
 

  

2018 

 

PLA DE CONVIVÈNCIA 



 

1 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El Projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre 

docent desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a 

la convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

 

En el projecte educatiu de centre es contemplen els valors de respecte i cooperació com 

a principis per a la convivència, l’educació per la pau i la cooperació, a través de l’ús del 

diàleg i la mediació, i la comunicació fluida i participació de la comunitat educativa. 

Aquests valors es concreten en les actuacions derivades de l’objectiu de millora de la 

cohesió social. 

 

Marc legal 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius 

Resolució ENS/585/2017, de 17 de març 

 

Principis d’actuació 

 La participació i la coresponsabilitat de la comunitat educativa i dels agents 
educatius de l’entorn  

 L’actuació global i integral 

 La descentralització perquè cal que les decisions siguin contextualitzades 

 La normalitat 

 La millora constant de les actuacions
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VALORS i ACTITUDS DE L’ESCOLA 
 

VALOR QUÈ ENTENEM PER.... ACTUACIONS  

Inclusió Garantir que l’alumnat pugui aconseguir els 
objectius educatius segons les seves 
possibilitats i progrés personal. 

Pla d’atenció a la diversitat que concreta les mesures d’atenció a través de la CAD. 
 
Metodologies de treball que respecten els diferents ritmes i tipus d’aprenentatge. 
 
Protocol de coordinació amb administracions i entitats socials. 

Educació 
intercultural 

Promoure la igualtat en drets, deures i 
oportunitats de totes les persones i el dret a la 
diferència en un marc de valors convivencials 
compartits.  

Actuacions amb les famílies per compartir els trets culturals. 
 
Incloure en el currículum referències a altres cultures. 

Tret d’identitat del PEC: Escola catalana i pluricultural 

Educar en l’esforç i 
la responsabilitat 

Conscienciar del valor de l’esforç com un 
element necessari pel progrés personal  i grupal. 

Actuacions que premien i publiciten l’esforç, la constància, la responsabilitat... en el 
marc de l’aula (protagonista setmana, llibreta d’èxits, sistemes d’autocontrol 
conductual...) 

Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

Veure el conflicte com una oportunitat de millora 
personal i grupal.  

Assemblees d’aula i escola. 
Servei de mediació. 
Col·laboració amb agents socials del territori. 

Coeducació  Reconèixer les individualitats de tot l’alumnat, 
independentment del seu sexe potenciant així la 
igualtat real d’oportunitats. 

Metodologies de treball en grup que afavoreixin la coeducació. 
 
Treball concret a l’àrea d’Educació en valors.  
 
Coordinació amb projectes d’entorn. 

Educar en el 
respecte 

Reconèixer els drets de les persones i valorar la 
seva identitat, opinió o manera de pensar. 
Engloba el respecte a un mateix, als altres i a 
l’entorn. 

Contemplar el respecte com a una norma bàsica en les NOFC i garantir el seu 
compliment amb el protocol d’incidències.  
 
Vetllar per un clima de centre respectuós.  
 

Educació 
socioemocional 

Reconèixer les emocions pròpies i dels altres, 
saber-les interpretar, expressar, utilitzar i 
controlar de manera positiva. 

Pla d’acció tutorial 
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OBJECTIUS GENERALS 

 
A partir de la diagnosi realitzada s’han concretat els següents objectius:  
 

1. Crear un clima escolar i de relació entre totes les persones de l’escola que afavoreixi el 
respecte mutu, l’entesa i la col·laboració. 

 
2. Promoure la coresponsabilitat i implicació de tots els agents de la comunitat educativa.  
 
3. Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg. 
 
4. Potenciar el respecte a la diversitat d’alumnat en un marc de valors compartits. 
 

ACTUACIONS 

 
 

Objectiu general: Crear un clima escolar i de relació entre totes les persones de 
l’escola que afavoreixi el respecte mutu, l’entesa i la col·laboració.  

Objectiu específic:  Exigir el respecte vers les persones del centre, reduint el nivell de 
conflictivitat.  

Actuació  Agents implicats Temporització  Indicadors 
d’avaluació 

Aplicar el protocol de 
faltes de convivència 
de centre. 

Equip docent Quan s’escau Percentatge 
d’alumnes amb faltes 
greus de cada nivell. 

Fer el seguiment dels 
casos d’alumnat amb 
faltes greus a la 
comissió de 
convivència.  

Comissió de 
convivència 

Trimestralment  Acords presos en 
relació als casos 
revisats. 

Col·laborar amb 
SBAS, policia 
municipal i famílies 
per a reconduir 
conflictes reiteratius. 

Equip directiu Quan s’escau Actes de conflictes 
greus 

Objectiu específic:  Millorar la imatge externa del centre 

Actuació  Agents implicats Temporització  Indicadors 
d’avaluació 

Publicitar 
sistemàticament les 
activitats de l’escola 
la web.  

Comissió TAC Anualment Nombre d’articles 
publicats a final de 
curs. 

Planificar activitats 
de l’escola a espais 
del barri fora del 
recinte escolar. 

Equip docent 1 cada semestre Nombre d’activitats 
realitzades.  

Objectiu específic:  Agilitzar el sistema de comunicació amb les famílies 

Actuació  Agents implicats Temporització  Indicadors 
d’avaluació 

Dissenyar un sistema 
de comunicació 
digital amb les 
famílies. 

Comissió TAC Pla pilot de 2 cursos Protocol de 
comunicació 
elaborat. 
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Realitzar reunions 
amb famílies 
dinàmiques que 
garanteixin un 
feedback. 

Equip docent Anualment Valoració de les 
reunions amb 
famílies. 

 

 

Objectiu general: Promoure la coresponsabilitat i implicació de tots els agents de la 
comunitat educativa. 

Objectiu específic: Establir mesures de control i disminució de l’absentisme. 

Actuació  Agents 
implicats 

Temporització  Indicadors 
d’avaluació 

Registre de faltes d’assistència 
diari. 

Equip docent Trimestral Percentatge 
d’alumnat que fa un 
absentisme superior 
al 25%.   

Registre de baixes temporals 
(visites al país...) 

Equip directiu Quan s’escau Número de baixes 
temporals 

Informació via telefònica a les 
famílies o tutors legals quan la falta 
no és justificada. 

Tutors Quan s’escau Informe 
d’absentisme de 
l’alumne 

Treball conjunt de prevenció i 
control de l’equip docent amb 
SBAS municipals. 

Tutors 
Educadors 
social 
Directora  

Quan s’escau Informe 
d’absentisme de 
l’alumne 

Activació del protocol d’absentisme 
de ciutat 

Equip directiu Quan s’escau Número de casos 
estudiats de la 
comissió.  

Objectiu específic: Facilitar un període d’adaptació afectiu  

Actuació  Agents 
implicats 

Temporització  Indicadors 
d’avaluació 

Disposar d’un kit d’acollida per a 
l’alumnat nouvingut. 

Coordinador 
LIC 

Quan s’escau Valoració del tutor i 
de l’alumnat. 

Revisar el protocol d’acollida de 
mestres 

Cap d’estudis Anual Valoració dels 
docents 

 

 

Objectiu general: Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg. 

Objectiu específic: Aplicar la mediació com a eina de resolució de conflictes. 

Actuació  Agents 
implicats 

Temporització  Indicadors 
d’avaluació 

Gestió dels conflictes d’aula en el 
marc de la tutoria: assemblees, 
bústies de participació... 

Tutors 
ED 

Anual Registre d’activitats 
relacionades amb el 
conflicte 

Formació d’ alumnat mediador que 
desenvolupi el rol dins el centre. 

Directora  1r trimestre Nombre d’alumnes 
formats 

Protocol de mediació de l’escola: 
difusió famílies. 

Equip docent 1 sessió 
setmanal 

Nombre de 
conflictes mediats. 
Valoració de 
l’alumnat i el 
professorat. 
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Objectiu general: Potenciar el respecte a la diversitat d’alumnat en un marc de valors 
compartits. 

Objectiu específic: Organitzar els recursos humans i materials amb criteris pedagògics. 

Actuació  Agents implicats Temporització  Indicadors 
d’avaluació 

Establir una 
organització d’aula 
que garanteixi la 
continuïtat entre 
cursos. 

Equip docent Anual Valoració dels acords 
organitzatius recollits 
en el PAT.  

Coordinar l’actuació 
amb els recursos 
educatius de l’entorn. 

Equip directiu Trimestralment  Nombre de casos 
atesos  

Dissenyar espais 
d’aprenentatge 
flexibles. 

Equip docent Anualment  Valoració de 
l’alumnat i el 
professorat. 

Objectiu específic: Garantir un clima de respecte a partir de l’establiment de normes de 
convivència. 

Actuació  Agents implicats Temporització  Indicadors 
d’avaluació 

Aplicar el protocol de 
normes i hàbits de 
centre 

Equip docent 
Comunitat educativa 

Anualment  Valoració de 
l’alumnat, professorat 
i famílies. 

Fer visibles les 
normes i 
conseqüències a 
l’escola. 

Equip docent 1r trimestre Presència de les 
normes als espais 
del centre. 
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PROTOCOLS PER A LA MILLORA 

DE LA CONVIVÈNCIA 

 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

 

 
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/P

ortalCentres/PCProtocolsMarcsActuacio 

  

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/PCProtocolsMarcsActuacio
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/PCProtocolsMarcsActuacio
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