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1. Missió 

El Projecte de Convivència i Èxit Educatiu  (PCEE) recull  les actuacions,  estratègies i  orientacions 
metodològiques  per   a contribuir a l’èxit personal, acadèmic i  social i laboral de tot l’alumnat de l’escola, en 
un clima de diàleg, respecte, cooperació i participació de tota la comunitat educativa. 

 

2. Visió 

La societat actual atorga a l’escola el paper d’espai bàsic de desenvolupament de les competències personals, 
emocionals i d’habitar i conviure en el món. 

Amb la participació de tota la comunitat educativa,  volem: 

 Fer de l’escola un espai de convivència i socialització.  

 Aprofundir en la confiança i el reconeixement mutu i el compromís i l’esforç per relacionar-se 
positivament.  

 Afrontar els conflictes com una part de les relacions socials a partir d’una cultura de mediació. 

 Millorar la inclusivitat i  l’equitat i el respecte a la diversitat. 

 

3. Valors 

 Cerca de l’excel·lència, a partir de la realitat social, cultural i personal del nostre alumant. 

 Defensa de la llengua i cultura catalanes com a eina de cohesió i foment de la inserció social, en un 
marc de respecte a la diversitat lingüística,  en una societat plurilingüe. 

 Inclusió educativa i social. 

 Respecte de les persones i creences i tolerància entre tots els components de la comunitat 
educativa.   

 Diàleg i mediació com a eines  per resoldre els conflictes. 

 Treball per la pau i la solidaritat.   

 Amistat i empatia per relacionar-se. 

 Participació democràtica i coresponsabilitat en la presa i execució dels acords. 

 Cooperació i treball en equip. 

 Cultura de l’esforç i del treball ben fet. 
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4. Principis que orienten l’acció 

 La participació de la comunitat educativa per a aconseguir una actuació compartida i coherent, 
eficaç i eficient, fonamentada en una cultura dialògica i intercultural, basada en l’acord i la norma i 
concretada amb fermesa, rigor i afecte. 
  

 L’actuació global i integral de tota la comunitat educativa, partint d’un procés d’aprenentatge 
col·lectiu i amb una organització que gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos. 
 

 La descentralització, corresponsabilització i el lideratge compartit  perquè les decisions siguin 
contextualitzades i compartides.  
 

 La normalitat, per a adoptar  propostes clares, properes i integradores. 
 

 La millora constant de les actuacions, establint  els instruments i els indicadors que permetin ajustar  
estratègies, actuacions i  recursos per a la consecució dels objectius. 
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5. Objectius  
 

5.1. Objectius generals 5.2. Objectius específics 

5.1 Elaborar un projecte global 

amb la participació de tota la 

comunitat educativa per tal de 

gestionar i orientar les 

actuacions i els processos. 

5.1.1 Elaborar una estructura organitzativa capaç de donar 

continuïtat i coherència educativa. 

5.1.2 Afavorir la comunicació en el centre educatiu. 

5.1.3 Potenciar una gestió dels recursos, (humans, temps, espais,..) 

orientada a facilitar la convivència i el bon clima del centre. 

5.1.4 Promoure la projecció positiva del centre. 

5.2 Potenciar l’equitat eductiva i 

el respecte a la diversitat. 

5.2.1 Garantir la incorporació òptima dels nous membres de la 

comunitat educativa en la cultura del centre.  

5.2.2 Establir normes de consens que potenciïn i permetin la 

diversitat, sempre que no s’atempti contra els drets 

fonamentals de les persones i els principis de l’organització 

escolar. 

5.2.3 Establir accions a favor de les diferents cultures presents al 

centre.  

5.2.4 Garantir l’escolarització de tothom i la reincorporació de 

l’alumnat absentista. 

5.2.5 Garantir la inclusió de les famílies i l’entorn. 

5.3 Ajudar a l’alumnat a 

relacionar-se amb si mateix, 

amb els altres i amb el món. 

5.3.1 Potenciar les competències personals relacionades amb 

aprendre a pensar, a gestionar les emocions i a assumir 

valors. 

5.3.2 Potenciar la competència en comunicació lingüística de 

l’alumnat. 

5.4 Promoure la implicació i el 

compromís de tots els agents 

educatius en la millora de la 

convivència en el centre i 

l’entorn. 

5.4.1 Sensibilitzar la comunitat educativa perquè adquireixi l’hàbit 

del diàleg i posi en pràctica la mediació. 

5.5 Garantir una aplicació clara i 

flexible de les normes. 

 

5.5.1 Garantir l’assistència real a classe de tot l’alumnat. 

5.5.2 Concretar a les Normes d’Organització i Funcionament de 

Centre (NOFC), l’aplicació del règim disciplinari previst al 

Decret del Drets i Deures de l’alumnat no universitari (DOGC 

6 de juliol de 2006). 
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5.1. Objectius generals 5.2. Objectius específics 

5.6 Fomentar la cultura de 

mediació com a eina bàsica en 

la gestió del conflicte. 

5.6.1 6.1 Desenvolupar les competències personals i socials 

mitjançant l’educació en la participació i la ciutadania. 

5.7 Contribuir a 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. 

5.7.1 Aconseguir un clima de centre que promogui les relacions 

harmòniques entre tota la comunitat educativa 
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6. Valors i actituds 
 

6.1.  Coeducació 
La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de 
les nenes i els nens, i de les noies i els nois i la seva missió és l’eliminació de tota mena de discriminació per 
raó de gènere o d’orientació sexual i el respecte per a la diversitat de l’alumnat.  

La coeducació proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies 
que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere i 
transformar-les en relacions més justes i plurals.  

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Aula Aplicació dels criteris acordats al Projecte de Gestió d’Aula, relacionats 
amb: 

 Distribució de responsabilitats, càrrecs i funcions.  

 
 

ED 

 
 

Inici de curs 

 Ús habitual del llenguatge inclusiu que doni el mateix 
protagonisme a tot l’alumnat.  

ED/Tutors 
Pers  Centre 

Tot el curs 

 Potenciació d’espais de tutoria per establir diàlegs sobre el 
respecte a la diferència i a la diversitat de gènere i orientació 
sexual mitjançant elements de reflexió i anàlisi de material per al 
tractament de la diversitat. 

ED 
Tutors 

Tot el curs 

  Ajuda a l’alumnat per a analitzar situacions de conflicte 
vinculades a comportaments i actituds de caràcter sexista i 
d’orientació afectivosexual. 

ED 
Tutors 

Tot el curs 

 Reconducció d’actituds quan detectem rols o estereotips 
discriminatoris en el grup i en els jocs.  

ED/ Tutors 
Pers Centre 

Tot el curs 

 Revisió de les relacions que es donen dins del clima de l’aula, per 
ajudar que siguin igualitàries i no discriminatòries (sociogrames, 
etc.).  

Tutors 
 

Inici de curs 

 Intervenció de manera ràpida i ferma per eradicar actituds i 
expressions discriminatòries o qualsevol acte de violència 
masclista o homòfoba 

ED 
Tutors 

Pers Centre 
Tot el curs 

Anàlisi,  en tutoria,  de situacions relacionades amb la coeducació, 
identificant les que són discriminatòries i/o estereotipades. 

Tutors Tot el curs 

Anàlisi, davant de qualsevol conflicte,  de les seves manifestacions 
relacionades amb la coeducació, identificant les que són discriminatòries 
i/o estereotipades. 

Personal 
Centre 

Tot el curs 

Introducció en el currículum d’activitats que promoguin la coeducació. Professorat Tot el curs 

Signatura de l’alumnat  en els continguts específics addicionals de la carta 
de compromís educatiu, dels continguts de compromís educatiu per a 
garantir el respecte a la diferència i a l’orientació sexual.  

ED Tot el curs 

Centre Revisió dels del centre amb criteris d’utilització de llenguatge no sexista. ED Tot el curs 

Concreció a la PGAC de  les accions que es realitzaran per fomentar 
l’educació igualitària. 

ED Inici de curs 

Recollida, a la carta de compromís, d’elements que potenciïn l’educació 
igualitària.  

ED Inici de curs 

Inclusió activitats relacionades amb la coeducació en el pla d’acció 
tutorial.  

Tutors Inici de curs 

Aplicació del protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront 
conductes d’odi i discriminació en cas de conflicte greu amb l’alumnat en 
l’àmbit de la coeducació i la violència masclista o homòfoba. 

ED 
Tutors 

 
Tot el curs 

Programació d’accions preventives establertes en els protocols de ED Tot el curs 
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6.1.  Coeducació 
prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament i ciberassetjament 
entre iguals  

Tutors 
 

Resolució dels conflictes amb criteris de gestió positiva de 
comportaments i actituds de caràcter sexista i d’orientació afectivosexual.  

ED 
Professorat 

Tot el curs 

Entorn Programació, conjuntament amb l’AMPA, d’activitats de  formació per a 
pares i mares per tal de compartir experiències i donar continuïtat i 
coherència a la tasca coeducadora.  

ED Inici de curs 

Col·laboració  en l’elaboració i desenvolupament de projectes que 
fomentin la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència i la 
prevenció de la violència masclista i homòfoba.  

ED Inici de curs 

Promoció amb l’administració local la participació de l’alumnat en el teixit 
educatiu de l’entorn.  

ED Inici de curs 

Col·laboració amb l’administració local en l’elaboració de projectes 
d’àmbit comunitari (projecte de convivència, educació en valors, etc.). 

ED Inici de curs 

  



Projecte de Convivència i Èxit Educatiu 

ESCOLA DEL PARC PDCEE 8 

6.2.  Educació Intercultural 
L’Educació intercultural és  una eina indispensable per a preparar l’alumnat perquè pugui desenvolupar-se en una 
societat plural i democràtica.  

  
Es fonamenta en tres eixos bàsics:  
 

 Igualtat: garantir una educació bàsica i de qualitat per a tothom.  

 Diversitat: educar per aprendre a conviure en una societat plural i complexa, comprendre el món, compartir 
valors, i aprofundir en  allò que ens fa iguals, gestionar de forma positiva els conflictes i participar en un 
projecte de futur compartit.  

 Identitat: educar per contribuir a la construcció de personalitats madures i responsables, d’identitat múltiple, 
amb arrels i sentit de pertinença al territori on viuen. 
 

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Aula Reflexió amb el professorat de que som un model de referència per a 
l’alumnat.  

Professorat 
 

Tot el curs 

Promoció,  des de l’Equip Directiu, d’estratègies pedagògiques, materials i 
recursos per atendre millor la diversitat.  

ED Inici de curs 

Assessorament al professorat sobre diferents temes d’Educació 
Intercultural amb la col·laboració de l’assessor LIC.  

ED Puntualment 

Centre Revisió d’estratègies pedagògiques, materials i recursos per a millorar 
l’atenció a la diversitat.  

ED 
LIC 

Inici de curs 

Disseny d’activitats, en el PAT,  que fomentin el coneixement i el respecte 
per la diversitat cultural de l’alumnat.  

ED 
LIC 

Tutors 
Inici de curs 

Programació d’ accions preventives establertes en els protocols de 
prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament i el 
ciberassetjament. 

ED 
Tutors 

Inici de curs 

Utilització dels protocols d’assetjament i i ciberassetjament en cas de 
detectar situacions de maltractament originades per raó de raça o 
naixença. 

ED 
Professorat 

Tot el curs 

Difusió de les actuacions culturals de qualsevol membre de la comunitat 
educativa com a referents positius.  

ED 
LIC 

Profe ssorat 
Tot el curs 

Programació, durant les celebracions del centre, d’activitats lúdiques que 
recullin la diversitat del centre.  

LIC 
Equips de 

cicle 
Tot el curs 

Entorn Promoció d’actuacions d’acollida, acompanyament i suport a les famílies 
d’origen estranger.  

ED 
LIC 

Tot el curs 

Promoció , amb l’administració local, de la participació de tot l’alumnat 
en el teixit educatiu de l’entorn.  

ED 
LIC 

Inici de curs 

Col·laboració amb els centres de l’entorn en l’elaboració i 
desenvolupament de projectes que fomentin la convivència intercultural, 
el coneixement mutu i l’acceptació del dret a la diferència. 

ED 
LIC 

Inici de curs 

Col·laboració amb l’administració local en l’elaboració de projectes 
d’àmbit comunitari. 

ED 
LIC 

Inici de curs 
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6.3. 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.  
 

L’educació per la pau està conformada per tots els valors, comportaments, pràctiques, actituds, sentiments i 
creences que acaben construint-la.  

  
La convivència és el valor primordial i la societat ha d’utilitzar el diàleg per resoldre les qüestions que es poden 
plantejar quotidianament. 
 

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Aula Utilització dels espais de tutoria per potenciar el respecte, el diàleg i la 
cooperació entre els companys com a base de l’educació per la pau.  

Tutors Tot el curs 

Foment de la democràcia i la participació a través de l'organització de 
l'aula (càrrecs de responsabilitat, assemblees d’aula, etc.).  

Tutors Tot el curs 

Utilització la tutoria individualitzada per fomentar en l’alumnat el diàleg i 
l’empatia. 

Tutors Tot el curs 

Foment de l’esperit crític per identificar, revisar i superar qualsevol 
situació de desigualtat (currículum ocult, discriminacions, etc.).  

Professorat Tot el curs 

Utilització  de mètodes d’aprenentatge cooperatiu (treball d’investigació, 
ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals, projectes compartits, 
etc.).  

Professorat Tot el curs 

Anàlisi de la coherència entre els continguts que ensenyem relacionats 
amb la pau i la nostra actitud (saber escoltar, dialogar, mostrar empatia, 
marcar límits i exigir respecte, etc.).  

ED 
Professorat 

Tot el curs 

Signatura de l’alumnat  en els continguts específics addicionals de la carta 
de compromís educatiu, els compromisos que garanteixin el respecte als 
valors de l’educació per la pau 

ED Inici de curs 

Centre Incorporació de  la cultura de la pau en el Projecte educatiu i en la resta 
de documents del centre.  

ED Tot el curs 

Concreció a la PGAC  i al PAT de les accions que es realitzaran per 
fomentar la cultura de la pau.  

ED 
Tutors 

Inici de curs 

Programació d’activitats de cohesió de grup i foment de la convivència 
(jocs cooperatius, activitats esportives no competitives, etc.)., en els 
espais informals de l’alumnat. 

Professorat Tot el curs 

Inclusió en la programació curricular d’activitats d’aula per treballar amb 
els alumnes els drets humans, especialment els drets dels infants. 

Professorat Tot el curs 

Entorn Organització, conjuntament amb l’AMPA, d’activitats que fomentin 
l’educació per la pau i el respecte als drets humans. 

ED Inici de curs 

Col·laboració amb l’administració local en l’elaboració de projectes 
d’àmbit comunitari (projecte de convivència, educació en valors, etc.).  

ED Inici de curs 

Participació i implicació de l'alumnat en les diferents entitats locals, 
culturals, esportives i cíviques. 

ED Inici de curs 
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6.4.  Educació socioemocional 
L’educació socioemocional és la capacitat de reconèixer les pròpies emocions i les dels altres, i saber-les expressar, 
utilitzar i gestionar de manera positiva.   

 
L’objectiu de l’adquisició de les competències sòcio-emocionals és la pressa de consciència d’un mateix i la millora de 
les condicions de les relacions interpersonals i, per tant, de la convivència dins els centres educatius.  

 
S’han d’utilitzar els mecanismes i les estratègies per millorar la competència socioemocional de l’alumnat i la seva 
assertivitat enfront de la pressió de grup. Això els ajudarà a gestionar els conflictes dins d’un ambient de respecte i de 
valors democràtics i facilitarà la prevenció de l’assetjament o de la pertinença a grups de risc.  

 

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Aula Inclusió,  en la tutoria individualitzada, dels aspectes emocionals i afectius 
i de les expectatives dels alumnes.  

Tutors Tot el curs 

Realització d’activitats perquè l’alumnat desenvolupi la consciència 
emocional (percebre emocions i sentiments, identificar-los, posar-hi nom, 
expressar-los, etc.).  

Tutors Tot el curs 

Realització d’activitats perquè l’alumnat gestioni i reguli les seves 
emocions (preveure estats emocionals negatius, generar emocions 
positives, autocontrolar-se, etc.).  

Tutors Tot el curs 

Realització d’activitats perquè l’alumnat desenvolupi l’autoestima.  Tutors Tot el curs 

Desenvolupament d’estratègies d’autoconeixement (tests de 
personalitat, enquestes sobre gustos i aficions, activitats d’autoavaluació, 
etc.).  

Tutors Tot el curs 

Realització d’activitats perquè l’alumnat desenvolupi la seva capacitat de 
resiliència.  

Tutors Tot el curs 

Planificació de  dinàmiques de grup per practicar l’empatia i potenciar 
una conducta assertiva entre els alumnes.  

Tutors Tot el curs 

Realització d’activitats per fomentar la interacció emocional positiva.  Tutors Tot el curs 

Realització d’activitats de comunicació audiovisual d’anàlisi de missatges 
audiovisuals i els valors que se’n desprenen.  

Tutors Tot el curs 

Planificació d’espai i temps a l’aula per poder gaudir de períodes de 
silenci, que permetin a l’alumnat els moments d’introspecció i reflexió. 

Tutors Tot el curs 

Centre Planificació a la PGAC de les accions que es realitzaran per fomentar 
l’educació socioemocional en el centre.  

ED Inici de curs 

Inclusió en el Pla d’acollida dels aspectes emocionals i socials de 
l’alumnat.  

ED Inici de curs 

Inclusió  en el Pla d'acció tutorial de mesures, estratègies i actuacions per 
al desenvolupament de l’educació socioemocional en el centre  

ED 
Tutors 

Inici de curs 

Concreció al  PCC com dels criteris d’avaluació de la competència 
comunicativa i la competència social.  

CdE Inici de curs 

Revisió del Pla de Comunicació de Centre. ED Inici de curs 

Revisió amb els diferents serveis del centre (menjador, acollida matinal, 
extraescolars, etc.) dels objectius del programa de competència social 
que el centre desenvolupi.  

ED Inici de curs 

Entorn Organització,  conjuntament amb l’AMPA, de  la formació entre iguals per 
a famílies utilitzant el mòdul formatiu referent a educació socioemocional 
que ofereix el web Família i Escola.  

ED Inici de curs 

Utilització de la llengua catalana com element de comunicació i cohesió 
social.  

ED 
Professorat 
Pers.  centre 

Tot el curs 

Col·laboració  en l’elaboració i desenvolupament de projectes cívics i 
cooperatius amb institucions del municipi. 

ED Inici de curs 
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6.5.  Educar en el respecte 
El respecte és el reconeixement dels drets de les persones i la valoració de la seva identitat, opinió i manera de pensar;  
constitueix el principi bàsic per viure i conviure en societat.  
 
La persona respectuosa és atenta i s’apropa als altres, però mantenint una certa distància, sense envair-la. El respecte es 
troba a les antípodes de la indiferència (la distància absoluta) i de la violència (la manca total de distància). En una 
societat diversa, rica i intercultural, cal advocar pel diàleg com a forma bàsica de respecte.  

  
Per fer possible una bona convivència, és necessari potenciar el respecte cap a un mateix, cap als altres i cap al medi on 
vivim. 
 

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Aula Realització d’activitats tutorials que desenvolupin l’autoconeixement i 
autoestima de l’alumnat.  

Tutors Tot el curs 

Treball dels elements bàsics de bona comunicació (saber escoltar i 
respectar el torn de paraula, saber demanar, saber disculpar-se, saber 
elogiar, saber rebre elogis, etc.).  

Professorat Tot el curs 

Programació d’activitats per educar l’alumnat en una conducta assertiva 
(expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis amb 
convenciment, però respectant els altres).  

Tutors Tot el curs 

Implicació de l’alumnat en l’elaboració de normes de grup que promoguin 
un tracte atent i curós entre l’alumnat (evitar l’ús dels malnoms, sol·licitar 
les coses correctament, donar les gràcies, etc.).  

Tutors Tot el curs 

Desenvolupament, des de les diferents àrees, activitats curriculars que 
impliquin el respecte a l’expressió d’idees i opinions dels companys/es. 

Tutors Tot el curs 

Signatura, per part de l’alumnat del  cicle superior d’educació primària, 
dels continguts específics addicionals de la carta de compromís educatiu, 
dels compromisos que garanteixin el respecte envers tots els membres de 
la comunitat escolar, i especialment al professorat.  

ED Inici de curs 

Reutilització i reciclatge de materials d’aula i de reducció del consum 
energètic.  

Tutors Tot el curs 

Centre Programació,  a la PGAC, de les accions que es preveu realitzar per 
fomentar l’educació en el respecte.  

ED Inici de curs 

Disseny  d’activitats que fomentin el diàleg, el respecte i la valoració de 
les diverses opinions i creences 

ED 
Tutors 

Inici de curs 

Participació en projectes per despertar el valor del respecte a l’entorn i el 
compromís cívic en el nostre alumnat (campanyes de sostenibilitat, 
mediambientals, de reutilització, de reducció del consum energètic, etc.).  

ED 
Professorat 

Tot el curs 

Entorn Organització,  conjuntament amb l’AMPA, d’activitats que fomentin entre 
l’alumnat el coneixement, la cura de l’entorn i el compromís cívic.  

ED Inici de curs 

Col·laboració  en l’elaboració i desenvolupament de projectes solidaris i 
cooperatius amb altres centres de l’entorn.  

ED 
Professorat 

Inici de curs 

Intercanvi d’experiències i estratègies al voltant del respecte a l’entorn 
natural, social i cultural.  

ED 
Professorat 

Inici de curs 
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6.6.  Educar en l’ esforç i responsabilitat 

L’esforç, capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius determinats, 
constitueix, en l’àmbit escolar, la base fonamental perquè l’alumnat obtingui un major rendiment.  

L’esforç ajudarà l’alumnat a ampliar al màxim les seves capacitats, per obtenir uns millors resultats i els permetrà 
vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits de la seva vida.  

La responsabilitat és la capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i d’assumir les conseqüències dels propis 
actes. S’ha d’aconseguir que l’alumnat es comprometi en el seu propi procés d’aprenentatge. 

Sovint, els infants i joves, influïts pels mitjans de comunicació, pensen que l’èxit es pot aconseguir de forma fàcil i 
ràpida, a partir de la sort o d’altres circumstàncies. Aquesta idea de vegades es reforça per part d’algunes famílies que, 
amb una actitud excessivament paternalista, faciliten que els nens i nenes tinguin allò que volen sense massa esforç i 
evitant-los el fracàs. Cal que contrarestem aquesta falsa idea de l’èxit fàcil i continuem incidint en el fet que les fites o 
objectius només es poden assolir a partir de l’esforç, la responsabilitat i la capacitat de superació.  

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Aula Assemblees d’aula: 

 Per exercir el valor de la responsabilitat.  

 Establir càrrecs de responsabilitat a l’aula com una oportunitat 
per exercir el valor de la responsabilitat entre l’alumnat. 

Tutors Tot el curs 

Tutories:  

 Orientar l’alumnat en el coneixement de les pròpies capacitats i 
límits.  

 Ajudar l’alumnat a marcar-se objectius d’aprenentatge i 
planificar l’acció per aconseguir-los (priorització de feines i 
deures, planificació de les tasques escolars, previsions 
d’avaluació, etc.).  

 Ajudar l’alumnat a tolerar la frustració quan no assoleixen les 
seves fites o s’equivoquen, i entendre que el fracàs també forma 
part de l’aprenentatge. 

Tutors Tot el curs 

Anàlisi amb l’alumnat dels models d’èxit fàcil que molt sovint es projecta 
als mitjans de comunicació.  

Professorat Tot el curs 

Utilització de metodologies: 

 D’aprenentatge cooperatiu per potenciar el valor de l’esforç 
col·lectiu.  

 Autoavaluació i coavaluació. 

Professorat Tot el curs 

Difusió a l’alumnat dels criteris per a valorar  el grau d’esforç i 
responsabilitat (la realització dels deures, la puntualitat en el lliurament 
de les tasques, l’ordre, la netedat, etc.).  

Professorat Tot el curs 

Treball d’hàbits i rutines de treball (puntualitat, respecte al torn de 
paraula, planificació, realització de les tasques). 

Professorat Tot el curs 

Centre Presentació de  models positius d’implicació i compromís en els estudis i 
en el centre (alumnes de cursos superiors, exalumnes, etc.).  

ED 
Tutors 

Tot el curs 

Disseny ,  en el PAT,  d’activitats que fomentin els valors de l’esforç i la 
responsabilitat entre l’alumnat, i el compromís tant individual com 
col·lectiu.  

ED 
Tutors 

Inici de curs 

Comprometre l’alumnat en l’organització i gestió d’activitats en la vida 
del centre. 

ED 
Tutors 

Tot el curs 

Foment i difusió de:  

 La participació del centre en campanyes de solidaritat que 
estimulin el compromís cívic.  

ED 
 

Tot el curs 

Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família i tutor del 
centre en els continguts específics addicionals de la carta de compromís 
educatiu per estimular la implicació de les famílies en el procés educatiu. 

ED 
Tutors 

Tot el curs 
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Entorn Programació, conjuntament amb l’AMPA, d’activitats d’escola de pares i 
mares per afavorir l’educació dels fills en els valors necessaris per 
aconseguir l’èxit educatiu.  

ED 
 

Inici de curs 

Intercanvi d’experiències i estratègies al voltant de la solidaritat i el 
compromís cívic.  

ED 
Tutors 

Tot el curs 

Col·laboració , amb l’administració local, en la participació de l’alumnat 
en el teixit educatiu de l’entorn.  

ED 
Tutors 

Tot el curs 
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6.7.  Educar en la gestió positiva dels conflictes 
L’objectiu de l’educació en la gestió positiva dels conflictes és el de 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.  

 

La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Parteix del fet que quan es produeix un conflicte no es tracta 
de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts.  
 

Cal dotar els alumnes d’eines preventives i de gestió davant el conflicte, proporcionar-los habilitats i estratègies que els 
permetin evitar, si és possible, l’aparició de conductes o situacions violentes.  
 

Aquest procés educatiu té una doble vessant: 

 Individual. L’objectiu serà el desenvolupament de les competències necessàries per gestionar els conflictes 
positivament, de manera autònoma i responsable.  

 Grupal. Caldrà promoure la cohesió del grup, la comunicació, la presa decisions de manera consensuada i el 
treball cooperatiu per tal de potenciar un clima que faciliti les relacions interpersonals.  
 

En el cas que el conflicte persisteixi, caldrà posar en marxa estratègies d’intervenció en què participin terceres 
persones, com ara la negociació formal cooperativa o facilitació, l’arbitratge i la mediació.  

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Aula Treball de:  

 Habilitats cognitives, la gestió emocional, la maduresa moral i 
les habilitats socials: 

 Reflexió amb l’alumnat a reflexionar de les conseqüències que 
se’n poden desprendre i fer-se’n responsable de realitzar una 
acció. 

 Diàleg respectuós i l’escolta activa.  

 Tallers per a la prevenció de la violència entre iguals, el 
maltractament i l’assetjament 

Tutors Tot el curs 

Revisió de les relacions a l’aula per evitar situacions d’abús de poder i 
exclusió.  

Tutors Tot el curs 

Introducció , de manera transversal, en el currículum de totes les 
matèries, eines de gestió positiva de conflictes (la negociació informal i 
formal, el diàleg empàtic, l’escolta activa, etc.).  

Professorat Tot el curs 

Signatura de l’alumnat de cicle superior dels continguts específics 
addicionals de la carta de compromís educatiu i dels compromisos per 
contribuir al bon clima de convivència a l’aula.  

ED Inici de curs 

Centre Inclusió  d’activitats relacionades amb l’educació en la gestió positiva del 
conflicte i la cultura de mediació en el pla d’acció tutorial.  

ED 
Tutors 

Inici de curs 

Implementació de programes que promoguin la participació de l’alumnat 
en la prevenció dels conflictes (programa de competència social, 
programes d’educació emocional, programa de convivència i mediació 
escolar, etc).  

ED 
 

Inici de curs 

Planificació d’espais que facilitin la trobada de la xarxa d’alumnes amb la 
finalitat de recollir i promoure iniciatives.  

ED 
Tutors 

Inici de curs 

Entorn Utilització de la carta de compromís educatiu per promoure la 
coresponsabilitat de les famílies en l’educació en la gestió i resolució 
positiva dels conflictes dels seus fills i filles.  

ED Inici de curs 

Intercanvi d’experiències en relació a l’educació en la gestió positiva del 
conflicte entre els centres educatius d’un territori.  

ED Inici de curs 
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6.8.  Inclusió 
L’educació inclusiva 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 conjuntament compartint experiències i 
situacions d’aprenentatge.  
 
La inclusió suposa una millora evolutiva respecte a la idea d’integració: 

 Amb la integració  es pretén facilitar a l’alumnat els suports necessaris perquè pugui participar en el programa 
del centre educatiu. Es posa l’accent, doncs, en l’adaptació de l’alumnat al centre i a l’entorn.  

 La inclusió pretén que els centres educatius s’adaptin a la diversitat de l’alumnat que tenen escolaritzat. Això 
implica identificar les barreres que dificulten l’aprenentatge, la socialització i la participació de l’alumnat i 
cercar- les, eliminar-les o minimitzar-les. Implica un canvi en les expectatives d'aprenentatge de l'alumnat, un 
reconeixement de les possibilitats d'aprendre els uns dels altres i un treball interactiu dels professionals per 
donar respostes adequades a les necessitats de l'alumnat 

  
Un dels reptes de les societats del segle XXI és avançar, col·lectivament, en la igualtat de drets i oportunitats de totes 
les persones, sense discriminacions per raons d'origen, de sexe o capacitat, creant  nous marcs de convivència que 
afavoreixin l'equitat i la cohesió social 

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Aula Atenció a la diversitat:  

 Utilització de metodologies inclusives (treballs cooperatius, 
treball per projectes...)  

 Facilitar estratègies, recursos, materials i eines de suport per 
atendre la diversitat.  

 Inclusió  en el Pla d’Acció Tutorial activitats de participació i 
cohesió de grup.  

 Planificació d’activitats que permetin a l’alumnat demostrar les 
seves habilitats de maneres diferents: presentacions, debats, 
exposicions orals, treballs escrits, mitjans audiovisuals, us de les 
TIC... 

ED 
Professorat 

Tot el curs 

Tutoria individual al llarg del curs. Tutors Tot  el curs 

Programació d’activitats  de decoració i organització de la classe (concurs 
de neteja i decoració d’aules). 

Tutors Tot el curs 

Centre Planificació de les  estratègies per assegurar les competències bàsiques a 
l’alumnat i fer minvar els índexs de fracàs escolar. 

ED 
Professorat 

Inici de curs 

Planificació d’estratègies per aconseguir recursos que permetin que tot 
l’alumnat del centre tingui el material i els llibres de text (documentar 
recursos públics, programa de reutilització de llibres de text...) 

ED Inici de curs 

Col·laboració amb les administracions educatives i socials  perquè les 
famílies que ho necessitin tinguin accés a les informacions i a la presa de 
decisions que afecten els seus fills (agendes de deures, correu 
electrònic...) 

ED 
Professorat 

Inici de curs 

Entorn Organitzar conjuntament amb les AMPA activitats i jornades que 
fomentin la convivència, el coneixement mutu entre les famílies i el 
respecte a la diversitat.   

ED Inici de curs 

Potenciar la participació dels docents en la formació de les famílies per tal 
de compartir experiències i donar continuïtat i coherència a la tasca 
educativa.  

ED Inici de curs 
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7. Resolució de conflictes 
 

7.1.  Absentisme 
L’absentisme és l’absència reiterada, dins de l’horari escolar, de l’alumnat del centre. 

  
Les respostes davant l’absentisme s’han de  focalitzar en l’entorn en què es produeix, incidint i analitzant les causes. 
 
La comissió d’absentisme és l’espai  de coordinació per al tractament de l’absentisme escolar, amb la participació en 
xarxa del centre i dels professionals externs del centre. 

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Aula Seguiment i acompanyament individualitzat de l’alumnat amb risc social:  

 Tutoria (traspàs d’informació, full de seguiment acadèmic, 
entrevistes personals, etc.).  

 Tutoria individualitzada 

Tutors Tot el curs 

Faltes d’assistència: 

 Recollida i informatització de les faltes d’assistència de 
l’alumnat.  

 Anàlisi de les dades registrades i d’altres factors (conductes 
explicitades pel propi alumne, informacions aportades per altres 
professionals, etc.). 

Tutors 
Comissió 

Absentisme 

Tot el curs 

Acords sobre les mesures necessàries i els compromisos entre família i 
tutor del centre en els continguts específics addicionals de la carta de 
compromís educatiu per estimular la millora de l’assistència de l’alumnat 
en el centre.  

ED Inici de curs 

Centre Recollida, en el PAT mesures i estratègies de seguiment i orientació de 
l’alumnat en risc d’absentisme.  

ED 
Tutors 

Inici de curs 

Inclusió a les NOFC dels procediments d’actuació en situacions 
d’absentisme.  

ED Inici de curs 

Acompanyament i suport a l’alumnat amb factors de risc i a les seves 
famílies. 

ED 
Tutors 

Tot el curs 

Aplicació del protocol de comunicació i coordinació entre els diferents 
agents implicats del centre davant situacions d’absentisme.  

ED Inici de curs 

Difusió entre la comunitat escolar del protocol de prevenció, detecció i 
intervenció sobre absentisme.  

ED Inici de curs 

Entorn Aplicació del Pla Municipal d’Absentisme Escolar Ajuntament. Comissió 
Absentisme 

Tot el curs 

Difusió a les famílies les Normes d’organització i funcionament de centre 
(NOFC) i les conseqüències previstes pel seu incompliment.  

ED Inici de curs 
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7.2.  Conflictes greus  
Els conflictes greus son aquelles conductes tipificades en l’article 37 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació; 
entre d’altres, indisciplina, injúries, amenaces, agressions i vexacions personals, danys materials i patrimonials, 
alteració injustificada i greu de les activitats del centre, possessió de mitjans o substàncies perjudicials per a la salut, 
etc. Aquestes conductes s’han de considerar especialment greus quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 
raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats.  
 

Els conflictes greus perjudiquen notablement la convivència del centre, perquè generen sentiments d’indefensió, 
inseguretat i angoixa.  
 

Les normes d’organització i funcionament del centre, (NOFC) estableixen  les mesures correctores i sancionadores que 
s’aplicaran davant les faltes o irregularitats comeses pels alumnes, que s’han d’inscriure en el marc de l’acció educativa 
i han de tenir com a finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu.  

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Aula Aplicació de les NOFC davant qualsevol situació de violència (agressions 
verbals, no verbals, amenaces, intimidacions, etc.). 

ED 
Professorat 
Pers centre 

Tot el curs 

Comunicació a la direcció del centre de qualsevol conflicte greu que 
esdevingui a l’aula o altres espais del centre.  

Professorat 
Personal 
centre 

Tot el curs 

Recollida sistemàticament dels conflictes que es produeixen a l’aula i els 
elements que ens en permetran l’anàlisi i el seguiment.  

Professorat 
 

Tot el curs 

Treball  amb el grup-classe dels elements personals, causals i contextuals 
dels conflictes i acordar propostes de millora.  

Tutors Tot el curs 

Implicació de l’alumnat afectat en la resolució de conflictes greus  (fitxes 
de reflexió, proposta de mediació com a mesura reparadora i conciliadora 
un cop aplicada la mesura correctora o sanció).  

Tutors Tot el curs 

Centre Signatura de la carta de compromís educatiu, amb els compromisos entre 
família i escola en matèria de convivència. 

Tutors Inici de curs 

Difusió de les NOFC entre tots els membres de la comunitat escolar.  ED Inici de curs 

Assignar personal que vigili les hores d’esbarjo, les entrades i sortides, i 
altres espais del centre.  

ED Inici de curs 

Utilització del protocols de: 

 Assetjament entre iguals, en cas de detectar-ne alguna situació. 
Maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu, en cas 
de detectar-ne algun cas. 

 Conductes d’odi i discriminació, en cas de necessitat 

ED Tot el curs 

Anàlisi del nombre i  tipologia de conflictes que es donen en l’àmbit 
escolar per dissenyar estratègies de prevenció, detecció i intervenció.  

ED Tot el curs 

Coordinació,   amb l’equip docent, d’estratègies i actuacions (reorganitzar 
espais, seguiment de l’alumnat, etc. ) per dur a terme a l’aula.  

ED Tot el curs 

Entorn Informació a les famílies d’alumnes implicats en algun conflicte greu per 
tal de fer-les copartíceps de l’aplicació de possibles mesures provisionals.  

ED Tot el curs 

Informació a les famílies dels seus drets i deures en cas d’incoar un 
expedient disciplinari al seu fill. 

ED Tot el curs 

Organització,  conjuntament amb les AMPA, d’activitats que facilitin a les 
famílies indicadors de detecció i pautes d’actuació sobre situacions de risc 
per als seus fills (mal ús de les tecnologies, assetjament entre iguals, 
violència xenòfoba o de gènere, etc.).  

 

ED Inici de curs 
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7.3.  Gestió i resolució positiva dels conflictes 
L’objectiu d’educar en la gestió positiva dels conflictes és el de 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.  
 
Els conflictes lleus són un conjunt de conductes contràries a les normes de convivència del centre. Es tracta, 
majoritàriament, de conductes disruptives a l’aula i situacions de conflicte interpersonal. Són font de malestar i 
dificulten el dia a dia en el centre. Són conductes que causen molta dedicació de temps i d’esforços, amb efectes 
negatius sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge.  
 
Moltes d’aquestes conductes disruptives es poden minimitzar plantejant diverses estratègies de gestió eficaç d’au la 
(metodologies diverses, agrupacions d’alumnes, programacions multinivell, etc.).  
 
En el cas que, malgrat les mesures preventives i proactives el conflicte es produeixi o persisteixi, caldrà posar en marxa 
estratègies d’intervenció. Les NOFC recullen quines són les conductes considerades faltes lleus i determinen les mesures 
correctores i sancionadores. Aquestes tenen un caràcter reparador i restauratiu. 
 

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

 Tutoria i  assemblees de classe perquè l’alumnat participi en la gestió dels 
conflictes. 

Tutors Tot el curs 

Impuls del diàleg respectuós i l’escolta activa en els processos de gestió 
de conflictes a l’aula. 

Professorat Tot el curs 

Recollida sistemàtic dels conflictes d’aula i els elements que faciliten 
l’anàlisi (lloc, moment, tasca ,etc.).  

Professorat Tot el curs 

Actuació àgil  per evitar l’escalada del conflicte i les respostes violentes i 
que l’acumulació de diversos conflictes lleus derivi en un conflicte greu. 

Professorat 
Pers  centre  

Tot el curs 

Reflexió amb l’alumnat:  

 Responsabilitats i conseqüències que se’n poden derivar d’una 
actuació.  

 Elements personals, causals i contextuals dels conflictes per 
acordar propostes de millora. 

Professorat 
Pers centre 

Tot el curs 

Centre Recollida a les NOFC: 

 Estratègies de gestió positiva del conflicte.  

 Normes d’ús del pati i altres espais (passadissos, entrades i 
sortides del centre 

ED Inici de curs 

Treball dels conflictes:  

 Recollida sistemàtica dels conflictes i dels elements que en 
permetran l’anàlisi (personals, causals i contextuals 

 Anàlisi del nombre i la tipologia de conflicte.  

 Coordinació de l’equip docent enfront els conflictes lleus i les 
conductes disruptives que es donen a l’aula i les actuacions i les 
estratègies per resoldre’ls.  

 Gestió d’aula d’acord amb el PAT. 

 Establiment de mesures d’atenció individualitzada per l’alumnat 
amb conductes disruptives (atencions individualitzades, plans 
individualitzats, etc). 

ED 
 

Professorat 
 
 
 
 
 
 
 

CAD 

Inici de curs  
 

Tot el curs 
 
 
 
 
 
 

Tot el curs 

Entorn Difusió a les famílies del contingut de les  NOFC, a l’apartat de resolució 
de conflictes. 

ED Inici de curs 

Comunicació i gestió  d’acords de coparticipació amb les famílies 
d’alumnes que tinguin conductes disruptives. 

Tutors  Tot el curs 

Treball en xarxa amb els agents  i mediadors socials del municipi.  ED 
CS, CAbs 

Tot el curs 

 



Projecte de Convivència i Èxit Educatiu 

ESCOLA DEL PARC PDCEE 19 

8.  Organització de centre 
 

8.1.  Acollida  
L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre posa en funcionament per acompanyar els nous 
membres de la comunitat educativa, o els que s’incorporen després de processos d’absència, en la vida i la cultura del 
centre i, alhora, fer- los partícips dels projectes que s’hi desenvolupen.  
 
La millora dels processos d’acollida, pot esdevenir un element clau per a la creació de vincles, per establir un bon clima 
relacional i per afavorir la implicació en el centre de tots els seus membres. Dins d’aquest procés, i en el cas de 
l’acollida a les famílies, la carta de compromís educatiu és un document clau que permet formalitzar la seva 
coresponsabilitat i implicació amb el centre educatiu.  

 
És imprescindible tenir en compte l’aspecte emocional de l’acollida inicial, especialment en el cas de l’alumnat 
nouvingut i de les seves famílies, per evitar el possible xoc emocional que suposa l’arribada a un entorn social i cultural 
completament nou.  

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Aula Programació d’activitats que ajudin al coneixement i valoració de la 
cultura de tot  l’alumnat i més explícitament dels que pertanyen a grups 
minoritaris. 

ED 
LIC 

Inici de curs 

Inclusió, en el PAT, d’actuacions per a l’acollida de l’alumnat nou en el 
centre i l’entorn 

ED 
LIC 

Inici de curs 

Treball cooperatiu i d’aprenentatge entre iguals, en les diferents 
matèries, per potenciar la interrelació i la integració escolar de tots els 
alumnes. 

Professorat Tot el curs 

Actualització dels recursos didàctics per atendre l’alumnat nou. 
ED/ LIC Inici de curs 

Centre Inclusió, en el PAT, de mesures i activitats per a l’acollida de l’alumnat.  
ED/LIC 
Tutors 

 

Gestió dels processos d’acollida,  fomentant un clima de confiança que 
permeti crear un context relacional positiu. 

Professorat Tot el curs 

Traspàs de  la informació recollida de l’alumnat nou i les famílies, al 
tutor/a i equip docent.  

ED Tot el curs 

Reunió amb les famílies nouvingudes per rebre’ls i fer-los arribar la 
informació més rellevant del centre. 

ED Tot el curs 

Entorn Utilització dels recursos de l’entorn per millorar el procés d’acollida: 
traductors, mediadors, entitats, associacions... segons necessitats 
específiques 

ED Tot el curs 

Participació amb el plans d’acollida de l’administració local. 
ED Inici de curs 

Difusió i orientació a les famílies i l’alumnat sobre activitats 
d’associacionisme juvenil i entitats de lleure i voluntariat de l’entorn. 

ED Tot el curs 

Utilització dels recursos de l’entorn per millorar el procés d’acollida 
(mediadors, treballadors socials, promotors escolars, etc.).  

ED Tot el curs 

Informació dels recursos de l’entorn als professionals que s’incorporen al 
centre (centre de recursos, biblioteques, serveis socials, etc.). 

ED Tot el curs 
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8.2.  Comunicació  
La comunicació esdevé un factor clau en la cohesió de la comunitat educativa.  
 
Entenem que el centre assoleix un bon sistema de comunicació quan tothom coneix els canals de comunicació 
existents i com accedir a la informació que l’organització genera. L’escola ha de disposar d’una estratègia comunicativa, 
i ser capaç de generar espais per compartir informació i coneixement, per créixer com a organització.  
 
El Pla de Comunicació de l’Escola del Parc té dissenyada una estratègia comunicativa i vetlla perquè els professionals 
que hi treballen desenvolupin les habilitats comunicatives necessàries, i contemplin en les seves relacions tant aspectes 
de llenguatge verbal com no verbal.  
 
Cal destacar també:  

 El paper de la llengua catalana com element fonamental de comunicació i cohesió social, sent la llengua 
comuna de relació en un marc de respecte a la diversitat lingüística. 

 L’ús de les eines digitals per tal de facilitar els processos comunicatius (correu electrònic, plataformes 
educatives, web de centre, blocs d’aula, etc.). Les tecnologies de la informació i la comunicació permeten una 
comunicació fluïda i immediata entre els diferents membres de la comunitat educativa, alhora que faciliten 
l’accés a la informació. 
 

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Aula Utilització de les entrevistes com a eina de comunicació qualitativa: 

 Manteniment d’un clima de confiança i de respecte mutu. 

 Actualització del llibre d’entrevistes  i  traspàs a d’altres 
professionals  

ED 
Professorat 

Tot el curs 

Utilització dels sistemes de comunicació en suport paper: 

 Agenda de l’alumnat.  

 Anotació de les faltes d’assistència i recollida dels justificants.  

 Informes pedagògics com una oportunitat per comunicar 
personalment les valoracions del curs. 

 

ED 
Professorat 

Tot el curs 

Utilització de les TIC com a eina de comunicació: 

 Manteniment actualitzat dels blocs i web. 

 Utilitzar del correu  electrònic i plataformes de formació a 
distància (moodle, fòrum general, minifòrum, etc).  

 Utilització d’entorn personals d’aprenentatge (eportafolis, wikis, 
web 2.0, dispositius mòbils, etc.). 

ED 
Professorat 

Tot el curs 

Centre Manteniment dels canals de comunicació per recollir suggeriments i 
comentaris, tant virtuals com físics. 

ED Inici de curs 

Utilització de les TAC:  

 Seguiment de les orientacions del Pla TAC a l’hora de garantir la 
presència del centre a internet (portal del centre, plataforma 
virtual, etc.).  

 Manteniment actualitzat  del moodle i dropbox per a facilitar 
l’accés a la informació general del centre i als acords presos en 
les reunions. 

 
ED 

Coordinador
s 

 
Tot el curs 

Manteniment del  bon ambient a les entrades i sortides del centre. ED Tot el curs 

Manteniment de les instal·lacions del centre. ED Tot el curs 

Entorn Difusió a  les famílies del contingut del PEC i del PLC. ED Inici de curs 

Difusió, en els mitjans de comunicació locals, de les bones pràctiques i la 
participació en iniciatives i projectes de l’entorn. 

ED 
Professorat 

Tot el curs 
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8.3  Estructura i gestió de recursos 
La comunitat educativa és un organisme viu i dinàmic que cal invitar a participar i a implicar-se en el projecte d’escola.  
 
Per garantir un bon clima de centre és necessària una estructura i gestió de recursos que faciliti la participació i la presa 
de decisions de tota la comunitat educativa, així com el bon funcionament del centre.  
 
En la gestió de recursos cal posar especial atenció a diversos aspectes: els elements humans i materials, els elements 
espacials i temporals, els processos de gestió del coneixement i el lideratge.  

 

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Aula Programació del projecte d’inici de curs amb recursos recollits al PAT i al 
Pla de Gestió d’Aula. 

Tutors Inici de curs 

Seguiment durant tot el curs de les orientacions del PAT i del PGA: 

 Inici sistemàtic de treball amb un clima d’aula favorable per a 
l’aprenentatge.  

 Preparació de l’aula preparada abans de començar la sessió, amb 
els materials necessaris.  

 Organització de  l’aula en funció dels mètodes d’aprenentatge 
que emprem (tutoria entre iguals, treball d’investigació, grups 
interactius ...). 

 Distribució de  l’alumnat a l’aula tenint en compte les relacions 
individuals i grupals detectades a partir de l’elaboració de 
sociogrames, dinàmiques de grup. 

  Utilització de les assemblees d’aula per la gestió de la pròpia 
classe i la convivència.  

 Anàlisi de les propostes recollides dels instruments de 
comunicació per l’alumnat (bústies per fer propostes de millora, 
llibreta d’aula on es recullen els fets que preocupen als alumnes, 
assemblees d’aula, etc.). 

 Lideratge distributiu i l’assumpció de responsabilitats per part de 
tothom (càrrecs i responsabilitats). 

Professorat Tot el curs 

Actuació del professorat i personal del centre com a referents positius: 

 Coherència entre allò que diem i allò que fem.  

 Compliment de les normes i  respecte. 

 Actitud positiva i constructiva.  

 Manteniment d’altes expectatives sobre tots els alumnes. 

 Acords amb les famílies sobre les actituds necessàries per a una 
bona dinàmica d’aula. 

Professorat Tot el curs 

Centre Recollida, al PdD, NOFC i PGAC d’estratègies  i gestió de recursos que 
facilitin un bon clima de centre. 

ED Inici mandat 

Coordinació de l’horari  per a les reunions dels diversos professionals que 
treballen en el centre (comissió de convivència, comissió d’atenció a la 
diversitat, comissions mixtes, etc .) 

ED Inici de curs 

Manteniment dels diversos espais del centre (entrada al centre, 
passadissos, aules, menjador, etc.).  

ED 
Professorat 

Inici de curs 

Anàlisi a la comissió de convivència  del clima del centre per a fer 
propostes d’intervenció per la millora de clima de convivència. 

ED Tot el curs 

Entorn Disseny,  conjuntament amb l’AMPA, d’ estratègies per promoure la 
participació de les famílies en la gestió del centre. 

ED Inici de curs 
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8.4.  Participació 
Participar és ser i sentir-se part d’una organització en la qual es pren part activa. La participació és una manera d’unir 
esforços, de generar sentiment de comunitat i de crear un ambient inclusiu. Participar en l’escola vol dir, sobretot, ser 
protagonista del propi procés educatiu.  

 
La participació educativa és el camí per avançar en processos comunitaris de treball i d’aprenentatge en xarxa, 
orientats a l’èxit educatiu, a l’afavoriment de la convivència i a la millora de l’entorn.  
  
Convé que l’escola creï les condicions perquè pugui ser una realitat quotidiana en la vida del centre educatiu. Aprendre 
a participar, tant en la construcció dels coneixements a l’aula com en la vida del centre i de l’entorn, requereix 
d’actuacions i de metodologies orientades a desenvolupar competències personals per formar persones responsables i 
una ciutadania compromesa i solidària.  
 
D’altra banda, és molt clar que se n'aprèn participant, per això la participació vol estructures que la facilitin i pràctiques 
que hi convidin. L’escola ha de guiar l’exercici dels drets vinculats a la participació de l’alumnat i de les famílies. 
 

ÀMBIT ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Aula Alumnat:  

 Anàlisi de les dinàmiques a l’aula (relacions entre alumnes, petits 
grups naturals, etc.) i tenir-les en compte en la programació i 
realització de les activitats. 

  Organització d’assemblees d’aula, racons d’expressió, tutories 
entre iguals, etc. 

 Participació en la tria, elaboració des projectes i/o 
microprojectes i autoavaluació i coavaluació. 

Tutors Tot el curs 

Centre Concretar, al PdD i a la PGAC, de les estratègies per dinamitzar la 
participació de la comunitat escolar i educativa.  

ED Inici de curs 

Programació d’activitats i gestió de recursos per la renovació del consell 
escolar (campanyes de sensibilització, ús dels canals de comunicació, 
etc.).  

ED Inici de curs 

Entorn Disseny,  conjuntament amb les AMPA, d’estratègies per promoure la 
participació de les famílies en els projectes amb l’entorn. 

ED Inici de curs 

Participació  en projectes intercentres d’àmbit nacional o internacional. ED Inici de curs 

Coordinació amb altres centres de l’entorn per compartir experiències.  ED Inici de curs 

Participació de l’alumnat i els seus representants en trobades i 
experiències que eduquen en la pràctica de valors cívics i democràtics 
(Consell dels infants) 

ED Inici de curs 

Programació, conjuntament amb l’AMPA, d’activitats d’escola de pares i 
mares per afavorir la implicació de les famílies en l’educació compartida. 

ED Inici de curs 

 

 


