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Fitxa tècnica del centre 

Escola La Roureda 

a8026130 

 Avda. Montserrat s/n 

08635 St. Esteve Sesrovires 

Telèfon: 93.771.48.52    

E-mail: escolalaroureda@xtec.cat 

web: https://agora.xtec.cat/escolalaroureda/ 

 

Introducció 

RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març per la qual s’estableix l’elaboració i implementació del Projecte 

de Convivència en els centres educatius dins els marc del Projecte Educatiu de Centre. 

L’ escola La Roureda treballa en l´elaboració del Pla de Convivència amb el propòsit fonamental de crear un 

entorn que afavoreixi i garanteixi la convivència de tota la comunitat educativa des del respecte cap a un 

mateix i envers els altres, així com la responsabilitat de contribuir a la creació d’ una societat acollidora i 

diversa. 

El nostre Projecte Educatiu es basa en el respecte i en potenciar la gestió solidària, inclusiva i afavoridora de 

la cohesió social, la cooperació i la responsabilitat entre tots els agents implicats, alumnat, famílies i 

professionals del centre, per a ser actius en pro d’un món millor.  

Des del centre considerem que el Projecte de Convivència ha de ser un document actiu que impliqui a tots 

els membres que formen la comunitat educativa per tal de treballar tots plegats en el mateix sentit per a la 

detecció precoç de qualsevol conflicte i la seva resolució. La nostra voluntat és assolir un nivell de 

convivència molt positiu i donar a l´alumnat les eines adequades per acceptar les diferents realitats del seu 

entorn, acceptant les qualitats i limitacions, tant pròpies com d’aquells qui l’envolten. 

L'escola és el reflex de la societat i, alhora, és un espai privilegiat on tots els ciutadans i ciutadanes 

adquireixen uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres. Un dels seus objectius 

bàsics ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar i liderar la convivència, tant a 

l’interior del centre educatiu com al seu entorn immediat. (Declaració de la Seu d’Urgell. 4t Congrés 

“Educació i Entorn”. La Seu d’Urgell. 2008.) 

 

https://agora.xtec.cat/escolalaroureda/
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La nostra escola parteix de la premissa de que cap alumne, ni ningú, ha de patir assetjament. Per assolir 

aquest objectiu es requereix un esforç per part de tots els qui participen en el procés educatiu, i ens 

basarem en les eines que tinguem a l´abast i desplegarem els protocols del Departament d’ Educació de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Objectius generals, específics i indicadors específics d’acord amb el PEC 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS Indicadors d’avaluació  

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

1.1 Sensibilitzar la comunitat escolar 
de la necessitat d’elaborar un Projecte 
de convivència amb la implicació i el 
compromís de tots els agents 
educatius. 

1.1.1 Relació d’actuacions de 
sensibilització per a cada sector de la 
comunitat escolar. 
 

1.2 Elaborar una diagnosi participativa 
sobre la situació de la convivència en 
el centre. 

1.1.2 Existència d’una diagnosi sobre 
la situació de la convivència al centre 
Relació de sectors participants en la 
diagnosi. 

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

2.1 Potenciar les competències socio-
emocionals. 

1.  

2.1.1 Inclusió en el currículum 
d’accions per potenciar les 
competències socio-emocionals de 
l’alumnat 
 
2.1.2 Inclusió en el Pla d’acció tutorial 
d’actuacions per desenvolupar les 
competències socio-emocionals de 
l’alumnat 
 
2.1.3 Cursos en els quals es 
desenvolupen accions per formar en 
competència socio-emocional 

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 del valor del diàleg 
i la gestió positiva dels conflictes. 

4.1.1 Relació d’actuacions de 
sensibilització portades a terme en el 
centre 
 

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. 

2. 5.3 Elaborar una estructura 
organitzativa i una gestió de recursos 
que afavoreixin la convivència i el 
clima escolar.   

5.3.1 Existència de mesures per a 
l’acció tutorial compartida dins els 
equips docents (co-tutories, tutors 
referents, etc.) 
 
5.3.2 Existència d’estratègies per 
promoure la tutoria entre iguals 
 
5.3.3 Existència de pautes 
d’organització dels espais per afavorir 
la convivència 
 
5.3.4 Existència d’espais de relació 
informal per als diferents col·lectius 
del   centre 
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Participació, implicació i compromís 

Per tal de desenvolupar aquest projecte i per potenciar la participació, la implicació i el compromís de la 

comunitat educativa, s´ha creat una Comissió de convivència al Consell Escolar amb un representat de 

cada sector (famílies, mestres, AMPA). 

La Carta de Compromís educatiu signada per les famílies del centre recull els mecanismes de participació 

de les famílies en el seguiment dels processos escolars i educatius dels seus fills i filles en el funcionament 

del centre.  

El Projecte de Convivència també és present en totes les reunions de Delegats d’ escola que es fan 

trimestralment amb els alumnes representants de cada grup-classe, el Cap d´Estudis i el Director del 

centre. 

 

Avaluació 

El Projecte de Convivència tindrà un seguiment periòdic de les actuacions que es realitzarà a partir de les 

evidències d’implementació i de les conclusions de la Memòria Anual de Centre. A la Programació General 

de Centre de cada curs escolar hi figuraran les modificacions acordades per a la millora o l’actualització 

del Projecte de Convivència. 

 

Protocols per a la millora de la convivència 

 

 Protocol d’ intervenció en cas de conflicte greu amb l’ alumnat. 

 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i discriminació. 

 

 Protocol, detecció o intervenció davant l’ assetjament i el ciberassetjament entre iguals. 

 

 Prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGTBI. 

 

 Prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’ alumnat. 

 

Departament d’ Educació. Generalitat de Catalunya 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 121.2 l’obligatorietat que 

tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin dins el Projecte educatiu de centre. 

LLEI ORGÀNICA 2/2006 d’Educació, de 3 de maig 

 

 

 El Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència 

en els centres educatius no universitaris de Catalunya, reforça el caràcter educatiu que han de 

tenir els processos i les accions que s'emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes 

inadequades. A l’article 6 s’estableix que a cada centre s’ha de constituir una comissió de 

convivència 

DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència 

en els centres educatius de Catalunya. 

 

 

 La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que l’aprenentatge de la 

convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha d’expressar el projecte 

educatiu de cada centre. Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència. 

LLEI 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. 

 

 

 El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, disposa a l’article 23.2 que 

les normes d’organització i funcionament del centre han d’incorporar les mesures de promoció 

de la convivència establertes en el centre. 

DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius 

 

 

 La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, determina a 

l’article 124.1 que els centres inclouran a la programació general anual el seu pla de convivència i 

totes aquelles actuacions i activitats programades per al foment de la convivència escolar. 
https://portaljuridic.gencat.cat/pjcdic/es-ct/cge/dic/2014/02/12/4 

 

 

 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, 

determina que els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir 

implementat el Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu, en un termini 

màxim de tres anys a partir de la data de publicació. 

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. 

 

 

https://boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=480169&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=545262&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/pjcdic/es-ct/cge/dic/2014/02/12/4
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781530&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781530&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781530&language=ca_ES
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Seguiment i difusió 

La presentació del Projecte de Convivència es farà per part del director al Claustre i al Consell Escolar un 

cop s’hagi completat la seva elaboració i sempre que hi hagi alguna modificació del document. 

La difusió del Projecte de Convivència  es farà a les reunions de claustre i de consell escolar i es publicarà 

al web del centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest Projecte de Convivència ha estat aprovat pel director del centre prèvia consulta als 

membres assistents del Claustre en data 5 de febrer de 2020 i del Consell Escolar en data 7 de 

febrer de 2020. 

  


