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1- La convivència 

 

Un dels objectius del nostre Projecte Educatiu es basa en la creació d’un entorn on 
s’afavoreixi i garanteixi el creixement de tot l’alumnat des del respecte envers un mateix 
i a l’altre,  així com la llibertat i la responsabilitat de crear una societat més acollidora i 
plural. La convivència implica la participació de tota la comunitat educativa per aprendre 
a conviure de manera positiva, amb respecte i amb diàleg i integrant visions i sensibilitats 
diferents. Són base del Projecte de convivència el respecte, la llibertat, la democràcia, el 
diàleg, la comunicació, el treball conjunt entre família i escola, el coneixement d’un 
mateix i dels altres, l’expressió de forma variada, l’esforç, l’acollida, entre d’altres. Per 
això  s’ha creat un clima escolar i de relació entre totes les persones de l’escola que 
afavoreixi el respecte mutu, el benestar, l’entesa i la voluntat de col·laboració i s’ha de 
formar l’alumnat per tal que assumeixi un paper actiu en la gestió de la convivència, a 
més a més, de garantir que es trobi integrat en l’ambient del centre i sigui capaç de tractar 
els altres amb respecte. 
 
2. El projecte de convivència 
 
El Projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades 
a la millora de la convivència i recull les intervencions que el centre desenvolupa per tal 
de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la 
gestió positiva de conflictes per tal de crear una atmosfera de treball i una convivència 
segura i saludable. És una eina oberta que haurà de ser avaluada i enriquida segons les 
circumstàncies i l’efectivitat de les mesures previstes per a la seva aplicació. 
 
2.1.Marc legal  
El present document es basa en la normativa vigent que tot centre públic  per la 
Generalitat de Catalunya ha de contemplar: 
 

• 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 pel foment de la 
convivència escolar. 
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 • 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. 

 • 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.  
• Acord GOV/79/2016, de 14 de juny, pel qual s'aprova el Protocol d’actuació entre els 
departaments de treball, afers socials i famílies i d’ensenyament, de prevenció, detecció, 
notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i 
adolescent en l’àmbit educatiu. 
 • Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància y a 
la adolescència. 
 • Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 
normativa connectada. 

 • Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels 
menors. 
• Real Decreto de 24 de juliol de 1889, text de l’edició del Codi Civil, publicat en 
compliment de la Llei del 26 de maig últim. (Vigent fins el 30 de Juny de 2017), Cap. II. 
(Responsabilitat Civil) 
• Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Títol V (Responsabilitat 
Penal de les persones físiques i també les jurídiques) 
 
3. Àmbits, nivells i temes d’actuació. 
 
 El Projecte de Convivència aborda tres nivells (Valors i actituds, Resolució de conflictes 
i Marc Organitzatiu), es planteja des de tres àmbits d’intervenció (Aula, Centre, Entorn) 
per treballar i desenvolupar els temes corresponents. 
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 TEMES ÀMBITS 

D’INTERVENCIÓ  
N

IV
E

LL
S

 

Valors i 
Actituds 

• Coeducació 
• Educació intercultural 
• Educació per la pau 
• Educació emocional 
• Educar en el respecte 
• Educar en la gestió positiva 

dels conflictes 
• Educar en l’esforç i la  

Responsabilitat 
• Inclusió 

 
 
 
 
Aula 
Centre 
Entorn 

 

Resolució de  
Conflictes 

• Absentisme 
• Conflictes greus 
• Gestió i resolució positiva 

dels conflictes 

Aula  
Centre 
Entorn 

 

Organització 
de centre 

• Acollida 
• Comunicació 
• Estructura i gestió de recursos 
• Norma 
• Participació 

 
Aula  
Centre 
Entorn 

 

4. Diagnosi.  

4.1. Valors i actituds 

 4.1.1. Coeducació  

- Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per 
educar l'alumnat en el respecte i la no discriminació per raons de sexe, identitat de 
gènere, expressió de gènere o per orientació afectivosexual. 

 - Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per fomentar els valors de la igualtat de gènere i de les relacions 
igualitàries. 

 - Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure la coeducació.  

- Formem la comunitat escolar en coeducació, en la prevenció de la violència 
masclista o per raons d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació 
afectivosexual. 
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 - Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 

 - Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars.  

- Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i relacions 
d'abús de poder. 

 - Potenciem la participació de tot l'alumnat en igualtat de condicions i 
d'oportunitats. 

 - Promovem la participació i la relació de tot l'alumnat de manera igualitària i lliure 
d'estereotips. 

4.1.2.Educació intercultural  

- Desenvolupem un currículum intercultural. 

 - Formem la comunitat escolar en la integració de tots els seus membres. 

 - Promoure la integració a l'aula de tot l'alumnat.  

- Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per 
educar l'alumnat en la comprensió de la diferència i la diversitat cultural.  

- Establim actuacions per promoure les relacions interpersonals i cohesionadores 
entre l'alumnat. 

- Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i respectar la 
diversitat social, cultural i ètnica, fent incidència en tot allò que ens uneix. 

 - Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes de foment de l'educació intercultural. 

 - Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament 
d'Ensenyament, en cas de necessitat. 

4.1.3. Educació per la pau 

 - Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per 
educar en la pau i els drets humans. 

 - Establim propostes d'actuació específiques per fomentar l'educació per la pau i els 
drets humans entre l'alumnat. 

 - Estimulem el compromís personal de l'alumnat en els valors de l'educació per la 
pau. 
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- Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors convivencials. 

 - Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per fomentar la cultura de la pau i el respecte als drets humans entre 
l'alumnat. 

 - Incorporem continguts d'educació per la pau en el currículum de les diverses 
àrees. 

4.1.4. Educació socioemocional 

 - Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per educar 
emocionalment l'alumnat. 

 - Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per potenciar la 
competència social en l'alumnat. 

 - Establim propostes d'actuació específiques per fomentar els valors de l'educació 
socioemocional entre l'alumnat.  

- Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 

 - Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar 
socioemocionalment.  

 - Treballem l'educació socioemocional des de les diferents matèries curriculars de 
manera transversal. 

 - Treballem la competència comunicativa des de les diferents matèries curriculars 
de manera transversal. 

 - Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors convivencials i l'educació 
socioemocional.  

- Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a la 
millora de les relacions intrapersonals i interpersonals.  

- Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l'educació 
sociemocional. 
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4.1.5. Educar en el respecte  
- Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i altres 
professionals del centre. 

 - 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 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. 
Comissió alerta verda. 

 - 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. 

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

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

 4.1.6. Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 - 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.  
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 - Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió i resolució de 
conflictes en l'àmbit de l'aula. Annex 1. 

 - Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten la 
gestió i resolució dels conflictes al centre. Punt 7: Protocols. 

 - 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.  

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

- Utilitzem la paraula  per a la gestió positiva dels conflictes. 

4.1.7. Educar en l’esforç i la responsabilitat 

 - Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per treballar 
l'esforç i la responsabilitat.  

- Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per 
educar l'alumnat en l'esforç i la responsabilitat.  

- Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin l'assumpció del valor de 
l'esforç i la responsabilitat de l'alumnat.  

 - Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en els 
valors de l'esforç i la responsabilitat. 

 4.1.8. Inclusió 

 - Desenvolupem un currículum inclusiu. 

 - Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per 
educar l'alumnat en el respecte a la diversitat i la inclusió. 

 - Disposem d'una estructura organitzativa en el centre que afavoreix l'educació 
inclusiva i l'atenció a la diversitat. 

 - Disposem d’estratègies i metodologies  que facilitin l'atenció a la diversitat. 
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 - Recollim en els documents del centre els valors de l'escola inclusiva i les 
estratègies que facilitin la seva consecució. 

 - Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills i filles 
en la inclusió i el respecte a la diversitat.  

 - Valorem i integrem tots els membres de la comunitat.  

- Implementem l'ús dels protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament 
d'Ensenyament a fi d'evitar qualsevol tipus de discriminació. 

4.2. Resolució de conflictes 

 4.2.1. Absentisme  

- Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front als casos 
d'absentisme i ho recollim en la memòria anual del centre.  

- Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant situacions 
d'absentisme escolar. 

 - Disposem d'un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre absentisme. 

 - Disposem de mecanismes per a la prevenció de l'absentisme. 

 - Disposem de mecanismes àgils i eficaços per a la detecció i registre de les faltes 
d'assistència a classe. 

- Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per combatre l'absentisme.  

- Estimulem el compromís de l'alumnat en el propi procés educatiu per afavorir la 
seva assistència.  

- Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme. 

 - Incorporem el principi general del dret i el deure a l'escolarització en el Projecte 
educatiu i a la resta de documents del centre. 

 - Preveiem activitats d'acollida i adaptació per a l'alumnat que s'incorpora després 
d'un període d'absentisme. 

 - Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a l'abordatge 
integral de l'absentisme. 
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 - Sensibilitzem el claustre en la importància d'intervenir amb rapidesa i de forma 
coordinada davant situacions d'absentisme. 

 - Treballem la prevenció de l'absentisme.  

 4.2.2. Conflictes greus  

- Analitzem amb els alumnes els conflictes esdevinguts a l'aula per facilitar-ne un 
procés d'autoaprenentatge. 

 - Analitzem i fem un seguiment dels casos de conflictes greus per facilitar un 
procés d'autoaprenentatge en el centre. 

 - Desenvolupem estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de ser considerat 
com a conflicte greu. 

 - Detectem els conflictes greus que esdevenen a l'aula. 

 - Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat i altres professionals 
en la resolució de conflictes greus amb l'alumnat. 

 - Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la resolució de 
conflictes greus. 

 - Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la resolució dels 
conflictes greus amb l'alumnat.  

- Ens coordinem amb l'administració local i altres agents territorials per dur a terme 
actuacions concretes per combatre situacions de risc i conflictes externs. 

 - Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes greus amb l'alumnat. 
- Incorporem els principis i mesures que garanteixin una bona convivència en el 
centre al Projecte educatiu i a la resta de documents del centre. 

 - Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte greu. 

 - Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a les faltes greument 
perjudicials per a la convivència en el centre.  

- Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'implicar tota la comunitat educativa 
enfront els conflictes greus. 

 - Treballem amb l'alumnat la prevenció i la gestió positiva dels conflictes a l'aula. 
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 - Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament 
d'Ensenyament, en cas de necessitat. 

 4.2.3. Gestió i resolució positiva de conflictes  

- 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 d'estratègies concretes per implicar les famílies 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. 
- Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els conflictes 
lleus, d'implementar estratègies de gestió i resolució positiva dels conflictes. 

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

 - Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes.  

- Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i donar 
resposta als conflictes lleus que es donen a l'entorn dels centres educatius. 

 4.3. Organització de centre  

4.3.1. Acollida  
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- Considerem l'acollida com un factor fonamental per a la convivència en els centres 
i l'èxit educatiu de l'alumnat. 

 - Contemplem mesures d'acollida específiques per a l'alumnat que es reincorpora a 
l'aula després d'un període d'absència continuat (malaltia prolongada, absentisme, 
inassistència al centre, etc.) i també en el cas d’alumnat de matrícula viva que arriba 
a l’escola al llarg del curs. 

- Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar l'acollida de l'alumnat. 

 - Disposem d'estratègies concretes per facilitar l'acollida de les famílies en l'àmbit 
de l'aula. 

 - Disposem de mesures per informar i acompanyar el professorat o altres 
professionals que intervinguin per primer cop a l'aula.  

- Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de l'alumnat. 

 - Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la cohesió del 
grup. 

 - Preveiem mesures específiques per facilitar l'acollida dels alumnes nous al seu 
grup classe. 

- Preveiem una imatge acollidora del centre.  

- Recollim la importància de l'acollida en els documents del centre. 

 - Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut. Actualment ens han 
suprimit l’aula d’acollida, continuem demanant-la al Departament. 

 - Acompanyem les noves famílies en el coneixement de l'entorn. 

 - Col•laborem en la creació de projectes que afavoreixen la integració en l'entorn 
social. 

 - Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de les noves 
famílies. 

 - Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida del professorat 
nou, PAS i d'altres professionals. 

 - Tenim en compte els recursos de l'entorn per planificar l'acollida dels nous 
membres de la comunitat escolar. 
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4.3.2. Comunicació  

- Disposem d'eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb l'alumnat per 
afavorir el seu procés educatiu.  

- Disposem d'espais i canals de comunicació adreçats a les famílies. 

 - Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la comunicació amb les 
famílies. 

 - Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals.  

- Fem de l'acció tutorial del grup un espai de comunicació de l'alumnat basat en el 
respecte i l'assertivitat. 

 - Fem de l'acció tutorial individual un espai de comunicació personal basat en el 
respecte mutu i la confiança.  

- Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d'aprenentatge organitzatiu.  

- Recollim en els documents de centre la política educativa del centre. 

 - Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos comunicatius en el 
centre educatiu.  

- Aprofitem els recursos de l'entorn.  

4.3.3. Estructura i gestió de recursos 

 - Apliquem criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin un bon clima 
de centre. 

 - Compartim, entre els docents, estratègies d'organització.  

- Disposem d'espais de comunicació a l'aula que afavoreixen al màxim una relació 
positiva.  

- Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixin la millora del 
funcionament del centre.  

- Fem partícip l'alumnat en la gestió i funcionament de l'aula. 

 - Fomentem un lideratge positiu de l'alumnat en els processos d'aprenentatge. 

 - Fomentem un lideratge positiu del professorat. 

 - Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre.  
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- Organitzem l'aula en funció de l'alumnat.  

- Potenciem espais i mecanismes de coordinació dels recursos humans. 

 - Recollim en els documents del centre estratègies organitzatives que afavoreixin el 
clima de l’aula. Annex 2 

- Treballem les rutines organitzatives i convencionals a l'aula. 

 - Alineem els nostres objectius i actuacions amb els dels projectes comunitaris 
existents en l'entorn. 

 - Avaluem la repercussió en el clima de centre de l'organització i gestió de centre i 
ho recollim en la memòria anual del centre. 

 - Formem part d'alguna xarxa educativa amb l'entorn. 

 - Impliquem la família en el funcionament de l'aula. 

 - Impliquem les famílies en el funcionament i gestió del centre i en els projectes 
educatius comunitaris.  

4.3.4. Norma  

- Donem responsabilitat a l'alumnat en el compliment de la norma. 

 - Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat. 

 - Establim un protocol de difusió i aplicació de les normes de convivència en el 
centre i les conseqüències del seu incompliment. 

- Recollim en els documents del centre la concreció de les normes de convivència.  

- Tenim normes d'aula clares i concretes.  

- Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització i acceptació 
de la norma. 

 - Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula. 

 4.3.5.Participació  

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

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

 - Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat. 

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

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

- Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de les 
famílies 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.  

- Recollim en els documents de centre els canals i les formes de participació de la 
comunitat escolar. 
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5. Objectius generals, objectius específics i indicadors. 

Objectius generals Objectius específics Indicadors 
   
Assegurar i garantir la  
participació, la  implicació 
i el compromís de tota la  
comunitat escolar. 

Elaborar una diagnosi 
participativa sobre la  
situació de la  
convivència en el 
centre. 
 
Constituir i dinamitzar 
la comissió de  
convivència. 

-La diagnosi sobre la situació 
de la convivència al centre. 
-Que un 90% dels mestres,  
alumnes i  personal no docent 
del centre participin en aquesta 
diagnosi. 
-Existència de la comissió de  
convivència. 

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

Educar infants i joves 
en el desenvolupament 
d’uns valors instrumentals 
(respecte, esforç, responsa- 
bilitat, etc.) que els permetin 
formar-se com a futurs ciuta- 
dans responsables i compro- 
mesos. 

-Presentar a final de curs, mí- 
nim 3 actuacions orientades 
a l’educació en valors. 
-Presentar a final de curs, mí- 
nim 3 actuacions que pro- 
mouen l’ajuda entre iguals en 
el centre. 

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

Prevenir l’absentisme i faci- 
litar la reincorporació de  
l’alumnat absentista.  

-Índex d’absentisme. 
-Existència d’un protocol de  
centre de prevenció, detecció i 
intervenció sobre l’absentisme 
amb actuacions especifiques  
per a l’alumnat que s’hi  
incorpora. 
 

Fomentar el  
diàleg com a eina bàsica 
en la gestió del conflicte. 

Sensibilitzar la comunitat 
escolar en la importància del 
valor del diàleg i la gestió  
positiva dels conflictes. 

-Que els alumnes de primària 
 durant el curs i per cicles 
 facin un mural, cartell... 
fomentant el diàleg davant els 
conflictes: 
Cicle superior: primer trimestre 
Cicle mitjà: segon trimestre 
Cicle inicial: tercer trimestre 

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. 

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

-Existència de mesures per 
a l’acció tutorial compartida 
dins els equips docents 
(cotutories, tutors referents,  
etc.). 
-Existència d’estratègies per 
promoure la tutoria entre 
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Afavorir els canals de  
comunicació del centre 
educatiu com a elements 
facilitadors de la convivència 
i el clima escolar. 

iguals.  
-Existència de pautes  
d’organització dels espais per 
afavorir la convivència. 
-Existència d’espais de relació 
informal per als diferents  
col.lectius del centre. 
 
 
-Existència d’un protocol 
de comunicació. Annex 3 
-Relació d’eines i canals de  
comunicació del centre que 
afavoreixen la comunicació 
entre els diversos sectors de  
la comunitat escolar (correu 
electrònic, taulell de novetats, 
....etc.). 
-Existència de canals de  
comunicació entre les famílies 
i els seus representants al  
consell escolar. 
- Existència de canals de  
comunicació entre el professo- 
rat i els seus representants al  
consell escolar. 
-Existència de canals de  
comunicació entre el personal 
d’administració i serveis i el 
seu representant en el consell 
escolar. 
-Relació d’estratègies de pro- 
jecció i comunicació externa 
del centre (revistes, webs,  
blocs,etc.) 
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6. Planificació. 

 6.1. Valors i actituds. 

TEMES ACTUACIONS 
I RECURSOS 

RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ 

Educació 
intercultural 

Centre 
Promoure en la Carta 
de compromís educatiu 
(Annex 4) aspectes 
concrets que  
afavoreixin un clima 
acollidor i integrador. 

Equip directiu Curs 20/21  i  21/22 

Educació 
per la Pau 

Centre 
Incloure en la Carta de 
compromís educatiu els 
objectius i compromi- 
sos per la creació i el  
manteniment d’un 
entorn de convivència i  
respecte en el centre. 
Entorn 
Utilitzar els recursos i  
les orientacions del web 
Família i Escola 
 

Equip directiu 
 
 
 
 
 
 
 
Claustre 

Curs 20/21  i  21/22 
 
 
 
 
 
 
 
A cada reunió de pares de  
cada curs escolar 

Educació 
socioemocional 

Centre 
Incloure en la Carta 
de compromís educatiu 
els objectius i compro- 
misos per a la creació 
i el manteniment d’un  
entorn de convivència i 
respecte en el centre. 

Equip directiu  
 
Claustre 

A cada curs escolar 

Educar en el  
respecte 

Centre 
Introduir en la carta de  
compromís elements 
de respecte mutu entre 
l’escola i les famílies,  
i molt especialment  
el respecte cap al  
professorat. 
 
 

Equip directiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curs 20/21  i  21/22 
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Potenciar el treball en 
equip per tal de facilitar 
les relacions entre els 
membres de la comuni- 
tat escolar (comissions 
mixtes: comissió peda- 
gògica, comissions  
d’escola, comissió 
de menjador, comissió  
d’activitats extraesco- 
lars (AMPA), etc.) 

Comissió de  
convivència 

Curs 20/21  i  21/22 
 
 

 Revisar les NOFC per  
tal de garantir que re- 
collim normes clares 
que garanteixin el  
respecte entre tots els 
membres de la  
comunitat escolar. 

Comissió de  
convivència 

Curs 20/21  i  21/22 
 

 

6.2. Organització de centre. 

 

TEMES ACTUACIONS I  
RECURSOS 

RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ 

Comunicació Centre 
Elaborar un protocol  
que reculli la política  
comunicativa del centre 
i donar-lo a conèixer a 
tots els membres de la 
comunitat educativa. 
 
Incloure en la memòria 
anual la valoració de les 
actuacions realitzades  
per millorar els sistemes
d’informació i comuni- 
cació del centre, elabo- 
rant, si escau, propos- 
tes de millora. 
 

 
Comissió de  
convivència 
 
 
 
 
 
Equip directiu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curs 20/21  i  21/22 
 
 
 
 
 
 
A cada curs escolar 
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Recollir el grau de  
satisfacció dels diferents
agents de la comunitat 
escolar sobre els siste- 
mes d’informació i co- 
municació del centre. 
 
Utilitzar l’aplicació 
informàtica Escola i  
Família per tal de millo-
rar la informació i co- 
municació amb les 
famílies. 

 
 
Comissió de  
convivència 
 
 
 
 
 
Comissió de  
convivència 

 
 
Curs 20/21  i  21/22 
 
 
 
 
 
 
Curs 20/21  i  21/22 
 
 
 

Participació Fomentar els processos 
d’autoavaluació entre 
l’alumnat. 

Claustre A cada curs escolar 
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7. Protocols. 

Protocols per a la millora de la convivència 
Aquests protocols d’actuació ofereixen orientacions i recursos als centres 
educatius davant conflictes greument perjudicials per a la convivència. 

Els protocols publicats fins al moment són: 

  

• 7.1-Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament 
escolar a persones LGBTI 

• 7.2-Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i 
el ciberassetjament entre iguals 

• 7.3-Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes 
d'odi i discriminació 

• 7.4-Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de 
conflicte o comissió d'una infracció penal 

• 7.5-Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu 
• 7.6-Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació 

de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit 
educatiu 

• 7.7-Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència 
masclista entre l’alumnat 

• 7.8-Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció 
davant situacions d’absentisme 

• 7.9-Protocol de prevenció, detecció i intervenció de processos de 
radicalització als centres educatius 

  

Altres protocols (NGJOV, PRODERAE) es poden consultar a Catàleg de 
protocols i marcs d’actuació (Portal de centre) 
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7.1.Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a 

persones LOBTI (Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènreres, Intersexuals) 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-

persones-lgbti/documents/Protocol-assetjament-persones-LGBTI-unificat.pdf 
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7.2. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament i el 
ciberassetjament entre iguals. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-

ciberassetjament-entre-iguals/documents/protocol_assetjament-ciberassetjament-entre-iguals.pdf 
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7.3. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i 

discriminació. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-

discriminacio/documents/Protocol_8_prev-det-interv_conductes_odi_discriminacio.pdf 
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7.4. Protocol d’actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte 
o comissió d’una infracció penal. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-

penal/index.html 
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7.5. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront conflictes greus. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-

greus/documents/protocol-conflictes-greus.pdf 

 



PROJECTE DE CONVIVÈNCIA  ESCOLA PLA DE L’AMETLLER 

28 
 

7.6. Protocol d’actuació entre els Departaments de Treball, afers Socials i 
Famílies i d’Ensenyament de prevenció, detecció, notificació, derivació i 
coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en 
l’àmbit educatiu. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-

adolescent/index.html 
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7.7. Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència 
masclista entre l’alumnat. 
 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-
masclista/documents/protocol-violencia-masclista-unificat.pdf 
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7.8.Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció 
davant situacions d’absentisme. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/do

cuments/protocol-absentisme-ambit-comunitari.pdf 
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7.9.Protocol de prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització 
als centres educatius. 

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf 
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ANNEX 1: 

ESTRATÈGIES RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
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RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

En tota relació hi ha moments de conflicte, moments de diferents percepcions, 
moments de confrontació d'interessos. Perquè, un conflicte no és més que una 
situació on diverses persones manifesten opinions, interessos, necessitats, etc. 
diferents i sovint oposats i on les emocions i sentiments de cadascú tenen molt 
a veure. No hem de veure els conflictes com una situació negativa; són 
oportunitats d'aprendre, de millorar i de créixer. Més que tractar d'evitar els 
conflictes, hem d'aprendre a resoldre els desacords i els ressentiments abans 
que emprenguin una escalada cap a la violència. Hauríem de procurar resoldre 
els conflictes utilitzant la reflexió, el diàleg i la negociació per arribar a acords 
vàlids per ambdues parts. Cal fer-ho a partir d'una actitud assertiva, per tal 
d'evitar que una part se senti perdedora i el conflicte ressorgeixi a causa de la 
insatisfacció que li ha provocat aquest sentiment. Es pot dir que tots els 
sentiments s'han d'acceptar, però que algunes reaccions són adequades i 
d'altres inadequades. Sovint són aquestes reaccions les que originen molts 
conflictes. El desenvolupament a l'escola d'un programa de resolució de 
conflictes contribueix a millorar l'ambient emocional en el centre, fent-lo més 
democràtic i tolerant. També incideix positivament en l'ambient de treball a 
les aules, on s'observa més col·laboració i una millor comunicació, facilitant 
l'adquisició dels aprenentatges, tant pel què fa als continguts cognitius de les 
diferents àrees, com a les habilitats socials. Cal crear sentiment de grup, crear 
vincles de pertinença, de complicitat, de confiança i de cooperació. 

 FASES DEL CONFLICTE 

Normalment en un conflicte acostumen a donar-se tres fases:  

ESCALADA: un atac provoca el contraatac, de manera que cada acció ha de 
tenir un nivell de violència superior a la anterior.  

ESTANCAMENT: moment d’equilibri en què seguir endavant suposaria la 
mútua destrucció o danys irreparables envers el context o l’objecte de lluita.  

DESESCALADA: accions de bona voluntat que fan disminuir les hostilitats i 
busquen la sortida al conflicte per vies pacífiques Només es aconsellable 
mediar o intentar una solució en la fase d’estancament. Quan el conflicte està 
en fase d’escalada la nostra intervenció ha de ser de contenció, per evitar que 
tot plegat empitjori.  
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EMOCIONS I CONFLICTE 

En tot conflicte les emocions i els sentiments hi són presents. D’entrada 
indiquen que alguna cosa no funciona com voldríem i el malestar ens motiva 
a buscar-hi una solució amb l’objectiu de sentir-nos millor. Identificar com 
ens sentim en una situació determinada ens ajuda a comprendre més 
clarament què ens afecta de debò i quins són els veritables interessos en joc. 
Quan algú diu: «no m’esperava que tu m’insultessis», en realitat el problema 
de fons no és tant l’insult com el sentiment contradictori que provoca 
l’estimació per la persona que l’ha proferit. Els mediadors i mediadores tenen 
en compte els sentiments i deixen espai perquè les persones en conflicte 
puguin ventilar-los. Si una persona està massa afectada o fora de control, no 
és un bon moment per iniciar la mediació, ja que no està en disposició de 
reflexionar amb tranquil·litat, i li deixarem un temps per tal que es calmi. Si 
sospitem que la manifestació de les emocions té per objectiu aconseguir que 
els mediadors prenguem partit per la seva història, igualment deixarem a la 
persona un temps per tal que s’assereni. Què ha passat? En el moment 
d’entrar de ple en l’exploració del conflicte, fem una ullada al passat, no pas 
amb la intenció de determinar qui ha originat el conflicte o qui té més raó, 
sinó amb la idea de precisar al màxim la situació. Per això, concedim a cada 
persona un temps ininterromput per explicar els seus punts de vista als 
mediadors. L’objectiu primordial és augmentar la comprensió del conflicte 
per part de tots els presents. En aquest temps ininterromput es tracta de: 

 • Ventilar sentiments i disminuir tensions. 

 • Legitimar els participants.  

• Crear interdependència.  

• Emmarcar el conflicte. 

 • Determinar si s’han intentat solucions i com han resultat.  

• Crear un clima de respecte mutu.  

• Educar en el diàleg, la cooperació i el compromís.  

Atenció, un parany! Frases molt ofensives o que indiquen estats d’ànim molt 
negatius en realitat estan buides de contingut. Això fa que els conflictes pugin 
de to sense una base sòlida. Volem conèixer a fons el problema per actuar-hi i 
no quedar-nos només amb la queixa.   
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Per parelles trobeu preguntes obertes per tal de comprendre millor la situació. 
Després les posarem en comú. A la columna de l’esquerra podeu veure 
afirmacions de les persones en conflicte, que heu de transformar, tot 
preguntant-li quelcom per minimitzar-ne l’efecte negatiu, com en l’exemple: 

NEGATIU 

PREGUNTES:  

Sempre fas el mateix! Què és el que sempre fa? 

 D’ella t’ho pots esperar tot.  

Tothom em té mania!  

Aquí no hi ha bon ambient.  

Tot t’ho tires a l’esquena!  

Si segueixes així, jo passo. 

 Abans les coses eren diferents. 

ACTITUDS DAVANT UN CONFLICTE 

 Davant un conflicte les persones podem mostrar les següents actituds: 

 – Evasiva: davant la incapacitat d'afrontar el conflicte, no s'admet o es 
defuig, deixant-lo latent, amb la possibilitat que en qualsevol moment torni a 
ressorgir.  

– Còmoda: en lloc de lluitar per trobar una solució, s'opta per ajustar-se al 
problema. Aquesta actitud acostuma a generar infelicitat. 

 – Culpabilitzadora : es busca un culpable, ja sigui un mateix o una altra 
persona. No ajuda a trobar solucions. 

 – Competitiva: pretén sortir vencedor davant l'altra persona. Crea 
ressentiment i probablement ressorgirà el conflicte, perquè una part se sent 
perdedora. 

 – Transigent: facilitarà la solució, perquè creu que és el millor. Significa que 
no l’importa gaire o que prefereix cedir a preocupar-se per trobar solucions.  

– Col·laboradora o cooperativa: les diferents parts col·laboren en buscar 
solucions i arribar a un acord que sigui beneficiós per a totes. Es dóna des de 
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la posició de confiança en l'altre i en un mateix, intentant comprendre les dues 
posicions. Aquesta actitud creativa és la millor per resoldre un conflicte de 
manera positiva i enfortir la relació.  

EL PAPER DEL PROFESSORAT DAVANT ELS CONFLICTES   

En l'àmbit escolar sovint, es resolen els conflictes exercint l'autoritat amb 
càstigs i obligant als nois implicats a demanar perdó o a reparar el dany 
ocasionat. Així, però, s'arreglen els incidents, però no es resolen els 
conflictes, ja que queden pendents les causes que l'han provocat. El nostre 
paper davant els conflictes de l'alumnat hauria de ser de guia, ensenyant-los 
l'estratègia de la negociació i acompanyant-los en el procés, amb la finalitat 
que els nois aconsegueixin resoldre els seus conflictes entre ells, sense la 
intervenció de les persones adultes. D'aquesta manera ajudem als nois a 
explicar els motius dels problemes, a buscar-hi solucions i a què prenguin 
consciència dels seus sentiments i dels seus actes. Hem de tenir cura i no 
deixar-nos endur per les aparences. Són molts els petits conflictes que 
sorgeixen cada dia a l'escola i a vegades n'acabem farts d'aquestes “tonteries” 
de nois. És fàcil que ens fem la nostra pròpia idea del conflicte i prenguem 
decisions ràpides per acabar-lo (que no vol dir resoldre'l). Si aconseguim tenir 
la suficient paciència (i temps!) per acompanyar les parts implicades en el 
procés de negociació, de mica en mica, l'aniran fent propi i no ens 
necessitaran tant. També es pot proposar, o fins i tot algú es pot oferir, que un 
company o companya de classe faci d'acompanyant en la negociació. 

 Davant els conflictes, tal com proposa, hem de procurar: 

 – Conèixer els motius reals que han provocat la situació actual de conflicte. 

 – Conèixer l'alumnat implicat i els seus antecedents. 

 – Conèixer i valorar la percepció del problema de cada part implicada i dels 
companys i companyes presents en la situació. 

 – Conèixer i valorar els beneficis que cada part busca en la solució del 
conflicte. 

 – Atendre les propostes de solució de totes les parts implicades. 

 Quan volem obtenir informació sobre un conflicte ens hem de fixar en com 
fem les preguntes. Hi ha quatre tipus de preguntes i les més recomanables són 
les de l'últim:  
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– Causals: “Per què li has pegat?”  

– Amb diverses opcions: “Li has pegat perquè no et deixava jugar, perquè t'ha 
pres la joguina o perquè t'has enfadat per alguna altra cosa?”  

– Sí o no: “Li has pegat, sí o no?” 

 – Obertes: “Què ha passat entre vosaltres?"  

Hem d'ensenyar als nois a ser conscients dels moments en què no els agrada 
com els estan tractant i han d'aprendre a demanar com volen el tracte. Carmen 
Boix ens proposa pactar amb els nois que quan se sentin maltractats per un 
company o companya li diguin: “no m'ha agradat el que m'has dit o com 
m'has tractat” i llavors, l'altre s'ha de disculpar. 

ESTRATÈGIES EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

Les estratègies més utilitzades en la resolució positiva de conflictes són: 

 – NEGOCIACIÓ : consisteix en analitzar el conflicte, negociar i arribar a un 
acord vàlid per a totes les parts, sense la intervenció de terceres persones. Els 
passos a seguir són: 

1r. Identificar el problema: cada part explica el problema des del seu punt de 
vista i repeteix resumidament com el veu l'altre.  

2n. Buscar possibles solucions: es pensen i es plantegen diverses solucions. 

 3r. Escollir una solució: cal analitzar les conseqüències que pot comportar 
cada solució i, a partir d'aquí, escollir la que es cregui més convenient per 
ambdues parts i planificar el que s'ha de fer per dur-la a la pràctica.  

4t. Aplicar la solució acordada: dur a la pràctica el pla acordat i anar valorant 
el seu funcionament. 

 5è. Analitzar els resultats: veure si els resultats obtinguts són satisfactoris per 
a tothom i reconèixer els èxits. Si no ho són, cal proposar els canvis 
necessaris.  

– FACILITACIÓ : consisteix en què una persona aliena al conflicte animi a 
les parts implicades a fer una negociació, facilitant la seva reunió i 
comunicació. 
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 – MEDIACIÓ : consisteix en una negociació guiada durant tot el seu procés 
per una tercera persona. La persona mediadora s'encarrega d'ajudar a buscar 
solucions de manera imparcial i de moderar la conversa. Les parts implicades 
són les que han d'exposar el problema i definir les solucions. Els passos a 
seguir són:  

1r. Establir les condicions prèvies: les parts implicades accepten el procés de 
mediació i es comprometen a respectar les normes que els indica la persona 
mediadora: no es poden insultar, ni acusar, ni interrompre i han d'estar 
disposades a complir els acords. Les persones implicades han de parlar en 
primera persona.  

2n. Definir el conflicte des del propi punt de vista: cada part defineix el 
conflicte des del seu punt de vista, els seus sentiments i el què vol aconseguir.  

3r. Repetir els punts de vista: cada una de les parts, repeteix el que ha dit 
l'altra, com a forma de verificar si realment s'han escoltat i ha quedat clar.  

4t. Buscar solucions: les parts implicades, ajudades per la persona mediadora, 
si cal, plantegen diverses solucions que satisfacin ambdues parts. 

5è. Negociar i decidir: un cop valorades les possibles solucions, en trien una. 

6è. Elaborar un contracte: es fa un resum de tot el procés i es redacta un 
contracte amb els acords presos. 

 – ARBITRATGE : consisteix en què una tercera persona, després d'escoltar 
les persones implicades en el conflicte, pren una decisió que hauran d'acatar. 
És l'últim recurs, que només s'hauria d'utilitzar si els anteriors no han 
funcionat.  

 COM TREBALLAR LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES   

La resolució de conflictes s'ha de treballar des d'una actitud col·laboradora i 
fomentant l'estratègia de la negociació. El procés per aprendre a resoldre 
conflictes es basa en el diàleg. Cal buscar el temps apropiat per poder dialogar 
a classe i cal crear el clima emocional adequat a partir del respecte i la 
confiança. En aquestes converses podem parlar de les emocions i dels 
sentiments de cadascú davant de fets concrets. L'objectiu és ajudar els nois a 
desenvolupar l'hàbit de pensar diferents maneres de solucionar problemes. Cal 
ensenyar els nois a adonar-se de quan tenen problemes, cal que entenguin que 
les emocions (por, ràbia, tristesa, preocupació, etc.) en són l’indici. En la 
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resolució de conflictes és molt útil aplicar la tècnica del semàfor, explicada 
abans. A continuació exposo el procediment per practicar a classe amb 
diferents exemples, a partir dels quals animarem als nois a aplicar-lo davant 
les situacions reals de conflicte en què es trobin. Cal recordar-los que quan es 
trobin implicats en un conflicte és necessari que identifiquin i tinguin 
consciència de les seves emocions i sentiments.  

El primer pas serà tranquil·litzar-se per poder identificar bé el problema.  

PROCEDIMENT 

1r. Presentar una situació viscuda pels nois o molt propera a ells: es planteja 
una situació possible en la que es puguin veure implicats. Al final d'aquest 
apartat en trobareu un llistat. 

 2n. Identificar el conflicte: cal parar-se, no actuar impulsivament i pensar 
quin és el conflicte. Un cop plantejada la situació, els nois identificaran el 
problema. Cal mirar el conflicte des de les diferents parts (pensament de 
perspectiva).  

3r. Buscar les causes que l'han provocat: sovint hi ha un fet que fa esclatar el 
conflicte, és la gota que fa vesar el got, però darrere seu hi ha un seguit de 
diferències, malentesos i desacords, que són la veritable causa del conflicte. 
Els conflictes poden tenir una base real (hi ha una clara confrontació 
d'opinions, objectius, etc.) o irreal (ocasionat per malentesos o expectatives 
errònies, que originen situacions equívoques). Cal determinar l'origen o la 
causa del conflicte (pensament causal).  

4t. Buscar diferents solucions: els nois aniran aportant diferents solucions i les 
anirem anotant totes a la pissarra. Cal estimular la creativitat i imaginar 
nombroses solucions (pensament alternatiu). 

 5è. Valorar les diferents alternatives: cal preveure les possibles 
conseqüències positives i negatives que ens pot ocasionar cada una de les 
solucions (pensament conseqüencial). Entre tots anirem analitzant quines 
conseqüències es pot dur cada solució proposada, fent-ne una valoració i 
descartant aquelles que es preveu que ens  poden conduir a una situació pitjor.  

6è. Triar la solució que es consideri millor: un cop valorades les diferents 
alternatives, s'acorda una única solució, procurant que sigui la que més 
beneficiosa a les dues parts. 
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7è. Acordar la seva aplicació: s'elabora un pla per dur a terme la solució 
acordada. 

És bo preveure els obstacles amb què ens podem trobar i com els podem 
superar. 

Cal tenir clars els objectius (fins) i organitzar bé els recursos (mitjans) per 
assolir-los (pensament de mitjans-fins).  

Al final de les sessions és bo fer una reflexió sobre el que s'ha après. Aquesta 
reflexió es pot fer oral i anar escrivint a la pissarra algunes frases resumides. 
De tant en tant, aquesta reflexió es pot fer per escrit i de forma individual, així 
tothom ha de pensar i dir la seva opinió. Se'ls pot demanar que completin 
algunes d'aquestes frases: 

 – He après...  

– He descobert... 

 – M'ha agradat... 

 – M'ha desagradat...  

– M'ha sorprès... 

 – M'he sentit... 

 EXEMPLES DE SITUACIONS CONFLICTIVES 

 – En Joan i la Carla estaven jugant a pilota davant de casa seva. La Carla va 
xutar molt fort i el Joan no va poder aturar la pilota, que va anar a parar a la 
finestra d'un veí i va trencar el vidre. Què poden fer en Joan i la Carla?  

– En Lluís necessita les tisores que està fent servir el Carles. Què pot fer en 
Lluís?  

– La meva germana porta molta estona jugant a l'ordinador i jo també hi vull 
jugar, però no em deixa. Què puc fer jo? 

 – L'Anna avança els companys a la fila per anar al pati. Què poden fer els 
companys?  

– En Marc ha portat una joguina a l'escola i un company li ha trencat. Què pot 
fer en Marc?  
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– A la Mònica li ha desaparegut un conte de la seva motxilla  i li diuen que ha 
estat un nen de la classe del costat. Què pot fer la Mònica?  

– Un nen més petit que jo em dóna una empenta a l'hora del pati. Què puc fer 
jo? 

 – La Sílvia ha portat una joguina que li van portar els reis i la Sandra hi vol 
jugar, però la Silvia no la deixa. Què pot fer la Sandra? 

 – En David és a la cua del cinema per comprar les entrades, mentre la seva 
mare ha anat a aparcar el cotxe. Uns nois més grans se li avancen i se'n riuen 
d'ell. Què pot fer en David? 

 – Tots els nens i nenes d'una taula volen fer servir les ceres noves i ningú vol 
les més velles. Què poden fer aquests nens i nenes?  

– L'Albert s'ha enfadat i li ha estirat els cabells a la Tamara. Què pot fer la 
Tamara?  

– Una nena de sisè em diu esquifida i a mi no m'agrada. Què puc fer jo?  

– Només hi ha una barra de plastilina i en Víctor i l'Èlia volen jugar. Què 
poden fer?  

– Quan anem d'excursió tothom vol seure als seients de darrere de l'autocar i 
això provoca empentes i discussions. Què podem fer? 

 – En Bernat s'ha oblidat els deures a casa. Què pot fer en Bernat? 

 – La Teresa porta una trena molt llarga i els companys, fent broma, sempre li 
estiren, però a ella no li agrada. Què pot fer la Teresa? 

 – La Natàlia va convidar l'Ainoa al seu aniversari, però ara l'Ainoa no 
convida la Natàlia. Què pot fer la Natàlia? 

 – En Jordi pensa que la mestra d'anglès no li fa cas i li té mania. Què pot fer 
en Jordi?  

– En Marcel vol jugar a bàsquet, quan els dos equips ja estan complets i ja 
han començat el partit. Què pot fer en Marcel? 

 – La Sònia va a comprar i quan surt de la botiga se n'adona que li han tornat 
el canvi malament. Què pot fer la Sònia? 
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 – Els pares de la Susanna tenen 3 entrades per anar al cinema. Però la mare 
s'ha posat malalta i no hi pot anar. Què poden fer? 

 – La Mireia s'ha oblidat l'estoig a casa. Què pot fer?  

– Ha arribat un nen nou a la classe, que té vergonya i no parla amb ningú. Jo 
vull jugar amb ell, però els meus amics em diuen que si jugo amb ell, ja no 
seran els meus amics. Què puc fer? 

 – El teu millor amic o amiga ha tret la millor nota de la classe. Què pots fer 
tu? 

 – A l'hora del menjador la Paula sovint tomba el got d'aigua sobre la taula. 
Què pot fer la Paula? 

 – Ha vingut una nena nova a la classe. A tu t'ha caigut bé i vols que sigui la 
teva amiga. Què pots fer?  

– En Pere i en Jaume a l'hora del pati sempre es barallen. Què poden fer? 

 – La Berta va amb bicicleta pel parc i li dóna un cop a un nen petit que ha 
sortit corrents. La mare del nen s'enfada molt. Què pot fer la Berta?  

– Se t'ha espatllat l'ordinador i saps que el teu germà té un amic que en sap 
molt d'informàtica. Què pots fer? 

 – A l'hora del pati no ens posem d'acord per utilitzar la pista. Què podem fer?  

– La companya que seu al teu costat t'està parlant contínuament mentre el  
mestre o la mestra està explicant i tu vols estar atent/a a les explicacions. Què 
pots fer? 

 – Veus que la Clara, una de les teves amigues, s’està rient de la Rosa. Què 
pots fer?  

– El teu millor amic o amiga, ara no vol jugar mai amb tu. Què pots fer?  

– El teu germà et demana que li acabis de fer uns deures, perquè ell ha quedat 
amb uns amics per anar a jugar a futbol. Què pots fer? 

 – La Sara li ha deixat una joguina a l'Andreu i l'Andreu li ha trencat. Què pot 
fer l'Andreu?  

– Has agafat un CD de la teva germana sense demanar-li permís. Ara està 
molt enfadada. Què pots fer? 
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– Tens posada la música molt alta i una veïna ve a queixar-se que li molesta. 
Què pots fer? 

 – En Manel porta ulleres i aparells d'ortodòncia i els companys se n'enriuen. 
Què pot fer en Manel? 

 – La Neus ha de fer un treball amb dos companys/es més i no es posen 
d'acord sobre el tema, a ella no li agrada gens el que els agrada els altres. Què 
pot fer? 

 – La Marta i en Carles són molt amics, però quan juguen, en Carles, que és 
un nen molt baixet i grassonet, fa trampes, sempre, tant si juguen al parxís 
com si juguen a basquet. La Marta no entén per què en Carles s’ha de portar 
d’aquesta manera i està empipada. Què pot fer la Marta? 

 – L'Alba i la seva germana han anat a jugar a casa d'una amiga i els pares els 
han dit que a les vuit han de ser a casa. Estan molt engrescades i no s'adonen 
que ja ha passat mitja hora de les vuit. Els pares s'enfadaran molt. Què poden 
fer? 

 – En Jan fa cares lletges a la Marina quan el mira. Què pot fer la Marina? 

 – M'han desaparegut els colors i he vist qui me'ls ha agafat. Què puc fer? 

 – La Mariona li explica un secret a la Gemma i li demana que no li digui a 
ningú. Però la Gemma no es pot aguantar i li explica el secret a dues amigues 
seves. La Mariona se n'assabenta. Què pot fer? 

 – En Jordi em demana sempre el meu entrepà i jo li dono perquè no em 
pegui. Què puc fer? 

 – En Roger ajuda a la seva mare a posar unes flors al gerro, però li rellisca, li 
cau a terra i es trenca. Què pot fer el Roger?  

MATERIAL INTERACTIU 

Material interactiu caixa fòrum, amb temes molt propers a ells: 

Resolució de conflictes animacions (video + dinàmica interactiva) basades en 
el treball per casos. Pot donar per una classe bé, cadascuna: 

https://www.educaixa.com/ca/-/resolucion-de-conflictos-eduardo-y-
guillermo-encuentran-unbillete  
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https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucio_con
flic_cas_monica /  

https://www.educaixa.com/ca/-/resolucion-de-conflictos-juan-y-laura-quieren-
el-ordenador 
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ANNEX 2: 

ESTRATÈGIES ORGANITZATIVES PER FOMENTAR EL BON 
CLIMA A L’AULA  

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE 

L’atenció i cura de les relacions interpersonals dins i fora de l’aula. 

Objectiu:  aconseguir un clima d’aula que afavoreixi l’aprenentatge i la cohesió 

entre l’alumnat. 

El respecte a les persones i a l’entorn és clau per aconseguir un clima d’aula 

que afavoreixi l’aprenentatge i la cohesió social entre l’alumnat. Aquest clima es 

basteix sobre unes bones relacions interpersonals, que el professorat ha de 

promoure. L’actitud oberta, flexible i dialogant del professorat és condició 

necessària per afavorir un bon clima. D’altra banda, el professorat ha d’exigir 

comportaments de respecte mutu i col·laboració de l’alumnat amb els seus 

companys. En qualsevol cas, l’atenció i cura de les relacions interpersonals a 

l’aula hauria de respondre als principis següents: 

 El clima d’aula ha de ser acollidor i participatiu. 

 L’actitud del professorat cap a l’alumnat ha de ser dialogant i negociadora. 

 El professorat ha de tenir cura que l’alumnat també practiqui el diàleg i la 

negociació entre els uns i els altres. 

 El respecte a l’altre ha de ser un valor i una norma que tothom ha d’observar 

a la classe. 

 Les activitats d’aula han d’afavorir la cooperació entre l’alumnat i la 

construcció comuna del coneixement. 

 El professorat també ha de tenir cura de les relacions amb les famílies i la 

resta del professorat. 
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L’instrument següent té la funció de motivar una reflexió sobre el clima d’aula i 

afavorir que el professorat arribi a acords de millora i els posi en pràctica. 

Cal que el professorat el contesti individualment, expressant el seu punt de 

vista sobre cada ítem. Posteriorment es farà un recompte de les respostes i 

s’analitzarà el resultat. La interpretació d’aquest resultat ha de promoure un 

debat que permeti establir acords de millora. 

Valoreu el grau de compliment de les següents afirmacions en el vostre centre 

(1: no, gens; 2: sí, a mitges; 3: sí, bastant, sovint; 4: sí, molt, sempre). 

Relació entre el professorat i l’alumnat 1 2 3 4 

1 Dedico un temps a conèixer el meu alumnat. 

2 Em mostro acollidor i l’oriento en el seu aprenentatge. 

3 Respecto l’alumnat i transmeto sentiments de confiança. 

4 Fomento el diàleg, la negociació i el pacte amb l’alumnat.  

5 Escolto les preguntes i suggeriments dels alumnes, i estic 

disposat a atendre-les de manera flexible. 

6 Afavoreixo la participació de l’alumnat durant la classe. 

7 Assumeixo el meu paper d’autoritat i vigilància en relació a les 

normes. 

8 Quan els crido l’atenció fomento una actitud reflexiva sobre el 

seu comportament i les conseqüències que se’n poden derivar. 

9 Sóc capaç de reconèixer el propi error davant de l’alumnat (tant 

de matèria com d’estil docent). 

Relacions entre l’alumnat 

10 Fomento la col·laboració entre els companys i companyes d’aula 

i/o nivell d’aula o nivell, afavorint la col·laboració entre els 
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docents. 

11 Sóc sistemàtic en l’exigència d’unes normes bàsiques d’aula a fi i 

efecte de crear un ambient de respecte i treball. 

12 Faig entendre a l’alumnat que, tot i considerar els individus per 

igual, es pot donar un tracte diferent quan la situació ho demani. 

13 Proposo activitats on l’alumnat hagi de posar en pràctica els 

valors democràtics (potenciar la participació , lliure opinió, 

respecte). 

14 Dedico un temps i un espai a la gestió i resolució de conflictes. 

15 Encoratjo l’alumnat que controli les reaccions derivades de els 

seves emocions. 

Relacions entre els membres de l’equip de professorat 

16 Accepto la discrepància com quelcom normal i amb respecte 

17 Practico el diàleg i la negociació a l’hora de prendre decisions i 

resoldre conflictes. 

18 Sóc estricte amb el compliment dels acords 

Relació del professorat amb les famílies 

19 Em mostro accessible a les famílies, les escolto i respecto les 

seves opinions. 

20 Afavoreixo la relació i la col·laboració de les famílies en quant al 

procés d’ensenyament aprenentatge dels seus fills i filles. 

21 M’implico i dono orientacions a les famílies quan és necessari. 

22 Demano col·laboració a les famílies per a la bona marxa del 

grup classe. 
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En principi, i com a criteri de valor positiu, es pot considerar que les respostes 

del professorat s’han de donar a la banda alta de l’escala de valoració (és a dir, 

que les qüestions proposades es contestin amb expressions com “sí”, ”bastant”, 

“sovint”, “molt” o “sempre”). En aquests casos, la reflexió i el debat posterior  

podrien centrar-se en com es fan les coses, més que no pas en la incorporació 

d’allò que no es fa. 

Quan les respostes es donin a la banda baixa de l’escala o apareguin 

discrepàncies importants, caldrà analitzar les raons que poden explicar aquests 

resultats i intentar arribar a nous plantejaments, prenent com a referència els 

principis enunciats al començament. Per tant, en cas de divergència, la reflexió 

i el debat haurien de centrar-se en el perquè del que es fa (o no es fa) i en la 

manera d’incorporar-ho a la pràctica  
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ANNEX 3: 

PROTOCOL DE  COMUNICACIÓ  

ESCOLA-FAMÍLIA 

Web: comissió bloc i Directora 

- Notícies d’escola. 

- Informacions/esdeveniments d’escola 

- Fomentar web xtec: família i entorn 

- Circulars informatives 

- Altres enllaços interessants 

- Informacions de reunions, convocatòries... 

- Un article quinzenal per cicle 

- 1 actualització setmanal 

Mail:  Equip Directiu 

- Convocatòria d’entrevistes i de reunions 

- Informacions de conflictes greus 

- Aconteixements de grup o d’escola d’última hora 

- Informacions de conflictes especialment greus (en el cas que no hi hagi 

resposta via telèfon) 

Telèfon: Equip directiu, administrativa i tutors/es. 

- Situació de malaltia o indisposició 

- Dubtes: menjador, recollida, extraescolars... 

- Informacions de conflictes especialment greus (en el cas que no hi hagi 

resposta s’enviarà un e-mail per notificar-ho) 

- Convocatòria d’entrevistes (en cas que no hi hagi resposta per mail) 
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Pissarreta aules : Tutors/es 

- Activitats que s’han fet durant el dia 

- Demandes concretes. 

- Tasques escolars pendents d’acabar 

Reunions Informatives inici de curs: tutors/es del grup i Equip Directiu  

-Informacions del curs en qüestió (tutories, sortides, horaris, espais, material i 

objectius de curs de l’escola i del nivell que es cursar) 

Agenda escolar: tutors/es 

- Informacions d’aula: he après, sortides, terminis estudis, 

- Materials que s’ha de portar a l’escola... 

Entrevistes:  tutors/es 

 - Evolució de l’alumne, estat emocional, vincles amb el grup i amb els 

adults, lideratges i altres 

- Una al curs (s’inicien a l’octubre) 

- Informe de CCBB individual de l’alumne (només a 6è) 

 Pare o mare delegat/da d’aula 

 - Administrador del grup de whatsapp del grup classe, inclusió de totes les 

famílies. 

- Moderació dins el grup de whatsapp del grup classe: vetllar per una 

informació respectuosa, no mencionar a terceres persones si no hi són 

presents, recordar no enviar imatges d’escola per aquest canal (no té 

drets d’imatge) 

- Canalitzar les demandes cap als canals que té l’escola 

- Transmissió de suggèrencies, propostes, agraïments col·lectius a 

l’equip directiu. Aquestes han de ser per escrit, concretant l’acció i amb 
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els noms i cognoms de qui ho demana. 

A principis de curs i quan s’escaigui. 

Consell Escolar: Directora 

 -Comunicació d’ informacions importants i rellevants de l’escola. 

-Aprovació de documents d’escola. 

-Presa de decisions. 

Un cop per trimestre i sempre que sigui necessari. 

 

FAMÍLIA-ESCOLA 

Mail:  Equip Directiu o tutor/a  

- Malaltia, retard previst o imprevist al matí, absència 

- Gestió de pagaments 

- Temes o incidents de caire personal importants 

- Petició d’entrevista i/o conversa telefònica amb la tutora 

- Pèrdua de material escolar (armari d’objectes 

perduts/tutor/a) 

- Conflictes d’aula (tutor/a) 

Telèfon: Equip Directiu/ Administrativa 

- Retard a la recollida de migdia o tarda 

- Consultes administratives 

- Situacions excepcionals (accident, malatia familiar) 

- Petició de conversa amb la tutora que pugui 

interrompre una classe i/o reunió 

Tutor/a: 

 - Aspectes puntuals breus a partir de 16:30h. 
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- Entrevista (sol·licitud via e-mail). 

Agenda: Tutor/a mestre/a especialista 

 - Sol·licitar entrevista 

- Comunicar absència signada pels pares 

- Comunicar indisposició per realitzar una activitat 

Enquestes de satisfacció: Equip directiu 

- Respostes al formulari tancat  a final de curs 

Consell Escolar: Directora  

- Agraïments, crítiques i propostes de millora de les famílies 

a l’escola 

-Un cop per trimestre i sempre que sigui necessari 

ESCOLA/ENTORN 

Comissió Municipal: Cap d’estudis 

- Agraïment, suggeriments, propostes i acords entre 

els diferents centres educatius del poble 

Consell Escolar Directora  

-Comunicació d’ informacions importants i rellevants 

de l’escola. 

-Aprovació de documents d’escola 

-Presa de decisions 

- Agraïments, crítiques i propostes de millora de les 

famílies a l’escola 

-Votació en aquells aspectes que la normativa 

requereix 
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Web: comissió bloc i Directora 

 - Notícies d’escola 

- Informacions/esdeveniments d’escola 

- Full informatiu 

- Informacions de reunions, convocatòries 

vàries. 

- Altres enllaços interessants 

Serveis externs: (socials, professionals i centres varis): Cap d’estudis 

- Transmissió d’informacions rellevants. 

UDG i altres universitats :Directora  

- Formació segons les necessitats de l’escola 

- Projecció del centre als estudiants de grau 

- Centre de pràctiques 

Instagram: Directora 

 -Notícies d’escola 
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ANNEX 4: 

 La Carta de Compromís 

 

 

 

 

 

 

 


