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1.

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

Un bon clima de convivència és necessari perquè la tasca dels docents i
l’aprofitament de l’alumnat tinguin resultats efectius i es realitzin en les millors
condicions.
Quan parlem de convivència no ens limitem a la consideració de la mala conducta
o dels problemes de disciplina; estem pensant, sobretot, en un projecte global
d’organització del centre i de les aules des de la perspectiva d’un tractament educatiu
del conflicte i de l’aprofitament de tots els recursos humans que el centre té al seu abast
(professors/es, pares i mares, alumnes, professionals d’altres institucions...).
Aquest document pretén planificar mesures de prevenció de conflictes i, si es
dona el cas, la gestió positiva d’aquests.
La implicació de tots els qui participem en la vida escolar (professorat, alumnat i
famílies) és fonamental, i el projecte de convivència ha de plantejar-se actuacions que
afecten els tres àmbits.
Així, cal dotar el professorat i les famílies d’eines per a la detecció, l’abordatge i
la resolució dels conflictes i alhora, siguin sensibles a la necessitat d’intervenir per evitar
la violència i els actes d’indisciplina.
El professorat, d’altra banda, ha de comptar amb unes pautes d’actuació clares i
homogènies que garanteixin un treball sobre la convivència igual per a tots.
D’altra banda, s’ha de formar l’alumnat a fi que assumeixi 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.

2.

MARC LEGAL
El marc legal és:

- Convenció sobre els Drets de l’Infant el 20 de novembre de 1989
- LOE, Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació.
- LEC, Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació.
- Decrets 142/2007 i 143/2007 de 26 de juny d’ordenació d’ensenyaments.
- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius.
- Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat.
- 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.
- Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un
sistema educatiu inclusiu.
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3.

DEFINICIÓ DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

El Projecte és una eina oberta que haurà de ser avaluada i enriquida segons les
circumstàncies i l’efectivitat de les mesures previstes per a la seva aplicació.
El projecte educatiu de centre ha de recollir el projecte de convivència entès com
el conjunt d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la comunitat educativa per :
- fomentar la convivència escolar
- facilitar la prevenció de conductes contràries a la convivència escolar.
- facilitar la resolució de situacions conflictives

ÀMBITS,TEMES I NIVELLS D’ACTUACIÓ

4.

TEMES

NIVELLS

Valors i
actituds

Resolució de
conflictes

Organització
del centre

Coeducació.
Educació intercultural.
Educació per la pau.
Educació socioemocional.
Educar en el respecte.
Educar en la gestió positiva dels conflictes.
Educar en l’esforç i la responsabilitat.
Inclusió.

Absentisme.
Conflictes greus.
Gestió i resolució positiva dels conflictes.

Acollida
Comunicació
Estructura i gestió de recursos
Norma
Participació

ÀMBITS
D’INTERVENCIÓ

Aula

Centre

Entorn
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5.

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

La comissió de convivència, depenent del consell escolar, l’integrarà:
a)
El/la director/a del centre, que la presidirà.
b)
El/la cap d’estudis.
c)
Un representant del professorat, elegit pel claustre de professors.
d)
Un representant de les famílies o els tutors legals dels alumnes, elegit per i
entre els representants del consell escolar.
Un dels membres que la integrin ha d’actuar com a nexe de relació de la
comunitat escolar amb l’administració educativa sense perjudici de les competències de
representació legalment atribuïdes als directors dels centres.

6

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

-Formular la proposta de projecte de convivència i les seves adaptacions i
modificacions posteriors.
-Efectuar el seguiment i la coordinació de l’aplicació del projecte de convivència
escolar durant tot el curs.
-Coordinar les iniciatives dels sectors de la comunitat educativa envers el foment de
la convivència, per donar-los coherència i sentit global.
-Elaborar la proposta d’informe anual del projecte de convivència.
-Elevar al consell escolar qualsevol altre suggeriment i qualsevol altra proposta per
millorar la convivència al centre i prevenir els conflictes al si d’aquest.

7.

CONTEXT SOCIAL I DE L’ENTORN. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE.

L'escola MARQUÈS DE LA POBLA es troba situada a la vila de Capellades, dins
la comarca de l'Anoia, amb una població actual de 5211 habitants (cens 2018)
Si bé a les primeres dècades era de caire rural, el creixement continuat de les
indústries va afavorir el desenvolupament dels sectors secundaris i terciaris dins la
població, deixant l'agricultura en un nivell molt modest i només del tipus de regadiu. La
industrialització progressiva de la vila va portar el consegüent augment de la població,
amb forts corrents migratoris als anys 60 de diferents comunitats d’Espanya i
posteriorment, als darrers últims anys de l’Amèrica Llatina, Marroc i Pakistan.
La població es va incrementar de forma gradual en la primera dècada dels present
segle, tot i que en els darrers anys, a causa de la situació econòmica actual, es va
disminuint lenta però progressivament.
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Dels canvis socials esmentats se'n derivaren també canvis per al nostre centre com
fou la construcció d'un nou edifici l'any 1975, la implantació de cursos dobles, l'augment
de la plantilla base de professors/es nomenada pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, la tècnica d’Educació Infantil, l'administratiu/va, a més dels
especialistes de Psicomotricitat i Música destinats al Parvulari que ens aporta
l’Ajuntament, l’assessorament del servei psicopedagògic de l'EAP i logopèdic del Creda.
En l'actualitat la proposta educativa pública de Capellades es concreta de la
següent manera:
Escola Bressol Vailets
0 - 3 anys.
Escola Marquès de la Pobla
3 - 12 anys.
IES Molí de la Vila
12 -18 anys.
Aquesta realitat escolar va procurar un marc idoni per construir una escola pública
integradora, participativa, innovadora, arrelada al seu entorn i alhora oberta al món,
capaç de crear espais per a la instrucció i els aprenentatges però també per comunicar i
compartir emocions, tot fomentant la convivència.
L’Escola està distribuïda en tres edificis: un dedicat a Educació Infantil, un altre a
Educació Primària i el gimnàs amb oficines de l’AMPA.
Edifici d’E. Infantil.
Té dues plantes, un pati de sorra i una pista asfaltada (verda).
A la planta baixa ens trobem les aules de P 3, i una sala d’usos múltiples (columnes),
amb serveis, espais de magatzem i d’activitats (aula d’experimentació i aula de llum.).
A la primera planta hi les aules de P 4 i P 5, espais de silenci/calma i serveis.
Edifici de Primària.
Té també dues plantes, patis, pista esportiva (gris) i hort i jardí.
A la planta baixa tenim: la cuina, el menjador escolar, serveis, aula de música, l’aula
d’informàtica, magatzem de material, aula polivalent, biblioteca, aula d’E. Especial,
aules de Primer i oficines i dependències de Direcció.
A la primera planta estan situades les aules ordinàries de 2n a 6è, aula d’E. Especial,
magatzem de material, tutories i serveis.
Edifici de Gimnàs i vestidors. Oficina AMPA.
L’estiu del 2019 s´ha retirat el segon mòdul prefabricat que hi havia al centre, que
implical la pèrdua d’espais de treball alternatius i complementaris.
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8.

DIAGNÒSTIC ACTUAL DE LA CONVIVÈNCIA AL NOSTRE CENTRE

Les actuacions del centre aniran encaminades a promoure el creixement integral
de les persones, el desenvolupament de bons comportaments per conviure millor,
prevenir i crear actituds positives cap els altres i resoldre els conflictes mitjançant el
diàleg.
S’ha de tenir molt en compte la convivència especialment a l’hora de pati i del
menjador, ja que són espais i temps on sorgeixen la majoria dels conflictes que ens
trobem al centre.
Creiem molt important que el Projecte de Convivència reculli el protocol a seguir
en aquests casos per tal de prevenir i actuar tots de manera coordinada i unificada.
La convivència en el centre es tractarà de forma constructiva i positiva, amb
actuacions encaminades a desenvolupar comportaments adequats per conviure millor i
a resoldre els conflictes a través de la participació la bona comunicació i la prevenció de
problemes de conducta.
Al centre hi ha altres documents que complementen aquest Projecte de
Convivència i que s’han tingut en compte per elaborar aquest document.
La tasca educativa de l’equip directiu i del claustre de professors/es envers a
aquest pla és la de promoure una actitud de participació, de diàleg i de comunicació per
part de l’alumnat, les famílies i tota la comunitat educativa, per tal de resoldre qualsevol
conflicte i fomentar la necessitat de potenciar la millora de la convivència a través de
l’adquisició d’habilitats de solució de conflictes.

RESULTATS DE LA DIAGNOSIS (APLICATIU DEPARTAMENT)

ANNEX 0 COMPLERTA- ( ARXIUS DEL CENTRE)
ANNEX 1 RESUM – (ARXIUS DEL CENTRE)
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9.

OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS

INDICADORS







1.
Assegurar i garantir la
participació, la implicació
i el compromís de tota la
comunitat escolar.
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Representació i participació de tota la comunitat educativa i la seva
pluralitat.
Participació d’agents externs.
Temps dedicat a temes de:
o Educació en valors i actituds per a la convivència.
o Organització del centre.
o Resolució de conflictes.
Existència d’una memòria valorativa amb propostes de millora sobre
els tres nivells anteriorment mencionats.
Existència, dins l’organigrama, del temps necessari per a les trobades
de la Comissió de convivència.

Transmissió de la documentació del centre (PEC, PCC, NOFC,Pla
d’Acció Tutorial, PdC., PLC, etc.) a la comunitat educativa.
Transmissió efectiva i regular dels acords que es prenen en diferents
instàncies del centre educatiu: consell escolar, claustre, junta de
delegats…
Existència de canals de comunicació entre:
o Docent-alumnat
o L'alumnat
o Docent-docent
o Docent-alumnat-família
o Direcció-equip docent/claustre
o Direcció-serveis educatius-inspeccció
o Centre educatiu-agents externs-AMPA-entitats
Existència d’eines de comunicació: revistes, webs, blogs, fòrum virtual,
correu electrònic, taulell de novetats, bústia d suggeriments i intranet
de centre.
Existència de comunicació directa i regular amb les famílies.

ACTUACIONS

1.1 Crear o recrear una Comissió de convivència
amb un enfocament clarament proactiu i preventiu i
un format flexible i plural.

1.2 Afavorir la comunicació en el centre educatiu.





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





Accions per a desenvolupar l' autonomia i la seguretat emocional de
l'alumnat.
Accions per desenvolupar la construcció sobre l'aprendre a pensar,
raonar i prendre decisions.
Concreció de continguts d’educació en valors a les diferents àrees
curriculars.
Existència d’espais i temps a l'aula per poder gaudir de períodes de
silenci.
Activitats i esdeveniments que afavoreixin la creació de lligams afectius
entre els membres de tota la comunitat educativa.
Existència en el marc de l’acció tutorial d’objectius, activitats i
metodologies que promoguin el creixement personal (autoestima, confiança,
etc.).

• Inclusió en l’acció tutorial d’accions orientades a educar sobre el valor de la
norma per a la convivència

2.1 Potenciar les competències personals
relacionades amb l’aprendre a pensar, a gestionar
les emocions i a assumir valors.

2.2 Educar en el valor de la norma i potenciar la
participació de l’alumnat en la seva elaboració.

• Participació de l’alumnat en l’elaboració de les normes d’aula en el marc de
l’acció tutorial

Relació d’actuacions orientades a l’educació en valors

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 que promouen l’ajuda entre iguals en el centre
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3.
Potenciar l’equitat i el
respecte a la diversitat de
l’alumnat en un marc de
valors compartits.















Actuacions per a l’acollida del nou alumnat en el centre:
o Estratègies didàctiques per atendre l'alumnat nouvingut.
o Actuacions específiques per al procés d'acollida de la resta de
la comunitat educativa, tant en el moment inicial com al llarg
del curs.
o Grau de satisfacció dels atesos.

Relació d'activitats en el Pla d’acollida per a l'acollida del nou alumnat.
Programació d’accions preventives per garantir la igualtat d’oportunitats
amb especial sensibilitat en les situacions de risc.
Relació de materials de suport a la diversitat en cadascuna de les
àrees.
Recursos d’atenció a la diversitat del centre.
Relació de metodologies inclusives per atendre tota la diversitat: treball
cooperatiu, grups interactius, aprenentatge dialògic, treball per
projectes.
Existència de programacions multinivell.
Existència de tutoria personalitzada.
Percentatge de docència compartida en una mateixa aula.
Relació d’estratègies per detectar el rebuig a l’aprenentatge.
Orientació professional no estereotipada per raons de gènere.
Accions promogudes pel referent de coeducació dins del consell
escolar.

Estudis valoratius sobre faltes d'assistència
Actuacions d'acollida per a l'alumnat que s'incorpora al centre després
d’un període d’absentisme.
Protocols i estratègies de reincorporació a l’aula per a l'alumnat que
s'incorpora al centre després d’un període d’absentisme.

3.1 Garantir l’òptima incorporació dels nous membres
de la comunitat educativa en la cultura del centre.

3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i
valori les diferències i promogui la igualtat.

3.3 Garantir l’escolarització de tothom i la
reincorporació de l’alumnat absentista.
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4.
Fomentar la mediació
escolar i la cultura del
diàleg com eina bàsica en
la gestió del conflicte.

Actuacions que potencien la coresponsabilitat de l’alumnat de la gestió de la
seva aula i la participació en el centre i l'entorn
Actuacions que desenvolupin de manera pràctica el currículum de
ciutadania.

4.1. Desenvolupar les competències personals i
socials mitjançant l’educació en la participació i la
ciutadania.
4.2 Sensibilitzar la comunitat escolar en la

Relació d'actuacions de sensibilització portades a terme en el centre.

importància del valor del diàleg i la gestió positiva
dels conflictes.

- Existència de mesures per a l'acció tutorial compartida dins els equips docents
(co-tutories, tutors referents,etc.).

5.
Fomentar una cultura de
la pau i la no- violència,
juntament amb els valors
que fan possible
preservar i enriquir la
vida de totes les
persones.

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

- Existència d'estratègies per promoure la tutoria entre iguals. Existència de
pautes d'organització dels espais per afavorir la convivència.
- Existència d'espais de relació informal per als diferents col·lectius del centre.
- Existència d'un protocol de comunicació.

5.2 Afavorir els canals de comunicació del centre
educatiu com a elements facilitadors de la
convivència i el clima escolar.

- Relació d'eines i canals de comunicació del centre que afavoreixin la
comunicació entre els diversos sectors de la comunitat escolar (correu
electrònic, taulell de novetats, bústia de suggeriments i reclamacions, etc.).
- Existència de canals de comunicació entre les famílies, el professorat, el PAS i
els seus respectius representants al consell escolar.

5.3.Participació de la comunitat educativa en
activitats relacionades amb l’objectiu (celebracions
puntuals, reflexions a tutories, xerrades...)

-Relació d'estratègies de projecció i comunicació externa del centre (revistes,
webs, blocs, etc.)
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10.

PEC-NOFC: NORMES DE CONVIVENCIA A LA COMUNICAT EDUCATIVA

L’apartat 4.5 del PEC i la secció 34 de les Normes d’Organització i
Funcionament del nostre Centre (NOFC) fan referència a les normativa de convivència
del centre.

11.

FORMACIÓ I RECURSOS DEL CENTRE

No es preveu pel curs 2019-2020, realitzar cap tipus de formació a nivell de
centre quan a convivència es refereix. (Aqui_prou_bulling? PDA Bullying?)
Sempre que sorgeixi un problema puntual, ho tractarem o demanarem
assessorament.
Els mestres a nivell personal poden formar-se en qualsevol moment.

12.

PUBLICACIÓ

Aquest projecte es difondrà a tots els membres de la comunitat educativa per
mitjans informàtics. Si alguna persona no disposa d’aquesta possibilitat, a l’escola la
facilitarem.
• S’explicaran els punts més rellevants d’aquest projecte a l’alumnat, en el decurs
de la normal activitat acadèmica, segons les respectives edats.
• Totes les modificacions que s’introdueixin tindran el mateix procés de difusió que
s’ha descrit anteriorment.

13.

AVALUACIÓ,

El compliment d’aquest document i el seu contingut s’avaluarà cada curs de
manera ordinària i sempre que calgui segons decisió del Claustre i /o Consell Escolar.

14.

ALTRES PROTOCOLS
-

Pla d’Acollida.

-

Protocol de Dol.

-

Protocols Departament Educació:
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/
PCProtocolsMarcsActuacio
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15.

16.

ALTRES INFORMACIONS,

-

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

-

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/

-

https://www.educaixa.com/ca/-/dibujos-de-emociones-1

-

http://convivesenlaescuela.blogspot.com/2015/03/revista-convives-n-9orientacion-y.html

-

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/201011/memories/2077m.pdf#_ga=2.74160784
.385164393.1573566666-203766032.1573116844

-

https://pdabullying.com/ca/inici

APROVACIÓ.

Aquest document es va aprovar al Claustre del dia 21 de gener de 2020
Aquest document es va presentar al Consell Escolar del dia 27 de gener de 2020

Capellades, a 3 de febrer de 2020
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