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1. CONTEXTUALITACIÓ DEL CENTRE I DEL PROJECTE 

Contextualització del centre 

 

L’escola Marià Manent és un centre de titularitat publica del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya. Situada en el nucli antic del poble de Premia de Dalt . 

En els inicis només hi havia una única escola en el municipi, però el continu creixement de la població 

va fer que s’anés ampliant l’oferta educativa en diferents locals i edificis repartits pel poble. En el curs 

79 – 80 s’estrenà un d’aquests edificis: el que avui ocupa la nostra escola i s’hi ubica la segona etapa 

(Cicle Superior), d’aquesta escola que ja anomenem Santa Anna – Marià Manent. 

La població continua en augment i el curs 88 – 89, comencem a funcionar per separat les dues 

escoles: l’escola Santa Anna a baix al Barri i l’escola Marià Manent a dalt, com a centre d’una sola 

línia. 

Per poder donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds de prescripció que teníem els últims 

períodes, el curs 2000 - 2001 es va  iniciar un procés d'ampliació que ens va  portar a aconseguir una 

escola de doble línia. 

Es van construint aules a mesura que anàvem ampliant la segona línia mentre s’esperava el projecte 

d’ampliació. El 14 de març de 2004 s’inicien les obres del Projecte definitiu.  

El curs 2006 – 2007 entra en funcionament l’ampliació i es converteix en l’escola que coneixem avui 

en dia amb unes instal·lacions tant a nivell d’aules, d’espais d’ús comú i de lleure molt confortables. 

Des del curs 2018-19 comptem amb un SIEI que comporta la dotació de més recursos humans per 

donar resposta  a l’alumnat que ho necessita tant del nostre municipi com dels municipis propers. 

En el curs 2019-20 comptem amb 441 alumnes de P3 a sisè, amb una plantilla de 34 mestres 2 PAS 

(Personal d’administració i serveis), un PAE (Personal atenció educativa) i un conserge. 

 

Contextualització del projecte 

Aquest projecte de convivència respon a la necessitat del centre a establir dins del nostre projecte 

educatiu aquell recull d'actuacions que ja estan consolidades a l'escola i aquelles que implementarem 

després d'haver fet una acurada diagnosi en la que participen famílies i docents. 

El projecte de convivència té com a referència normativa la resolució ENS/585/2017, de 17 de marc, 

l'article 30.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol i la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, així com el Títol 

V.  
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La convivència al centre ja es recull en les nostres NOFC on es detallen actuacions per afavorir la 

convivència, normes de convivència de l’escola, aplicació i graduació de mesures correctores i 

sancions, i aspectes relacionats amb les conductes contràries a les normes de convivència (lleus i 

greument perjudicial per a la convivència).  

L'Escola compta amb una comissió de convivència creada en el si del Consell Escolar formada per 

representació de pares, mares i mestres i equip directiu. Davant de protocols concrets d'atenció a la 

diversitat s'estableixen "alumnes ajudants" per tal de facilitar la inclusió d'alguns alumnes.  

També tenim en el sí del consell escolar un referent de coeducació, que vetlla i impulsa activitats que 

fomenten la coeducació en el centre. 

L'escola participa en el Pla Educatiu d'Entorn Municipal en la qual es coordina en la realització 

d'activitats i projectes amb els diferents centres i agents educatius públics del municipi, així com a 

entitats socials i educatives de 0 a 20 anys. Es treballen els àmbits de la inclusió, interculturalitat, 

coneixement i ús de la xarxa de serveis municipals... col·laborant les entitats municipals dependents 

de l'Ajuntament del poble amb el conjunt d'entitats educatives. 

L'equip d'atenció a la diversitat del centre, mitjançant les seves dues comissions: social i diversitat, 

vetllen per atendre als alumnes que ho requereixen davant de condicions socials desfavorides i 

dificultats d'aprenentatge. Aquestes dues comissions treballen estretament amb els Serveis Socials 

Municipals (Premià de Dalt, Vilassar de Mar, Premià de Mar i Mataró) i del Departament d'Educació, 

amb l'Equip d'Assessorament Pedagògic i centres sanitaris (CSMIJ,CDIAP...). A nivell social donem 

suport a les famílies que ho necessiten a través de S.Socials, Creu Roja i altres entitats.  
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2.   CONCEPTUALITZACIÓ . EL NOSTRE PROJECTE DE CONVIVÊNCIA 
 

La convivència 

Entenem la convivència com la necessària relació amb un mateix, amb les altres persones i amb 

l’entorn, fonamentada en la dignitat humana i el respecte als Drets Humans. 

Què és un projecte de convivència? 

El Projecte de convivència és el document que forma part del Projecte Educatiu de Centre que 

engloba el conjunt d'accions encaminades a l'aprenentatge de la convivència en el centre educatiu 

i, per tant, recull les intervencions i mesures que el centre educatiu desenvolupa per capacitar tots 

els alumnes i la resta de la comunitat educativa a fomentar la convivència i la gestió positiva de 

conflictes, el plantejament del centre en la manera de treballar el desenvolupament personal i 

col·lectiu de cada alumne. 

Què inclou aquest projecte de convivència? 

Una concreció de la contextualització del centre recollida en el Projecte Educatiu, on s’inclouen els 

trets més destacats del centre i el seu entorn en relació als factors que poden incidir en la 

convivència. 

Una diagnosi de la situació de la convivència en el centre que permet determinar els punts forts i 

febles i les necessitats del centre educatiu en matèria de convivència. 

La formulació dels objectius específics d'acord amb el Projecte Educatiu de Centre, els objectius 

generals del Projecte de Convivència del Departament d’Ensenyament i les necessitats detectades. 

La formulació dels indicadors d’avaluació que permeten conèixer el grau d’assoliment dels 

objectius específics. 

La concreció de les mesures i actuacions de prevenció, detecció i intervenció educatives orientades 

a aconseguir els objectius específics contextualitzades en tres àmbits d’intervenció: centre, aula i 

entorn. La planificació d’aquestes actuacions permet identificar els seus responsables, facilitar 

recursos de suport i temporalitzar-les convenientment. 

La concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes 

greument perjudicials per a la convivència. Els centres educatius, a partir del debat i la reflexió 

comunitària, poden adaptar a la seva realitat i necessitats específiques els protocols per a la millora 

de la convivència del Departament d’Educació, d’acord amb allò que determinin els documents per 

a l’organització i la gestió dels centres. 

Per últim trobarem mencionada la normativa de referència en la que s’empara aquest document i 

ha permès desenvolupar-lo i redactar-lo. 
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El nostre projecte de convivència  

 

El referent normatiu del nostre projecte és 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 

Una vegada consultades les famílies i l’equip docent, es va decidir desenvolupar i dissenyar un 

projecte de convivència que planifiqués i estructurés actuacions concretes encaminades al 

manteniment de la bona convivència en el centre en tres àmbits d’intervenció:  

a) Gestió i resolució positiva dels conflictes. 

b) Educar en el respecte 

c) Participació, implicació i compromís de la comunitat escolar. 

a) Gestió i resolució positiva dels conflictes. 

 

La Gestió positiva dels conflictes, té com a objectiu principal 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 

elements violents. 

En el cas que, malgrat les mesures preventives i proactives tant a nivell individual com grupal, el 

conflicte es produeixi o persisteixi, caldrà posar en marxa estratègies d’intervenció. En aquest 

sentit, les Normes d'organització i funcionament del nostre centre recullen quines són les 

conductes considerades faltes lleus i quines greus i determinen les mesures correctores i 

sancionadores oportunes. Aquestes han de tenir un caràcter reparador i restauratiu i, sempre que 

sigui concordant, poden incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre o l’entorn. 

D’altra banda, les mesures correctores i sancionadores han de contribuir al procés educatiu dels 

alumnes de manera que es vetlli per la protecció dels drets dels afectats i s’asseguri el compliment 

dels seus deures, es garanteixi la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació 

per a l’alumnat i professorat, i s’emprin mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 

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 considerades conductes contràries a la convivència totes les tipificades per l’article 37.1 de la 

Llei d’Educació, quan no siguin de caràcter greu, i també les faltes injustificades d’assistència a 

classe i de puntualitat. 

Els conflictes lleus són font de malestar i dificulten el dia a dia en el centre. Són conductes a les 

quals, sovint, cal dedicar molt de temps i d’esforços i que tenen efectes negatius sobre el clima 



    
 

Escola Marià Manent       Projecte de convivència 
  

 
16/03/2020 
Pàg. 6 

 

relacional i sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Moltes d’aquestes conductes disruptives 

es poden evitar o minimitzar plantejant estratègies de gestió eficaç d’aula que inclouen, entre 

altres, la diversificació de metodologies, el treball en equip, el treball per projectes, les 

programacions multinivell, etc. Així mateix, l’adquisició d’estratègies proactives possibilita que 

l’alumnat sigui competent per resoldre el conflicte en la seva fase inicial.  

b) Educar en el respecte 

 

El respecte s’entén com l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i la valoració de la 

seva identitat, opinió i manera de pensar, i constitueix el principi bàsic per viure i conviure en  

societat. La  manca de respecte  pot generar conflictes en  tots els  àmbits: personal, familiar, 

escolar, etc. 

En les relacions humanes, el respecte es manifesta en una forma de mirar i de tractar els altres. La 

persona respectuosa és atenta i s’apropa als altres, però mantenint una certa distància, sense 

envair-la. En aquest sentit, 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. El diàleg autèntic es fonamenta en una 

actitud d’interès envers l’altre i tot allò que ens pot aportar. 

Tot i la seva importància, malauradament, sovint trobem actituds ben diferents al carrer, als 

mitjans de comunicació o als  entorns escolars, com  la manca  de diàleg, crits,  insults, 

indiferència... Des de l’escola hem d’oferir models positius i tenir el respecte com a component 

transversal de totes les activitats. 

Per fer possible una bona convivència, és necessari potenciar el respecte cap a un mateix, cap als 

altres i cap al medi on vivim. 

 

Respecte a un mateix   

Respectar-se un mateix és atendre i satisfer les pròpies necessitats, conèixer i valorar les pròpies 

qualitats i valors, i acceptar els errors. Només aprenent a respectar-se un mateix es pot respectar, 

valorar i acceptar les diferències i els errors dels altres. 

És objectiu de l’escola promoure  entre l’alumnat que el respecte a un mateix no ha de dependre 

de l’opinió o el reconeixement dels altres. Una bona autoestima permet a l’alumnat ser positiu, 

tenir confiança en si mateix i en els altres, la qual cosa facilita els aprenentatges, les relacions 

socials i proporciona benestar. 
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Respecte als altres 

Educar en el respecte suposa l’acceptació i el reconeixement de les altres persones, dels seus drets 

i la seva forma de pensar. A l’escola hem establert a les NOFC unes normes clares per tal de 

garantir el respecte entre tots els membres de la comunitat escolar. També hem de garantir 

l’expressió de les opinions i creences en un marc de llibertat i respecte, evitant qualsevol tipus de 

discriminació per motius de discapacitat física o psíquica, origen ètnic, racial o nacional, sexe, 

identitat de gènere o orientació afectivosexual. 

Cal una atenció especial al reconeixement i el respecte que els alumnes han de tenir cap als 

professors i les famílies. A part del que suposa com a manca d’un valor humà fonamental, aquest 

fet també pot comportar que considerin irrellevant allò que el professor els està ensenyant, 

desaprofitin les classes i baixin el seu rendiment escolar. Aquest fet no és casual, sinó que beu de la 

imatge social que, algunes vegades, es té dels docents, i en particular de la que algunes famílies 

transmeten als seus fills. 

En aquest sentit és important fer veure a les famílies la importància de mantenir el respecte mutu i 

els beneficis que aporta als seus fills el respecte cap als professors. El web Família i Escola. Junts X 

l’Educació aporta orientacions i recursos sobre com orientar a les famílies en aquest tema. 

 

 

Respecte al món 

Finalment, s’ha de fomentar el valor del respecte envers el món: ensenyar l’alumnat a valorar i 

tenir cura del seu entorn més proper, la natura i el medi ambient. 

Per a tal fi, cal implicar l’alumnat en la cura dels materials (llibres, estris, agenda, etc.) i del espais 

comuns, tant del centre (aules, passadissos, menjador, etc.) com de l’entorn (places, carrers, 

mobiliari, etc.). 

De la mateixa manera cal potenciar la sostenibilitat, en el sentit de proveir el millor possible l’avui 

sense posar en perill els recursos del demà, i el respecte al medi ambient desenvolupant programes 

o projectes com la reutilització de materials escolars i llibres, el reciclatge  de  materials,  la  

reducció  del  consum  energètic  (aigua  dels  lavabos,  llums innecessàries, etc.). 

En el marc del Projecte de Convivència, el respecte entre els diversos membres de la comunitat 

educativa constitueix un valor fonamental per tal d’aconseguir un bon clima de centre i l’èxit 

educatiu de tot l’alumnat. 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/
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c) Participació, implicació i compromís de la comunitat escolar 

 

Participar és ser i sentir-se part d’una organització en la qual es considera part activa. La 

participació és una manera d’unir esforços, de generar sentiment de comunitat i de crear un 

ambient inclusiu. 

En l’àmbit educatiu participar 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. 

La nostra escola promou la participació de tota la comunitat educativa i crea les condicions perquè 

pugui ser una realitat quotidiana en la vida del centre. Aprendre a participar, tant en la construcció 

dels coneixements a l’aula com en la vida del centre i de l’entorn, requereix actuacions i 

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 invitin. Hem de guiar l’exercici dels drets vinculats a la participació de 

l’alumnat: a la informació, a la llibertat d’expressió, a la llibertat de reunió i d’associació . 

Cal promoure estratègies que ajudin i motivin l’alumnat a participar en les activitats de l'aula, del 

centre i de l’entorn i cal que hi hagi coherència entre aquests tres àmbits. Les normes 

d’organització i funcionament del nostre centre  determina les formes de participació dels alumnes 

per facilitar la seva presència en la vida del centre, el diàleg i la corresponsabilització, n’afavoreixin 

el compromís en l’activitat educativa i propicien la seva formació en els hàbits democràtics de 

convivència. 

D’altra banda, la participació de les famílies en l’escola és un factor determinant en l’èxit educatiu 

dels fills i filles. Per a tal fi, la carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de 

comunicació i de participació entre el centre educatiu i la família per dur a terme una acció 

coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant i jove. 

Així mateix, l’aplicació informàtica Escola i Família. Junts x l’Educació ens ofereix elements de 

diagnosi, propostes d’actuacions i recursos per facilitar la participació de la família en els processos 

educatius dels fills i en el funcionament del centre.  
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3. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ DE CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 

Punts molt forts  

 Treballem amb l'alumnat la prevenció dels conflictes a l'aula. 
 

Punts forts  

 Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar l'autoaprenentatge.  

 Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes perquè l'alumnat gestioni els seus 

conflictes de manera positiva.  

 Detectem els conflictes que es donen a l'aula.  

 Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la gestió i resolució de conflictes en 

l'àmbit de l'aula.  

 Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió i resolució de conflictes en l'àmbit de 

l'aula.  

 Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten la gestió i resolució dels 

conflictes al centre.  

 Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes lleus dels seus fills i filles.  

 Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents del centre.  

 Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte.  

Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera positiva.     
 

Punts febles  

 Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució dels conflictes i ho recollim en la 
memòria anual del centre. 

 Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la gestió i resolució de conflictes en l'àmbit 
de l'aula.  

 Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i resolució positiva de conflictes. 
 Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de l'aula per gestionar positivament els conflictes entre 

iguals.  
 Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva dels conflictes i la mediació.  
 Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els conflictes lleus, d'implementar 

estratègies de gestió i resolució positiva dels conflictes.  
 Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes.  
 

Punts molt febles  

 Disposem d'un servei de mediació escolar.  

 Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre la gestió i la resolució 

de conflictes lleus.  

 Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i donar resposta als conflictes lleus 

que es donen a l'entorn dels centres educatius  

 Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn escolar per promoure 

l'aplicació d'estratègies de gestió i resolució positiva dels conflictes. 



    
 

Escola Marià Manent       Projecte de convivència 
  

 
16/03/2020 
Pàg. 10 

 

Educar en el respecte  

Punts forts  

 Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i altres professionals del centre.  

 Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el valor del respecte.  

 Planifiquem activitats amb l'alumnat que fomentin el respecte cap a un mateix. 

 Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l'alumnat.  

 Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del seu entorn.  

 Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre els membres de la comunitat 

escolar.  

 Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre i cap a l'alumnat.  

 Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de l'alumnat cap al professorat.  

 Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers l'entorn.  

 Sensibilitzem el claustre sobre el valor del respecte com a principi bàsic per tal de garantir un bon clima 

de convivència en els centres educatius.  

 Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en el respecte.  

 Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries curriculars de manera transversal.  

 Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre l'alumnat.  

 Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal·lacions.  

 

Punts febles  

 Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure el respecte i ho recollim en la 

memòria anual.  

 Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació en el respecte.  

 Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per fomentar el 

respecte i el compromís cívic en el nostre alumnat.  

 Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure el respecte.  

 Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte.  

 Recollim el valor del respecte en els documents del centre.  

 Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per promoure el respecte en la comunitat 

escolar. 
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Participació  

Punts forts  

 Avaluem el funcionament de la participació i ho recollim en la memòria anual del centre.  

 Disposem d'estratègies concretes per facilitar la participació de l'alumnat en la gestió i organització de 

l'aula.  

 Ens coordinem amb l'administració local per promoure la participació de tots els membres de la 

comunitat escolar en projectes comunitaris.  

 Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure la participació de tots els membres 

de la comunitat escolar. 

 Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de l'alumnat en el centre.  

 Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de les famílies en el centre.  

 Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació del professorat, PAS i 

professionals d'atenció educativa en el centre.  

 Estimulem la participació de l'alumnat en el seu propi procés educatiu com, per exemple, en el seguiment 

i en l'avaluació de les activitats a l'aula.  

 Impliquem les famílies en els projectes educatius i les actuacions de l'entorn.  

 Potenciem la corresponsabilitat i la participació de tots els membres de la comunitat escolar.  

 Preveiem un calendari i espais físics i virtuals per tal de facilitar les reunions de les associacions del centre 

i els diversos òrgans de participació de la comunitat escolar.  

 Promovem les xarxes de centre.  

 Recollim en els documents de centre els canals i les formes de participació de la comunitat escolar.  

 Recollim i difonem les bones pràctiques en participació realitzades en el centre.  

 Sensibilitzem el claustre sobre la importància de la participació i implicació de la comunitat escolar en els 

processos educatius.  

 Tenim en compte els recursos de l'entorn en la tasca educativa.  

 Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat.  

 

Punts febles  

 Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la participació de les famílies.  

 Formem la comunitat escolar en temes de participació dins del Pla de Formació de centre. 
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4. OBJECTIUS I INDICADORS 
 

 

Àmbit Objectius generals Objectiu específic Indicadors 
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s 
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1. Fomentar la 
mediació escolar i la 
cultura del diàleg 
com a eina bàsica en 
la gestió del 
conflicte.  

1.1 Sensibilitzar la comunitat 
escolar en la importància de la 
prevenció, el valor del diàleg i la 
gestió positiva dels conflictes. 

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

Ed
u

ca
r 

en
 e

l r
es

p
e

ct
e

 

2. Potenciar l'equitat 
i el respecte a la 
diversitat de 
l'alumnat en un marc 
de valors compartits.  

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

a. Existència i difusió de protocols 
d'acollida de qualsevol membre de la 
comunitat escolar (alumnat, famílies, 
professorat, PAS, etc.). 
b. Us d'enquestes per valorar el grau de 
satisfacció del procés d'acollida, adreçades 
als diversos sectors de la comunitat. 
c. Relació d'activitats en el marc de l'acció 
tutorial per a l'acollida del nou alumnat 
(activitats de presentació del centre, 
alumnes padrins, activitats inter-etapes, 
etc.). 
d. Existència d'un protocol específic per a 
l'acollida de l'alumnat nouvingut i les seves 
famílies 

2.2 Promoure una cultura 
inclusiva que respecti i valori les 
diferències en un marc de 
valors compartits. 

a. Relació d'estratègies metodològiques a 
l'aula que afavoreixen la interrelació dels 
alumnes. 
b. Relació d'accions orientades a 
fomentar el coneixement mutu. 
c. Relació d'accions per visibilitzar les 
diferents cultures existents al centre. 
d.  Existència d'una orientació acadèmica i 
professional no estereotipada per raons de 
gènere, origen o altres condicions 
personals i/o socials. 
e. Existència d'unes pautes d'ús de 
llenguatge inclusiu que donin el mateix 
protagonisme a tot l'alumnat 

 2.3 Potenciar l'educació 
intercultural. 

a. Incorporació de la perspectiva 
intercultural a les àrees o matèries del 
currículum 
b. Relació d'accions per visibilitzar la 
diversitat existent al centre 
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2.4 Prevenir l'absentisme i la 
manca de puntualitat en l'accés 
al centre i facilitar la 
reincorporació de l'alumnat 
absentista. 

a. Índex d'absentisme  
b. Índex de retards en l'assistència al 
centre Existència d'un protocol de centre 
de prevenció, detecció i intervenció sobre 
absentisme amb actuacions específiques. 
c. Existència d'un protocol d'absentisme i 
acompanyament a l'escolarització d'àmbit 
comunitari en coordinació amb 
l'administració local i altres serveis 

 

2.5 Promoure la participació de 
l'alumnat en les activitats 
complementàries, extraescolars 
i de lleure educatiu de l'entorn. 

a. Percentatge d'alumnes que realitzen 
activitats complementàries en el centre 
educatiu. 
b. Percentatge d'alumnes que realitzen 
activitats extraescolars en el centre 
educatiu. 
c. Inclusió en el Pla d'acció tutorial de la 
difusió a l'alumnat i les seves famílies de 
l'oferta de lleure educatiu de la zona 

 
P
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p
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m
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 d
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3. Assegurar i 
garantir la 
participació, la 
implicació i el 
compromís de tota 
la comunitat escolar.  

3.1 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència. 

a. Existència de la comissió de convivència. 
b. Nombre de reunions/periodicitat de la 
comissió de convivència. 

3.2 Incrementar la formació de 
la comunitat escolar en relació 
amb la convivència. 

a. Oferta d'accions formatives en matèria 
de convivència adreçades als diferents 
sectors de la comunitat escolar. 
b. Percentatge de l'equip docent format en 
temes de convivència. 

3.3 Dissenyar i crear actuacions 
i espais per afavorir la 
participació, implicació i 
compromís dels diferents 
sectors de la comunitat escolar. 

a. Relació d'accions, actuacions i espais 
encaminats a afavorir la participació, 
implicació i compromís dels diferents 
sectors de la comunitat escolar. 
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5. ACTUACIONS PREVISTES 
 

Un plantejament global de la convivència necessita una acció coordinada i coherent entre tots els 

agents educatius que intervenen en els diferents espais i temps dels nostres alumnes. És per això que 

entenem que el projecte de convivència ha de plantejar-se des de tres àmbits d’intervenció: 

 Centre  

 Aula  

 Entorn 

Cal la continuïtat i coherència educativa en les diferents accions que es desenvolupin en els tres 

àmbits per donar respostes globals i garantir-ne l’èxit. 

 
 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 

Centre 

1. Aplicar el protocol d'intervenció per fer front a les conductes disruptives freqüents. 

2. Revisió de la documentació editada pel Departament d'Educació envers la gestió i resolució 

positiva dels conflictes. 

3. Aplicar estratègies de gestió d'aula efectiva (límits, metodologies, control i maneig de les 

relacions a l'aula, etc).  

4. Contemplar mesures educatives entre les estratègies d'intervenció enfront els conflictes lleus.  

5. Establir mesures d'atenció individualitzada per a l'alumnat amb conductes disruptives (atencions 

individualitzades, plans individualitzats, etc).  

6. Incloure en eles NOFC les normes d'ús del pati i altres espais (passadissos, entrades i sortides del 

centre, etc.) així com el funcionament de la vigilància d'aquests espais.  

7. Intervenir amb rapidesa i fermesa davant rumors, prejudicis, provocacions i la utilització de 

llenguatge ofensiu.  

8. Recollir en els documents de centre (PEC, PAT, PGA...) les estratègies de gestió positiva del 

conflicte que s'aplicaran davant les irregularitats o faltes comeses per l'alumnat que afectin la 

convivència.  

 
 
Aula 

1. Organitzar sessions de grup o assemblees per tal que tot l'alumnat participi en la gestió dels 

conflictes. 

2. Treballar amb el grup classe els elements personals, causals i contextuals dels conflictes per 

prevenir la seva aparició i treballar els que ja s'han donat dins del grup, acordant propostes 

d'actuació grupals.  
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3. Actuar amb rapidesa i fermesa per evitar l'escalada del conflicte i les respostes violentes i que 

l'acumulació de diversos conflictes lleus derivi en un conflicte greu.  

4. Ajudar l'alumnat a reflexionar després de realitzar una acció,a fer-se'n responsable i a assumir 

les conseqüències que se'n poden derivar.  

5. Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les actuacions i les estratègies a dur a terme a 

l'aula.  

6. Crear un espai de reflexió compartida docent - alumne per tractar les situacions conflictives que 

es donen a l'aula.  

7. Donar a conèixer a l'equip docent els protocols d'intervenció enfront els conflictes lleus i les 

conductes disruptives que tenen lloc a l'aula.  

8. Elaborar de manera sistemàtica un registre de les conductes disruptives que es donen a l'aula i 

els elements que en facilitaran l'anàlisi (lloc, moment, tasca, en relació als companys, en relació 

al professorat, etc.).  

9. Impulsar el diàleg respectuós i l'escolta activa en els processos de gestió de conflictes a l'aula.  

10. Mantenir una postura de tolerància zero davant qualsevol tipus d'agressió (verbal, no verbal, 

etc.) o conducta violenta.  

11. Posar en marxa un protocol d'intervenció enfront conductes disruptives.  

12. Utilitzar els canals de comunicació que ofereix la tutoria individual.  

 

 

Entorn 

1. Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i funcionament de centre (NOFC) i les 

conseqüències previstes pel seu incompliment (mesures correctores i sancions).  

  
2. Recollir informació i comunicar-se amb les famílies d'alumnes implicats en conflictes lleus o que 

tinguin conductes disruptives per tal de fer-les copartícips en la seva gestió i resolució.  
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Educar en el respecte 

Centre 

1. Implementació de les actuacions previstes en el document d'Organització i funcionament del 

SIEI del centre. 

2. Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat escolar que s'han incorporat 

al centre. 

3. Aplicació de les actuacions previstes en el Pla d'acollida de centre respecte a la incorporació 

d'algun membre de la comunitat educativa. 

4. Dinàmiques de cohesió realitzades en els diferents grups-classe. 

5. Planificació en la PGA i implementació de diferents accions orientades a visibilitzar les diferents 

cultures existents al centre i la coeducació. 

6. Potenciar la participació de l'alumnat en diversos òrgans (consell de delegats, assemblea d'aula, 

etc.) i comissions del centre (festes, extraescolars, etc.) com un element de respecte cap a ells.  

 

Aula 

1. Desenvolupar, des de les diferents àrees, activitats curriculars que impliquin el respecte a 

l'expressió d'idees i opinions dels companys/es (debats, exposicions orals, etc.). 

2. Educar en l'ús responsable de les tecnologies de la informació seguint les orientacions del Pla 

TAC (Internet Segura). 

3. Educar l'alumnat en el coneixement i l'expressió de les emocions pròpies. 

4. Educar l'alumnat en el reconeixement i respecte a les emocions dels altres.  

5. Ensenyar, a través del currículum, com el valor del respecte ha ajudat homes i cultures a 

aconseguir un món millor. 

6. 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 l'educació en 

el respecte. 

7. Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball d'investigació, ensenyament recíproc, 

aprenentatge entre iguals, projectes compartits, etc.) per potenciar el valor del respecte entre 

tots els membres del grup.  

8. Implicar l'alumnat en el bon ús dels materials i la conservació de l'aula (càrrecs de 

responsabilitat, concursos, etc.). 

9. Implicar 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.). 

10. Incorporar la perspectiva intercultural a les àrees del currículum. 

11. Potenciar les sortides escolars des de cada àrea i el treball amb altres centres per conèixer millor 

i respectar el nostre entorn. 

12. Programar activitats per educar l'alumnat en una conducta assertiva (expressar els sentiments, 

les emocions o els pensaments propis amb convenciment, però respectant els altres).  
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13. Realitzar activitats que desenvolupin l'autoestima entre l'alumnat. 

14. Col·laborar en l’elaboració i desenvolupament de projectes solidaris i cooperatius. 

 

 

Entorn 

 

1. Col·laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions de servei comunitari. 

2. Col·laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes solidaris i cooperatius amb altres 

centres de l'entorn. 

3. Impulsar amb l'administració local el desenvolupament de projectes comunitaris (Plans 

educatius d'entorn o altres projectes socioeducatius). 

4. Intercanviar experiències i estratègies al voltant del respecte a l'entorn natural, social i cultural. 

5. Promoure amb l'administració local la participació de l'alumnat en el teixit educatiu del territori. 

6. Utilitzar els recursos i les orientacions del web Família i Escola. Junts x l'Educació referents a 

l'educació en valors i orientar-ne l'ús. 
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Participació, implicació i compromís de la comunitat escolar 

Centre 

1. Implicar les famílies en la comissió de convivència per tal de promoure un bon clima de centre.  

2. Concretar en la Programació general anual de centre les estratègies per dinamitzar la 

participació de la comunitat escolar i educativa.  

3. Expressar en la Carta de compromís educatiu els mecanismes de participació de les famílies en el 

seguiment dels processos escolars i educatius dels seus fills i en el funcionament del centre.  

4. Fomentar la participació dels membres de la comunitat escolar en el consell escolar (campanyes 

de sensibilització, ús dels canals de comunicació, etc.).  

5. Recollir el caràcter participatiu del centre en el Projecte educatiu i en la resta de documents del 

centre.  

6. Recollir en les Normes d'organització i funcionament del centre accions i procediments de 

participació de la comunitat educativa en la gestió del centre, com el consell escolar (art 27.3 

Decret 102/2010) o la comissió de convivència (art. 6. Decret 279/2006). 

 

Aula 

1. Conèixer 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.  

2. Debatre a l'aula el paper i el perfil significatiu dels delegats i delegades.  

3. Elaborar fitxes autoavaluatives (individuals i d'equip) per a les activitats cooperatives.  

4. Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball d'investigació, ensenyament recíproc, 

aprenentatge entre iguals, el treball cooperatiu, etc.).  

5. Fomentar els processos d'autoavaluació entre l'alumnat.  

6. Potenciar la figura de mare o pare delegat de classe.  

7. Preveure, en l'acció tutorial, actuacions per a l'acollida de l'alumnat nou en el centre que 

potenciï la seva participació en el grup-classe.  

8. Promoure la participació de l'alumnat en l'elaboració de les normes de classe.  

 

Entorn 

1. Col·laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes amb altres centres de l'entorn.  

2. Convidar agents educatius de l'entorn a participar en les activitats formatives del centre.  

3. Coordinar-se amb altres centres de l'entorn per compartir experiències.  

4. Fer participar a les entitats de l'entorn en projectes i activitats de centre.  

5. Oferir les instal·lacions del centre educatiu per a activitats culturals, esportives i de lleure 

adreçades a la comunitat local.  

6. Promoure la participació dels membres de la comunitat escolar en projectes comunitaris (Plans 

Educatius d'Entorn o altres projectes socioeducatius, etc.).  

7. Utilitzar les orientacions que aporta l'aplicació informàtica Escola i Família. Junts x l'Educació per 

afavorir la participació de les famílies a l'entorn del centre.  
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6. PLANIFICACIÓ 
 
 

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
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Aplicar el protocol d'intervenció per fer front a les 
conductes disruptives freqüents. 

Protocol d'actuació amb alumnes amb 
dificultats de regulació de conducta. 

Claustre de 
mestres 

Sempre que sigui 
necessari 

Organitzar sessions de grup o assemblees per tal que 
tot l'alumnat participi en la gestió dels conflictes. 

Recurs B2 Tutors/es 
Sempre que sigui 
necessari 

Revisió de la documentació editada pel 
Departament d'Educació envers la gestió i resolució 
positiva dels conflictes. 

Web de referència del Departament 
d'Educació 

Equip docent Revisió anual 

Treballar amb el grup classe els elements personals, 
causals i contextuals dels conflictes per prevenir la 
seva aparició i treballar els que ja s'han donat dins 
del grup, acordant propostes d'actuació grupals.  
 

Sessions tutorials del grup-classe. 
Sessions de l'àrea d'Educació en valors 
socials i cívics, i de Religió. 
Bosc de Lem 
Altres recursos audiovisuals:"Nati 
Bergadà", "25 curts per treballar les 
emocions", "35 curs per treballar les 
emocions i els valors"... 

Tutors/es 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Actuar amb rapidesa i fermesa per evitar l'escalada 
del conflicte i les respostes violentes i que 
l'acumulació de diversos conflictes lleus derivi en un 
conflicte greu.  

Recurs D2 
Equip directiu i 
docent 

Sempre que la situació 
ho requereixi 

Ajudar l'alumnat a reflexionar després de realitzar 
una acció, a fer-se'n responsable i a assumir les 
conseqüències que se'n poden derivar.  

Sessions tutorials i assemblees de 
grup-classe.  
Recurs E4 

Tutors/es 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.djx4ehw4fss5
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/conflicteslleus/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/conflicteslleus/
http://www.lemweb.cat/ca/index.htm
https://natibergada.cat/curts-per-treballar-valors
https://natibergada.cat/curts-per-treballar-valors
https://diarieducacio.cat/25-curts-per-treballar-les-emocions-i-els-valors/
https://diarieducacio.cat/25-curts-per-treballar-les-emocions-i-els-valors/
https://serveiseducatius.xtec.cat/badalona/portada/35-curts-magnifics-per-treballar-les-emocions-i-els-valors/
https://serveiseducatius.xtec.cat/badalona/portada/35-curts-magnifics-per-treballar-les-emocions-i-els-valors/
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.p2u8y9247dm1
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jg9qiqmzbr9q
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
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Aplicar estratègies de gestió d'aula efectiva (límits, 
metodologies, control i maneig de les relacions a 
l'aula, etc).  

Recurs D10 Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Contemplar mesures educatives entre les 
estratègies d'intervenció enfront els conflictes lleus.  

Recurs D6  Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

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

Document del Departament 
d'educació sobre "Gestió d'aula" 
Recurs I3 

Equip directiu 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Crear un espai de reflexió compartida docent - 
alumne per tractar les situacions conflictives que es 
donen a l'aula.  

Tutoria individualitzada 
Recurs E2 

Tutors/es 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Donar a conèixer a l'equip docent els protocols 
d'intervenció enfront els conflictes lleus i les 
conductes disruptives que tenen lloc a l'aula.  

Recurs I2 
Equip directiu i 
CAD 

Sempre que la situació 
ho requereixi 

Donar a conèixer a les famílies les Normes 
d'organització i funcionament de centre (NOFC) i les 
conseqüències previstes pel seu incompliment 
(mesures correctores i sancions).  

Web del centre: 
www.escolamariamanent.cat 

Equip directiu 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Elaborar de manera sistemàtica un registre de les 
conductes disruptives que es donen a l'aula i els 
elements que en facilitaran l'anàlisi (lloc, moment, 
tasca, en relació als companys, en relació al 
professorat, etc.).  

Full de registre de conductes en 
contra de la convivència del centre. 

Equip docent 
Sempre que la situació 
ho requereixi  

Establir mesures d'atenció individualitzada per a 
l'alumnat amb conductes disruptives (atencions 
individualitzades, plans individualitzats, etc).  

Recurs D11 CAD 
Durant la durada 
d’aquest projecte  

Impulsar el diàleg respectuós i l'escolta activa en els 
processos de gestió de conflictes a l'aula.  

Recurs B1 Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.9hjbydcniofs
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hi60zob1xz5s
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/documents/gestio-aula.pdf
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.gfnbtkguu3uv
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.uc8ibr8egpp5
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.biel23pxsm84
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.xwr9c778vs0y
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.nz64v6h924cn
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Incloure en eles NOFC les normes d'ús del pati i 
altres espais (passadissos, entrades i sortides del 
centre, etc.) així com el funcionament de la vigilància 
d'aquests espais. 

Recurs C5 Equip directiu Curs 2020/21   

Intervenir amb rapidesa i fermesa davant rumors, 
prejudicis, provocacions i la utilització de llenguatge 
ofensiu. 

Recurs D4 
Equip directiu i 
docent 

Sempre que la situació 
ho requereixi 

Mantenir una postura de tolerància zero davant 
qualsevol tipus d'agressió (verbal, no verbal, etc.) o 
conducta violenta.  

Recurs D1 Equip docent 
Sempre que la situació 
ho requereixi   

Posar en marxa un protocol d'intervenció enfront 
conductes disruptives. 

Protocol d'atenció a l'alumnat amb 
dificultats de regulació de conducta. 
Recurs D3 

CAD 
Sempre que la situació 
ho requereixi   

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

Recurs B1 Equip directiu A patir del curs 2020/21   

Recollir informació i comunicar-se amb les famílies 
d'alumnes implicats en conflictes lleus o que tinguin 
conductes disruptives per tal de fer-les copartíceps 
en la seva gestió i resolució.  

Recurs A2 Tutors/es i direcció 
Sempre que la situació 
ho requereixi     

Utilitzar els canals de comunicació que ofereix la 
tutoria individual.  

Correu electrònic, bústia de missatges 
al tutor/a, Recurs E1... 

Tutors/es 
Durant la durada 
d’aquest projecte   

 
 
  

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.v1zavgig0aju
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.7m165ioulze1
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.7zjxa2n1mkor
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.pda9uednpcuv
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.kv5kosiy5xhy
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.5wq8d98syl25
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.bo2ub2zbpg85
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Implementació de les actuacions previstes en el 
document d'Organització i funcionament del SIEI del 
centre. 

Document d'Organització i 
funcionament del SIEI. 

CAD i equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte   

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents 
de la comunitat escolar que s'han incorporat al 
centre. 

Formularis on-line 
Equip directiu i 
Coordinadora LIC 

Sempre que hi hagi 
una incorporació 

Aplicació de les actuacions previstes en el Pla 
d'acollida de centre respecte a la incorporació 
d'algun membre de la comunitat educativa. 

Pla d'acollida del centre 
Equip directiu i 
tutors/es 

Sempre que hi hagi 
una incorporació 

Dinàmiques de cohesió realitzades en els diferents 
grups-classe. 

Dinàmiques de cohesió establertes en 
el document "L'aprenentatge 
cooperatiu a l'escola".EL PROGRAMA 
CA/AC (Cooperar per 
Aprendre/Aprendre a Cooperar) PER 
ENSENYAR A APRENDRE EN EQUIP 

Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Planificació en la PGA i implementació de diferents 
accions orientades a visibilitzar les diferents cultures 
existents al centre i la coeducació. 

Maletes coeducadoresRecursos de 
coeducació i igualtat de gènere del 
Departament d'EducacióFormació de 
mestres en interculturalitat 

Coordinadora LIC i 
referent del 
Consell Escolar en 
coeducació 

Setembre de cada curs 
escolar   

Potenciar la participació de l'alumnat en 
l'organització de diferents festes 
i esdeveniments que s'organitzin en el centre, així 
com en aquells òrgans que s'estimi oportú, com un 
element de respecte cap a ells. 

Recurs E1 

Equips de cicle 
responsables de 
l’organització de 
les festes i altres 
esdeveniments 

Durant la durada 
d’aquest projecte 

 

  

http://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/APRENENTATGE-COOPERATIU.pdf
http://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/APRENENTATGE-COOPERATIU.pdf
http://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/APRENENTATGE-COOPERATIU.pdf
http://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/APRENENTATGE-COOPERATIU.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.jj8p18muenvp
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Desenvolupar, des de les diferents àrees, activitats 
curriculars que impliquin el respecte a l'expressió d'idees i 
opinions dels companys/es (debats, exposicions orals, 
etc.).  

Recurs C1 Tot l’equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Educar en l'ús responsable de les tecnologies de la 
informació seguint les orientacions del Pla TAC (Internet 
Segura).  

Recurs D3 
Comissió TAC 
Equip docent 

Durant la durada 
d’aquest projecte 

Educar l'alumnat en el coneixement i l'expressió de les 
emocions pròpies.  

Recurs A3 Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Educar l'alumnat en el reconeixement i respecte a les 
emocions dels altres.  

Recurs B2 Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Ensenyar, a través del currículum, com el valor del 
respecte ha ajudat homes i cultures a aconseguir un món 
millor.  

Recurs C3 Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

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 l'educació en el respecte.  

Recurs H2 Família i tutors/es 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball 
d'investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre 
iguals, projectes compartits, etc.) per potenciar el valor del 
respecte entre tots els membres del grup.  

Recurs D2 

Comissió de treball 
cooperatiu 
 
Equip docent 

Durant la durada 
d’aquest projecte 

Implicar l'alumnat en el bon ús dels materials i la 
conservació de l'aula (càrrecs de responsabilitat, 
concursos, etc.).  

Recurs F1 Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.1muguoac9yiw
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.snyufogz5ozs
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.3064jf8j8jgc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.es7h29618cmm
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.hz6nibgza6tf
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.qvtizl06nd0
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.clf25lk3zcoo
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.9jvzgx63r0zc
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Implicar 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.).  

Recurs B6 Tutors/es 
Durant la durada 
d’aquest projecte 
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Incorporar la perspectiva intercultural a les àrees del 
currículum.  

Recurs C2 Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Potenciar les sortides escolars des de cada àrea i el treball 
amb altres centres per conèixer millor i respectar el nostre 
entorn.  

Recurs G2 Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

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

Recurs B3 Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Realitzar activitats que desenvolupin l'autoestima entre 
l'alumnat.  

Recurs A4 Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Col·laborar en l’elaboració i desenvolupament de projectes 
solidaris i cooperatius. 

Recurs B1 Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Col·laborar amb les entitats de l'entorn per promoure 
accions de servei comunitari.  

Recurs D2 
Equip directiu 
Equip docent 

Durant la durada 
d’aquest projecte 

Impulsar amb l'administració local el desenvolupament de 
projectes comunitaris (Plans educatius d'entorn o altres 
projectes socioeducatius).  

Recurs C2 
Pla educatiu d’entorn 
municipal 

Equip directiu 
Equip docent 

Durant la durada 
d’aquest projecte 

Promoure amb l'administració local la participació de 
l'alumnat en el teixit educatiu del territori.  

Recurs C1 

Regidoria 
d’educació 
Equip directiu 
Equip docent 

Durant la durada 
d’aquest projecte 

Utilitzar els recursos i les orientacions del web Família i 
Escola. Junts x l'Educació referents a l'educació en valors i 
orientar-ne l'ús.  

Recurs A1 Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

 

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.djrpt5cywlb2
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.byk9bl6i5fdc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ch1ei6jqx7ly
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.cz7jplshbdyu
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.crtjqtul926c
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.8v0y6inmnsaq
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.3s0zogcmmas
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.q4pish4cyz0q
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.ec4z7lpgn5a0
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Implicar les famílies en la comissió de convivència 
per tal de promoure un bon clima de centre.  

Recurs D2 Equip directiu 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Col·laborar en l'elaboració i desenvolupament de 
projectes amb altres centres de l'entorn.  

Pla Educatiu d'Entorn Municipal 
Recurs B1 

Equip directiu i 
docent 

Durant la durada 
d’aquest projecte 

Concretar en la Programació general anual de centre 
les estratègies per dinamitzar la participació de la 
comunitat escolar i educativa. 

Recurs B2PGA del centre Equip docent 
Setembre dels propers 
cursos 

Conèixer 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. 

Recurs C4 
Dinàmiques de cohesió en els 
diferents grups-classe 

Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Convidar agents educatius de l'entorn a participar en 
les activitats formatives del centre.  

Recurs E4 Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Coordinar-se amb altres centres de l'entorn per 
compartir experiències. 

Seminari de cap d'estudis 
Recurs B3 

Equip directiu i 
docent 

Durant la durada 
d’aquest projecte. 
En els seminaris de 
coordinació 

Debatre a l'aula el paper i el perfil significatiu dels 
delegats i delegades. 

Recurs A3 Tutors/es 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Elaborar fitxes autoavaluatives (individuals i d'equip) 
per a les activitats cooperatives.  

Recurs D2 
Diaris de sessió dels equips base 
(aprenentatge cooperatiu) 
Valoració dels Plans d'equip 
(aprenentatge cooperatiu) 

Tutors/es 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Expressar en la Carta de compromís educatiu els 
mecanismes de participació de les famílies en el 
seguiment dels processos escolars i educatius dels 
seus fills i en el funcionament del centre.  

Recurs B3 
Carta de compromís educatiu del 
centre 

Equip directiu 
Moment de 
matriculació de les 
noves famílies 

Fer participar a les entitats de l'entorn en projectes i 
activitats de centre. 

Pla Educatiu d'Entorn Municipal 
Recurs E2 

Equip directiu i 
docent 

Durant la durada 
d’aquest projecte 

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.6pg23nyeoij9
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.akkvd7xwuu1q
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.bhdnrwvgeiuz
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.pa6yty8uxvey
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.9zn5v8owtmjj
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.vj4hf2b3h8dv
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.g7dcnb5h2msq
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.84oqapbfrdeg
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.uh9s6hgkhjti
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.440o9w37h17n
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r Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu 

(treball d'investigació, ensenyament recíproc, 
aprenentatge entre iguals, el treball cooperatiu, 
etc.).  

 Recurs C1 
Document de centre: 
"L'aprenentatge cooperatiu a 
l'escola" 
Document: "EL PROGRAMA CA/AC 
(Cooperar per Aprendre/Aprendre 
a Cooperar) PER ENSENYAR 
AAPRENDRE EN EQUIP. 
Implementació de l'aprenentatge 
cooperatiu a l'aula" 

Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Fomentar els processos d’autoavaluació entre 
l’alumnat. 

Recurs D1 Equip docent 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

 Fomentar la participació dels membres de la 
comunitat escolar en el consell escolar (campanyes 
de sensibilització, ús dels canals de comunicació, 
etc.).  

Recurs D1 
AMPA i equip 
directiu 

Durant la durada 
d’aquest projecte i 
sensiblement en les 
eleccions al Consell 
escolar 

Oferir les instal·lacions del centre educatiu per a 
activitats culturals, esportives i de lleure adreçades a 
la comunitat local. 

Recurs E3 Equip directiu 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

Potenciar la figura de mare o pare delegat de classe.  Recurs B3 
Tutors/es i 
comunitat de 
famílies 

Durant la durada 
d’aquest projecte. 
Elecció en el mes de 
setembre de cada curs 

Preveure, en l'acció tutorial, actuacions per a 
l'acollida de l'alumnat nou en el centre que potenciï 
la seva participació en el grup-classe.  

Pla d'acollida de centre 
Recurs C5 

Tutors/es - 
Coordinadora LIC 

Sempre que hi hagi 
una incorporació 

Promoure la participació de l'alumnat en l'elaboració 
de les normes de classe. 

Recurs A2 Tutors/es 
Durant la durada 
d’aquest projecte 

https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.1c1k59m908g2
http://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/APRENENTATGE-COOPERATIU.pdf
http://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/APRENENTATGE-COOPERATIU.pdf
http://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/APRENENTATGE-COOPERATIU.pdf
http://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/APRENENTATGE-COOPERATIU.pdf
http://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/APRENENTATGE-COOPERATIU.pdf
http://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/APRENENTATGE-COOPERATIU.pdf
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.7wszbpwxkb3p
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.7wszbpwxkb3p
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.10r7l4orv0qn
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.ptbv1t3hlve0
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.b4ur56fof7rw
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.xb6svsbtc4l2
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Promoure la participació dels membres de la 
comunitat escolar en projectes comunitaris (Plans 
Educatius d'Entorn o altres projectes socioeducatius, 
etc.).  

Pla Educatiu d'Entorn Municipal 
Recurs C1 

Equip directiu i 
docent 

Durant la durada 
d’aquest projecte 

Recollir el caràcter participatiu del centre en el 
Projecte educatiu i en la resta de documents del 
centre.  

Recurs B1 
PEC del centre 

Equip directiu 
Moments de revisió de 
la documentació del 
centre. 

Recollir en les Normes d'organització i funcionament 
del centre accions i procediments de participació de 
la comunitat educativa en la gestió del centre, com 
el consell escolar (art 27.3 Decret 102/2010) o la 
comissió de convivència (art. 6. Decret 279/2006). 

Recurs B4 Equip directiu 
Propera revisió de les 
NOFC 

Utilitzar les orientacions que aporta l'aplicació 
informàtica Escola i Família. Junts x l'Educació per 
afavorir la participació de les famílies a l'entorn del 
centre.  

"Escola i família" 
"Com participen mares i pares a 
l'escola? Diversitat familiar i 
d'implicació en educació". 
Web de referència de la 
Generalitat: "Família i escola". 

Equip docent 
 Durant la durada 
d’aquest projecte  

 

https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.hczsnnxr7taa
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.wxoz319hh6rr
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.o5qgwx4ffejz
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/aplicacio/ESCOLA-I-FAMILIA.pdf
https://www.fbofill.cat/sites/default/files/IB_49.pdf
https://www.fbofill.cat/sites/default/files/IB_49.pdf
https://www.fbofill.cat/sites/default/files/IB_49.pdf
http://familiaiescola.gencat.cat/ca
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7. CONFLICTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA 

 
El Departament d’Educació ha publicat un circuit que sintetitza les fases de comunicació i intervenció 

de diversos protocols per a la millora de la convivència amb la finalitat d’unificar criteris i 

procediments d’actuació davant aquestes situacions. El nostre centre es guiarà pels processos que 

recull aquest document fent les intervencions oportunes a partir de la seva implementació.  

De manera similar i complementàriament, es tindran en compte els diferents protocols publicats a 

l’espai web del Departament que dóna resposta a diferents orientacions i recursos als centres 

educatius davant conflictes greument perjudicials per a la convivència. 

És objectiu de tot l’equip docent treballar en l’educació i reflexió dels valors de convivència, la 

competència social, la comunicació, l’acceptació i coneixement de les emocions, l’acollida, la inclusió i 

la cultura de la pau, el diàleg com a mètode de resolució dels conflictes, l’absentisme escolar, la 

coeducació i la igualtat de gènere, l’educació intercultural, la inclusió, els drets humans, l’educació en 

l’esforç i en la responsabilitat, la sensibilització davant les diferències i, en línies generals, educar i 

donar eines al nostre alumnat per viure i en societat desenvolupant un esperit crític i amb la 

determinació de conviure plegats per la construcció d’un món millor. El desenvolupament, concreció i 

assoliment d’aquest objectiu (tal com es concreta en les actuacions descrites en l’apartat 6 d’aquest 

document) serà l’eina bàsica i determinant de prevenció dels conflictes greument perjudicials per a la 

convivència en el nostre centre. 

 

8. NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

 

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.  

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.  

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.  

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.  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-intervencio.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/
https://boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-C.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5422/1743693.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5686/1428609.pdf
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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.  

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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4670/1129652.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4670/1129652.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7336/1599535.pdf
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