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Projecte de Convivència de Centre

Juny 2021

Resolució de la directora del centre educatiu Sant Miquel, de Castellgalí,
per la qual aprova el Projecte de Convivència de Centre.

Com a directora de l’escola Sant Miquel, de Castellgalí, i en aplicació de les
competències que estableix l’article 132 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació i 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, i un cop escoltat el Consell Escolar en la sessió celebrada en data 30
de juny de 2021.

RESOLC
1. Aprovar el Projecte de Convivència de l’escola Sant Miquel, adjuntat a
aquesta resolució.
2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a
conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte
estarà a disposició de l’Administració educativa.

JIMENEZ
GOMEZ,
MARIA
DOLORS
(FIRMA)

Signat
digitalment per
JIMENEZ GOMEZ,
MARIA DOLORS
(FIRMA)
Data: 2021.07.01
08:17:40 +02'00'
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1. DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ
DADES DEL CENTRE
Codi:

08016094

Nom:

Sant Miquel

Titularitat:

Públic

Adreça:

c. Renaixença, s/n

Telèfon:

938330500 / 634791594

Adreça

a8016094@xtec.cat

Electrònica:
CONTEXTUALITZACIÓ

El Projecte de Convivència és el document que engloba el conjunt d'accions
encaminades a la millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant,
recull les intervencions que l'escola desenvolupa per tal de capacitar tot
l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió
positiva de conflictes.
Aquestes accions van adreçades a la millora de la convivència a l'aula, al
centre o a l'entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres
àmbits d'intervenció afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors,
creences, actituds i hàbits relacionals.
També recull els mecanismes que el centre estableix a l'hora de resoldre els
conflictes que es produeixen en els tres àmbits als que s'ha fet esment (aula,
centre, entorn) i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i
saludable.
La implicació de tots els qui participem en la vida escolar (professorat, alumnat
i famílies) és fonamental. Així, cal que el professorat i les famílies siguin
sensibles a la necessitat d'intervenir per evitar la violència i els actes
d'indisciplina, i, alhora, cal dotar-los d'eines per a la detecció, l'abordatge i la
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resolució dels conflictes. Així mateix, l'alumnat ha de tenir un paper actiu en la
gestió de la convivència; al temps, s'ha de garantir que en tot moment es trobi
segur i integrat en l'ambient del centre i sigui capaç de tractar els altres amb
respecte. El Projecte Educatiu de Centre inclou tots aquests aspectes com a
trets d'identitat i metodologies. A nivell d'entorn l'escola forma part del Pla
Educatiu d'Entorn del Bages Sud on es duen a terme accions encaminades a
millorar la convivència en l'entorn més proper potenciant un treball en xarxa
(casal d'avis, institut, casal de joves, llar d'infants i serveis externs).

2. DIAGNOSI- RESULTATS
ABSENTISME
Punts molt forts
Disposem d'un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre absentisme.
Disposem de mecanismes per a la prevenció de l'absentisme.
Disposem de mecanismes àgils i eficaços per a la detecció i registre de les
faltes d'assistència a classe.
Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes per combatre l'absentisme.
Incorporem el principi general del dret i el deure a l'escolarització en el Projecte
educatiu i a la resta de documents del centre.
Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a l'abordatge
integral de l'absentisme.
Sensibilitzem el claustre en la importància d'intervenir amb rapidesa i de forma
coordinada davant situacions d'absentisme.

Punts forts
Afavorim un procés d'autoaprenentatge en relació amb l'absentisme.
Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front als
casos d'absentisme i ho recollim en la memòria anual del centre.
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Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant situacions
d'absentisme escolar.
Estimulem el compromís de l'alumnat en el propi procés educatiu per afavorir
la seva assistència.
Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme.
Preveiem activitats d'acollida i adaptació per a l'alumnat que s'incorpora
després d'un període d'absentisme.
Treballem la prevenció de l'absentisme.

Punts febles
Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la lluita contra
l'absentisme.
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la lluita contra
l'absentisme.
Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució de
casos d'absentisme.

Punts molt febles
Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques
sobre la gestió i el tractament dels casos d'absentisme.
Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn
escolar per promoure una dimensió educativa de la seva activitat a favor de la
convivència.

ACOLLIDA
Punts molt forts
Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida del
professorat nou, PAS i d'altres professionals.

Punts forts
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Avaluem el funcionament del pla d'acollida i ho recollim en la memòria anual
del centre.
Considerem l'acollida com un factor fonamental per a la convivència en els
centres i l'èxit educatiu de l'alumnat.
Contemplem mesures d'acollida específiques per a l'alumnat que es
reincorpora a l'aula després d'un període d'absència continuat (malaltia
prolongada, absentisme, inassistència al centre, etc.).
Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar l'acollida de l'alumnat.
Ens coordinem amb les administracions locals per facilitar l'acollida dels nous
membres de la comunitat escolar.
Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de l'alumnat.
Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la cohesió del
grup.
Preveiem mesures específiques per facilitar l'acollida dels alumnes nous al
seu grup classe.
Preveiem una imatge acollidora del centre.
Recollim la importància de l'acollida en els documents del centre.
Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut.
Tenim sistematitzats els processos d'acollida per a tot l'alumnat, les seves
famílies i per a la resta de la comunitat escolar (professorat, PAS, altres
professionals d'intervenció puntual al centre) tant si s'hi incorporen a l'inici com
un cop començat el curs.

Punts febles
Acompanyem les noves famílies en el coneixement de l'entorn.
Disposem d'estratègies concretes per facilitar l'acollida de les famílies en
l'àmbit de l'aula.
Disposem de mesures informar i acompanyar el professorat o altres
professionals que intervinguin per primer cop a l'aula.
Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per facilitar l'acollida dels
nous membres de la comunitat escolar.
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Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de les noves
famílies.
Tenim en compte els recursos de l'entorn per planificar l'acollida dels nous
membres de la comunitat escolar.

Punts molt febles
Col•laborem en la creació de projectes que afavoreixen la integració en
l'entorn social.
Formem la comunitat escolar en destreses i coneixements per dur a terme una
bona acollida.
Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar l'acollida i la integració
a l'aula.
Recollim i difonem les bones pràctiques d'acollida que el centre realitza.

COEDUCACIÓ
Punts molt forts
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions
per educar l'alumnat en el respecte i la no discriminació per raons de sexe,
identitat de gènere, expressió de gènere o per orientació afectivosexual.
Disposem d'una estructura organitzativa que afavoreix el treball de la
coeducació en el centre.
Garantim un ús no sexista dels espais del centre.
Potenciem la participació de tot l'alumnat en igualtat de condicions i
d'oportunitats.
Promovem la participació i la relació de tot l'alumnat de manera igualitària i
lliure d'estereotips.
Sensibilitzem el claustre sobre la importància d'una acció educativa que
potenciï la igualtat d'oportunitats entre nois i noies.

Punts forts
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Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes per fomentar els valors de la igualtat de gènere i de les relacions
igualitàries.
Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars.
Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o homòfoba
als diferents documents de centre.
Implementem els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel
Departament d'Educació.

Punts febles
Avaluem el funcionament dels processos i actuacions del projecte coeducatiu i
ho recollim en la memòria anual del centre.
Disposem d'estratègies per implicar les famílies en la necessitat del treball en
la coeducació i en la prevenció de la violència masclista.
Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure la coeducació.
Participem en xarxes de centres que treballen en la coeducació i en la
prevenció de la violència masclista o per motius d'orientació afectivosexual,
identitat de gènere i expressió de gènere.
Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i relacions
d'abús de poder.
Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació.
Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills i
filles en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista o per motius
d'orientació afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere.

Punts molt febles
Formem la comunitat escolar en coeducació, en la prevenció de la violència
masclista o per raons d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació
afectivosexual.

COMUNICACIÓ
Punts molt forts
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Disposem d'espais i canals de comunicació amb les administracions locals.
Disposem de canals i espais de comunicació que permeten a la comunitat
escolar expressar-se i compartir informació.
Fem de l'acció tutorial del grup un espai de comunicació de l'alumnat basat en
el respecte i l'assertivitat.

Punts forts
Aprofitem els recursos de l'entorn.
Disposem d'eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb l'alumnat
per afavorir el seu procés educatiu.
Disposem d'espais i canals de comunicació adreçats a les famílies.
Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la comunicació amb les
famílies.
Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals.
Fem de l'acció tutorial individual un espai de comunicació personal basat en el
respecte mutu i la confiança.
Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d'aprenentatge
organitzatiu.
Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar la comunicació.
Recollim en els documents de centre la política educativa del centre.
Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos comunicatius en
el centre educatiu.

Punts febles
Avaluem les mesures destinades a fomentar la comunicació i l'intercanvi
d'informació entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del
centre.

Punts molt febles
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Disposem d'espais i canals de comunicació amb altres centres per intercanviar
experiències i pràctiques.
Disposem d'estratègies i mesures per projectar una imatge positiva del centre.
Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la
comunicació dins del Pla de Formació de centre.
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de la
comunicació.

CONFLICTES GREUS
Punts molt forts
Analitzem amb els alumnes els conflictes esdevinguts a l'aula per facilitar-ne
un procés d'autoaprenentatge.
Detectem els conflictes greus que esdevenen a l'aula.
Ens coordinem amb l'administració local i altres agents territorials per dur a
terme actuacions concretes per combatre situacions de risc i conflictes externs.
Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte greu.

Punts forts
Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a les faltes
greument perjudicials per a la convivència en el centre.
Treballem amb l'alumnat la prevenció i la gestió positiva dels conflictes a l'aula.

Punts febles
Desenvolupem estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de ser
considerat com a conflicte greu.
Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat i altres
professionals en la resolució de conflictes greus amb l'alumnat.
Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la resolució de
conflictes greus.
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Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn
escolar per promoure accions que facilitin la convivència.
Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes greus amb
l'alumnat.
Incorporem els principis i mesures que garanteixin una bona convivència en el
centre al Projecte educatiu i a la resta de documents del centre.
Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'implicar tota la comunitat educativa
enfront els conflictes greus.
Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament
d'Educació, en cas de necessitat.

Punts molt febles
Analitzem i fem un seguiment dels casos de conflictes greus per facilitar un
procés d'autoaprenentatge en el centre.
Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front als
casos de conflictes greus i ho recollim en la memòria anual del centre.
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la resolució dels
conflictes greus amb l'alumnat.
Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques
sobre la gestió i el tractament dels conflictes greus.
Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i resolució
de conflictes.
Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució de
casos de conflictes greus.

EDUCACIÓ INTERCULTURAL
Punts molt forts
Potenciem des de l'acció tutorial el reconeixement a la diferència i la diversitat
cultural.
Promovem la inclusió a l'aula de tot l'alumnat.
Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació intercultural.
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Punts forts
Disposem d'estratègies per treballar els valors i elements comuns.
Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i
respectar la diversitat social i cultural i per promoure les relacions
interpersonals.
Gestionem la diversitat de creences i manifestacions culturals de l'alumnat i les
seves famílies.

Punts febles
Coneixem i participem en xarxes de centres que promouen els valors de
l'educació intercultural.
Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure l'educació
intercultural.
Formem el professorat per a l'adquisició de la competència intercultural.
Participem en programes socioeducatius de l'entorn.
Plantegem el currículum de les diferents àrees i matèries des d'una
perspectiva intercultural.
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'Educació
Intercultural.
Recollim l'educació intercultural en els documents del centre.
Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en
el valor de la interculturalitat.

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

EDUCACIÓ PER LA PAU
Punts molt forts
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Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors convivencials.

Punts forts
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions
per educar en la pau i els drets humans.
Estimulem el compromís personal de l'alumnat en els valors de l'educació per
la pau.
Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació per a la pau i els
drets humans en els processos educatius.

Punts febles
Coneixem i participem en xarxes de centres que fomentin la cultura de la pau i
el respecte als drets humans.
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies a través de l'acció
tutorial en l'educació per la pau.
Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes per fomentar la cultura de la pau i el respecte als drets humans entre
l'alumnat.
Establim propostes d'actuació específiques per fomentar l'educació per la pau
i els drets humans entre l'alumnat.
Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la cultura de
la pau i el coneixement dels drets humans.
Incorporem continguts d'educació per la pau en el currículum de les diverses
àrees.
Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació per la pau i la
divulgació dels drets humans entre els membres de la comunitat escolar.
Recollim en els documents de centre el valor de l'educació per la pau.
Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per promoure la
cultura de la pau i els drets humans.
Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en
la pau i el respecte als drets humans.
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Punts molt febles
Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació per la pau entre la
comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.
Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn
escolar per promoure l'educació per la pau.

ESTRUCTURA I GESTIÓ DE RECURSOS
Punts molt forts
Apliquem criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin un bon clima
de centre.
Fomentem un lideratge positiu del professorat.
Formem part d'alguna xarxa educativa amb l'entorn.
Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre.
Organitzem l'aula en funció de l'alumnat.
Potenciem espais i mecanismes de coordinació dels recursos humans.

Punts forts
Avaluem la repercussió en el clima de centre de l'organització i gestió de
centre i ho recollim en la memòria anual del centre.
Compartim, entre els docents, estratègies d'organització.
Disposem d'espais de comunicació a l'aula que afavoreixen al màxim una
relació positiva.
Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixin la millora del
funcionament del centre.
Fomentem un lideratge positiu de l'alumnat en els processos d'aprenentatge.
Recollim en els documents del centre estratègies organitzatives que
afavoreixin el clima de centre.
Treballem les rutines organitzatives i convencionals a l'aula.
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Punts febles
Alineem els nostres objectius i actuacions amb els dels projectes comunitaris
existents en l'entorn.
Fem partícep l'alumnat en la gestió i funcionament de l'aula.
Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centre.
Impliquem les famílies en el funcionament i gestió del centre i en els projectes
educatius comunitaris.
Preveiem espais reals i virtuals (TIC) per potenciar la participació entre els
diferents sectors de la comunitat educativa i els agents educatius de l'entorn.
Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'estructura i la gestió dels
recursos pel bon clima del centre.

Punts molt febles
Impliquem la família en el funcionament de l'aula.
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'organització
i gestió dels recursos.
Tenim un mapa de recursos de la zona educativa de l'entorn, difonem i
orientem el seu ús.

GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES
Punts molt forts
Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar l'autoaprenentatge.
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes perquè
l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva.
Detectem els conflictes que es donen a l'aula.
Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i donar
resposta als conflictes lleus que es donen a l'entorn dels centres educatius.
Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte.
Treballem amb l'alumnat la prevenció dels conflictes a l'aula.
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Punts forts
Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió i resolució
de conflictes en l'àmbit de l'aula.
Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes lleus dels seus
fills i filles.
Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera
positiva.
Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els conflictes
lleus, d'implementar estratègies de gestió i resolució positiva dels conflictes.

Punts febles
Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la gestió i
resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula.
Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten la
gestió i resolució dels conflictes al centre.
Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn
escolar per promoure l'aplicació d'estratègies de gestió i resolució positiva dels
conflictes.
Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents del centre.
Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de l'aula per gestionar
positivament els conflictes entre iguals.

Punts molt febles
Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució dels
conflictes i ho recollim en la memòria anual del centre.
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la gestió i
resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula.
Disposem d'un servei de mediació escolar.
Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques
sobre la gestió i la resolució de conflictes lleus.
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Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i resolució
positiva de conflictes.
Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva dels
conflictes i la mediació.
Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes.

EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL
Punts molt forts
Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat.
Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació socioemocional en
els processos educatius.

Punts forts
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per educar
emocionalment l'alumnat.
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per
potenciar la competència social en l'alumnat.
Establim propostes d'actuació específiques per fomentar els valors de
l'educació socioemocional entre l'alumnat.
Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l'educació
sociemocional.
Recollim en els documents de centre la necessitat de treballar els valors de
l'educació socioemocional.
Sensibilitzem i orientem
socioemocionalment.

les

famílies

en

la

necessitat

d'educar

Treballem la competència comunicativa des de les diferents matèries
curriculars de manera transversal.
Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors convivencials i l'educació
socioemocional.

Punts febles
Projecte de Convivència de Centre
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Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a la
millora de les relacions intrapersonals i interpersonals.
Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació socioemocional entre
la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.
Coneixem i participem en xarxes de centres que treballin els programa
d'educació emocional i competència social.
Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes per fomentar l'educació socioemocional entre l'alumnat.
Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació socioemocional i la
comunicació entre els membres de la comunitat escolar.
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació
socioemocional.
Treballem l'educació socioemocional des de les diferents matèries curriculars
de manera transversal.

Punts molt febles
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació
socioemocional.
Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn
escolar per promoure la millora de la competència social i de les relacions
interpersonals.

NORMA
Punts forts
Donem responsabilitat a l'alumnat en el compliment de la norma.
Eduquem en el sentit de la norma.
Ens coordinem amb les administracions locals per procurar que l'alumnat
conegui les normes ciutadanes en aquells àmbits que l'afecten.
Fem explícites aquelles normes tàcites de comportament entre l'alumnat que
entorpeix el bon funcionament i el clima de convivència de l'aula (per exemple,
l'encobriment d'actes no desitjables).
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Sensibilitzem el claustre sobre la importància del valor educatiu i participatiu
de la norma.
Tenim normes d'aula clares i concretes.
Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització i
acceptació de la norma.

Punts febles
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en el compliment de
les normes.
Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat.
Ens coordinem amb els diferents agents de l'entorn per donar coherència a la
normativa que incideix directament en els infants i joves.
Establim un protocol de difusió i aplicació de les normes de convivència en el
centre i les conseqüències del seu incompliment.
Preveiem espais de seguiment i valoració del funcionament de les normes.
Recollim en els documents del centre la concreció de les normes de
convivència.
Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula.

Punts molt febles
Avaluem les mesures destinades a fomentar el coneixement i el compliment
de les normes i ho recollim en la memòria anual del centre.
Ens coordinem amb altres centres de l'entorn per intercanviar experiències i
pràctiques sobre l'elaboració i aplicació de la norma.
Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centres en relació
amb el clima escolar.
Impliquem les famílies en l'elaboració, gestió i difusió de la norma.
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de les normes de
convivència.

EDUCAR EN EL RESPECTE
Projecte de Convivència de Centre
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Punts molt forts
Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i altres
professionals del centre.
Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l'alumnat.
Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal•lacions.

Punts forts
Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes per fomentar el respecte i el compromís cívic en el nostre alumnat.
Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el valor del
respecte.
Planifiquem activitats amb l'alumnat que fomentin el respecte cap a un mateix.
Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del seu
entorn.
Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre els
membres de la comunitat escolar.
Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre i cap a
l'alumnat.
Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de l'alumnat cap al
professorat.
Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers l'entorn.
Sensibilitzem el claustre sobre el valor del respecte com a principi bàsic per tal
de garantir un bon clima de convivència en els centres educatius.
Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en
el respecte.
Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries curriculars
de manera transversal.
Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre
l'alumnat.

Punts febles
Projecte de Convivència de Centre
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Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació en el
respecte.
Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure el respecte.
Recollim el valor del respecte en els documents del centre.
Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per promoure el
respecte en la comunitat escolar.

Punts molt febles
Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure el
respecte i ho recollim en la memòria anual.
Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte.

PARTICIPACIÓ
Punts forts
Ens coordinem amb l'administració local per promoure la participació de tots
els membres de la comunitat escolar en projectes comunitaris.
Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació del
professorat, PAS i professionals d'atenció educativa en el centre.
Estimulem la participació de l'alumnat en el seu propi procés educatiu com, per
exemple, en el seguiment i en l'avaluació de les activitats a l'aula.
Potenciem la corresponsabilitat i la participació de tots els membres de la
comunitat escolar.
Preveiem un calendari i espais físics i virtuals per tal de facilitar les reunions de
les associacions del centre i els diversos òrgans de participació de la comunitat
escolar.
Promovem les xarxes de centre.
Tenim en compte els recursos de l'entorn en la tasca educativa.

Punts febles

Projecte de Convivència de Centre

22

Disposem d'estratègies concretes per facilitar la participació de l'alumnat en la
gestió i organització de l'aula.
Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure la
participació de tots els membres de la comunitat escolar.
Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de
l'alumnat en el centre.
Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de les
famílies en el centre.
Impliquem les famílies en els projectes educatius i les actuacions de l'entorn.
Recollim en els documents de centre els canals i les formes de participació de
la comunitat escolar.
Sensibilitzem el claustre sobre la importància de la participació i implicació de
la comunitat escolar en els processos educatius.
Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat.

Punts molt febles
Avaluem el funcionament de la participació i ho recollim en la memòria anual
del centre.
Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la participació de les
famílies.
Formem la comunitat escolar en temes de participació dins del Pla de
Formació de centre.
Recollim i difonem les bones pràctiques en participació realitzades en el
centre.
EDUCAR EN LA GESTIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES
Punts forts
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes per afavorir
que els alumnes desenvolupin les competències per conviure i l'educació en la
gestió positiva dels conflictes.
Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes per fomentar l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la
cultura de la mediació.
Projecte de Convivència de Centre
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Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la gestió
positiva dels conflictes.
Impliquem les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes dels
seus fills i filles.
Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d'aula mitjancant
estratègies de gestió positiva.
Incorporem l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de
mediació al Projecte educatiu i a la resta de documents del centre.
Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió positiva dels
conflictes.
Tenim en compte els recursos del territori per educar en la gestió positiva dels
conflictes.
Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen l'educació en la
gestió positiva del conflicte.

Punts febles
Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva dels
conflictes i la mediació.
Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per educar
en la gestió positiva dels conflictes.
Disposem d'activitats i projectes de centre que promouen l'educació en la
gestió positiva dels conflictes.
Disposem d'un projecte de mediació que orienta i organitza les actuacions
corresponents per a tots els membres del centre.
Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per fomentar
l'educació en la gestió positiva dels conflictes.
Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió positiva dels
conflictes per fomentar la prevenció a l'aula.
Participem en les trobades de convivència i mediació del territori per fomentar
el treball en xarxa.
Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament
d'Educació.
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Punts molt febles
Avaluem el funcionament dels processos d'educar en la gestió positiva dels
conflictes i del servei de mediació i ho recollim en la memòria anual del centre.
Disposem d'alumnat format en el programa de mediació escolar en el
grup-classe.
Disposem d'estratègies concretes per a implicar les famílies en l'educació en
la gestió positiva dels conflictes en l'àmbit de l'aula.
Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques
sobre l'educació en la gestió i la resolució de conflictes lleus.
Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió positiva de
conflictes.
Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat per educar la gestió positiva
dels conflictes entre iguals.
EDUCAR EN L'ESFORÇ I LA RESPONSABILITAT
Punts forts
Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per treballar
l'esforç i la responsabilitat.
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions
per educar l'alumnat en l'esforç i la responsabilitat.
Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes de foment de l'educació en valors i el compromís cívic en el nostre
alumnat.
Participem en xarxes de centres que promouen els valors de l'esforç i la
responsabilitat, i el compromís cívic.
Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació en els valors de
l'esforç i la responsabilitat i la implicació de la comunitat escolar en els
processos educatius.
Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en
els valors de l'esforç i la responsabilitat.
Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin l'assumpció del valor de
l'esforç i la responsabilitat de l'alumnat.

Punts febles
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Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació en
l'esforç i la responsabilitat.
Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure l'esforç, la
responsabilitat i el compromís cívic.
Establim propostes d'actuació específiques per fomentar el valor de l'esforç, la
responsabilitat i el compromís cívic.
Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l'esforç i la
responsabilitat.
Recollim en els documents del centre el foment de l'esforç i la responsabilitat
per aconseguir els objectius educatius.

Punts molt febles
Avaluem les mesures destinades a fomentar els valors entre la comunitat
escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant del valor de
l'esforç i la responsabilitat.
INCLUSIÓ
Punts molt forts
Desenvolupem un currículum inclusiu.
Disposem d'una estructura organitzativa en el centre que afavoreix l'educació
inclusiva i l'atenció a la diversitat.
Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una escola
inclusiva que doni resposta a la diversitat de tot l'alumnat.
Valorem i integrem tots els membres de la comunitat.

Punts forts
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions
per educar l'alumnat en el respecte a la diversitat i la inclusió.
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en risc d'exclusió en
el procés escolar i educatiu dels seus fills.
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Disposem de materials i recursos que facilitin l'atenció a la diversitat.
Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes de foment de l'educació inclusiva.
Participem en xarxes de centres que treballen l'educació inclusiva i l'atenció a
la diversitat.
Recollim en els documents del centre els valors de l'escola inclusiva i les
estratègies que facilitin la seva consecució.
Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills i
filles en la inclusió i el respecte a la diversitat.
Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l'educació inclusiva i
l'atenció a la diversitat.

Punts febles
Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació inclusiva entre la
comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.
Ens coordinem amb institucions i entitats de l'entorn per promoure una
educació inclusiva.
Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l'educació
inclusiva.
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació
inclusiva.
Implementem l'ús dels protocols d'àmbit convivencial elaborats
Departament d'Educació a fi d'evitar qualsevol tipus de discriminació.
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3- OBJECTIUS GENERALS, ESPECÍFICS I INDICADORS
Objectiu general

Objectiu específic

Indicadors

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

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.

Nombre de reunions/periodicitat de la comissió de
convivència.

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

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

Relació d'actuacions orientades a l'educació en
valors.
Relació d'actuacions que promouen l'ajuda entre
iguals en el centre.

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

Inclusió en l'acció tutorial d'accions orientades a
educar sobre el valor de la norma per a la convivència.
Participació de l'alumnat en l'elaboració de les normes
d'aula en el marc de l'acció tutorial.
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1.5 Incrementar la formació de la comunitat escolar en Oferta d'accions formatives en matèria de convivència
relació amb la convivència.
adreçades als diferents sectors de la comunitat
escolar
Percentatge d'assistència en les accions formatives
de temes de convivència.
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3. Potenciar l'equitat i el
respecte a la diversitat de
l'alumnat en un marc de
valors compartits.

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

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

4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la importància Relació d'actuacions de sensibilització portades a
del valor del diàleg i la gestió positiva dels conflictes. terme en el centre.

5. Fomentar una cultura de la 5.3 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió
pau i la no-violència,
de recursos que afavoreixin la convivència i el clima
juntament amb els valors que escolar.
fan possible preservar i
enriquir la vida de totes les
persones.
5.4 Potenciar la participació de tots els sectors de la
comunitat escolar com a element bàsic per garantir la
convivència i el clima escolar.
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Existència i difusió de protocols d'acollida de
qualsevol membre de la comunitat escolar (alumnat,
famílies, professorat, PAS, etc.).
Us d'enquestes per valorar el grau de satisfacció del
procés d'acollida, adreçades als diversos sectors de la
comunitat.

Existència d'espais d'intercanvi entre professorat
sobre la convivència i el clima escolar.
Nombre de reunions/periodicitat dels espais
d'intercanvi.
Grau de participació del professorat.
Existència de coordinació periòdica de l'equip directiu
amb l'AMPA.
Existència de comissions mixtes integrades per
membres dels diferents sectors de la comunitat
escolar.
Nombre de reunions/periodicitat de les comissions
mixtes.

4. ACTUACIONS PREVISTES
El Projecte de Convivència inclou tres grans àmbits d’actuació.
Un cop feta la diagnosi i la selecció d’objectius generals, específics i indicadors,
s’ha prioritzat l’elecció d’un tema d’actuació per a cadascú dels tres grans àmbits
d’actuació.
Així, els temes triats per a cada àmbit amb les corresponents actuacions són els
següents:

Actituds i Valors

Educar en la gestió positiva dels conflictes

Resolució de

Gestió i resolució positiva dels conflictes

conflictes
Organització de

Norma

centre

 EDUCAR EN LA GESTIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES
Actuacions
Centre

Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació amb l'educació de
la gestió positiva dels conflictes i mediació entre els diferents
equips docents. Recurs H1
Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al
professorat i, si escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre
educar en gestió positiva dels conflictes. Recurs G1

Aula

Programar, des de cada àrea, activitats per desenvolupar la
competència social dels alumnes (habilitats cognitives -ensenyar
a pensar-, habilitats socials, educació emocional -com
relacionar-se amb un mateix i amb els altres-, etc.). Recurs B1
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 GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES
Actuacions
Centre

Recollir en els documents de centre (PEC, PAT, PGA...) les
estratègies de gestió positiva del conflicte que s'aplicaran davant
les irregularitats o faltes comeses per l'alumnat que afectin la
convivència. Recurs B1
Recollir sistemàticament els conflictes que es produeixen en
l'àmbit escolar i els elements que en permetran l'anàlisi
(personals, causals i contextuals). Recurs D1

Aula

Aprofitar les xarxes de suport entre iguals per a la gestió i la
resolució de conflictes entre iguals. Recurs G1
Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les actuacions i
les estratègies a dur a terme a l'aula. Recurs I3

 NORMA
Norma
Actuacions
Centre

Difondre les normes de convivència amb un llenguatge que sigui
accessible a totes les persones de la comunitat escolar. Recurs
C1
Elaborar un protocol d'intervenció per a l'aplicació de les normes
de convivència en la vida ordinària del centre. Recurs C2

Aula

Promoure la participació de l'alumnat en l'elaboració de les
normes de convivència d'aula i assegurar el compromís de
tothom. Recurs C1

Entorn

Col.laborar amb diferents agents locals per donar coherència a
la normativa que incideix directament en els infants i joves.
Recurs D1
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5. PLANIFICACIÓ

GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES
Àmbit

Actuacions

Aula

Aprofitar les xarxes de suport entre
iguals per a la gestió i la resolució de
conflictes entre iguals. Recurs G1

Activitats / Recursos
-

Aula

Coordinar-se a nivell d'equip docent
respecte a les actuacions i les
estratègies a dur a terme a l'aula. Recurs
I3
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-

Padrins ( Acompanyar alumnes nouvinguts al centre i realitzar activitats
amb altres alumnes de l’escola)
Projecte alumnes acompanyants (suport entre alumnes, vol contribuir a
la millora de la convivència)
Grups d’ajuda al pati
https://books.google.es/books?id=6tiZi7pqBl0C&pg=PA153&lpg=PA153
&dq=grups+d%27ajuda+al+pati&source=bl&ots=_qAqsXu6Mb&sig=8w
BRzr_9HhC9UAO-eoQ4aJ1nwxc&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwi2ndad3
dXSAhUJaRQKHe_RAXgQ6AEIJTAC#v=onepage&q=grups%20d%27
ajuda%20al%20pati&f=false
Consensuar normes i límits a l’aula.
Autoritat i tracte
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/pro
tocols/documents/01-autoritat-tacte-gestio-aula.pdf
Estil docent
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/pro
tocols/documents/02-estil-docent-gestio-aula.pdf
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Centre

Centre

Recollir en els documents de centre
(PEC, PAT, PGA...) les estratègies de
gestió positiva del conflicte que
s'aplicaran davant les irregularitats o
faltes comeses per l'alumnat que afectin
la convivència. Recurs B1

Recollir sistemàticament els conflictes
que es produeixen en l'àmbit escolar i els
elements que en permetran l'anàlisi
(personals, causals i contextuals).
Recurs D1
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Planificació i organització d’aula
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/pro
tocols/documents/03-planificacio-organitzacio-gestio-aula.pdf

-

Metodologies
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/pro
tocols/documents/05-estrategies-interrelacio-gestio-aula.pdf

-

Estratègies d’interrelació d’aula
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/pro
tocols/documents/05-estrategies-interrelacio-gestio-aula.pdf

-

Incloure en la PGA de cada curs un objectiu de millora relacionat amb el
PCC del centre (es poden anar incorporant temes nous o revisar els
temes que s’han aprovat).

-

Pla de convivència: En aquest document, s’hi poden trobar documents
de registre de conflictes. Ferramentes per a un Pla de convivència.
Recopilació sistemàtica de conflictes. Full de registre de conflictes i de les
interaccions que originen
Full de seguiment d’incidències de centre.
Full de comunicació amb les famílies sobre els incidents al centre.

-
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NORMA
Àmbit

Activitats / Recursos

Actuacions
-

Entorn

Col·laborar amb diferents agents locals
per donar coherència a la normativa que
incideix directament en els infants i
joves. Recurs D1

-

-

Centre

Difondre les normes de convivència amb
un llenguatge que sigui accessible a
totes les persones de la comunitat
escolar. Recurs C1

-

Centre

Elaborar un protocol d'intervenció per a
l'aplicació de les normes de convivència
en la vida ordinària del centre. Recurs C2
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-

Facilitar la participació de les famílies en l’elaboració i gestió de la norma
(consell escolar i comissió de convivència) reflexió al voltant de la
participació de les famílies en la vida del centre
Donar a conèixer a les famílies les Normes d’organització i funcionament
de centre (NOFC) mitjançant la pàgina web.
Organitzar xerrades i invitar els diferents agents de l’entorn a participar en
activitats formatives del centre per donar a conèixer normatives d’ús de la
via pública. (Xerrada Mossos, policia local)
Discriminació d’igualtat de gènere (ajuntament)
Treball conjunt amb les diferents regidories del municipi.

Sensibilitzem el claustre sobre la importància del valor educatiu i
participatiu de la norma.
Ús d’un llenguatge positiu per part de la comunitat educativa.

Actuacions consensuades pels mestres davant de situacions de
conflicte NOFC
Revisió anual en claustre de les actuacions.
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Aula

Elaborar les normes d’aula conjuntament amb l’alumnat a tots els cicles.

Promoure la participació de l'alumnat en
l'elaboració de les normes de
convivència d'aula i assegurar el
compromís de tothom. Recurs C1

EDUCAR EN LA GESTIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES
Àmbit
Actuacions

Activitats / Recursos

Centre

Impulsar l'intercanvi d'experiències en
relació amb l'educació de la gestió
positiva dels conflictes i mediació entre
els diferents equips docents. Recurs H1

-

Espais pedagògics d’educació emocional de claustre.
Periodicitat trimestral.

Centre

Oferir, en el marc del Pla de formació de
centre, formació al professorat i, si
escau, a les famílies, al PAS i a
l'alumnat, sobre educar en gestió
positiva dels conflictes. Recurs G1

-

Xerrades psicopedagog (límits i normes)
Domenica psicòloga Sant Joan (addicció a les pantalles)
Xerrada Mossos sobre Internet segura
Altres xerrades que es considerin adients.

Projecte de Convivència de Centre
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Educació Infantil:

Aula

Programar, des de cada àrea, activitats
per desenvolupar la competència social
dels alumnes (habilitats cognitives
-ensenyar a pensar-, habilitats socials,
educació emocional -com relacionar-se
amb un mateix i amb els altres-, etc.).
Recurs B1

-

Posar paraules a les accions en el dia a dia dels infants
Treballar el conflicte en el moment a través de la conversa i en gran grup
perquè no hi hagi una estigmatització (posar etiquetes)
- Converses a partir d’imatges dels propis alumnes
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/47529/7/Recursos%20Emocionals
%20pels%20m%C3%A9s%20petits.pdf
-

Treballar les emocions a partir de contes
https://natibergada.cat/35-contes-imprescindibles-per-treballar-les-emo
cions/

Cicle Inicial:
-

-

Treballar els valors a partir dels contes (carpeta valors CI)
Treballar les emocions a partir de petits curtmetratges i fomentar
l’escolta activa i comentar les habilitats socials dels infants(carpeta de
Valors de CI)
El/la mestre/a com a modelatge. (Actitud respectuosa, d’ajuda, …)
Fomentar mitjançant el treball cooperatiu la gestió positiva dels
conflictes.

Cicle Mitjà:
Projecte de Convivència de Centre

Contes per treballar els valors.
Conte sobre l'ajuda + activitats.
Curts valors
Curts Nati Bergadà 1
Curts Nati Bergadà 2
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-

Faules d'Isop
Cançó. Mirada Estràbica

-

Treballem els conflictes que van sorgint a partir del diàleg i la reflexió.
Recursos i activitats de CM: Carperta Valors de CM

Cicle Superior:
-

Projecte de Convivència de Centre

Treballar les emocions a partir de curtmetratges i escrits. Fomentar
l’escolta activa. (carpeta Valors de CS)
El/la mestre/a com a modelatge. (Actitud respectuosa, d’ajuda, …)
Fomentar mitjançant el treball cooperatiu la gestió positiva dels
conflictes.
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6. PROTOCOLS
 Protocol de prevenció, detecció i intervenció
l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals

davant

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament
-ciberassetjament-entre-iguals/index.html

Projecte de Convivència de Centre
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 Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d’odi
i discriminació
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conducte
s-odi-i-discriminacio/

Projecte de Convivència de Centre
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 Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació
de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit
educatiu
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractam
ent-infantil-adolescent/index.html

7. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE
L’avaluació i el seguiment del Projecte de Convivència correspondrà a la direcció
de l’escola, conjuntament amb la col·laboració de la comissió de convivència, el
claustre i el suport del Consell Escolar.

La comissió de convivència farà la tasca de:
 Fer el seguiment del projecte a través de les reunions de coordinació de
l’escola.
 Valorar el coneixement i difusió del document en els diferents estaments
de la comunitat educativa.
 Valorar l’eficàcia del projecte
 Analitzar les situacions conflictives que han esdevenen durant el curs
escolar
 Fer les pertinents propostes de millora per avançar en la millora del clima
de convivència escolar.
L’avaluació del Projecte de Convivència es farà a partir dels indicadors que es
detallen per als objectius en l’apartat 3 del projecte. El seguiment de les mesures i
actuacions que configuren el document es recullen anualment a la PGA. I, els
resultats del seguiment amb les pertinents propostes de millora i/o continuïtat
s’inclouran a la Memòria Anual de centre.
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