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1. Contextualització 
 

L’Escola Joan Maragall és un centre docent públic d’educació infantil i primària depenent del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a la vila d’Arenys de Mar, a la comarca del 

Maresme. Com a centre de titularitat pública es regeix per la normativa i directrius de 

l’administració. 

Aquest projecte de convivència neix de la voluntat de l'equip de mestres d'intentar crear una 

comunitat educativa a l'entorn d'un ideari compartit. Té com a missió contribuir a l’èxit 

personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat i també millorar la convivència entre tota la 

comunitat educativa. 

 

L’escola està dividida en dos edificis: l’Edifici Ana Mº Ravell i l’edifici del Rial. Al primer estan 

ubicats els nivells de P3 fins a 1r, i al segon, de 2n fins a 6è. Actualment, en la majoria de nivells 

l’escola és de triple línia.  

L’escola Joan Maragall va néixer el curs 1960 -1961 gràcies a la il·lusió d'un grup de mestres per 

crear i consolidar un projecte educatiu. Actualment podem dir que hem crescut com a equip i 

aquestes il·lusions s’han anat fent realitat.  És una escola amb seixanta anys d’història, que ha anat 

progressant cap a una línia pedagògica innovadora, renovadora i inclusiva.  

Aquest camí continua amb la voluntat d'un equip de mestres que vol fer créixer l'escola des de la 

seva diversitat i riquesa, tot compartint les seves il·lusions i propostes pedagògiques. Comptem, 

a més, amb la imprescindible col·laboració de les famílies i de la resta de comunitat educativa , 

com per exemple els diferents agents externs.  Aquest compromís conjunt ens permet 

reflexionar i actuar per tal de caminar tots junts cap a la implantació de projectes de 

transformació educativa, que permetin que el nostre alumnat assoleixi un creixement personal i 

acadèmic vetllin per un desenvolupament òptim d'adaptació i d'inserció social. Aquests 

processos cal que contemplin l’alumnat i les famílies nouvingudes, el professorat, el personal no 

docent i la resta d’alumnes i les seves famílies. adient a les seves característiques i possibilitats. 

L’arribada creixent de famílies nouvingudes i la nombrosa mobilitat d’alumnes i professionals en 

els centres educatius, fa evident la necessitat d’establir processos d’acollida que  

 
En el nostre PEC, ens definim com una escola: Acollidora, participativa, inclusiva, formadora, 

catalana, artística, innovadora, aconfessional i coeducativa. En definitiva, volem ser una escola, on 

totes les famílies se sentin implicades en el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles. Una escola 

que escolta i es comunica amb tota la comunitat educativa, atenent les seves necessitats, 

propostes i neguits. 
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2. Diagnosi de la situació 

L’actual projecte és un recull de totes les dinàmiques escolars que tenen com a objectiu comú la 

participació, la convivència i la inclusió per millorar la cohesió social. 

Queda recollit en aquesta graella: 
 

PRÀCTIQUES 

en relació a 
ACTUACIONS 

 
 

 
Acollida 

Pla d’acollida per a mestres: existeix un protocol d’acollida per a mestres que inclou des de 

les informacions bàsiques per adaptar-se al funcionament i a aspectes organitzatius del 

centre als principis que regeixen el projecte educatiu.  

 

 Hi ha una comissió d'acollida específica i també de comiats. s'encarrega de preparar 

dinàmiques per presentar el claustre als nous mestresi acomiadar aquelles persones que 

deixen l'escola. 

 

També s’adjudica un mestre acompanyant al docent que arriba per primer cop a l’escola, 

que té com a objectiu resoldre dubtes, acompanyar. Aquest mestre serà algú del mateix 

cicle o de la mateixa especialitat.  

 

Es dóna un document als mestres, tant a principi de curs com en el moment que s’arriba a 

l’escola amb informacions d'organització general com específics dels diferents cicles i 

acords presos per seguir la línia d’escola. 

 

Pla d’adaptació de nous alumnes: dirigit a les famílies que entren noves a l’escola, tant a p3 

com a cursos intermedis. Inclou totes les informacions necessàries per a incorporar-se a 

l’escola i el protocol a seguir des del centre. 

 
 

Coeducació 

Elecció d’un membre del consell escolar: hi ha un membre del consell escolar que té el 

càrrec de vetllar per la coeducació al centre 

Revisió de tots els documents d’escola: tots els documents d’escola són revisats atenent a 

criteris de vocabulari no sexista i/o discriminatori. 

 

Inclusió 

Inclusió d’alumnat amb retard d’aprenentatge: Sol·licitud de vetlladors/es per als alumnes 

amb NEE de caire mèdic per tal que puguin assistir a aules ordinàries. Coordinació de la 

MEE amb la mestra d’aula per tal que l’alumnat romangui el màxim de temps a l’aula 

ordinària. 

Resolució de 

conflictes 

Aplicació de pràctiques restauratives en la resolució de conflictes: Desenvolupen el 

pensament causal, conseqüencial i alternatiu.  
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Programes de 

cooperació 

Pla de participació i cooperació de l’alumnat: És un pla en el que intervenen els alumnes de 

tota l’escola. Té diferents actuacions: 

● Apadrinament d’alumnes 
● Assemblea de delegats: quinzenalment es plantegen temes d’interès general i es 

prenen decisions 
● Participació en el Consell d’Infants del poble. 

. Comissions mixtes de famílies i mestres: Existeixen comissions vinculades al consell escolar 

formades per pares i mares i mestres del centre  

. Borsa de famílies acompanyants. 

. Activitats amb participació de  famílies. 

 
 
 
 

Altres 

Hi ha una sèrie d’actuacions encaminades a donar a conèixer el projecte d’escola a les 

famílies que fan que millori la comunicació entre els sectors i la participació. 

Aquesta diagnosi posa en evidència que hi ha aspectes consolidats i d’altres que cal seguir 

analitzant. Per tot això, es decideix seguir treballant aquest document al llarg del curs 2020-21 

conjuntament amb el claustre i amb el Consell Escolar. 
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3. Objectius 

El referent normatiu del nostre projecte és 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. 

El nostre Projecte de Convivència reflecteix les accions que desenvolupem per capacitar 

tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva 

dels conflictes. 

També vol desenvolupar les capacitats relacionades amb la competència social i ciutadana, 

procurant que l’alumnat aprengui a conviure i habitar el món. 

 

 

Currículum educació primària - Decret 119/2015, de 23 de juny 
 

Totes aquestes accions van adreçades a la millora de la convivència des de diferents àmbits 

d’intervenció: 

● Aula 

● Centre 

● Entorn 
 

El següent gràfic mostra com les actuacions que descriu aquest projecte queden 

emmarcades dins la nostra comunitat educativa. 

Els temes del nostre Projecte de convivència es desenvoluparan seguint aquest quadre de doble 

entrada. 

 ÀMBIT 

NIVELL AULA CENTRE ENTORN 

VALORS I ACTITUDS Coeducació 

Educació intercultural 

Educació per la pau 

Educació socioemocional 

Educar en el respecte 

Educar en l’esforç i la responsabilitat 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 

Inclusió 

RESOLUCIÓ DE 

CONFLICTES 

Absentisme 

Conflictes greus 

Gestió i resolució positiva de conflictes 

ORGANITZACIÓ DEL 

CENTRE 

Acollida 

Comunicació 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=781530&amp;language=ca_ES
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Estructura i gestió de recursos 

Norma 

Participació 

 

 

 

 

Totes aquestes accions poden ser abordades des de tres nivells diferents: valors i actituds, 

resolució de conflictes i marc organitzatiu. 

Totes aquestes actuacions comparteixen els següents objectius: 

Els  5 objectius generals del Projecte de Convivència són: 

1. Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat 

escolar. 

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

3. Potenciar l’equitat, el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors 

compartits. 

4. Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del 

conflicte. 

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. 
 

Aquests objectius es concretaran a les Programacions Anuals, tenint en compte les 

necessitats detectades al centre. Es formularan els indicadors d’avaluació per permetre 

conèixer el grau d’assoliment dels objectius específics i es concretaran les mesures de 

prevenció, detecció i intervenció educatives. 

 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protoco
ls/ 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/
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4. COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

L’escola compta amb una comissió que vetlla per la convivència i el clima escolar. Està 

representada per mestres, famílies, un referent de coeducació i l’equip directiu. Totes 

aquestes persones són membres del consell escolar. 
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5. Actuacions 
 
 

7.1. Recull dels diferents cicles sobre el treball de valors i actituds 

 
Els valors i actituds són totes aquelles accions proactives, afavoridores de la convivència que 

contribueixen a crear un bon clima escolar, ajuden a fer que l’alumnat sigui competent en la 

relació amb si mateix, amb els altres i el món, i propicien l’èxit acadèmic, personal, social i 

laboral. 

A continuació detallem el conjunt d’activitats que es realitzen a cada cicle en relació a cada 

aspecte: Coeducació, educació intercultural, educació per la pau, educació socioemocional, 

educar en el respecte, educar en l’esforç i la responsabiltiat, educar en la gestió positiva dels 

conflictes i inclusió. 

 

5.1.1 Coeducació 

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i 

individualitats de les nenes i els nenes, i de les noies i els nois, independentment del seu sexe, 

orientació afectivosexual, identitat o expressió de gènere, potenciant així la igualtat real 

d’oportunitats. 

ACTUACIONS A NIVELL DE CENTRE   

- Tenir cura del material que tenim a l’aula (llibres, revistes, llibres de text… línies 

editorials…videos, música..jocs...) 

- Fomentar que els espais de lleure siguin oberts a aquesta mirada. (comissió d’espais de 

l’escola) 

- Vetllar perquè els components de l’assemblea d’alumnes siguin paritaris. 

- Promocionar un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament ambdós sexes. 

- Utilitzar el sentit cooperatiu dins i fora de l’aula. 

- Evitar la transmissió d’estereotip 

ACTUACIONS A NIVELL D’AULA 

Educació Infantil 
- En el nostre dia a dia ja es fa una educació coeducativa. La nostra filosofia es 

basa en un aprenentatge coeducatiu. Hi ha aspectes on s’hi fa més èmfasi: 

● ambients d’aprenentatge amb material no sexista 
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● parelles i equips cooperatius  

● Tenir cura del llenguatge que emprem. 

● Tenir cura del material que tenim a l’aula (llibres, revistes, jocs,...) a 

l’abast dels infants. 

Cicle Inicial 
- La jornada de la dona esportista. Activitat relacionada amb  els àmbits 

d’educació física i medi social  per donar visibilitat a l’esport femení. 

- Taller de les dones artistes a primer curs.   

- Tenir cura del llenguatge que emprem. 

- Tenir cura del material que tenim a l’aula (llibres, revistes, llibres de 

text...línies editorials…videos, música..jocs...) 

- Fomentar la reflexió i el debat. (introduir temes) 

- Fomentar que els espais de lleure siguin oberts a aquesta mirada. (comissió 

d’espais de l’escola) 

Cicle Mitjà - Llibre El talp Eudald i la Violeta Vullserjo  

- Destacar la dona en diferents àmbits que van sorgint en el dia a dia.  

Cicle Superior - Lectura del llibre Nenes rebels 

- Projecte interdisciplinar i eix vertebrador de tota l’escola del paper de la 

dona al món. 

- Àrees de llengua. Treballar la poesia i que la temàtica sigui sobre la 

coeducació. 

- Quan es treballa per equips cooperatius 

- Quan s’escullen càrrecs de responsabilitat 

- Quan es fan parelles de treball 

- Als tallers matemàtics incloent activitats i exemples a analitzar sobre, per 

exemple, el paper de la dona al món i treballar l’estadística.  

- Destacar la dona en diferents àmbits que van sorgint en el dia a dia. 

- 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, webs, 
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5.1.2 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 de drets, deures i oportunitats de totes les persones i el dret a la diferència en un marc 

de valors convivencials compartits, tot promovent espais de relació i inclusió. Així mateix, 

promou l’ús de la llengua catalana en un marc pluriglingüe com un element de cohesió i 

igualtat d’oportunitats. 

ACTUACIONS A NIVELL DE CENTRE 

- Disposició de l’ubicació heterogènia de l’alumnat a l’aula. 

- Participació en el projecte d’anglès e-Tiwining d’intercanvi europeu de projectes escolars.  

ACTUACIONS A NIVELL D’AULA 

 

Educació Infantil 
- Projecte moments compartits a tots els nivells: P3 Quan jo era petit/a, P4 La 

meva família,  P5 Les meves arrels (avantpassats, territori, arrels,...) 

- Llibres i contes sobre la diversitat. 

Cicle Inicial 
- Des de les àrees d’ àmbit lingüístic i partint de la diversitat de l’aula, 

respectar  les diferents llengües. i des de l’ àmbit natural, social i cultural, 

respectar les diferents cultures. Partint de la diversitat de l’aula. 

- Disposició de l’ubicació heterogènia de l’alumnat a l’aula. 

- Projectes d’aula vinculats a contextos propers als infants: la família 

(avantpassats, arrels , territori, reconciliació) 

- Participació en el projecte d’anglès e-Tiwining d’intercanvi europeu de 

projectes escolars.  

 

Cicle Mitjà - Llibre El talp Eudald i en Mgamba Matxucat 

- Llibre Hi havia una vegada una família. Ed. Edebé 

- Parlar sobre tradicions a partir de la procedència de l’alumnat o de les seves 

famílies. 

- Participació en el programa en anglès E-twining en connexió amb Turquia  (3r 

nivell) 
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Cicle Superior - Debats a dur terme debats  a partir d’una lectura, d’un succés que hagi 

passat en l’actualitat 

- Respecte per les diferents llengües, costums 

- Capses de vida 

- 10 minuts de glòria 

 

5.1.3 Educació per la pau 

L’educació per la pau té com a objectiu fomentar una cultura de pau i no-violència, juntament 

amb els valors que fan possible preservar i millorar la vida de totes les persones.  

 

ACTUACIONS A NIVELL DE CENTRE 

- Treball de l’aprenentatge cooperatiu (cohesió, respecte,...) 

- Celebració de festivitats conjuntes a l’escola (benvinguda al nou curs, concert de Nadal, 

Carnestoltes ...) 

- Foment del treball cooperatiu entre els membres de la comunitat escolar com a model de 

convivència (comissions mixtes: comissió pedagògica, comissió econòmica, comissió 

d’activitats extraescolars, etc.). 

ACTUACIONS A NIVELL D’AULA 

 

Educació Infantil 
- Moments de calma a partir de la relaxació , la kinesologia educativa  

- Treball de l’aprenentatge cooperatiu (cohesió, respecte, saber cedir..) 

- La rotllana (esperar, dialogar, escoltar...) 

- Programa de resolució de conflictes de Manolo Segura 

 

Cicle Inicial 
- Moments de calma a partir de la relaxació, la kinesologia educativa i el 

mindfullness. 

- Treball de l’aprenentatge cooperatiu (cohesió, respecte, saber cedir..) 

- La rotllana (esperar, dialogar, escoltar..) 

- Jocs i estratègies enfocades a la resolució i la negociació dels conflictes: 

literatura, vídeos i el programa  Filosofia 6/18 , programa de Manuel Segura i 
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el de Paco Gascón. 

Cicle Mitjà - Contes per la pau 

- Conte El canó de la pau 

- Llibre El Talp Eudald i en Perenodisparo 

- L’alternativa del juego 1 y 2 , de Paco Cascón 

Cicle Superior - Promoció d’espais de reflexió i acompanyament de les emocions mitjançant 

lectures i/o visualitzant curts 

- Realització d’activitats perquè l’alumnat es conegui i pugui intercanviar 

experiències (Animalari) 

- Realització de debats  a partir d’una lectura, d’un succés que hagi passat en 

l’actualitat. 

- Intervenció de manera immediata i amb fermesa per erradicar actituds i 

expressions discriminatòries i reaccionar davant qualsevol acte de racisme o 

xenofòbia. 

 

5.1.4 Educació socioemocional 

Entenem per educació socioemocional la que permet capacitar de conèixer i reconèixer les 

pròpies emocions i les dels altres, i saber expressar-les, utilitzar-les i gestionar-les de manera 

positiva. Això permet adquirir unes adequades aptituds personals que ajudaran a establir i 

mantenir bones relacions amb els altres i a viure en societat.  

 

ACTUACIONS A NIVELL DE CENTRE 

- Tutories individualitzades. 

- Reunions amb famílies a l’aula. 

- Moments d’escolta a la rotllana 

- Entrevistes amb les famílies 

- Ús de metodologies d’enfocament globalitzat: els ambients 

- Propostes d’actuació específiques per fomentar els valors de l’educació socioemocional 

entre l’alumnat realitzant les assemblees amb els delegats i delegades de les aules. 
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ACTUACIONS A NIVELL D’AULA 

 

Educació Infantil 
 Monstre de colors (identificació de les emocions, empatia, gestió de les 

emocions,...) 

 Projecte Moments compartits a tots els nivells: P3 Quan jo era petit/a, P4 
La meva família  P5 Les meves arrels 

 Contes i llibres que tracten les emocions i els sentiments 

 Donar visibilitat al dol, a partir de contes, d’escoltar, representar,... 

 Programa de resolució de conflictes de Manolo Segura 

 Gestió diària a l’aula de les emocions i les frustracions 

 Projecte del nom a P4  

 Apadrinament de la lletra (P5) 

 Donar espai a totes les emocions més bàsiques (alegria, tristesa, por, 
ràbia)  i a d’altres més internes (amor, buit,...) i sentiments 

Cicle Inicial 
- Gestió diària de l’aula 

- Curtmetratges de valors. Visionat, reflexió i debat. 

- Identificació de les emocions a través de lectures, imatges, jocs... 

- Lectures de contes que ens portin a reflexionar sobre les emocions i els 

sentiments que generen. Disposem d’aquest tipus de lectura a l’aula. 

- Tutories individualitzades. 

- Reunions amb famílies a l’aula. 

- Moments d’escolta a la rotllana 

- Entrevistes amb les famílies 

- Ús de metodologies d’enfocament globalitzat: els ambients 

 

Cicle Mitjà - Gestió diària de l’aula 

- Llibres sobre  el dol per acompanyar en les pèrdues. 

- Fitxes elaborades a partir del llibre Educació socioemocional a primària, 

d’Anna Carpena 

- Contes Els meus amics, el meu jardí  (imatges en pps) 

- Col·lecció  Emocions. Ed. Salvatella 



 

14  

- El gran llibre de les emocions, d’Esteve Pujol. Ed. Parramon 

- Receptes de  pluja i sucre, d’Eva Manzano. Ed. Thule 

- L’alternativa del  juego  1 y 2, de Paco Cascón. Col. Edupaz 

 

Cicle Superior - Capses de vida 

- 10 minuts de glòria 

- Jocs en família 

- Tallers matemàtics (internivell) 

- Tallers nadalencs (intercicle) 

- Sortides pedagògiques (internivell) 

- Concerts de Nadal (internivell) 

- Sortides lleure Rials (intercicles) 

- Coral de l’escola (intercicles) 

- Festes compartides (inici de curs, carnaval…) 

- English morning (internivell) 

- Dia PI (internivell) 

- Padrins EI-CS 

- Animalari 

- Tractament individualitzat dels aspectes emocionals i afectius i les 

expectatives dels alumnes. 

- Assignació de càrrecs de responsabilitat (delegat/da, encarregats de material, 

llista, neteja, etc.) per fomentar la competència social.  

 

5.1.5 Educar en el 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.  

 

ACTUACIONS A NIVELL DE CENTRE 

- Treball de l’aprenentatge cooperatiu 

- Organització metodològica: Els tallers. 

- Implicació de la MEE a l’aula (suport a les necessitats individuals i al gran grup) 

- Coavaluació 

- Consensuar els criteris d’avaluació, rúbriques, autoavaluació 
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- Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre els membres de la 

comunitat escolar com per exemple potenciar el treball en equip per tal de facilitar les 

relacions entre els membres de la comunitat escolar (comissions mixtes: comissió 

pedagògica, comissió econòmica, comissió d’activitats extraescolars, etc.).  

- Coordinació amb les entitats de l’entorn per promoure el respecte: Col·laborant amb els 

mitjans d’àmbit local (ràdio, premsa, televisió) per fomentar valors com el respecte i 

difondre experiències i bones pràctiques. 

-  

 

ACTUACIONS A NIVELL D’AULA 

 

Educació Infantil 
- Gestió diària a l’aula: hàbits de respecte cap als altres: esperar, escoltar, 

compartir, no fer mal, dirigir-se a l’altre utilitzant un llenguatge positiu, 

afavorir l’autoestima, salutacions, agraïment, respectar el treball dels 

companys/es, l’opinió, l’estat d’ànim de l’altre, el silenci, el material, el 

mobiliari, el desplaçament per l’escola,... 

Cicle Inicial 
- Fil conductor (respecte per la Terra, per la diferència, per la igualtat de les 

dones) 

- Respectar-se a un mateix. Afavorir l’auto-estima. 

- Respectar la individualitat  de cada persona. (potenciar les seves habilitats) 

- Gestió de l’aula: 

● Dirigir-se  amb respecte a l’alumnat. 

● Parlar amb respecte als mestres i als companys. 

● Entendre que l’escola és de tothom i ser curós o curosa amb tots 

els espais. 

● Fer un ambient acollidor i procliu a l’aprenentatge. 

- Treball de l’aprenentatge cooperatiu 

- Organització metodològica: Els tallers. 

- Implicació de la MEE a l’aula (suport a les necessitats individuals i al gran 

grup) 
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Cicle Mitjà - Gestió diària a l’aula (salutacions, agraïment, respectar el treball dels 

companys, l’opinió, l’estat d’ànim de l’altre, el silenci, el material, el mobiliari, 

el desplaçament pels passadissos,...)  

- Vídeos recomanats pel programa PRODERAI per treballar sobre: 

-       Sensibilització  

-       Sexisme 

-       Transfòbia 

-        Discriminació per l’estètica 

-        Discriminació per discapacitat 

- Respecte a la natura: Treball sobre el    canvi climàtic. Taller Illa a 4t. 

 

Cicle Superior - Coavaluació 

- Consensuar els criteris d’avaluació, rúbriques, autoavaluació 

- Teatralització de situacions quotidianes amb les actuacions positives i 

negatives per tal d’acabar reflexionant sobre què és el correcte, respecte,... 

- Xerrades externes com les de la policia municipal amb l’educació viària 

- Xerrades externes com les dels mossos sobre l'assetjament  

- Taller sobre l'assetjament dut a terme per una empresa externa.  

- Taller sobre el bullying dut a terme per la guàrdia urbana 

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

participant  en projectes per despertar el valor del respecte a l’entorn : 

recerkids 

- Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l’alumnat 

potenciant la figura dels delegats i delegades com una oportunitat per exercir 

el valor del respecte. 

- 6è parla 

 

5.1.6 Educar en l’esforç i la responsabilitat 

L’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns 

objectius determinats. 

ACTUACIONS A NIVELL DE CENTRE 

- Assemblea d’alumnes de l’escola (formada pels delegats i delegades des de P5 fins a 6è) 
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- Treball de l’aprenentatge cooperatiu AC-CA 

- Càrrecs de responsabilitat a l’aula 

- Rols dins dels equips cooperatius (P5) 

- Avaluació i coavaluació  

 

ACTUACIONS A NIVELL D’AULA 

 

Educació Infantil 
- Càrrecs de responsabilitat a l’aula 

- Rols dins dels equips cooperatius (P5) 

- Projecte de Moments compartits 

- Reforç positiu i actitud positiva del docent 

- Iniciar en el reconeixement de l’error com a part de l’aprenentatge. 

- Iniciar que els actes de cadascú poden tenir conseqüència 

Cicle Inicial 
- Projectes personals compartits i d’aula, tallers. 

- Ser part activa  del teu propi aprenentatge. El camí de cada alumne…. 

- Educar en la gestió de la frustració.  

- Reconèixer l’error com a part de l’aprenentatge.  

- Ajudar- als infants a comprendre que cal esforç i constància perquè hi hagi 

èxit 

- Càrrecs d’aula i de l’aprenentatge cooperatiu. 

- Avaluació i coavaluació  

 

Cicle Mitjà - Gestió diària a l’aula 

- Fitxes elaborades a partir del material Decideix 1, de Manuel Segura 

- Lectura de faules 

- Obres de teatre de la campanya Anem al Teatre 

 

Cicle Superior - Campanya de donació de sang 

- Esport blau 
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- Vela 

- Càrrecs d’aula 

- Càrrecs cooperatius 

- Consells d’infants 

- 6è parla 

- Assemblea d’alumnes 

 

5.1.7 Educar en la gestió positiva dels conflictes 

Definim el conflicte com una situació en la qual dues o més persones estan en desacord perquè 

els seus interessos són incompatibles o bé els perceben així.  L’educació en la gestió positiva de 

conflictes té com a objectiu primordial proporcionar a l’alumnat les eines, les estratègies i les 

habilitats necessàries per entendre el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge i 

gestionar-lo de manera constructiva per tal de transformar-lo eliminant els factors violents. 

ACTUACIONS A NIVELL DE CENTRE 

- Aplicació de mesures restauratives davant dels conflictes. 

- Actuació de la Comissió de Convivència. 

- Avaluació de casos. Sessions d’avaluació on tot l’equip docent de nivell acorda mesures i 

estratègies comunes en relació als conflictes d’aula. 

- Organització diversa de les activitats al pati, dia sense pilota, distribució dels espais. 

 

ACTUACIONS A NIVELL D’AULA 

 

Educació Infantil 
- Gestió diària a l’aula 

- Reforç positiu 

- Davant d’un conflicte oferir diverses estratègies i deixar autonomia per triar. 

- Deixar espais per reflexionar 

Cicle Inicial 
- Conèixer-se a si mateix per tal d’enfortir la personalitat (auto-estima, presa 

de decisions, creativitat, …) 

- Reconèixer mitjançant la reflexió una conducta no adient.  

- Treballar l’empatia 
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- Reforç positiu 

- Organització diversa de les activitats al pati, dia sense pilota, distribució dels 

espais. 

 

Cicle Mitjà - Gestió diària de l’aula 

- Fitxes elaborades a partir del llibre Educació socioemocional a primària, 

d’Anna Carpena 

- Fitxes elaborades a partir del material Decideix 1, de Manuel Segura. 

- Contes Els meus amics, el meu jardí 

 

Cicle Superior - Tutories individuals i col·lectives.  

- Teatrealització 

- Contractes pedagògics 

- Gestions consensuades entre els mestres 

- Mitjançant les rúbriques fomentem la constància i l’esforç en la realització de 

les feines i l’adquisició dels objectius del propi aprenentatge. 

 

5.1.8 Inclusió 

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. 

ACTUACIONS A NIVELL DE CENTRE 

- Coordinació amb els serveis educatius i socials per dur a terme actuacions concretes de 

foment de l’educació inclusiva en relació amb l’alumnat amb necessitats educatives 

especials (CRP, EAP, ELIC, CREDA, CREDV, etc.)  Reunions periòdiques de la CAD. 

- Avaluació de casos. Sessions d’avaluació on tot l’equip docent de nivell acorda mesures i 

estratègies comunes en relació als alumnes amb dificultats d’aprenentatge. 

- Projecte d’aprenentatge cooperatiu a nivell d’escola. AC-CA 

- Atenció de les mestres d’EE i MALL, reforç preferentment dins de l’aula. 

- Metodologies variades que afavoreixen l’inclusió de l’alumnat. (Ambients, tallers, 

desdoblaments, SEP...) 



 

20  

- Adaptar el currículum a  les àrees que sigui necessari . Pla individualitzat 

 

ACTUACIONS A NIVELL D’AULA 

 

Educació Infantil 
- Inclusió de les famílies (jocs motrius, moments compartits P3, festes, 

sortides,...) 

- Iniciar-se en el treball cooperatiu 

- Atenció de les mestres d’EE i MALL, reforç 

- Dinàmiques de cohesió 

- Metodologies variades (Ambients, tallers, desdoblaments,...) 

- Apadrinament CS/Ed Infantil 

Cicle Inicial 
- Dinàmiques d’inici (desig, vivències, talents.. 

- Organització hetereogènia de l’aula. 

- Projectes i treball en petits grups (sep, tallers. ambients..) 

- Atenció de MEE a l’aula. 

- Dinàmiques de cohesió (la maleta, ens coneixem bé , la pilota,...) 

- Aprenentatge cooperatiu 

- Adaptar el currículum a  les àrees que sigui necessari . Pla individualitzat 

- Acceptar i aprendre de la diferència. 

- Projectes personals compartits. 

 

Cicle Mitjà - Dinàmiques i estructures de treball cooperatiu. 

- Cuento infantil para trabajar la inclusión y la diversidad (Video) 

- Conte: El meu amic extraterrestre. Ed. Beascoa 

- Conte: Els dimarts, el meu tiet i els extraterrestres. Ed Tramuntana 

 

Cicle Superior 
- Reorganitzem periòdicament els grups i/o llocs de treball dins l’aula per 

fomentar la relació entre l’alumnat. 
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- Potenciem la tutoria individualitzada i la tutoria entre iguals. 

- Promovem la participació de l’alumnat i els seus representants en trobades i 

experiències que eduquen en la pràctica de valors cívics, democràtics i 

inclusius : Consell dels infants, 

- Gestions consensuades entre els mestres. 

- Dinàmiques i estructures de treball cooperatiu. 

 

 

6. Projecte d’aprenentatge cooperatiu 

El treball cooperatiu és la metodologia més habitual del nostre centre. Per tal d’aplicar-la 

correctament cal treballar de forma continuada i simultània tres àmbits d’intervenció que 

estan relacionats entre ells: 

- L’àmbit d’intervenció A: inclou totes les actuacions relacionades amb la cohesió de 

grup, amb la finalitat que els alumnes vagin agafant consciència de grup. Per aplicar 

una estructura de l’activitat cooperativa és necessària la cohesió del grup classe i 

que hi hagi un clima d’aula favorable a l’aprenentatge. En aquest àmbit disposem 

d’un espai i un temps idoni com són la tutoria i l’acció tutorial. 

- L’àmbit d’intervenció B: es basa en les actuacions que fan servir el treball en equip 

com un recurs per ensenyar, amb la finalitat que els alumnes aprenguin millor els 

continguts escolars, ajudant-se els uns als altres. 

- L’àmbit d’intervenció C: parteix que el treball en equip, a més a més d’un recurs, és 

un contingut a ensenyar. Proposa que cal ensenyar als alumnes a treballar en 

equip, sense deixar d’utilitzar el treball en equip com un recurs per ensenyar. 

 

L’aprenentatge cooperatiu està vinculat amb l’escola inclusiva i es fonamenta en aprendre junts 

i aprendre de tots sense distincions entre ells. 

 

Tot el claustre ha rebut una formació al llarg de tres cursos sobre aprenentatge cooperatiu i s’ha 

elaborat un projecte d’escola per dur-lo a terme. (veure annex). Hi ha un acord d’escola sobre el 

treball cooperatiu que implica estratègies sobre com distribuïm les aules, l’assignació de 

càrrecs, formació d’equips base, dinàmiques i estructures cooperatives, etc. 

Cada mestre, tutorrs i especialistes,  a inici de curs, rep en servei de préstec, un dossier amb el 
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resum de totes les estructures i dinàmiques i hi ha un cartipàs per cada nivell on queden 

recollits els materials necessaris. Cal vetllar perquè aquest document es faci arribar també als 

especialistes. Mestres del claustre que assegurin aquest treball i l'aplicació d'aquest .l. Comissió 

que faci aquest seguiment i un pla de millora. 

A continuació es detallen alguns aspectes generals, que després s’adaptaran en funció del nivell. 

(aquestes adaptacions estan detallades en el pla d’aprenentatge cooperatiu) 

 
En el treball en equip els passos són: 

1. Formació dels equips base: Formem equips de 4, sempre que es pugui (si tenim algun 

alumne d’EE, que estigui en un grup de 4 i no de 5). Aquests equips duraran tot el curs. Els 

alumnes decideixen el nom i el logo de l’equip (opcional) o es fa foto de l’equip. Es fan 

dinàmiques per fer cohesió i que es coneguin més. Al cap d’uns dies l’equip omple el full 

“Pla de l’equip. Planificació”. Al llarg del curs ha d’haver-hi mínim 4 plans d’equip (4 

avaluacions dels objectius marcats en els plans d’equip) 

2. Un cop tenim els equips fets podem fer: 

a. Dinàmiques per fer cohesió i que es coneguin més 

b. Estructures cooperatives dins de les unitats didàctiques o activitats a l’aula 

(sempre es faran quan estiguin tots els alumnes a l’aula, si marxen a AA o a l’aula 

d’EE, la fem en un altre moment, o la mestra corresponent està també a l’aula) 

3. Racó cooperatiu: A l’aula tindrem un racó on posar les carpetes o quaderns de cada equip 

base i un full penjat on apuntem les dinàmiques i estructures que anem fent. 

4. Diari de sessions:  Decidim en quins dies o dins de quines activitats fem una sessió de 

treball cooperatiu, on apliquem alguna de les estructures. Els equips s’ho apunten en un 

full (graella mostra) 

5. Valoracions: Un cop cada 15 dies omplirem el full de “Valoració sessions” on avaluarem 

com hem treballat en les sessions. No cal avaluar tots els punts del full, i a vegades es pot 

decidir que només un grup s’avaluï un dia concret perquè hi ha hagut algun problema. 

6. Revisió del pla d’equip: Decidim la periodicitat amb la que es fan les revisions, mínim 4. 

S’omple el full “Revisió del Pla d’equip” 

Tots aquests fulls es guarden dins un folder transparent, creant així el Quadern de l’equip, format 

per: 

✔ Portada: nom (i logo) de l’equip o foto 

✔ Pla d’equip 

✔ Diaris de sessions 

✔ Avaluació sessions 
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✔ Revisions del pla d’equip 

Aquest aprenentatge es basa en: 

- un ensenyament que s’ajusti a les característiques personals dels alumnes. 

- un aprenentatge que sigui autònom. 

- un aprenentatge on s’ajudin mútuament. 

Alguns aspectes a tenir en compte a l’hora de dissenyar una activitat cooperativa són: 

- les tècniques i recursos didàctics. 

- L’organització del grup i l’espai. 

 
En l’estructura de l’activitat cooperativa cal tenir present el treball en grup per ajudar-se a 

aprendre. El nen ha d’aprendre el que se li ensenya, però amb la responsabilitat que tot el 

grup també ho aprengui. Tots han d’assolir els objectius establerts. Els alumnes amb més 

dificultats, a part del suport del mestre, també tindran el de la resta del grup. 

S’han d’establir els possibles avantatges a aconseguir amb el temps i la pràctica: començant 

per grups més reduïts, activitats més pautades i mica en mica anar deixant que siguin més 

autònoms. Tot això implica: 

- afavoriment de les relacions entre ells. 

- l’acceptació i respecte als altres. 

- afavoriment de l’aprenentatge de tots segons les seves capacitats individuals. 

- possibilitat a l’hora de l’atenció individualitzada. 

La finalitat de l’aprenentatge cooperatiu seria cooperar per aprendre i aprendre a cooperar.  

 

 

7. Pla d’actuació tutorial 

Són actuacions, estratègies i activitats de l’àmbit tutorial. Entenem el mestre tutor/la 

mestra tutora com aquell que ajuda i orienta el creixement de l’alumne, mostrant-li, amb 

les seves actituds, el camí a seguir. L’equip està format per mestres que vetllen, tots ells, 

per l’aplicació del projecte educatiu i les seves concrecions. 
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8. Assemblea d’alumnes 
 

Un cop per trimestre es reunirà l’assemblea d’alumnes de l’escola. Aquesta assemblea es 

reunirà amb l’equip directiu, un cop al trimestre i estarà formada pels delegats i delegades 

de tots els nivells. Es vetllarà perquè la seva configuració sigui paritària.  

A l’assemblea s’hi tractaran diferents temes relacionats amb el funcionament de l’escola. 

Els delegats i delegades, portaran a les seves aules els temes tractats per poder-ne parlar 

amb els companys d’aula i poder fer aportacions. 

Posteriorment portaran els aspectes treballats a la propera assemblea d’alumnes i es 

prendran decisions. 

Els temes treballats poden ser relatius al funcionament de l’escola, al fil conductor, a la 

millora de la convivència, etc. I tant pot ser que sorgeixin a proposta dels alumnes com de 

l’equip de mestres. 

 



 

 

 

grup cooperatiu amb alumnes de nivells 
diferents 

 
 

 

9. Acollida de l’alumnat nou al centre 
 
Alumnat de P3 

Al setembre, a l’inici de curs, l'entrada dels alumnes es fa de manera progressiva en dues 

tongades per ordre de llista, de manera que, durant el primer dia assisteix el primer grup 

al matí i el segon a la tarda, el segon dia alternen i al tercer dia tot el grup-classe. 

Estarà permès i, en la mesura del possible, es facilitaran els canvis que els 

pares/mares/tutors desitgin fer d'un grup a l'altre, en funció de les seves necessitats 

familiars. Durant el període d’adaptació es recomanarà que els alumnes no es quedin al 

menjador. 

Els primers dies es permetrà que els infants que tinguin un vincle amb algun objecte 

(ninot) puguin portar-los a l'escola. També es permetrà, segons les circumstàncies, la 

presència dels pares a l'aula durant la primera hora. En cap cas s'enganyarà a l'alumne/a 

(marxant sense que l'alumne ho vegi, dient-li "ara torno de seguida"…) sinó que, els 

primers dies, es ritualitzarà el "lliurament" de l'infant per part de la figura de la família al 

tutor/a. 

El/la mestre/a de suport d'educació infantil dedicarà el major temps possible a ajudar al 

tutor/ a de P-3 durant aquest. 

 

Reunió amb les famílies de nous matriculats 

 

Un cop formalitzada la matrícula, es realitza una reunió informativa sobre l’organització i 

la dinàmica escolar del centre amb les noves famílies a finals de juny. En el període de 

matriculació se’ls haurà lliurat un full d'entrevista inicial de l'alumne/a que l'hauran de 

contestar i tornar-lo a l'escola en aquesta trobada. 

 

En aquesta reunió s'abordaran els següents temes: 

a. Presentació dels mestres que intervenen a l'aula. 

b. Serveis que disposa el centre: 

c. Pedagògics. 

d. Comunitaris. 

e. Organització i dinàmica general d’escola. 

f. Grup-classe. 

g. Òrgans de gestió. 

h. Altres… 



 

 

A continuació es passarà a: 

 

Explicació d'aquest "Pla d'Acollida dels alumnes de P-3" i especialment dels mecanismes i les 

particularitats del procés d'adaptació descrit en l'apartat anterior. 

Es donarà, també, un full de normativa sobre les entrades i sortides, entrevistes i reunions, 

esmorzars, materials, excursions i les finalitats de les mateixes. 

 

A principis del curs escolar (els primers quinze dies), es convocarà a tots els pares i mares del 

futur curs de P-3. En aquesta reunió es recordarà i s’ampliarà la informació explicada a  la 

reunió del juny. 

 

Alumnat escolaritzat a altres cursos 

Si els alumnes ja han estat escolaritzats anteriorment: 

• Es demanarà des de secretaria al centre de procedència, l’expedient de l’alumne/a. En cas 

de tenir informació d’algun tipus d’incidència significativa s’agilitarà la recerca d’informació. 

• Durant les primeres setmanes del curs hi haurà una entrevista família i tutor per recollir 

dades generals de l’alumne: d’escolarització, evolutives i familiars i per resoldre els dubtes 

que la família pugui plantejar. 

• El tutor/a del grup classe on hagi estat adscrit vetllarà per facilitar la inclusió de l’alumne 

dins el grup i el centre. 

• En el moment de formalització de la matricula, es complimenta el full d’autorització del 

dret d’imatge. 

• Al finalitzar els primers mesos d’escolarització al centre, el tutor/a farà una entrevista 

amb la família per fer el seguiment del procés d’adaptació. 

  



 

 

 

10. Reunió d’inici de curs 

Des de finals de setembre i la primera quinzena d’octubre es realitzen les reunions de curs 

amb les famílies. Aquestes reunions tenen com a objectiu donar a conèixer el tutor o tutora 

de cada nivell a les famílies i explicar els objectius i funcionament de l’escola i l’aula durant 

el curs que s’inicia. 

 

11. Entrevistes amb les famílies 
 

L'entrevista als pares o als representants legals dels alumnes és una eina d'acció tutorial que 

té com a objectiu primer afavorir el procés educatiu de l’alumne/a. 

 

 
Funcions del tutor o tutora: 

o Donar tota la informació que fa referència al centre que la família pot necessitar. 

o Recollir tota la informació necessària sobre l’infant i la família. 

o Establir acords i pautes de treball comunes amb la família. 

o Concertar, si és necessari, altres trobades futures. 

o Transmetre a l’escola les possibles demandes d’entrevista fetes per la família amb 

altres professionals: EAP, Direcció, mestres especialistes... 

o Deixar constància escrita de l’entrevista: temes tractats i acords presos. 

o Adjuntar l'acta d'entrevista a la carpeta d'alumnes que té cada tutor/a. 

o Quan el tema és general d’escola (derivació a professionals externs, beques, 

qüestions econòmiques, normes d’escola...) s’orienta perquè parlin amb direcció. 

 

De forma general assistiran a les entrevistes els pares o representants legals de I' alumne i el 

tutor o tutora del curs que és qui realitzarà l'entrevista familiar. 

També pot donar-se el cas que l’escola estimi oportú la presència d’un altre membre de l’equip 

(Educació especial, Equip directiu...) per circumstàncies especials. 

Es convocarà als dos tutors legals de l’alumne a l’hora, encara que només vingui un a 

l’entrevista. De cara a efectes laborals, els podem facilitar una nota justificant I'assistència 

a I'entrevista. 

En el cas de separació dels pares intentarem, sempre que sigui possible, que hi assisteixin 

ambdós.  

Els alumnes no han d’estar presents a les entrevistes, a no ser que es cregui oportú que en 

participi. 

Es realitzaran com a mínim una entrevista al llarg del curs. 

Els acords hauran de quedar registrats a la carpeta de tríptic d’entrevistes i a finals de curs se li 

entregarà aquesta carpeta a la cap d’estudis perquè en faci el seguiment. 

  



 

 

 

 

12. Acollida de l’alumnat nouvingut 
 

Davant el xoc emocional que en aquest alumnat pot representar l’arribada a un entorn social i 

cultural completament nou, el centre ha de preveure mesures específiques per tal que pugui 

sentir-se ben acollit i percebre el respecte envers la seva llengua i cultura, i que, el més 

ràpidament possible, pugui seguir amb normalitat el currículum i adquirir l’autonomia 

personal dins l’àmbit escolar o social. 

El centre ha de donar una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge de la llengua, 

l’accés al currículum comú i els processos de socialització d’aquest alumnat, i establir els 

criteris metodològics i els materials curriculars que facilitin la inclusió a les aules ordinàries 

des del primer moment. 

Les actuacions referents al protocol d’acollida i acompanyament de l’alumnat nouvingut 

es recullen en la taula següent: 



 

 

 

Actuació Quan es fa Responsable 

Rebuda A l’arribada de la família al 
centre o una 

demanda d’informació per 
inscriure un alumne/a. 

Administrativa 
/Directora 

 
 
 
 
 

 

Actuació Quan es fa Responsable 

Matriculació Formalització de la 
matrícula 

Director/a 

Com es realitza 

Finalitats 

•  Facilitar informació bàsica sobre el funcionament del centre (horaris, menjador, 
serveis, activitats extraescolars) i del sistema educatiu català. 

• Recollir la documentació aportada per la família. 

• Omplir i formalitzar la sol·licitud de la matrícula. 
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Actuació Quan es fa Responsable 

Entrevista família Una vegada formalitzada la 
matrícula. 

Cap d estudis 

Com es realitza 

És important que el nen/a hi sigui present i, en acabar, poder visitar plegats les 

 

Si cal mediador/traductor http://xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/rof_com_traducció.htm Document 
explicatiu aspectes bàsics del sistema educatiu català en diferents idiomes: 
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/acollida/informacio2 

 
Objectius 

• Recollir una primera informació sobre la situació del nen/a i de la família. Aquesta serà recollida en 
un registre d’entrevista de l’alumnat nouvingut i es guardarà a l’expedient de l’alumne/a. 
• Recordar i ampliar la informació sobre els aspectes organitzatius i de funcionament de l’escola: 

• Horaris i activitats. 
• Materials necessaris per l’alumne/a i aportacions econòmiques. 
• Participació de les famílies en les activitats del centre. 
• Objectius i trets d’identitat més significatius del centre. 
• Tornar a esmentar els serveis i activitats: menjador, activitats extraescolars, sortides, etc. 

• Donar a conèixer els diferents tipus d’ajuts, en el cas que la família presenti necessitats 
econòmiques i informar en el seu moment dels terminis i la documentació convenient. 
• Informar, si cal, dels serveis socials que poden servir de referència i ajuda en determinades 
situacions. 

 

Actuació Quan es fa Responsable 

Avaluació inicial Primers dies 
d’escola 

Equip d’atenció a la diversitat 

Com es realitza 

http://xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/acollida/informacio2


 

 

 
 

 

Actuació Quan es fa Responsable 

Adscripció al curs Primera setmana 
d’incorporació al centre. 

Equip 
directiu 

Equip d’atenció a la 
diversitat 

Com es realitza 

CRITERI BÀSIC: Els alumnes nouvinguts se’ls ha d’adscriure segons la seva edat cronològica i els seus 
aprenentatges previs, el seu coneixement de la llengua escolar i el seu desenvolupament evolutiu. 

Aquest criteri bàsic ha de permetre sempre una certa flexibilitat. S’ha de tenir present també que en un grup 
d’edat homogènia és més fàcil la socialització i que la relació amb els iguals facilita l’adquisició de pautes de 
comportament. 

Per concretar l’adscripció al grup cal tenir en compte aquests altres criteris: 
-Curs acollidor. 
-Característiques del grup. 
-Equilibri alumnes estrangers. 
-Acollir un nivell per sota, partint de diferents anàlisis com nivell d’aprenentatges o maduresa de 

l’alumne/a. 
-Possibilitat de variar la inscripció posteriorment 

després d’un període d’observació. 
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Actuació Quan es fa Responsable 

Traspàs d’informació al tutor/equip 
docent 

Durant la primera setmana 
s’informarà del resultat de 
l’avaluació inicial i 
tretscaracterístics de 
l’alumne/a. 

Equip d’atenció a 
la diversitat 

Com es realitza 

Objectius 
Cal facilitar la informació què es disposi als professionals que hagin d’atendre l’alumne/a: 

• Al tutor perquè pugui preparar les activitats d’acollida dins l’aula. 

• Al MEE, a la CAD i a l’EAP. 

• Al cicle per tal d’establir actuacions comunes per part de tots els docents. 

• A la resta de membres de la comunitat educatiuva que puguin tenir contacte amb 
l’alumne/a. 

 

ORGANITZACIÓ DE L'ESCOLARITZACIÓ 
 

Cal planificar el procés d'escolarització d'aquests alumnes amb cura i defugir la improvisació. 
 
 
 
 

Actuació Quan es fa Responsable 

Acolliment de l’alumne/a l’aula Primera Setmana. Es valora si es 
necessita una incorporació 
progressiva a la dinàmica escolar. 

Tutor/a 

Com es realitza 



 

 

Preparació 
Sempre que es pugui, s’anticiparà l’entrada de l’alumne/a als companys, fomentant actituds d’interès. 
El fet que la decoració d’aula incorpori rètols, fotografies, murals amb molta imatge, etc. facilitarà l’adjunció 

de rutines escolars i aprenentatges bàsics. 
S’assignarà un company acollidor (company guia) que ajudi a l’inclusió de l’alumne/ a i la faciliti. 

Presentació 
Es podran organitzar activitats senzilles de dinàmica de grups i jocs que permetin incorporar des del primer 

moment les estructures comunicatives pròpies de la presentació (les més bàsiques) a l’alumne nou. 
Possibilitat que la família pugui acompanyar l’alumne fins a l’aula i se la convidi a entrar per tal que quedi amb 

una imatge positiva de l’acolliment que rep el seu fill/a. Prèviament, es pot haver parlat amb la família que 
elaborin una petita exposició sobre el lloc d’on venen. 

 Organització i funcionament de l’aula 

El tutor/a plantejarà estratègies que comportin la col·laboració de tot l’alumnat en les noves situacions que 
sorgeixin a l’aula. 

• Compartir amb l’alumne/a algun càrrec de la classe. 

• Ser el referent davant de qualsevol dificultat quotidiana. 

• Ajudar-lo en activitats concretes d’aprenentatge, dins i fora de l’aula. 

• Acompanyar-lo, tenir-lo present en les hores de pati, les entrades i sortides... 



 

 

 

Actuació Quan es fa Responsable 

Elaboració pla de treball 
PI (Pla Individualitzat) 

Durant els dos 
primers mesos 
d’escolarització 

Tutor/a MEE 

Com es realitza 

Partint de la seva trajectòria i dels resultats de l’av. inicial, s’ajustarà el currículum a les seves necessitats i 
capacitats. Quan les adaptacions d’aula no són suficients per respondre a les seves necessitats es proposa 
el·laborar el PI. 

El tutor/a i els mestres que intervenen a l’aula seleccionaran i prepararan materials i activitats adaptades. 

 

• Horari: han de constar les hores de treball individualitzat, on les fa, amb qui i les estones que 
romandrà amb el grup classe. Convé procurar que les activitats de suport no coincideixin amb música, 
ed. física o plàstica (poden participar millor i es poden sentir més inclosos). 
• Suport lingüístic: 

• Inicialment serà oral i afavorirà la competència comunicativa. 

• A Ed. Infantil i Cicle Inicial és convenient treballar dins l’aula. A Cicle Mitjà i Superior es podrà 
plantejar en grups reduïts. 
• S'acorden les responsabilitats de cada docent i les coordinacions que calen. 

 

Actuació Quan es fa Responsable 

Seguiment: 
Del procés d'integració al grup i 

d'adaptació personal 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- 
I avaluació del pla de treball 

de l'alumne/a 

Al llarg del curs i 
puntualment en les 
avaluacions finals de 
trimestre 

Tutor/a MEE 
Tutor/a aula 

acolida Equip 
docent 

CLIC 

Reunions de la comissió de 
l'avaluació trimestral 

Equip docent 

Com es realitza 

Objectius 

• Recollir i compartir informació del procés d'adaptació i modificar, si cal, les estratègies 
educatives. 

• Valorar l'adquisició d'aprenentatges i els progressos, per tal de replantejar 
metodologies, continguts i materials (si s’escau). Reajustar el pla de treball. 

• Proposar una entrevista amb la família per transmetre la informació recollida. (Preveure 

necessitat de traductor) 



 

 

 

Actuació Quan es fa Responsable 

Elaborar un fons de 
material adaptat 

Anteriorment a l’arribada de nous 
alumnes nouvinguts i durant el 
procés d’ensenyament- 
aprenentatge. 

Tutor/a 
Docents 

Com es realitza 

El fons de material didàctic que s’ha anat elaborant es recull per una banda en suport digital i per l’altra en 
suport imprès. 

 
 

Material digitalitzat 
Aquest material es troba compartit amb tots els docents de l’escola a través de Google Drive (carpeta: 
Alumnat Nouvingut). Està organitzat per blocs temàtics i hi ha llibres i quaderns digitalitzats, làmines, 
adreces web, etc. per treballar amb els alumnes i exemples de programacions didàctiques com a mode 
d’orientació. 

 
Material imprès 
A la sala de mestres: 

• Documents de reflexió i orientació que poden servir de guia i ajuda en l’acolliment de l’alumnat 
nouvingut (com ara: estratègies d’intervenció lingüística, bastides de suport lingüístic i social, 
informació de diferents països, el procés migratori…). 
• Materials adaptats a diferents llengües (àrab, xinès, romanès…). 

• Llibres i quaderns per treballar conceptes bàsics i lectoescriptura. 

A més a més, en aquesta mateixa sala hi ha prestatges amb material compartit de cada àrea i de tots 
els nivells. 

  



 

 

 
 

13. Acollida de mestres nous 
 

• Acollida del nou professorat i serveis educatius 

Cal dir que no sempre és fàcil ni ràpida l’adaptació d’un/a mestre/a a una escola. A més de les 

diferents peculiaritats de cada comarca i cada municipi, cada escola té els seus trets 

d’identitat, una cultura pròpia, els seus costums, la seva manera d’organitzar-se… Encara que 

la normativa vigent determina, certament, un marc comú a totes les escoles, no és menys cert 

que aquesta mateixa normativa estimula l’autonomia de cada centre, per tal que sigui 

possible respondre a totes les peculiaritats de la seva comunitat educativa i a les diferents 

necessitats de cadascun dels centres educatius. 

 
Cal afegir que  la nostra és una escola gran, amb gairebé tots els nivells triplicats, i això suposa la 
presència d’un nombrós equip de mestres i una organització més que necessària. 
 
L’Acollida 

Quan arribi per primera vegada al nostre centre un/a mestre/a o un membre d’un servei 

educatiu, l’acollirà personalment el director o cap d’estudis. Si hi hagués més d’un/a mestre/a 

nou/va l’acollida es realitzaria conjuntament. 

 

En aquesta primera entrevista, se li explicarà al nouvingut les característiques principals de 

l’escola, tot realitzant una visita a les diferents aules, dependències i instal·lacions del centre. 

Aprofitarem la visita per presentar-li de manera informal els seus futurs companys/es i per 

ensenyar-los els espais comuns del centre: secretaria, sala de mestres, biblioteca, aula 

d’informàtica, menjador, magatzems… (i de manera més detallada quina és la seva aula). 

 

A continuació se li comentarà el Document Intern d’Organització i Funcionament del Centre, 

explicant els següents apartats: 

• Calendari i horaris del centre. 

• Funcionament de l’horari de dedicació exclusiva (calendari, horari i funcionament de 

claustres, cicles , comissions, càrrecs i programacions d’àrees). 

• Document de criteris generals de l’avaluació als alumnes. 

• Entrevistes i reunions amb els pares i mares: periodicitat i normativa. 

• Funcionament del material socialitzat i fons de llibres. 



 

 

• Documentació sobre el funcionament de l’aula: llistats, registres, app... 

• Entrades i sortides de l’edifici escolar: normes, timbre, música i portes. 

• Serveis de l’escola. 

• Mesures d’Atenció a la Diversitat i relacions amb Serveis Externs. 

Altres informacions 

 

Els documents bàsics del centre que ha de conèixer se li compartiran per mitjà digital (en una 

carpeta amb el seu nom): 

 

• Projecte Educatiu del Centre 

• Programació General del Centre 

• Pla d’Acollida del Centre 

• NOFC 

• Resum del Pla d’Emergència 

• Projecte Lingüístic 

• Documents de programació 

• Acció Tutorial 



 

 

S’indicarà al nou/va mestre/a el lloc i la carpeta individualitzada d’aquests documents tot 

convidant-lo a familiaritzar-s’hi en els dies successius a la seva arribada. 

En el primer claustre i el primer consell escolar que es convoquin, es presentarà de manera 

més oficial el nou/va mestre/a als mestres i pares. 

 

Claustre de benvinguda. 

A inici de curs es realitza el que anomenem “Claustre de benvinguda”. Per fer-lo ens trobem a 

la biblioteca i ens asseiem en cercle ordenats per ordre d’arribada al centre, en sentit de les 

agulles del rellotge. A continuació, la persona més antiga del centre pren la paraula i dóna la 

benvinguda a la gent nova i es presenta. Fem una roda per ordre d’antiguitat on tothom es 

presenta i dóna la benvinguda. 

Hi ha una comissió de mestres, que tenen formació en pedagogia sistèmica, que 

s’encarreguen de preparar aquest claustre i el de comiat. 

A continuació es fa una dinàmica de grup, en algunes ocasions relacionada amb el fil 

conductor de l’escola, que acaba amb alguna composició artística elaborada per tot el claustre 

i que després quedarà exposada en algun vestíbul del centre durant tot el curs. 

 

 

Claustre de comiat 

A final de curs es fa un comiat per a tots els mestres que marxen del centre.   

Ens asseiem en rotllana ordenats per cicles. A continuació la directora diu unes paraules 

valorant com ha anat el curs i acomiadant a la gent que marxa. Posteriorment es va fent un 

comiat personalitzat a cada persona que marxa el proper curs i se li fa un obsequi. Es fa un 

comiat diferent en funció de si és una persona que només ha estat uns mesos o un curs a 

l’escola o si és una persona que hi ha estat uns quants anys o si és una jubilació. Sempre es 

busca una persona que hagi tingut un vincle especial amb el/la mestre/a que marxa, que és qui 

li diu unes paraules i li dona l’obsequi. 

En el cas de les persones que es jubilen, s’acompanya l’obsequi, d’un llibre on cada mestre 

escriu algun record o un desig per aquella persona i hi posem una fotografia. 



 

 

 

 

14. Resolució de conflictes 

Amb aquest projecte s’ha fet un esforç per ordenar i fer accessible a tots els/les mestres un 

conjunt de propostes educatives referents a la resolució de conflictes. Amb aquestes 

pretenem que tot l’equip educatiu actuï de manera similar davant d’un conflicte entre 

infants. 

El que es planteja no només és la comprensió i interacció amb el món que envolta l’alumnat 

sinó que es pretén, des de ben aviat, que els alumnes es coneguin, es comprenguin a si 

mateixos i així poder resoldre els conflictes que puguin sorgir entre ells/es. Per aquest 

motiu és molt important començar per l’educació emocional. 

 

Actuació davant d’un conflicte 

Paper de l’adult 

Aspectes a tenir en compte a l’hora d’ajudar a resoldre un conflicte: 

- Cal que els conflictes es treballin al mateix moment en què succeeixen. 

- Posar-se a l’alçada dels infants. 

- Parlar amb un to de veu suau. 

- No jutjar ni posar-se de part de ningú. 

- Predisposició del mestre cap a una escolta activa, donant confiança. 

- Facilitar als infants l’expressió i la verbalització de sentiments per tal que aquests 

els reconeguin en un futur. 

 

En el document de NOFC queden recollides totes les actuacions i mesures sancionadores i 

correctores que s’aplicaran davant les faltes i irregularitats comeses pels alumnes. En tot cas 

sempre es seguiran els protocols específics de prevenció, detecció i intervenció que ha 

elaborat el Departament d’Educació entorn de situacions greument contràries a la convivència 

com són l’assetjament, el ciberassetjament, les conductes d’odi i discriminació, de 

radicalització extremista i els maltractaments i abusos sexuals en l’àmbit educatiu.  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/ 

 

Les pràctiques restauratives tenen el seu origen en la justícia restaurativa i constitueixen un 

conjunt d’activitats, més o menys formals, que tenen com a objectiu desenvolupar comunitat i 

gestionar els conflictes tot reparant el dany i restaurant les relacions. Respon, doncs, a un 

doble enfocament: un de proactiu (crear comunitat) i un altre de reactiu (reparar danys i 

restaurar relacions).  

 

Mediació escolar 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/


 

 

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d'una 

tercera persona amb formació específica i imparcial, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per 

elles mateixes un acord satisfactori. 

Es basa en els principis de voluntarietat, imparcialitat, confidencialitat i el caràcter personalíssim ( 

sense representants o intermediaris). 

El procés de mediació es pot utilitzar com a prevenció en la gestió de conflictes entre membres de 

la comunitat escolar encara que no estiguin tipificades com a conductes contràries o greument 

perjudicials per a la convivència en el centre. Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes 

generats per conductes de l'alumnat contràries a les normes de convivència , llevat que es doni 

alguna de les següents circumstàncies: 

- Deteriorament intencionat de caràcter lleu 

-Els actes que atemptin amb caràcter no greu contra la intimitat o integritat personals 

-S'hagi emprat greu violència o intimidació 

-Faltes injustificades de puntualitat 

 

Correcció d'actes contraris a les normes de convivència i de conductes greument perjudicials per 

a la convivència 

Es podran corregir, d'acord amb el que es disposa amb les NOFC, els actes contraris a les normes 

de convivència del centre, així com les conductes greument perjudicials per a la convivència en el 

centre realitzades pels alumnes dins del recinte escolar o durant la realització d'activitats 

complementàries i extraescolars. Igualment, podran corregir-se les actuacions de l'alumne, 

encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades 

amb la vida escolar i afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa. 

 

Hem de tenir en compte que, a mida que es va treballant la resolució de conflictes, l’infant 

es va fent cada vegada més autònom i la importància de la presència de l’adult va 

disminuint. 

Passos a seguir: 

1. Reunir-se amb les parts enemistades i recuperar, si cal, la calma dels infants. 

2. L’adult explica als infants les normes per a la resolució: 

a. Cada infant explica la seva història i l’altre l’ha d’escoltar respectuosament. 

b. Parlem per torns. 

3. El mestre parafraseja, és a dir, recapitula fent un breu resum del què ha entès de 

cada part. Exemple: “Així doncs, si ho he entès bé, dius que...”. 

4. Identificació de les necessitats de cada part. És el més important per poder resoldre 

el conflicte i l’adult ha de fer les preguntes adequades, sense fer servir el per què. 

Exemple: 

a. “Com és que li has pres la pala?” 



 

 

b. “Com t’has sentit quan has fet això”. 

c. “Com t’has sentit quan te l’ha pres?”. 

d. Com t’hauries sentit si tu haguessin fet a tu?”. 

e. A tu t’agrada que et prenguin la pala?”. 
5. Buscar solucions al conflicte. Són els mateixos infants els que haurien de trobar la 

solució. L’adult pot orientar a buscar-la amb preguntes tals com, “Si vols la pala, 

què creus que has de fer?”. Els infants donen diferents respostes com a solució. 

Entre les dues parts, cal escollir la solució més òptima en funció de les necessitats 

de cada infant. Els infants ha d’arribar a un acord i executar-lo per part de les dues 

parts. 
 

 
 

15. Comissions mixtes de mestres i famílies 

Les anomenem comissions mixtes perquè estan formades per mares i pares i mestres de 

l'escola que treballen de forma cooperativa 

Algunes d'aquestes comissions són obligatòries i neixen de la pràctica democràtica habitual 

a les escoles públiques de Catalunya; d'altres són pròpies de la nostra escola i persegueixen 

objectius del nostre projecte educatiu. 

Totes elles estan formades per persones que voluntàriament donen part del seu temps per 

millorar la qualitat educativa de la nostra escola. 

 
 

16. Famílies delegades de curs 

El pare, mare o tutor/a legal d’un alumne/a del centre que s’ofereix de forma voluntària a 

exercir aquest paper. Aquestes persones representants són escollides cada any a les 

reunions d’inici de curs. 

L’objectiu principal és afavorir la comunicació dels pares i mares amb tutor/a del seu grup 

classe. El tutor/a és considerat per tant com la figura principal d’enllaç entre les famílies del 

grup- classe i l’escola. 

També ha d’intentar aconseguir una major representativitat del col·lectiu de pares i mares 

del centre i engrescar-los per tal d’integrar-los en la dinàmica del centre (reunions, festes, 

equips de treball, conferències, etc.). 

 
 

17. Agrupaments variables 

Els alumnes estaran assignats a un/a mestre/a tutor/a, però podran formar part de grups 

flexibles en les àrees que l’equip educatiu cregui convenient per tal d’assolir en millors 

condicions les competències bàsiques. 

i. Grups reduïts de treball (disminueixen la ràtio professors/alumnes) 

ii. Grups de reforç 

iii. Grups d’ampliació 

iv. Grups internivells (entre dos cursos consecutius) 

v. Grups mixtes (entre dos grups del mateix nivell) 



 

 

vi. Grups cooperatius (entre dos o més cursos no necessàriament consecutius) 

vii. Els grups flexibles podran ser temporals o durant tot el curs escolar. 

 
A més a més, a l’etapa d’infantil es realitzen els Ambients d’Aprenentatge barrejant els 

nens i nenes de P3, P4 i P5. 
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