 

 



 

4. Valors i actituds 

 

 

 

Acollida 

 

L’acollida és el conjunt sistemàtic d'actituds i actuacions que el centre posa en 

funcionament, bé per guiar la incorporació òptima dels nous membres de la 

comunitat educativa en la vida i la cultura quotidiana, bé per facilitar la 

reincorporació al centre després de processos d'absència. 

 

Els processos d’acollida mereixen una atenció especial dins el projecte de 

convivència del centre perquè, com a primer moment de socialització, poden 

esdevenir un element clau per a la creació de vincles, per establir un bon clima 

relacional i per afavorir la implicació en el centre de tots els seus membres. 

Dins el procés d'acollida, la carta de compromís educatiu és un document clau 

per formalitzar aquesta coresponsabilitat i implicació entre el centre educatiu i 

les famílies. 

 

D'altra banda, l'arribada constant i nombrosa de famílies nouvingudes, 

conjuntament amb la gran mobilitat d'alumnat en els centres, ha posat en 

evidència la importància dels processos d'acollida, que cal gestionar 

adequadament. Aquests processos no van adreçats només a l'alumnat i a les 

famílies nouvingudes, també van adreçats a la resta d'alumnat i famílies, al 

professorat i personal de l'administració i serveis que s'incorpora al centre i a 

d'altres professionals que hi puguin intervenir. 

 

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

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

famílies, per evitar el possible xoc emocional que suposa l'arribada a un entorn 

social i cultural completament nou. 

 

 



 

La 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. 

 

L'objectiu de l'adquisició de la competència social és la millora de les 

condicions de les relacions interpersonals i, per tant, de la convivència dins els 

centres educatius. Disposar de mecanismes per millorar la competència social 

de l'alumnat i la seva assertivitat enfront de la pressió de grup, els ajudarà a 

gestionar els conflictes dins d'un ambient de respecte i de valors democràtics. 

també facilitarà la prevenció de l'assetjament, el ciberbullying, la pertinença a 

grups violents,... 

Les relacions basades en la competitivitat acostumen a crear enfrontaments i 

dificulten els vincles socials. L'assoliment de la competència social ajuda a 

comprendre la realitat social que es viu, cooperar, conviure i exercir la 

ciutadania democràtica en una societat plural, així com comprometre's a 

contribuir-hi a la seva millora. Així doncs, ser competent vol dir ser capaç de 

gestionar les nostres relacions fent-lo de forma assertiva. 

 

La competència social és una de les vuit competències bàsiques, marcades per 

l'ordenació curricular (Decret 142/2007, de 26 de juny de l'educació primària, i 

el Decret 143/2007, de 26 de juny, de l'educació secundària obligatòria), que 

permet participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades 

situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades. Pren 

com a referència un model de persona que pugui ser un element actiu en la 

construcció d'una societat democràtica i solidària. La relació amb els companys 

i les companyes ha estat sempre un dels objectius clau de l’acció tutorial. És, 

doncs, en aquest espai on cal treballar específicament aquestes habilitats 

englobades en el nom genèric de “competència social”. 

 

 



 

Amb tot, és imprescindible tractar també aquesta temàtica d’una manera 

transversal en totes les àrees curriculars que ho permetin. Les mesures 

organitzatives i de gestió del centre han de propiciar-ne el desenvolupament 

per la importància pedagògica dels seus continguts. 

La Comunicació 

 

Entenem per comunicació, en general, el fet de transmetre informació d'un punt 

a un altre. En particular definim comunicació humana com el procés mitjançant 

el qual unes persones es posen en contacte amb unes altres per expressar 

saber, un estat d'ànim, un desig, una opinió. La comunicació produeix un 

intercanvi, una anada i tornada, una mena d'espiral que aporta més informació i 

més coneixement i estimula noves comunicacions. 

Les persones construïm el nostre pensament en interacció amb altres 

persones. Aprendre és una activitat cognitiva i social en la qual el fet de 

comunicar-se esdevé una competència clau a l'hora de construir els fonaments 

de la cultura i de la ciutadania. 

 

D’entre els elements que cal tenir en compte a l’hora de comunicar-nos de 

manera efectiva, cal destacar el coneixement des de la diversitat cultural dels 

diferents contextos socials i culturals, així com les estratègies necessàries per 

adequar-nos a les situacions comunicatives. 

 

La competència comunicativa és imprescindible per adoptar decisions i 

cohesionar els grups humans, acceptar i fer crítiques constructives, posar-se en 

el lloc de l'altre de manera empàtica, respectar opinions diferents de les pròpies 

amb sensibilitat i esperit crític; també cal per desenvolupar l'autoestima i la 

confiança en un mateix i treballar en grup de manera cooperativa. 

Comunicar-se i conversar són, doncs, accions que suposen habilitats per 

establir vincles i relacions constructives amb les altres persones i amb l'entorn i 

apropar-se a altres cultures noves, que adquireixen consideració i respecte en 

 



 

la mesura que es coneixen. Per això, les competències de comunicació són 

presents en la capacitat efectiva de conviure i resoldre conflictes. 

 

L’Educació Emocional 

 

L'educació emocional és la capacitat de crear símbols i llenguatges que 

serveixin per establir relacions harmòniques amb un mateix i els altres. 

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. 

 

Les competències personals relacionades amb l’equilibri emocional són cada 

cop més necessàries a l'hora d’integrar-se en la societat actual i 

imprescindibles per treballar en equip. 

Actualment, des de diferents àmbits, es posa en relleu la necessitat d’una 

intervenció educativa que faciliti l’equilibri i l’estabilitat emocional perquè sabem 

que les emocions i els sentiments guien bona part de la presa de decisions i 

d’actuacions. Certs valors passen a ser integrats només si a més de ser 

raonats, són sentits, per exemple, l'autèntica empatía no es pot desenvolupar 

sense un autoconeixement de les pròpies emocions. 

 

L'educació emocional és educable i ha de durar tota la vida. Les bases i els 

recursos d’aquest procés s’han de proporcionar des de tots els àmbits 

educatius. Es pretén obrir processos de construcció personal i proporcionar 

estratègies per avançar des de la pròpia singularitat. 

 

Principis bàsics de l'educació emocional: 

● Es desenvolupa al llarg de la vida.  

● S'ha de desenvolupar a partir de processos viscuts.  

 



 

● S'ha d'estructurar i integrar tot l'aprenentatge durant les pràctiques.  

L’Educació intercultural 

L’ educació antiracista situa la diversitat cultural en el context de la desigualtat 

social, en les relacions de poder i les desigualtats estructurals lligades a l’origen 

o a la percepció social de les persones. Té com objectiu la igualtat de drets i 

oportunitats de totes les persones i promou espais d’inclusió basats en la 

igualtat. Fa èmfasi en els aspectes cognitius i no només en els ètics o 

comportamentals, es fixa en els aspectes institucionals i organitzatius, qüestiona 

les bases del racisme d’avui i confronta les finalitats de l’educació amb algunes 

lleis, normes i estructures, escolars, socials i polítiques, que les limiten o 

contradiuen. 

El racisme inclou una sèrie de mecanismes complexos que acaben per 

classificar les persones en grups, amb una clara jerarquització, per fer creure 

que uns són millors, superiors o més avançats que altres. Aquesta jerarquia és 

la que té el poder de: 

1. Justificar els privilegis de les persones d'un grup sobre les d'un altre, en 

termes de béns socials: poder, prestigi i diners 

2. Fer recaure la culpa dels desavantatges en la víctima per una suposada 

incapacitat personal o grupal. 

La immigració estrangera forma part de la complexitat, del pluralisme i de la 

conflictivitat de les societats actuals. Però ha tingut la virtut de fer-nos adonar 

dels biaixos de la cultura hegemònica que es vehicula a través de totes les 

agències de transmissió, singularment els centres educatius i els mitjans de 

comunicació: la supremacia occidental, en tots els camps —històric, científic, 

tecnològic, artístic i ètic— i l’oblit, la ignorància o el menysteniment de la cultura, 

la ciència, les arts o els valors no occidentals. 

En l’àmbit educatiu el racisme s’ha combatut tradicionalment des de posicions 

no-racistes: 

1. Educació no-racista: el racisme es treballa mitjançant estratègies didàctiques 

 



 

que ajuden a millorar la convivència a les aules i incideix en la responsabilitat del 

professorat d’incorporar la mirada no-racista a la seva pràctica: 

L’Educació per la Pau 

L’educació per a la pau té com a objectiu fomentar una cultura de pau i 

noviolència, juntament amb els valors que fan possible preservar i millorar la vida 

de totes les persones. 

Està formada per tots els valors, comportaments, pràctiques, actituds, 

sentiments i creences que acaben construint-la. 

L’articulació de la vida en comú, en pau i harmonia, requereix formació individual 

i col·lectiva, evolució professional i posada en pràctica d'accions concretes com 

a ciutadans i ciutadanes que formen part d’un món complex i globalitzat. 

 

La convivència és el valor primordial de tota societat desenvolupada que conrea 

la pau, és a dir, d’aquella societat que utilitza el diàleg per resoldre les qüestions 

que es poden plantejar quotidianament. Ara mateix és un dels objectius més 

valuosos en un món on les distàncies s’escurcen, però els desequilibris 

tendeixen a augmentar. 

Així doncs, és imprescindible que el currículum s'imparteixi d'acord amb els 

valors propis d'una cultura de pau. 

La 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.  

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 necessaris 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. 

Un dels reptes de les societats del segle XXI és avançar, col·lectivament, en la 

igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, sense discriminacions per 

raons d'origen, sexe o capacitat. 

 

La inclusió, més enllà de la provisió de serveis, implica un canvi en les 

expectatives d'aprenentatge de l'alumnat, un reconeixement de les possibilitats 

d'aprendre els uns dels altres i un treball interactiu dels professionals per donar 

respostes adequades a les necessitats de l'alumnat. 

 

L'educació inclusiva de tot l'alumnat crea nous marcs de convivència i genera 

noves complicitats que afavoreixen l'equitat i la cohesió social. 

La mediació 

La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. La mediació parteix 

del fet que quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar-perdre, sinó 

d'intentar arribar a un acord cooperatiu i consensuat entre les dues parts. 

 

Els processos de mediació resulten especialment efectius a l’hora de gestionar 

els conflictes que es produeixen entre persones que mantenen una relació 

quotidiana.  

La cultura de mediació promou els canvis necessaris perquè cada persona 

afronti els conflictes convertint-se en part de la solució. D’aquesta manera es 

promou l’enfortiment personal i la capacitat d’aprofitar els conflictes per 

transformar la realitat. 

 

 



 

 

Els conflictes ajuden a madurar i a créixer i formen part de la vida de totes les 

persones; no cal esperar que esclatin fins al punt de reclamar una actuació per 

part dels adults, sinó que és possible facilitar a l’alumnat les eines necessàries 

per tal que pugui responsabilitzar-se dels conflictes en què participa.  

 

A l’hora d’educar en el conflicte, la majoria de programes de mediació escolar 

desenvolupen competències relacionades amb: comprensió dels problemes, 

expressió d’emocions i sentiments, habilitats de pensament reflexiu, creatiu i 

crític, comunicació basada en el diàleg i les capacitats d’escolta, participació 

activa, cooperació, convivència pacífica i procés de mediació. 

 

La metodologia més emprada en la formació de mediadors i mediadores és de 

caire socioafectiu: a partir d’unes dinàmiques participatives, s’extreuen 

conclusions que poden aplicar-se a situacions reals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1. Coeducació 

Composició de la comissió 
 
 
Es forma la comissió de coeducació seguint la nova ordenació dels 
ensenyaments a Ed. Infantil, Primària i Secundària ( Decret 142/2007, 
143/2007 i 181/2008 ) on es fa la revisió del currículum basat en la filosofia 
coeducadora. 
 
 
 
Membres de la comissió: 
 
-Cap d’estudis Primària         Silvia Sánchez 
 
-Representant professorat ESO         Fuensanta Santos 
 
-Representants professorat Primària         Elisabet Sánchez 

  
 
-Representant professorat Infantil        Mercè Ubàguls 
 
-Representant del Consell Escolar        Encarna García 
 

 

 

 

Finalitat educativa 
 
Objectius pedagògics: 
 
Els objectius pedagògics constituiran les prioritats que guiïn el procés educatiu i 
orientaran als diferents elements del Projecte de Centre. Són un marc de 
referència per la presa de decisions i regulació del Projecte Educatiu. 
  
Aquest pla prepararà l’alumnat per participar activament en la vida social i 
cultural. Educarà per a la pau, la cooperació i la solidaritat, el respecte vers les 
persones indistintament del seu sexe, orientació afectiu-sexual, cultural o religió 
i la defensa del Medi Ambient. 
 
Objectius educatius: 

 
a)Utilitzar el sentit cooperatiu dins i fora de l’aula. 
 
b) Promocionar un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament 
ambdós sexes. 
 

 



 

c) Utilitzar de forma no sexista els espais educatius del centre. 
 
d) Fomentar la participació de professores i nenes en tasques de 
representació per fer visibles models femenins d’autoritat. 
 
e)Gestionar de forma positiva situacions de conflicte vinculades a 
comportaments i actituds de caràcter sexista i d’orientació afectiu-sexual. 

 
 
 
Concreció dels objectius 
 
La concreció dels objectius té com a finalitat treballar la coeducació en la tasca 
diària: 
 
A.-Educar per sentiments 
 
B.-Llenguatge no sexista 
 
C.-Currículum ocult 
 
D.-Jocs al pati 
 
E.-Crítica de situacions sexistes 
 
F.-Violència de gènere 
 
 
 
 
Descripció global de l’organització del projecte 
 
 

OBJECTIU ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES 

-Educar 
Emocional 
 
-Desenvolupar 
l’autoestima 
 
-Ser conscient 
dels propis 
sentiments i dels 
altres. 

 
 
 
-Sessions amb el 
grup classe per 
treballar els 
sentiments. 
 
 
 
 

 
 
 
-Material fungible 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
-Tutores i Cap d’Estudis 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
-Utilitzar un 
vocabulari no 
sexista. 
 
-Tenir cura del 
llenguatge emprat 
per tal que cap 
nena o nen es 
pugui sentir 
exclosa o 
marginada/at. 
 
 
 
 
 
 
-Inferir en el 
currículum ocult. 
 
-Desestimar del 
currículum aquell 
aspectes que 
reprodueixen 
estereotips de 
gènere negatiu. 
 
-Proporcionar a 
l’alumnat imatges 
diversificades i no 
convencionals 
ambdós sexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Utilització del 
doble gènere o 
genèrics en totes 
les situacions 
comunicatives tant 
externes com 
internes, 
Administració, 
web,etc... 
 
 
 
 
-Descartar el 
material didàctic 
que presenti 
elements sexistes 
 
-Fer visible la 
presència de les 
dones en la 
societat, la cultura, 
les ciències i les 
arts mitjançant la 
tria de textos, 
enunciat dels 
problemes, etc. 
 
 
 
 

 
 
-Incorporar el 
vocabulari adient 
en la nostra 
tasca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Material 
didàctic: Llibres 
de text, de 
consulta, de 
lectures, vídeos, 
CD.  
 
-Revisió dels 
textos i materials 
diversos que es 
reparteixen al/les 
alumnes, jocs, 
puzles, cançons. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-claustre professorat, 
personal administratiu, 
monitores, neteja, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Comissió de Convivència 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
-Modificar els 
jocs de pati i 
altres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fomentar 
l’esperit crític 
davant de 
situacions 
sexistes. 
 
-Rebutjar 
qualsevol 
missatge 
discriminatori. 
 

 
-Incentivem la 
pràctica de nous 
tipus de jocs que 
afavoreixen la 
col.laboració 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Realització 
d’anàlisi dels 
mitjans de 
comunicació: 
diaris, revistes, 
anuncis televisius 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Canvi de rol en 
els joc simbòlic. 
 
-Redistribució 
dels espais 
d’esbarjo. 
- Jocs 
tradicionals 
pintats al terra 
del pati. 
- Dia sense pilota 
 
 
-Utilització 
chromebooks. 
-Material fungible 
com revistes, 
diaris, 
propaganda, etc. 

 
-Professorat que vigilen el 
pati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Claustre de professors/es  i 
Equip directiu 

-Prevenir la 
violència de 
gènere. 
 
-Valorar davant 
nois i noies els 
trets de caràcter 
positiu dels 
models femenins. 
 
-Evitar la 
transmissió 
d’estereotips. 

-Buscar estratègies 
per corregir 
l’androcentrisme. 
 
 
-Xerrades sobre la 
violència tant com 
a prevenció com en 
la seva detecció. 

-Assistència a 
les conferències 
sobre violència i 
prevenció 
organitzades al 
centre. 

-Tot l’Equip de Mestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

METODOLOGIA 

 

La metodologia serà en tot moment globalitzadora; el mètode de treball que 

utilitzem serà pràctic, lúdic, actiu, participatiu i dinàmic. El professor tutor tindrà 

una influència decisiva en el procés ja que, a més de coordinar-se amb la resta 

del professorat, haurà d’impulsar i motivar els alumnes, mantenint un clima d’ 

harmonia i bones relacions, orientar, instruir, facilitat la presa de decisions i 

establir criteris de comportament i pautes de treball. 

Es tindrà en compte com a principi metodològic, el transmetre a l’alumne 

contínuament, que tots naixem iguals com a persones i que tots som iguals 

davant la llei, però per fer possible aquesta igualtat haurem de combatre el 

sexisme social mitjançant plans d’igualtat d’oportunitats. 

 
 
Avaluació del funcionament del projecte 

 

 L’Equip de Mestres volem que la consecució dels objectius eal llarg del curs, 

tingui uns mecanismes de control a partir d’una avaluació progressiva del que 

s’està fent mitjançant les reunions de coordinació i el Claustre. 

 

El nostre equip docent treballa amb l’afany de millora continua, perquè creiem 

fermament en la igualtat i és a partir del Pla de Convivència ajudem a donar un 

millor servei als nostres alumnes, la qual cosa suposa que a partir de la realitat 

concreta dels nens i les nenes, de les seves vivències, fomentar valors, 

habilitats i coneixements positius sense lligar-los a estereotips. La nostra fita és 

la d’aconseguir que la igualtat passi a formar part de la cultura del centre.  

 

Al finalitzar el curs es farà una petita memòria de les activitats realitzades i de 

tot el més destacat. 

 
 
 
 

 



 

Activitats 
 
La coeducació no s’ha de tractar con una assignatura més, ha de ser  present a 

tots els àmbits i en tot moment. Es treballarà a totes les àrees durant tot el curs. 

Les activitats quedaran recollides en la memòria anual de l’escola. 

 
 
Dates a treballar durant tot el curs: 
 
 
Novembre 
20-Dia dels Drets del Nen i la Nena. 
 
 
 
Gener 
30-Dia de la Pau i la no Violència ( mort de GANDHI ). 
 
 
 
Març 
8-Dia de la Dona. 
 
 
 
Abril 
23- Dia del llibre ( Sant Jordi ). 
 
 
 
Maig 
21-Dia Mundial de la Diversitat Cultural. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

5. Organització  

5.1. Estructura i gestió de recursos 

Per tal de garantir una bona convivència al centre són necessàries unes 

estructures horitzontals i flexibles que permetin la participació i la presa de 

decisions. El projecte de convivència no hauria d’interferir amb aquelles 

iniciatives ja endegades, sinó potenciar i rendibilitzar tot allò que ja funciona. 

Per tant, no cal reinventar, sinó tan sols aprofitar i potenciar els canals de 

participació i representació que ja té establerts el centre. 

 

En la gestió dels recursos per a la millora de la convivència cal posar especial 

atenció, juntament amb els elements humans, espacials, temporals i materials, 

tant els elements formals com els no formals, al currículum (explícit i ocult) i al 

lideratge. 

 

Les normes d'organització i funcionament de centre (NOFC) poden ser una 

bona eina per orientar l'estructura organitzativa amb finalitats convivèncials. 

Permeten el desenvolupament del PEC i faciliten l'assoliment dels objectius de 

centre. 

 

En el marc del Projecte educatiu cada centre ha de formular una carta de 

compromís educatiu amb les famílies. Ha de ser un document personalitzat, 

que estableixi els mecanismes de participació de les famílies en el 

funcionament del centre i en el seguiment dels processos escolars i educatius 

dels seus fills, de manera que potencii la complicitat educativa i garanteixi un 

entorn de convivència. 

 

D'acord amb l'article 6 del Decret de drets i deures de l'alumnat 279/2006, s'ha 

de constituir una comissió de convivència, aquesta ha de ser l'element motor en 

tot allò que faci referència a l'impuls de mesures proactives a la convivència, a 

la gestió positiva dels conflictes i l'organització. 

 



 

A tall orientatiu, es podrien definir les funcions següents: 

●  Sensibilitzar sobre les necessitats i les possibilitats de millora en l’àmbit de la 

convivència. 

●  Participar activament en la sensiblització, la diagnosi, les propostes 

d'actuació, el disseny i la implementació del PdC. 

●  Formular i recollir propostes a través dels diferents canals de participació del 

centre i l'entorn. 

● Garantir la participació i la representativitat dels diversos agents educatius.  

● Proposar mesures de caire eminentment preventiu i educatiu.  

● Coordinar i dinamitzar les diferents accions en matèria de convivència, 

assumint tasques de coordinació interna i externa. 

● Convocar reunions periòdiques obertes amb l’assistència d’aquells agents de 

la comunitat educativa directament implicats en el desenvolupament d’una 

iniciativa determinada. 

●  Donar a conèixer les actuacions que el centre realitza per tal de millorar la 

convivència. 

● Generar processos d’aprenentatge col·lectiu, propis d’una organització que 

aprèn comunitàriament i en xarxa. 

● Planificar i gestionar els recursos necessaris a l’hora de dur a terme les 

actuacions previstes al PdC. 

 

5.2. 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 (NOFC) unes propostes compatibles i coherents amb 

la normativa vigent de rang superior i adaptades a l’especificat de cada centre. 

 

 



 

Les normes formalitzen el necessari clima de respecte, seguretat i cordialitat 

del centre. Es tradueixen en un seguit de drets i deures, compromisos i 

responsabilitats que regulen i faciliten la vida al centre. La gestió participativa 

d’aquestes normes comporta, d’una banda, la implicació en la seva elaboració i 

el compliment per part de les persones afectades. El seu caràcter educatiu 

promou, també, l’educació per a l’assumpció de les conseqüències dels propis 

actes i la capacitat de plantejar alternatives. 

 

A l’hora d’establir el marc normatiu del centre cal, en primer lloc, definir els 

objectius que com a centre es volen assolir. Seguidament, cal redactar aquelles 

mesures que afavoreixen la consecució d’aquests objectius i decidir, si pot ser 

per consens, quines d’aquestes mesures s’adoptaran. Cal preveure la 

normativa necessària per al seu compliment, que ha de tenir valor educatiu i 

eficàcia coercitiva. En aquest sentit cal no confondre les normes amb simples 

orientacions. Aquestes han de ser poques i clares, han d’ajudar a entendre, 

assumir i reconèixer els límits. Han de ser públiques i conegudes per tothom, 

s’han de complir sense excepcions i s’han de revisar periòdicament. 

Per interioritzar les normes i vetllar pel seu compliment és important participar 

en la seva elaboració i debat. Per tant, quantes més persones i col·lectius 

diferents (alumnat, professorat, famílies, altres professionals, etc.) participin en 

aquest procés, més efectiu serà. 

 

5.3. 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. 

 

La participació educativa és el camí per avançar en processos comunitaris de 

treball i d'aprenentatge en xarxa, orientats a l'èxit educatiu, a afavorir la 

 



 

convivència i a la millora de l'entorn.  

 

Convé que l'escola ensenyi i crei les condicions perquè la participació pugui ser 

una realitat quotidiana en la vida del centre educatiu. Aprendre a participar, tant 

en la construcció dels coneixements a l'aula com en la vida del centre i de 

l'entorn, requereix d'actuacions i de metodologies orientades a desenvolupar 

competències personals per formar persones responsables i una ciutadania 

compromesa i solidària. 

 

D'altra banda, és molt clar que a participar se n'aprèn amb la pràctica, per això 

la participació vol estructures que la facilitin i pràctiques que hi convidin. 

L'alumnat, el professorat i el conjunt de la comunitat educativa ha de disposar 

de moments per a la reflexió i per al debat que li permetin construir iniciatives 

educatives compartides. De manera especial, hem d'incidir en la participació de 

les famílies en la tasca educativa de l'escola. La seva implicació és un factor 

determinant en l'èxit educatiu de llurs fills i filles. 

 

La carta de compromís educatiu és l'instrument que estableix el marc de 

comunicació i de participació entre el centre educatiu i la família per dur a terme 

una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i 

social de cada infant i jove. 

 

El centre educatiu ha de guiar l'exercici dels drets vinculats a la participació de 

l'alumnat: drets a la informació, a la llibertat d'expressió, a la llibertat de reunió i 

d'associació. Cal promoure estratègies que ajudin i motivin a participar en les 

activitats de l'aula, del centre i de l'entorn i cal que hi hagi coherència entre 

aquests tres àmbits. Les normes d'organització i funcionament dels centres han 

de determinar formes de participació dels alumnes que facilitin la seva 

presència en la vida del centre, el diàleg i la corresponsabilització, n'afavoreixin 

el compromís en l'activitat educativa i propiciïn la seva formació en els hàbits 

democràtics de convivència. 

 



 

6. Definició de conflicte, tipus de conflicte i resolució de conflictes 

 

Definició de conflicte 

 

Entenem per conflicte situació en què dues o més parts tenen diferents 

opinions o interessos d'un determinat tema o situació. Quan esdevé 

enfrontament, pot provocar una discussió verbal, mentre que si no aflora, pot 

provocar inestabilitat psíquica en el subjecte, que necessita recobrar l'ordre. 

 

 
Segons els agents i els motius, es poden establir diversos tipus de conflicte. 

Així, si es tracta d'un conflicte només intern, el conflicte personal, la 

discrepància, es produeix entre el que vol o creu l'individu i la seva consciència, 

el seu deure o les expectatives alienes. Si el conflicte és relacional, afecta dues 

persones que mantenen una amistat o una convivència i es focalitza en la 

contraposició de personalitats o maneres de fer. Finalment, si es tracta d'un 

conflicte social, té a veure amb la no-acomodació d'un individu o grup a les 

normes acceptades o un desig de canvi d'estructura. Els motius del conflicte 

poden ser ideològics, de sentiments, de creences, de negació a l'autoritat o 

d'altres. 

 

El conflicte en l'àmbit escolar ha de ser focalitzat com un aspecte positiu per 

poder realitzar la tasca educativa d'una manera constructiva, i ha de servir com 

un mitjà d'aprenentatge per aprendre a cercar solucions d'una manera 

democràtica, dialogant i pacífica. 

 

Com ja hem dit, el conflicte es genera per la diferència d'opinions o interessos, 

de manera que la situació conflictiva pot variar depenent del lloc, el temps, etc. 

El que uns poden veure com un conflicte, uns altres no ho veuran així. 

 

 

 



 

La tasca escolar s'ha de centrar en treballar el conflicte des d'un punt de vista 

positiu, sempre constructiu i amb la intenció de trobar solucions adients a totes 

les parts, de manera que donem confiança a l'alumnat perquè millorin com a 

persones i rectifiquin en allò que fan malament. 

 Podem classificar els conflictes dins del nostre centre de la següent manera: 

 

Conflictes entre alumnes 

 

Els conflictes entre els alumnes tenen la seva base en les baralles, els insults, 

les discussions, etc.  

L’actualitat en la qual ens trobem fa que els nostres alumnes lluitin 

constantment per ser els líders, els únics i principals, de manera que d’aquests 

comportaments “egocèntrics” neix la intolerància, la discriminació, el racisme, 

en resum, la manca d’habilitats socials per resoldre els problemes. 

 

Conflictes entre alumnes-mestres 

 

El principal conflicte entre els alumnes i el mestres és la falta de respecte dels 

nois i noies cap al docent; aquesta manca de respecte crea l’incompliment de 

les normes bàsiques de l’escola i de l’aula, de manera que genera la falta de 

valors en els alumnes i per tant la desvalorització total de la figura del mestre. 

Les possibles causes d’aquestes actituds poden ser entorn familiars 

desestructurats i estils d’educació permissius. 

 

Conflictes entre mestres i famílies 

 

Els conflictes més comuns entre escola i família és la possible falta d’implicació 

per part dels pares, així com la poca o nul.la col.laboració d’aquests en el 

procés d’aprenentatge dels seus fills/es. 

Per una altra banda, destaquem la diferència d’opinions en quan a les 

actuacions dels mestres envers els seus fills. La infravaloració dels mestres en 

aquesta societat crea aquests conflictes amb les famílies. 

 



 

 

Conflictes entre mestres 

 

En quant als conflictes entre el professorat, destaquem la manca de 

coordinació, els caràcters incompatibles, manca d’una línia metodològica clara, 

no complir les normes ni fer-les complir. 

Les possibles causes d’aquests conflictes són per no dur a terme els acords 

presos a l’inici del curs, la falta d’interès o responsabilitat, massa activitats a 

nivell de centre que van sorgint sense estar planificades o no programar el 

temps necessari i real per dur a terme una proposta. 

 

Resolució de Conflictes 

Absentisme 

L’absentisme és l'absència reiterada i no justificada, dins de l’horari escolar, de 

l'alumnat en edat d'escolarització obligatòria en el centre educatiu on està 

matriculat. 

 

Tanmateix, hi ha altres realitats que sovint s'inclouen en aquest terme que són 

tant o més greus, com : l'abandonament, la no escolarització o la 

desescolarització. En alguns casos, són pràctiques que expressen una actitud 

d’estranyament i desmotivació davant l’escola, formes de transgressió de les 

normes o formes de desvinculació enfront de la cultura escolar.  

 

La no escolarització sol produir-se en les primeres edats, mentre que 

l’abandonament escolar i la desescolarització són problemàtiques més presents 

entre els 12 i els 16 anys. Aparentment, pot resultar difícil destriar quan es passa 

d’una situació d’absentisme a una situació d’abandonament i desescolarització. 

Les situacions d’absentisme suposen discontinuïtats, trajectòries d’absències i 

reingressos a l’escola; l’abandonament, en canvi, suposa una ruptura definitiva 

amb l’escola, es tracta d’alumnes que esdevenen desconeguts per a l’escola tot i 

 



 

estar matriculats; la desescolarització fa referència a aquell alumnat que deixa 

d’estar matriculat en cap centre educatiu.. 

 

Les respostes davant l’absentisme no poden focalitzar-se en l’alumnat 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. 

 

Els plans integrals d'intervenció s'han de situar i entendre en el marc d'una 

escola inclusiva, acollidora i oberta, lligats a projectes de millora d'estratègies 

metodològiques i organitzatives adreçades a facilitar la reincorporació de 

l'alumnat a l'aula. 

Conflictes greus 

Els conflictes greus són aquelles situacions de violència verbal o física que 

perjudiquen notablement la convivència en el centre, perquè generen sentiments 

d’indefensió, inseguretat i angoixa en els membres de la comunitat educativa. 

 

L’aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o falses 

comeses per l’alumnat que afectin la convivència, establertes a la Llei 12/2009, 

del 10 de juliol, d’educació en el seu article 37, explicitades en el Decret 

102/2010, de 3 d’agost, a les normes d’organització i funcionament del centre i, 

en el seu cas, en la carta de compromís educatiu s’han d’inscriure en el marc de 

l’acció educativa i té per finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu. 

Sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat, la mesura correctora ha 

d’incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre (mesura reparadora). 

 

En parlar de conflictes greus ens referim a les conductes tipificades, en 

l’esmentat Decret de drets i deures de l’alumnat: indisciplina, injúries, amenaces, 

 



 

agressions i vexacions personals i danys materials i patrimonials. en l’esmentat 

article 37 de la Llei d’educació: injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, 

vexacions o humiliacions, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els 

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

conductes poden afectar qualsevol membre de la comunitat educativa o 

dependència del centre i es poden produir en el propi centre o en el seu entorn 

immediat. Els conflictes greus poden tenir com a protagonista qualsevol membre 

de la comunitat educativa, inclosos els casos d’implicació de l’alumnat en 

procediments de mediació penal juvenil per danys a les instal·lacions o 

sostracció de material del centre. 

 

A més de les conductes esmentades, també cal considerar els casos 

protagonitzats per agents externs però relacionats d’alguna manera amb el 

centre, com són les lesions i baralles amb armes blanques, les amenaces i 

agressions per part de grups juvenils violents, el tràfic de drogues, l’evidència de 

maltractaments físics i psicològics, l’abús sexual, el vandalisme i els robatoris 

importants. 

 

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

amb protocols fixos i sense cap tipus d’improvisació. Parlem de protocols de 

seguretat perquè està en joc la confiança imprescindible que tots els membres 

de la comunitat educativa necessiten per poder treballar amb èxit. En les 

situacions més extraordinàries és necessari actuar coordinadament amb altres 

professionals com els agents de seguretat pública i els serveis socials. 

 

Quan en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a 

la convivència, l’alumne/a, i la seva família reconeixen la comissió dels fets i 

accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la 

sanció. A més de la sanció corresponent i de les intervencions en xarxa 

pertinents, sempre es pot oferir complementàriament, fins i tot en els casos més 

 



 

greus, la mediació escolar com a estratègia de reparació o de reconciliació per 

tal de restablir la confiança entre les persones. 

Conflictes lleus 

Els conflictes lleus són el conjunt de conductes contràries a les Normes de 

Funcionament i Organització de Centre, totes aquelles interaccions que malgrat 

no estar tipificades són font de malestar o dificulten el dia a dia. Es produeixen 

quan hi ha un conflicte d'interessos o necessitats. 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. 

Són conductes disruptives que causen molta dedicació de temps i d'esforços, 

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

el professorat. 

 

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

en el dia a dia del centre, especialment quan aquests conflictes es produeixen 

entre alumnes i no responen a situacions regulades per la normativa. Es vol 

evitar que la cronificació de petites actuacions negatives acabi portant a 

veritables conflictes. Les característiques de la mediació - voluntarietat, 

confidencialitat, compromís- fan que situacions força complexes trobin manera 

de desencallar i trobar solucions de futur. Per això, la mediació complementa la 

gestió de conflictes, com una via paral·lela a la normativa. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Actuacions previstes, projectes i activitats 

Acollida 

Aula 

● Adaptar els materials a un llenguatge que sigui accessible a tot l'alumnat. 

● Afavorir que el docent i especialment el tutor o la tutora puguin disposar 

de temps i espais per tractar els petits conflictes al més aviat possible. 

● Compartir i utilitzar, per part del professorat, models de gestió positiva de 

conflictes. 

● Crear un espai de reflexió compartida docent-alumne sobre les 

situacions conflictives a l'aula. 

● Desenvolupar actuacions d'acollida per a l'alumnat que s'incorpora al 

centre després d'un període d'absentisme. 

● Dissenyar continguts més propers a les necessitats específiques del 

conjunt de l'alumnat per tal d'augmentar-ne l'interès per l'aprenentatge. 

● Elaborar conjuntament, a l'inici de curs, les normes de convivència, 

valorant la importància de tenir-les i les conseqüències del seu 

incompliment. 

● Elaborar un repertori de recursos didàctics per atendre l'alumnat 

nouvingut. 

● Establir espais de comunicació personals amb el professorat (tutories 

individuals i personals). 

● Fomentar que les tutories i els equips docents esdevinguin l'espai per a 

l'acompanyament acadèmic personal i social de l'alumnat i les seves 

famílies. 

● Implicar l'alumnat en actuacions diverses per millorar el clima de treball 

de l'aula i la resolució de problemes. 

● Impulsar la participació de l'alumnat nou en el grup-classe. 

● Incrementar, a la classe, el treball cooperatiu i el treball per projectes. 

● Intervenir de manera immediata i amb fermesa per eradicar actituds i 

 



 

expressions discriminatòries i reaccionar davant qualsevol acte de racisme o 

xenofòbia. 

● Organitzar, a les sessions de tutoria, assemblees de grup per tal que tot 

l'alumnat participi en la gestió dels conflictes. 

● Planificar les sessions de classe perquè l'alumnat pugui demostrar les 

seves habilitats de maneres diferents : presentacions, debats, 

exposicions orals, treballs escrits, dibuixos, ús de la biblioteca, mitjans 

audiovisuals, treballs pràctics, ús de les TIC,... 

● Preveure activitats que ajudin al coneixement, el respecte i la valoració 

de la cultura de tot l'alumnat. 

● Realitzar activitats d'aprenentatge cooperatiu a diferents matèries per a 

● potenciar la participació el reconeixement de tot l'alumnat de la classe. 

● Realitzar activitats tutorials on l'alumne posi en joc la seva percepció 

● ajustada i positiva de si mateix i la confianca en les seves possibilitats, 

per exemple l'aprenentatge de l'error. 

● Tenir em compte les opinions de l'alumnat sobre com millorar l'entorn 

● d'aprenentatge. 

● Transmetre la idea que les persones poden tenir diverses identitats 

culturals no excloents. 

● Treballar en el currículum el programa de competència social i 

esforcar-se per traslladar-lo al dia a dia de l'àmbit escolar. 

● Utilitzar la mediació sempre que sigui possible. 

 

Centre  

 

● Acordar els professionals de referència ( interns i externs) pel seguiment 

decada alumne/a absentista, juntament amb la Comissió de convivència. 

● Acordar estratègies per asegurar les competències bàsiques a l'alumnat 

i per fer minvar cada any els índexs de fracàs escolar. 

● Acordar un referent únic pel seguiment de les situacions d'absentisme, 

amb reconeixement institucional, per a la gestió de les dades i la 

coordinació interna i externa. 

 



 

● Analitzar anualment, des de les diferents perspectives dels seus 

membres, la situació de l'absentisme escolar al centre ( Consell Escolar). 

● Analitzar i valorar les dades quantitatives sobre faltes d'assistència. 

● Analitzar les dades sobre tipologia de conflictes i fer-ne un retorn al 

professorat com a base de reflexió i actuació. 

● Aprofitar la carta de compromís educatiu per arribar a compromisos, 

entre les famílies i el centre, per al compliment de les normes 

● Clarificar i difondre els canals de gestió de conflictes del centre. 

● Conèixer els models predominats de conflictes i els seus models de 

gestió. 

● Desenvolupar,amb la participació de tota la comunitat educativa, 

estratègies per aconseguir recursos que permetin que tot l'alumnat del 

centre tingui el material i els llibres de text. 

● Determinar els rols d'actuacions dels diferents agents de la comunitat 

escolar en el protocol d'actuació per al compliment de la normativa 

● Difondre les NOFC amb un llenguatge que sigui accessible a totes les 

persones de la comunitat escolar 

● Disposar de mecanismes perquè les famílies que més ho necessiten 

tinguin també accés a les informacions i a la presa de decisions que 

afecten als seus fills. 

● Disposar d'un protocol de comunicació directa amb les famílies. 

● Dotar a la coordinació de mediació de disponibilitat horària per gestionar 

i dinamitzar el servei de mediació. 

● Elaborar un protocol d'intervenció per a l'aplicació de les NOFC en la 

vida ordinària del centre. 

● Especificar les funcions de cadascun dels membres del centre a l'hora 

de gestionar els conflictes. 

● Establir mecanismes per avaluar la progressió acadèmica de tot 

l'alumnat. 

● Establir orientacions explícites sobre el canvi d'etapa a les famílies, 

especialment a les de l'alumnat de risc. 

 



 

● Fer de la Comissió d'atenció a la diversitat un espai per a millorar la 

inclusió de tot l'alumnat a través d'analitzar la pràctica a les aules, 

fomentar el treball de suport dins les aules, fer propostes de millora en 

l'organització i les metodologies. 

● Fomentar la participació de l'equip de mediació en la sensibilització i 

difusió per aconseguir un bon clima de centre. 

● Garantir que la informació sobre el procés d'aprenentatge i els resultats 

d'avaluació els puguin entendre tot l'alumnat i les seves famílies. 

● Garantir, si cal amb el Servei de traducció i interpretació oral, que 

l'alumnat i la seva família coneguin el funcionament del centre. 

● Implementar en l'acció tutorial actuacions d'informació, assessorament, 

orientació i acompanyament de l'alumnat que finalitza l'ensenyament 

secundari obligatori, per tal d'afavorir la seva transició acadèmica i/o 

professional amb garanties d'èxit. 

● Incloure en les normes d'organització i funcionament de centre els 

principis de la diversitat i establir els límits de la tolerància en el marc 

dels drets fonamentals de les persones. 

● Incloure la cultura de la mediació en el Projecte educatiu i en la resta de 

documents del centre. 

● Incorporar el dret a la diferència i l'equitat en el Projecte educatiu i la 

resta de documents del centre. 

● Organitzar els horaris tenint en compte l'optimització dels recursos i 

l'atenció a la diversitat. 

● Planificar en el Pla de formació de centre la sensibilització i la formació 

de tota la comunitat educativa per possibilitar l'educació inclusiva. 

● Potenciar estratègies de treball col.laboratiu entre el professorat per tal 

de facilitar respostes actives davant l'absentisme. 

● Potenciar les comissions amb representants dels diferents estaments de 

la comunitat educativa per tractar aspectes relacionats amb la diversitat 

del centre. 

 



 

● Prendre mesures correctores per aconseguir millorar els resultats 

escolars i l'adquisició de competències socials de l'alumnat més 

vulnerable. 

● Preveure temps per a la realització assemblees de classe, de centre i 

reunions de la junta de delegats. 

● Promoure, des de la Comissió d'atenció a la diversitat, espais de treball i 

reflexió per analitzar i millorar la resposta que es dona a la diversitat i els 

passos que es fan i cal fer per avançar en la inclusió. 

● Promoure, especialment, la participació i l'acostament de totes les 

famílies i, en particular de les famílies de l'alumnat en risc. 

● Realitzar les adaptacions arquitectòniques necessàries que permetin un 

millor accés a l'edifici i una millor mobilitat interior. 

● Recollir el caràcter acollidor del centre en el Projecte educatiu i en la 

resta de documents del centre. 

● Sensibilitzar al claustre en l'educació inclusiva. 

● Sensibilitzar a tota la comunitat educativa en la necessitat d'evitar 

l'absentisme. 

● Sensibilitzar el claustre sobre la necessitat de treballar per l'educació 

antiracista. 

● Sensibilitzar la comunitat educativa en el treball d'educació emocional. 

● Sensibilitzar la comunitat escolar en el valor educatiu i participatiu de la 

norma 

● Sensibilitzar tota la comunitat educativa en la necessitat d'evitar 

l'absentisme. 

● Valorar i fer explícit els progressos de l'alumnat nouvingut, tant pel que 

fa als seus aprenentatges com als aspectes de relació amb el grup. 

● Incloure dins del pla de formació assessorament per al professorat en 

formació sobre gestió d'aula. 

● Sensibilitzar al claustre de la necessitat d'establir una bona acollida. 

● Sensibilitzar al claustre en el treball de la competència social. 

● Sensibilitzar el claustre en la necessitat de potenciar una cultura de la 

mediació. 

 



 

● Sensibilitzar el claustre en la necessitat de tractar els conflicte com a font 

d'aprenentatge mutu. 

● Sensibilitzar la comunitat educativa en la necessitat del treball en la 

coeducació i en la prevenció de la violència masclista. 

 

Entorn 

 

●  Col.laborar amb les entitats culturals del municipi en temes problemàtics 

com ara la violència xenòfoba, l'abús de tòxics, els accidents per 

infraccions del codi de circulació, els grups violents, etc. 

● Col.laborar amb l'Administració local en la detecció i prevenció de 

conflictos de caire racista. 

● Col.laborar estretament amb les administracions locals per tal de 

promoure actuacions preventives en relació als conflictes que es 

produeixen fora de l'espai del centre. 

● Convertir els espais del centre educatiu (biblioteca, aules...) en espais de 

convivència. 

● Coordinar-se amb les administracions locals perquè les actuacions 

culturals, lúdiques i esportives municipals tinguin una dimensió 

integradora i convivencial. 

● Crear, per part de l'AMPA, un servei d'acollida per a les famílies que 

arriben noves al centre per informar-les dels objectius de l'AMPA i de les 

activitats que organitzen. 

● Elaborar actuacions per la participació de les famílies, especialment de 

l'alumnat en risc. 

● Elaborar la carta de compromís educatiu entre les famílies i el centre per 

afavorir la bona convivència i la implicació conjunta per assolir-la. 

● Fer conèixer a l'alumnat l'oferta d'entitats de la zona i les activitats que 

promouen. 

● Fer sentir a tota la comunitat educativa un clima de seguretat ide 

confianza coordinant-nos amb els agents de seguretat pública. 

 



 

● Fomentar la carta de compromís educatiu com a instrument que 

estableix el marc de comunicació on són possibles les aliances i les 

complicitats entre la família i el centre. 

● Fomentar la formació dels diferents agents educatius en llengua 

catalana i en la normalització lingüística. 

● Incloure la competència social en els continguts de formació per a 

famílies i relacionar-los amb els continguts treballats a les tutories dels 

seus fills. 

● Mantenir contacte periòdic al llarg de tot el curs escolar amb els agents 

de seguretat pública i d'atenció social i sanitària del municipi. 

● Oferir mediació a les persones que plantegen conflictes amb els 

alumnes del centre. 

● Organitzar xerrades i convidar els diferents agents de l'entorn a 

participar en les activitats formatives del centre per donar a conèixer 

normatives d'ús de la via pública 

● Potenciar que l'alumnat conegui i participi en les activitats que promouen 

les entitats culturals, esportives i de lleure de l'entorn en aquests temes. 

● Presentar a totes les famílies les diferents formes de participar en el 

centre i de donar suport al procés educatiu dels seus fills. 

● Promoure i acompanyar la participació i la implicació de tot l'alumnat en 

les diferents entitats locals, culturals, esportives i cíviques de l'entorn. 

● Promoure i valorar la participació i implicació de l'alumnat en les 

diferents entitats locals, culturals, esportives i cíviques. 

● Promoure la participació de la coordinació de mediació en els seminaris 

de la xarxa territorial 

● Promoure la participació de les famílies en activitats a favor de la cultura 

de la pau. 

● Promoure la participació de les famílies en activitats destinades a la 

promoció de la convivència intercultural, el coneixement mutu i l'acceptació 

del dret a la diferència. 

● Promoure la participació de les famílies en les activitats a favor de la 

gestió positiva de conflictes. 

 



 

● Promoure la participació de les famílies en les activitats organitzades pel 

centre per potenciar la comunicació entre elles i entre els diferents membres 

de la comunitat educativa. 

● Promoure la participació de les famílies en les diferents actuacions. 

● Promoure la participació en l'educació en el lleure i el compromís cívic 

del nostre alumnat. 

● Promoure projectes de convivència locals (intercentres, administració 

local, policia de proximitat, entitats educatives...). 

● Reflectir en actes i celebracions la diversitat lingüística del centre (per 

Sant 

● Jordi produir textos narratius i poètics en les llengües d'origen de 

l'alumnat, fer recitals de poesia i lectura de textos en diferents 

llengües...) 

● Sensibilitzar la comunitat educativa per detectar les necessitats que, en 

matèria de convivència, es consideren més urgents per tractar en l'entorn 

comunitari 

● Utilitzar els recursos de l'entorn per millorar el procés d'acollida 

(traductors, mediadors, promotors, entitats, associacions,...). 

● Utilitzar els recursos de l'entorn per millorar el procés d'acollida 

(traductors, mediadors, promotors, entitats, associacions...). 

● Utilitzar els serveis de mediació ciutadana en aquells conflictes en què el 

centre es vegi implicat (particularment en el cas que hi hagi ex-alumnes 

implicats). 

● Vetllar per un tractament no alarmista dels temes de violència. 

● Col.laborar amb els serveis de mediació comunitària, familiar i penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Competència social 

 

Aula 

 

● Planificar dinàmiques de grup per practicar l'assertivitat entre els 

companys. 

● Potenciar la tutoria entre iguals,. 

● Potenciar l'assemblea com a espai de reflexió compartida entre docents i 

alumnes sobre les situacions quotidianes de centre. 

● Programar dinàmiques d'aula perquè l'alumnat faci tasques concretes de 

responsabilització. 

 

Centre  

 

● Concretar en el Pla anual de centre actuacions que promoguin el 

compromís cívic. 

● Incorporar els valors de la competència social al Projecte educatiu i a la 

resta de documents del centre. 

● Preveure en l'horari de centre la realització d'assemblees de classe i 

reunions de delegats i delegades. 

● Preveure espais i temps de relació informal per a tots els professionals i 

les famílies, com sopars de promoció, celebracions,... 

● Promoure campanyes d'acció cívica en el centre. 

● Tenir en compte en els criteris d'avaluació de les competències bàsiques 

la competència social. 

 

Entorn  

 

● Convidar agents educatius de l'entorn a participar en les activitats 

formatives del centre. 

 

 

 



 

Comunicació 

 

Aula  

 

● Deixar que l'alumnat expressi els seus sentiments abans de valorar-lo. 

● Fer activitats amb l'alumnat que els permetin interactuar i dialogar amb 

altres persones de manera competent. 

● Fer servir les tecnologies de l’informació i de la comunicació com a eina 

per enriquir la competència educativa. 

● Fixar-nos en el to de veu que utilitzem, en la fluïdesa verbal i en la 

claredat en l'exposició quan fem alguna intervenció a l'aula. 

● Formar l'alumnat en els diferents tipus de comunicació verbal i no verbal 

(visual, gestual i corporal) per a la millora de la comunicació. 

● Incorporar a l'aula activitats d'interacció entre l'alumnat per a la millora 

de la competència de comunicació oral (conversar, escoltar, parlar). 

● Planificar i seqüenciar els continguts d'educació la competència 

lingüística a les diferents àrees curriculars. 

● Potenciar el treball cooperatiu entre iguals a l'aula. 

● Promoure activitats que permetin expressar i argumentar opinions, 

pensaments, emocions i vivències. 

● Treballar explícitament l'expressió i la interpretació de diferents tipus de 

discursos adequats a la situació comunicativa i en diferents contextos socials 

i culturals. 

● Treballar la llengua oral i la comunicació a totes les àrees. 

 

Centre  

● Incloure propostes de creació i ús de revistes en suport paper o digital, 

blocs, webs i tot tipus de recursos telemàtics com a eines per a la millora 

comunicativa de la comunitat educativa. 

● Incorporar els valors de la competència lingüística al projecte educatiu, 

al Projecte lingüístic i a la resta de documents interns del centre. 

● Preveure espais i canals de comunicació que facilitin la relació entre els 

 



 

membres de la comunitat educativa. 

● Sensibilitzar el claustre en la necessitat de potenciar la comunicació 

entre tots els membres de la comunitat educativa. 

● Sensibilitzar el claustre i tota la comunitat educativa de l'ús del català 

com a llengua de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats. 

 

Entorn  

 

● Promoure jornades i grups de treball amb les famílies per parlar i debatre 

sobre el valor de la comunicació i la seva incidència en les relacions 

personals, familiars i socials. 

 

Mediació 

 

Aula  

● Introduir l'assemblea de classe com a espai de diàleg on tractar 

conflictes vinculats a la convivència i al treball escolar. 

 

Educació emocional 

 

Aula  

● Fer treballar els alumnes i les alumnes de manera que puguin 

desenvolupar i aplicar els diferents tipus d'intel·ligència. 

● Potenciar un espai i un temps a l'aula per poder gaudir de períodes de 

silenci, que permetin a l'alumnat els moments d'introspecció i reflexió propis 

de l'aprenentatge. 

● Realitzar activitats tutorials que capacitin l'alumne a fer front als impulsos 

emocionals i ser capaç de regular-los de forma positiva. 

● Utilitzar les dinàmiques de l'aula dels programes de competència 

emocional existents per expressar, comprendre i autoregular les seves 

emocions de manera positiva. 

 



 

● Centre Contemplar en l'atenció individualitzada els aspectes emocionals 

i afectius i les expectatives dels alumnes i les seves famílies. 

● Incorporar els valors de l'educació emocional al Projecte educatiu i a la 

resta de documents de centre. 

● Introduir els continguts d'educació emocional en el currículum per a 

grups concrets o bé per a tot l'alumnat d'un nivell educatiu determinat. 

● Revisar les programacions per veure si hi són inclosos els temes 

d'educació emocional i desenvolupament personal. 

● Entorn Col·laborar en l'elaboració d'un projecte de convivència 

comunitari intercentres i amb la resta d'agents educatius de l'entorn. 

 

Educació per la pau 

 

Aula 

 

● Aprofitar els esdeveniments puntuals per abordar el tema de la pau. 

● Assegurar-nos que els materials educatius utilitzats estan impregnats de 

valors fonamentadors d'una cultura de pau. 

● Crear condicions per poder valorar i gaudir del silenci. 

● Generar àmbits que afavoreixin relacions interpersonals properes i 

respectuoses entre el professorat i l'alumnat. 

● Identificar situacions d'injustícia per establir debats i reflexions a favor 

d'una societat millor. 

● Promoure metodologies que fomentin l'aprenentatge autònom, crític, 

cooperatiu i socio-afectiu. 

● Valorar i potenciar l'esforc i el compromís personal per a la construcció 

de la pau. 

 

Centre  

 

● Incorporar la cultura de la pau al Projecte educatiu i a la resta de 

documents del centre. 

 



 

● Introduir pràctiques que afavoreixin l'exercici de la pau social a la tutoria 

entre iguals o en tasques de responsabilitat. 

● Participar d'algun projecte de foment de la pau com a experiència 

educativa 

● Promoure accions concretes en favor de la pau (convidar persones que 

dediquen els seus esforços a construir la pau en un context de conflicte 

armat, o bé associacions pacifistes autòctones, perquè expliquin el seu 

testimoniatge i la seva implicació). 

 

Entorn  

● Convidar agents educatius de l'entorn a participar en les activitats 

formatives del centre. 

 

Inclusió 

 

Aula  

● Aplicar metodologies inclusives per atendre tota la diversitat (treball 

cooperatiu, grups interactius, aprenentatge dialògic, treball per projectes...). 

● Buscar diferents tipus d'ajuts externs: estudiants en pràctiques, 

voluntaris... 

● Dur a terme activitats de docència compartida: dos professors amb 

un mateix grup d'alumnes. 

● Implicar el professorat de suport en la planificació, adaptació 

d'activitats i materials per l'aula i en la revisió de la programació. 

● Introduir materials i eines de suport per atendre la diversitat. 

● Organitzar l'espai de l'aula perquè es pugui treballar tant en grups 

com individualment. 

● Promoure l'autoregulació de l'aprenentatge mitjançant la reflexió 

individual, en grup reduït i col.lectiva sobre l'assoliment dels objectius 

tant en grup com individualment. 

● Realitzar programacions multinivell. 

● Treballar la tutoria personalitzada i la tutoria entre iguals. 

 



 

Centre  

 

● Concretar en el Pla anual actuacions inclusives, com són els horaris, 

com es destinen els suports a l'aula, els espais de coordinació,... per a 

tota la comunitat educativa. 

● Incorporar els valors de la inclusió al Projecte educatiu i a la resta de 

documents del centre. 

 

Entorn  

● Participar i promoure accions per difondre i millorar l'educació inclusiva a 

tots els centres del municipi. 

 

Educació Intercultural 

 

Aula  

 

● Actuar des de la cosmovisió: introduir continguts d'història, art, literatura, 

ciència, etc. de cultures no occidentals. 

● Adreçar-se a tot l'alumnat utilitzant el nom i els cognoms amb una 

pronunciació correcta. 

● Afavorir que l'alumnat que ha resolt un problema de racisme pugui 

compartir la seva experiència (en el seu grup, en la comissió de 

mediació...). 

● Analitzar i valorar exemples de materials amb continguts implícitament o 

explícitament racistes per fer conscients els estudiants de les seves 

implicacions. 

● Divulgar, explicar i considerar les celebracions de les diferents 

comunitats presents a l'aula i en el centre. 

● Plantejar activitats escolars que permetin que l'alumnat d'altres orígens 

mostri els seus coneixements o habilitats. 

● Presentar i analitzar els fets històrics de dominació, des dels punts de 

vista del dominador i del dominat. per evitar el reduccionisme històric. 

 



 

● Programar activitats on es valorin aspectes i elements positius de totes 

les cultures, evitant caure en tòpics i elements folklòrics. 

● Reconèixer que l'alumnat nouvingut és portador de coneixements previs 

i fer-lo participar activament en les activitats del grup classe. 

● Tenir en compte el tractament de la diversitat cultural, els estereotips i 

els prejudicis a l'hora d'elegir llibres de text i material didàctic. 

 

Centre 

●  Disposar de llibres i materials que tractin sobre les diverses cultures o 

ètnies de l'alumnat del centre i de l'entorn. 

● Disposar i difondre de canals de comunicació perquè la comunitat 

educativa pugui contribuir en la detecció de situacions racistes i 

col·labori en la seva prevenció. 

● Elaborar i difondre un protocol d'actuació per als conflictes greus. 

● Ensenyar a l'alumnat un repertori de jocs de pati en els quals hi puguin 

● participar tothom. 

● Facilitar l'exercici del dret de llibertat religiosa, amb diferents adaptacions 

del 

● menú escolar: menú ordinari, menú de règim i menú vegetarià; sense 

● augmentar exageradament el nombre d'opcions. 

● Fer conèixer i coordinar amb els diferents serveis del centre (servei 

d'acollida 

● matinal, menjador escolar, activitats extraescolars...) les orientacions i 

les 

● propostes pel que fa al dret a la diferència, l'equitat i l'educació 

antiracista. 

● Fer sentir a tota la comunitat educativa un clima de seguretat i de 

confiança. 

● Fer servir estratègies d'avaluació amb l'objectiu que tot l'alumnat que 

s'ha 

● incorporat recentment al centre pugui mostrar els seus coneixements i 

les 

 



 

● seves habilitats. 

● Garantir que els professionals del centre coneguin aspectes importants 

relacionats amb l'alumnat nouvingut i la seva cultura. 

● Promoure activitats lúdiques i esportives que permetin la creació 

d'experiències vivencials positives i enriquidores. 

 

Entorn  

● Obrir el centre a les entitats de l'entorn perquè les puguin fer conèixer a 

l'alumnat i a les seves famílies. 

 

 

Resolució de conflictes 

 

Absentisme 

Aula  

● Implicar els companys de classe i el professorat en la valoració de la 

importància de l'assistència a l'aula. 

 

Entorn 

● Col.laborar amb la comissió local d'absentisme. 

● Col.laborar amb l'administració local per a la detecció de l'absentisme, 

l'anàlisi dels factors de risc, la intervenció i reflexió sobre els resultats 

aconseguits en la millora de l'assistència. 

 

Conflictes greus 

Aula  

● Adaptar determinats continguts curriculars per tal de donar una 

resposta,d'una manera individualitzada, a les necessitats de l'alumnat 

absentista, 

procurant que participi i s'impliqui en el procés formatiu. 

● Analitzar en assemblees de grup els factors de vulnerabilitat en relació al 

clima de convivència. 

 



 

● Animar a l'alumnat a formar part de l'equip de mediació i a sol.licitar 

mediación quan sigui adient. 

● Aplicar metodologies inclusives per atendre tota la diversitat ( treball 

cooperatiu, grups interactius, aprenentatge dialògic, treball per projectes, 

aprenentatge-servei...) 

● Dur un registre sistemàtic dels conflictes de l'aula: freqüència, tipologia, 

franja horària, matèria... i de les actuacions del professorat en 

cadascuna de les circumstàncies. 

● Educar l'alumnat en la capacitat d'esforç, de compromís i de lluita no 

violenta. 

● Elaborar i aplicar un registre acumulatiu de les absències amb 

informacions quantitatives i qualitatives (causes, circumstàncies, 

processos) per grup classe que permetin el seguiment de l'alumnat. 

● Elaborar materials de registre dels conflictes que es donen a l'aula. 

● Fer activitats per a la cerca, selecció i processament de la informació, a 

partir de tot tipus de mitjans. 

● Fer activitats, a les sessions de tutoria, en què l'alumnat comparteixi i 

discerneixi clarament els límits entre conductes impròpies i identifiqui 

conductes greument perjudicials per a la convivència. 

● Fer participar l'alumnat del procés d'establiment de normes de 

convivència. 

● Fer participar l'alumnat en la decoració i l'organització de la classe. 

● Fer treballar a l'aula les normes de convivència del centre, 

reformulant-les, en cas de que sigui necessari, perquè siguin 

entenedores per a tot l'alumnat.. 

● Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (tutoria entre iguals, treball 

d'investigació, ensenyament recíproc...) i aprenentatge dialògic. 

● Formar l'alumnat en la comunicació audiovisual. Fer-lo capaç d'entendre 

els missatges audiovisuals i de crear els seus propis missatges. 

● Gestionar la comunicació i col.laboració amb les famílies per afavorir-ne 

la implicació en la solució dels conflictes. 

● Incloure en les reunions de l'equip docent l'anàlisi dels conflictes, les 

 



 

possibles causes i les propostes de millora i prevenció. 

● Introduir pràctiques a l'aula que afavoreixin l'exercici de la participació 

democràtica. 

● Mantenir el contacte visual amb el nostre alumnat. 

● Motivar explícitament l'assistència des de l'acció tutorial. 

● Observar la transmissió, als mitjans audiovisuals, dels models dominants 

a la nostra societat així com els seus valors i creences. (El rol masculí i 

femení, la invisibilitat de la població immigrada, el racisme...). 

● Oferir recursos personals i col.lectius a les persones per evitar la 

violència en els conflictes. 

● Plantejar activitats on l'alumne hagi de confiar plenament en si mateix 

per millorar les seves habilitats comunicatives (exposicions orals, 

debats...) 

● Presentar els plans de prevenció local i el treball de la policia de 

proximitat 

● mitjançant xerrades a càrrec de professionals de serveis socials i 

d'agents dels cossos de seguretat públics. 

● Preveure estratègies de detecció de conflictes greus. 

● Programar tallers per desenvolupar en l'alumnat competències de gestió 

           positiva de conflictes. 

● Realitzar tallers o sessions de formació, adreçades a alumnes, a càrrec 

de professionals sobre autoestima, maltractament, assetjament, consum 

i dependència de tòxics. 

● Recollir l'assistència diària de l'alumnat i fer-ne un registre setmanal, per 

tal de permetre la intervenció immediata en el moment de detectar 

situacions d'absentisme escolar. 

● Reorganitzar periòdicament els grups dins l'aula per fomentar la relació 

entre l'alumnat. 

● Tenir en compte les intel.ligències múltiples quan es programen les 

unitats didàctiques. 

● Tenir una estratègia flexible d'assignació de llocs per seure a l'aula que 

afavoreixi la coherència social del grup. 

 



 

● Treballar amb l'alumnat algunes normes tàcites de comportament que 

mantenen entre ells i que comporten problemes de funcionament 

i convivència (el concepte de "xivato", l'encobriment d'una amenaça...) 

 

Centre  

● Contribuir, amb diferents actuacions i actituds, a que l'alumnat i tota la 

comunitat educativa percebin el clima de seguretat i confianca necessari per 

poder treballar i estiguin convencuts que el centre intervé amb rapidesa per 

protegir els qui pateixen alguna situació de violència o maltractament. 

● Disposar de canals de comunicació clars i fiables per tal que l'alumnat i les 

seves famílies puguin contribuir en la detecció de situacions d'injustícia, 

violència o maltractament i col.laborin en la seva prevenció. 

● Disposar de canals de comunicació (mail, bústia, telèfon, persona de 

confiança, ...) i difondre'ls per tal que l'alumnat i les seves famílies puguin 

     contribuir en la detecció de situacions racistes i col·laborin en la seva 

prevenció. 

● Donar a conèixer a tots els membres de la comunitat educativa les 

normes d'Organització i Funcionalment del Centre, com també el 

protocol marc d'actuació en casos d'abusos sexuals i altres 

maltractaments greus a menors. 

● Facilitar informació a tota la comunitat educativa sobre les competències 

i el funcionament de les forces de seguretat i dels serveis socials. 

● Fer conèixer a tota la comunitat educativa l'existència i funcionament de 

la Unitat de Suport a la Convivència Escolar (USCE), una unitat 

d'assessorament telefònic i si cal també presencial, format per 

professionals 

docents, de la Inspecció educativa i de l'Assessoria jurídica del 

Departament d'Ensenyament. 

● Oferir a l'alumnat, sempre que sigui possible, el programa de mediació 

com a alternativa a un procés sancionador i, en cas contrari, com a 

actuació educativa complementària. 

● Vetllar per un tractament no alarmista dels temes de violència. 

 



 

Conflictes lleus 

 

Actuacions 

Centre  

● Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la diversitat i 

explicitar-ho en el Projecte educatiu de centre. 

● Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la diversitat i 

explicitar-la en el Projecte educatiu de centre. 

● Implicar totes les persones de la comunitat educativa en la gestió de 

conflictes. 

● Incorporar en el marc de l'Acció tutorial el treball per al desenvolupament 

de competències pròpies de l'àmbit de la convivència: competència 

social, dinàmica de grup, educació emocional, educació sexual... 

● Incorporar en les NOFC la tipificació i les propostes d'actuació del centre 

en cas de petits conflictes, a més de la seva diferenciació amb els 

conflictes greus. 

 

 

Participació 

Actuacions 

Aula  

● Debatre a l'aula el paper i el perfil significatiu dels delegats i delegades. 

● Implicar l'alumnat en el seguiment i en els processos d'avaluació de les 

activitats d'aula. 

 

Estructura i gestió de recursos 

Actuacions 

Aula  

● Acostumar l'alumnat a no començar a treballar si no hi ha un clima d'aula 

favorable per a l'aprenentatge. 

● Arribar a acords amb les famílies sobre les actituds necessàries per a 

una bona dinàmica d'aula. 

 



 

● Dedicar els primers dies de curs a treballar aquelles rutines, tant 

organitzatives com convivencials, que afavoreixin l'aprenentatge 

(encarregats, el lloc destinat a cada cosa,...). 

● Disposar d'espais de comunicació a l'aula per afavorir les relacions 

positives (bústies per fer propostes de millora,...). 

● Disposar d'un tauler d'anuncis per informar de les diferents activitats que 

es facin al centre i a l'entorn. 

● Fer ús de mètodes d'aprenentatge actiu i cooperatiu (tutoria entre iguals, 

treball d'investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre 

iguals,...). 

● Incloure en les reunions d'equip docent qüestions relatives a 

l'organització d'aula per afavorir la convivència. 

● Organitzar l'espai d'aula en funció de les metodologies emprades. 

● Utilitzar estils docents que fomentin la participació activa de l'alumnat. 

● Utilitzar metodologies que potenciin relacions positives. 

● Centre Concretar en les NOFC l'ús de diferents mètodes de gestió dels 

conflictes com poden ser la mediació, la negociació o l'arbitratge. 

● Distribuir els espais del centre tenint en compte les característiques dels 

grups i les necessitats de l'alumnat per tal d'afavorir un bon clima de 

centre. 

● Potenciar la figura del tutor/a com a element clau en el procés de 

formació de l'alumnat. 

● Preveure franges horàries per treballar la convivència entre els diferents 

òrgans de gestió i participació (equips docents, comissions de treball,...). 

● Preveure, dins l'organigrama del centre, l'espai necessari per a les 

trobades de la comissió de convivència. 

● Entorn Dissenyar conjuntament amb l'AMPA estratègies per promoure la 

seva participació en temes de convivència. 

 

 

 

 

 



 

Norma 

Actuacions 

Aula 

 Aplicar la normativa existent a l'aula. 

 

Entorn 

 

Elaborar protocols d'àmbit comunitari de detecció i actuació davant accions 

contràries a les normes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEXOS 
PROTOCOLS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 
 



 

 

 



 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 


