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COORDINACIÓ EQUIP DOCENT 

 
 

COMISSIÓ FORMACIÓ 
PLA DE CONVIVÈNCIA  - CURS 2018/2019 
mestres que han desenvolupat la formació:Esther Roig i Eva Lancharro. 

 
D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, 
per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del 
Projecte de convivència en els centres educatius dins el 
marc del Projecte educatiu de centre, els centres educatius 
del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir 
implementat el Projecte de convivència en el marc del seu 
Projecte educatiu, com a molt tard, el març de 2020. 
 
Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de 
tres nivells diferents: valors i actituds, resolució de 
conflictes i el marc organitzatiu. Així mateix, aquestes 
accions han d’anar adreçades a la millora de la convivència 
en tres àmbits diferents, aula, centre i entorn, en el 
benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits 
d'intervenció afavoreix la transferència d'aprenentatges, 
valors, actituds i hàbits relacionals. 
 
 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781530&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781530&language=ca_ES


 
OBJECTIUS ESPECÍFICS DE TREBALL 

 
1. Calendaritzar tres sessions de claustre per incentivar el 

diàleg entorn la convivència educativa del centre. 
. 30 de novembre de 2018 
. 11 de febrer de 2019 
. 13 de maig de 2019 

2. Dinamitzar una sessió per la detecció dels punts a 
desenvolupar en l’elaboració del PdC. 

. RECULL DE DADES 
3. Fomentar l’elaboració d’una enquesta relacionada 

amb un dels tres àmbits d’actuació per respondre amb 
la comunitat educativa. 

. ENQUESTA A L’AULA 
4. Incentivar la formació d’una comissió que gestioni les 

mesures a considerar en l’elaboració del PdC. 
. PENDENT 

5. Realitzar les preguntes necessàries per tal d’establir 
una xarxa comunicativa coherent i respectuosa al 
procés d’elaboració del PdC. 

 
 

INFORMACIONS AL DRIVE 
. esborrany en elaboració 
. materials orientatius de formació i portal de centre 
. enquesta en format de proposta per l’aula de primària 
. recull de dades  
 
 



ORGANIGRAMA VISUAL 

 


