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 La convivència en el centre 

 
Mesures de promoció de la convivència 

Aquest apartat regula i orienta totes aquelles actuacions que com a centre desenvolupem per assolir un nivell òptim 
de convivència. La majoria de situacions que dificulten la convivència entre alumnes i mestres i el desenvolupament 
d'activitats a l'aula o al centre solen ser poc greus i molt freqüents (No tenir preparat el material, molestar els 
companys, desobeir les indicacions del mestre, absència de límits... Creiem que aquestes conductes inapropiades 
representen el 95% de  conductes disruptives en  el nostre centre). La  majoria  de vegades estan  lligades a la 
desmotivació, l'avorriment i l'absència d'èxits educatius o a factors externs familiars i/o de l’entorn. No són 
conductes físiques violentes ni que atemptin contra la integritat dels altres d’una manera greu. Si aconseguim reduir 
al mínim aquestes conductes reduirem en gran part la conflictivitat, millorarem la convivència i indirectament 
acabarem reduint les conductes més greus. 
És necessari posar-se d'acord i comprometre's, tota la comunitat educativa, per l'aplicació d'estratègies conjuntes. 
Aquests acords quedaran concretats en el desplegament curricular de totes les actuacions d’educació emocional, els 
Plans d’Acció Tutorial i en el Pla de convivència. 

 
Els principis que com a centre considerem eficaços per la gestió de la convivència són: 

 
• Economia: allò que és molt  complicat no funciona,  cal  crear processos simples quant a número de 

persones, burocràcia i que es puguin implementar en temps breus. 

• Eficàcia: un procés és eficaç quan evita o resol problemes. Cal avaluar sistemàticament l’eficàcia de cada 
procediment que s’utilitzi. 

• Planificació: com que normalment els conflictes es repeteixen cal planificar les actuacions amb antelació, 
abans que apareguin els conflictes. 

• Implementació de processos de manera que siguin: 

• Coneguts i entesos per tothom, cal fer-ne una difusió adequada 
• Acceptats per tothom i amb compromís d’aplicació coordinada 

• Revisats i revisables: realitzant els ajustaments que calgui 
• Unificació de criteris: 

• Cal unificar els criteris d’actuació a tot el centre i cal posar-se d’acord i comprometre’s 
col·lectivament. 

• El rol del mestre ha de ser equilibrat entre rigidesa, autoritarisme i permissivitat i ha de saber 
exercir de mediador. 

• Compartir problemes, solucions i una visió positiva dels fets. 

• Cal posar-se d’acord sobre en quin ordre tractarem les conductes especialment molestes i 
abordar-les d’una manera coordinada, tot atenent la diversitat. 

• Cal canviar conductes, no etiquetar alumnes 

• Tractament dels problemes i dels conflictes d’una manera relaxada i positiva 

• La  resolució  dels  conflictes  ha  de  partir  d’un  diàleg  entre  persones  tranquil·les,  no  pas 
alterades o enfadades 

• Utilització de les mesures punitives com a últim recurs, quan: 

• tots els altres recursos no hagin funcionat 

• cal aturar una acció ràpidament 

• una actitud està perjudicant els drets dels altres i la convivència 

• es fa mal intencionadament a béns o persones. 
Cal tenir en compte que la majoria de vegades, les mesures punitives, encobreixen el conflicte, però no el resolen. 
Per augmentar l’efectivitat d’aquestes mesures cal que siguin: avisades, dissuasòries, raonades, acompanyades 
d’alternatives i que tinguin relació amb el fet que es considera punible. 

 
Utilitzem l'educació sòcioemocional per assolir la formació integral de l’alumne i regular i fer possible la 
convivència i la resolució dels conflictes 

“L'educació emocional és un procés educatiu, continuat i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament 
emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint tots dos els elements 
essencials del desenvolupament de la personalitat integral” (Bisquerra) 
“La majoria d'actituds inadequades estan lligades a l'absència de competències sòcioemocionals” 



• Es planifiquen actuacions i criteris generals i curriculars, a nivell de centre, d'educació socio- 
emocional. 

• Es programen a cada cicle, tenint com a referència la planificació esmentada en el punt anterior, les 
que   fan  referència  a  accions  educatives  permanents  i  activitats  programades  de  resolució  de 
conflictes,  d’habilitats  socials,  d’empatia,  de  gestió  d’emocions  i  sentiments,  d’autoestima  i  de 
comunicació. 

• A nivell de cicle educatiu i a través del Pla d’Acció Tutorial (PAT), es concreten les accions a nivell 
tutorial, interdisciplinar i curricular procurant que siguin simples d'execució i amb unificació de criteris 
i ús d'estratègies conjuntes entre tot el professorat del mateix equip docent. 

• La tutoria és l’espai natural per treballar a fons un programa d’educació sòcioemocional, però no és 
l’únic. 

• A qualsevol àrea cal provocar moments que donin lloc a la gestió d’emocions, a la conversa, l’escolta 
activa, el coneixement mutu o la construcció del grup. Per això  cal que totes les persones que 
intervenen en el grup coneguin els objectius i les activitats proposades en el PAT 

 
 Considerem els conflictes com una manera i una oportunitat per créixer i formar-se. 

“Resoldre un conflicte de manera creativa i formativa mitjançant l'esforç conjunt dels mestres i els alumnes millora 
la satisfacció docent i ajuda l'alumne a créixer personalment” 

 
Cal tractar els conflictes des d'una perspectiva proactiva, això vol dir: 

• buscant construir la convivència que és millor que reconstruir-la. 

• anticipant-se als problemes: el conflicte millor resolt és aquell que s’ha evitat per mitjà de la 
prevenció 

• intentant resoldre el futur: cal analitzar les situacions per evitar que tornin a succeir: “Què 
puc fer perquè no torni a passar” 

• procurant veure els conflictes com una situació natural i positiva en el sentit que és una 

oportunitat d'aprendre. 
• buscant la implicació de l’alumnat, tant pel que fa a la prevenció com en la resolució. 

 
Aprofitem els conflictes per educar emocionalment 

“Cal aprofitar qualsevol situació que es presenti a l’escola. Hi ha d'haver una preparació d'estratègies, activitats i 
recursos d'educació sòcioemocional que permetin fer-los transferibles a la vida quotidiana” 

• Qualsevol mestre aprofita cada conflicte per entrenar habilitats intra i interpersonals amb els 
alumnes: autocontrol, comunicació, empatia, autoestima... 

• S’aprofiten casos reals per plantejar petits dilemes morals, resoldre problemes interpersonals 
o vèncer obstacles intrapersonals. 

 
Per una bona convivència al centre cal crear un bon clima a la classe 

“El clima que hi hagi a la classe pot fer fàcil o difícil el treball dels mestres i els alumnes. Un clima de treball i 
convivència pacífic fa que els perturbadors ho tinguin més difícil, però té molta importància per saber cap a on 
s'inclinen els alumnes dubitatius, si cap al costat del treball i la convivència o cap al costat del fracàs acadèmic i la 
disrupció. El professorat ha de tenir recursos per motivar aquests darrers” 

 
 La gestió de la classe engloba aspectes que es desenvolupen en el PAT i que són: 

• Disciplinaris: control de la classe, prevenció i resolució de conflictes en direcció cap a l’aprenentatge i 
l’exercici de l’autodisciplina 

• Organitzatius: plantejament de feines, organització i agrupament dels i les alumnes, modalitats de treball, 
responsabilitats... 

• Metodològics: grau d’activitats dels alumnes, atenció individualitzada, motivació... 
• Relacionals: empatia, autocontrol... 
• Cooperatius, amb objectius compartits. 



 Per la gestió de la classe cal intervenir en: 

 
• El control: 

Establint límits/ normes: 
• Són explícites: es redacten per escrit, s’estableixen per consens (tothom les signa alumnat i 

professorat), no se n’inclouen que no es puguin complir 
• Són poques, clares i conegudes per tots. Concretes i formulades en positiu. 

• Es refereixen tant als alumnes com als professors i a totes les matèries 
• S’apliquen durant tot el curs, però són flexibles, s’afegeixen les necessàries i es modifiquen les 

no operatives 

• Des de la tutoria es fa un seguiment regular del seu compliment en casos de reiteració, tant 
per alumnes en concret com per grups. 

• Es busquen compromisos per part de l’alumne, planificant canvis de conducta i planificant la 
seva revisió. 

• Estan previstes les conseqüències del seu incompliment i del seu compliment. Quines són? 

Reparació de danys, tant materials com personals i aquelles conseqüències naturals i lògiques 
que ensenyen a fer ús de les coses, a relacionar-se, a millorar ... (exemples: qui no es controla 
en una determinada situació es convida a la retirada fins que es pugui autocontrolar. En 
alguna ocasió no es podrà participar d’alguna activitat, de manera provisional, mentre des de 
tutoria s’atenen les causes de la conducta disruptiva, i s’ofereixen les atencions que calguin 
per tal que no es trenquin vincles que després caldrà reconstruir. Posteriorment es donen 
oportunitats per demostrar la millora. 

• Es fan, oralment o per escrit felicitacions. 

• Si hi ha un incompliment habitual de les normes serà l’equip de mestres del cicle qui unifiqui 
criteris d’actuació per millorar la situació i si aquest ho considera necessari la Comissió de 
convivència. 

• Es defineixen cada curs des de la tutoria/cicle. Han d’incloure les bases necessàries per a 
l’aprenentatge i el benestar, individual i grupal. Fan referència tant a conductes com a actituds 
dels següents apartats: 

• Respecte a un mateix: atenció i cura del propi cos 
• Respecte a les persones: tolerància, convivència... 

• Respecte a l’entorn: cura del material i les instal·lacions 

• Sociabilitat: participació, autonomia i cooperació 
• Treball i estudi: esforç, planificació, eficiència 

• L’atenció a la diversitat ens ha de portar a tenir una atenció especial pels alumnes 

amb més dificultats, ja siguin cognitives, com emocionals. 

 
Per mitjà d’advertiments: 

• Són un tipus d’intervenció del mestre davant de comportaments disruptius de poca gravetat. 
Són un recordatori de les possibles conseqüències dels seus actes. Segons l’assertivitat amb 
què són comunicades seran, o no, amenaces. 

• Es dóna a l’alumne una segona oportunitat. 

• Per ser efectius han de ser creïbles, no massa repetitius i concrets 

• No es poden confondre amb amenaces. 

• Quins? Exemples d’advertiments: 
o Advertiment personal en privat: 

• Declaració d’ intencions: “no et puc permetre…” 

• Demanda de compromís: “què faràs perquè no es repeteixi” 
• Previsió de les consequències de l’incompliment: “i si no” 

o Consells correctors: “Pots evitar-te problemes, fent...”. 
o Assegurar la comprensió "Entens el que t’he dit. Torna-ho a dir” 
o Canvi d’ubicació individual voluntària. 
o Amb el coneixement dels pares. Implica no punitiu. 
o Diàleg dirigit: substituir sermons per preguntes. Demanar explicacions. 
o Estàs escollint consequències indesitjades. 
o Acordar gestos i senyals d’advertiment. 
o Petició de reciprocitat: jo t’ofereixo ajuda i una altra oportunitat, tu que m’ofereixes? 



 

o Taules de control de reptes i quins s’han aconseguit 
o Explicar las consequències adverses de la conducta inapropiada, els motius de les 

restriccions, donar exemples de conductes alternatives. 
o Pactar accions reparadores 
o Et controles, o et controlo? Què vols fer ? 

 
Amb compromisos i Mediació: (Cal haver rebut formació, tant l’alumnat com el professorat) 

La mediació comporta la reparació de danys i la reconciliació entre les parts implicades 
en un conflicte. No sempre es resolen però amb la mediació poden transformar-se. 
Cal  exercitar  la  proposta  de  compromisos  per  aconseguir  que  els  alumnes  vagin 
incrementant la seva capacitat d’autocontrol i persistència per superar les dificultats. 

 
Amb autocontrol: 

Cal entrenar la capacitat de regular les pròpies emocions per aconseguir el coneixement i 
la canalització de les emocions en benefici propi. La capacitat de frenar i resistir en funció 
de les conseqüències, tant positives com negatives. 
En  la  resolució  de  conflictes  això  permetrà  la  substitució  del  control  extern  per 
l’autocontrol. 

 
Amb sancions de caràcter formatiu: 

• Són desaconsellables les sancions punitives ja que tendeixen a encobrir les conductes 
disruptives i provoquen deteriorament de les relacions entre professors i alumnes. En tot 
cas sempre s’aplicaran a partir de les propostes de la Comissió de convivència. 

• S’hauria de limitar el seu ús a les situacions següents: 

o Quan s’ha d’aturar una acció ràpidament 
o Quan atempta greument la dignitat de qui ho comet. 
o Quan  una  conducta  atempta  greument  contra  els  drets  dels  altres  i  la 

convivència 
o Quan es fa mal intencionat a espais, objectes o persones 
o Quan totes les altres mesures no han donat resultat 

• Per minvar els efectes negatius i augmentar la seva efectivitat cal que les sancions siguin: 
immediates, avisades, consistents, dissuasòries, raonades, mínimes però suficients, 
reparadores, que tinguin relació amb el fet punible i acompanyades d’alternatives. 

• Quines sancions? Cal iniciar un expedient en casos molt extrems en els  que  hagi 
d’intervenir la policia. 

Exemples de sancions: 
o Aïllament temporal amb feines, atenció en una aula específica 

o L’ombra: l’alumne acompanya sempre al mestre 
o Tractar el cas en Comissió de convivencia: tutor/a, pare o mare, alumne, 

direcció. 
o Realització de feines comunitàries 
o Separació d’algunes matèries (incorporació progressiva). 
o Una hora suplementària a petició dels pares per a completar feines no 

realitzades. 
 
• Relacions inter i intrapersonals: 

Respecte: 

• Basat en la reciprocitat, una manera de relacionar-se amb els alumnes basada en 
l’assertivitat i el respecte de drets. 

• Cal  entrenar  la  reciprocitat  per  poder  crear  un  clima  de  comunicació  eficaç  i 
respectuós. Practiquem diàriament el “donar i exigir respecte” 

 
Responsabilitat: 

• Vista com la capacitat d’assumir les conseqüències dels nostres actes 

• Hi ha d’haver conseqüències positives i negatives 

• Aplicarem els tipus de conseqüències amb aquest ordre: naturals, lògiques, assumides i 
provocades 



 

Empatia: 
• El professorat com a model. Veu i sent cada nen, cada nena. 

• S’orienta l’alumnat a connectar amb el sentir dels altres. 

• Es fa sentir la interrelació entre el propi benestar i el dels altres. 

• Es fa sentir el benestar del grup com a responsabilitat de tots. 

• L’acció d’ajut està sempre present. 
• S’incentiven els sentiments relacionats amb el concepte de justícia. 

 

• Rendiment 
 

 
Inducció d'expectatives 
Motivació 
Atenció 
Atenció a la diversitat 
Implicació 

 

 Les qualitats emocionals del professorat haurien de ser: 

• Afectives:  desenvolupar  l’afecte,  l’autoestima,  el  respecte,  la  valoració  positiva  i  la 
comprensió 

• Dominar l’autocontrol 

• Capacitat per acceptar crítiques 

• Amb domini dels coneixements 

• Amb habilitats socials i carisma 
• Amb bona competència comunicativa. 

 
 Mecanismes i fórmules per a la resolució de conflictes 

 
Què volem: defineix per cada un dels apartats aquells objectius que com a centre pretenem per assolir una bona 

convivència. 
 

Què hem de fer: és l’apartat que explicita cada una de les accions que cal fer per assolir allò que volem. Cal que el 

centre i les persones que hi treballem planifiquem, a través del PAT, durant tot el curs i al llarg de tota l’escolaritat, 

les diferents activitats de dinàmica de grups i d’educació emocional que ens han d’ajudar a tots plegats a aprendre  

a conviure en els respecte a un mateix, als altres i a l’entorn. Tal i com s’esmenta en el document que serveix 

d’introducció a aquest resum de” normes de convivència” és imprescindible organitzar i gestionar la vida diària de 

l’aula i del centre per evitar al màxim els possibles incompliments. 

 
Possibles incompliments: són aquelles accions que no estan adequades a allò que cal fer. Poden ser de molts tipus  

i de diferent gravetat. 

 
Mesures proposades quan no ho fem: tal i com s’esmenta al document que serveix d’introducció, les mesures 

proposades han de ser reparadores i han de servir per aprendre a resoldre els conflictes successius. No només cal 

aturar la conducta que no és apropiada sinó que cal dotar a l’alumne d’estratègies per: 

 

• aprendre a reparar el dany que ha originat 

• i a gestionar les seves accions d’una manera correcta en futures situacions. 

Això implica que els alumnes han de participar en la gestió de les normes i els seus possibles incompliments i 

també que la majoria de mesures derivaran en reflexions, autocontrol, compromisos i accions reparadores. Cal 

elaborar amb les alumnes les normes de cada classe/cicle i les conseqüències del seu incompliment. 
 

La gestió d’aquestes mesures han de tenir una gradació de més a menys en funció de: 
 

• la reiteració i de la seva gravetat 

• les característiques pròpies de cada un dels alumnes, tenint en compte la diversitat 
En l’aplicació de mesures, sempre ha d’haver-hi una seqüència, de menys a més, seria: 

 
• Atura’t: amb advertiments, separant temporalment del grup i/o l’activitat 



 

• Relaxa’t i pensa: en un espai preparat, ajudant-lo a nivell individual 

• Repara: proposa solucions ( mediació, serveis a la comunitat, compromisos...) 
La gestió d’aquestes mesures ha de seguir també un ordre en funció de la gravetat o la reiteració: 

 
• el mestre/a que en aquell moment és a càrrec dels alumnes, el mestre/a tutor/a, l’equip de cicle, el 

coordinador de cicle i la Comissió de Convivència. En els moments que es consideri convenient cal  
demanar també a la família responsabilitat i implicació en aquesta gestió així com arribar a acords amb les 
mesures proposades 

 
La informació estarà sempre relacionada amb les persones que en fan la gestió. És el mestre/a tutor/a qui recull i fa 
el seguiment d’aquestes mesures mantenint informades a la resta de persones de l’equip i a la família de l’alumne. 
Per això, en aquelles situacions que intervé i decideix la Comissió de Convivència (CC) sempre es donarà el retorn   
de les mesures/propostes cal al/la mestre tutor/a. 
Per fer àgils els tràmits i les accions es crearà una subcomissió de convivència (anomenada en aquest document 
CC) de la que formaran part: els coordinadors de cicle, el coordinador pedagògic i direcció. 
Per fer visibles i compartides amb tota la comunitat educativa les accions sobre convivència que es fan en el centre 
la Comissió de Convivència delegada del Consell Escolar en farà el seguiment. 
Les accions que puguin arribar a ser greument perjudicials per a la convivència en el centre (Tipificades a l’article 
37.1 de la LEC): bulling, xenofòbia, injúries, robatoris, agressions a persones del centre, tràfic de drogues... , poden 
suposar, per part de direcció i sempre a proposta de la comissió de convivència, l’execució d’expedients 
disciplinaris (veure full annex “Procediment expedient disciplinari”) i les conseqüències que d’això es derivin. 
Tot aquest document és d’ús de mestres i altres persones que intervinguin amb els i les alumnes, dins o fora del 

centre. Els alumnes i les famílies hauran de tenir-ne un resum que completaria les normes de cada classe.   
Procés de gestió d’una CONDUCTA DISRUPTIVA 

 

1. Detecció de la conducta per part del mestre que està a càrrec de l’alumne 
2. Actuació davant la conducta: 

a. Registre de la conducta (Full de registre de conductes disruptives) 
b. Proposta/acord conjunt amb l’alumne d’acció reparadora 
c. Informació al/la mestra tutora i a la família a través d’aquest 
d. Tractament de la conducta en reunió de nivell o equip de cicle per determinar: 

i. accions reparadores i/o 
ii. traspàs a la Comissió de Convivència (Amb el full de registre corresponent) 

e. Tractament de la conducta en reunió en la Comissió de convivència vinculada a l’equip de 
Coordinadors de Cicle per: 

i. Proposar accions reparadores 
ii. Proposar l’inici d’un expedient disciplinari per la consideració de falta “molt greu” 

iii. Informar-ne periòdicament a la Comissió de Convivència del Consell Escolar 

Composició de les Comissions de convivència 

• Comissió de convivència vinculada a l’equip de Coordinadors de cicle, en formen part: els/les 
coordinadors/es de cicle, Coordinador Pedagògic i Direcció 

• Comissió de convivència delegada del Consell Escolar, en formen part: 1 representant de l’AMPA, 1 
representant de pares i mares del Consell Escolar, 2 representants de mestres, un d’infantil i primària i un 

altre de secundària, el coordinador pedagògic, la cap d’estudis i direcció. 



 

a.   Apartat 1: RESPECTE A UN MATEIX 

Què volem Què hem de fer 
Possibles 

incompliments 

Mesures proposades quan no ho fem Qui ho 
gestiona 

A qui cal 
informar Atura’t Pensa Repara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. Ser feliç 
. Tenir una bona autoestima 
. Tenir autocontrol 
. Tenir cura de la pròpia 
imatge 
. Tenir hàbits saludables 
. Aprendre 

 

Conèixer-se i valorar-se a 
un mateix 

 

Autolesionar-se física i/o 
verbalment 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amb advertiments o 
separant-se 

temporalment del 
grup 

 
Fer-lo adonar, si cal 

per mitjà de 

registres, d’allò que 

fa i del que no fa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexió oral o per 

escrit de la situació 

per part de l’alumne 

amb el mestre, en 

situació de tutoria 

individual. 

 
Adonar-se de les 

conseqüències 

negatives per a ell 

mateix (com et sents?) 

i per als altres (com 

em sento jo?) de les 

seves actituds a nivell 

de la seva pròpia 

persona que li 

impedeixen de ser 

feliç i d’avançar en els 

seus aprenentatges 

 
 

Establir pactes, compromisos i acords 

Pensar què cal reparar amb els altres 

Practicar tècniques per reforçar 

l’autoestima, l’autocontrol i la relaxació, la 

comunicació i el pensament positiu. 

 
Fer graelles d’autovaloració i seguiment i 

fer-ne participar la família 

Fer el treball en horari no lectiu 

Proposar treballs per ajudar els altres fora 

del seu grup classe i del centre, si 

cal(APS) 

 
Proposar i fer accions de millora de 

l’aspecte personal 

 
Millorar la dieta amb el suport de la família 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutor/a 

Cicle 

 
Família 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Família 
Cicle 
Coord 

CC 
CAD 

 
Autocontrolar-se 

 
No voler-se controlar 

 
Saber dir “no” 

 

Deixar-se portar pels 
altres 

 
Ser positiu 

 

No controlar el pensament 
negatiu 

 
Ser reflexiu 

 
Actuar impulsivament 

 
Ser honrat, comunicatiu 

 
Mentir 

 
Tenir iniciativa i ser 

col·laborador 

Ser passiu i no voler 
participar i col·laborar en 
el treball personal i amb 

els altres 

Tenir cura de l’aspecte 
personal 

Anar mal vestit, brut i amb 
indumentàries no 

adequades a la situació 

Alimentar-nos 
equilibradament 

Fer una dieta poc 
saludable 

 

 
Evitar el consum de drogues 

 
Fumar, prendre alcohol 

dins el centre 

Separar-se del grup per a fer un treball de 

recerca sobre els efectes nocius del 

consum de drogues i explicar-lo als altres 

Estar atent, actiu i treballar 
sense cridar 

Molestar a la classe, fer 
soroll, no escoltar... 

 
 

Fer graelles d’autovaloració, seguiment i 

millora i fer-ne participar la família 

 
Compromís individual de millora i 

seguiment  en positiu del seu progrés 
acadèmic 

 
Fer la feina després de l’horari lectiu 

Deixar els aparells electrònics al centre i 
que els recolli la família 

Esforçar-se per entendre i 
aprendre 

Tenir una actitud passiva 
davant dels aprenentatges 

Esforçar-se per fer la feina 
ben feta: els deures i els 

treballs 

No fer la feina, els treballs, 
els deures 

 
Tenir els materials 

necessaris per fer la feina i 
no fer servir els que no 

calen 

No portar els materials 
que calen 

Utilitzar aparells 
electrònics dins del centre 

No tenir el mòbil 
desconnectat 



 

 

Apartat 2: RESPECTE ALS ALTRES 
 

Què volem Què hem de fer Possibles incompliments Mesures proposades quan no ho fem Qui ho gestiona 
A qui cal 
informar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Una convivència agradable i 
positiva 
. Respectar, tolerar i valorar els 
altres 
. Establir relacions empàtiques 

 

Admetre les opinions dels 
altres 

Imposar les opinions pròpies o no respectar 
les dels altres o no respectar els torns de 

paraula 

 

Apartar l’alumne del debat i de poder-hi participar durant 
un cert temps 

 
Mestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Família 
Cicle 
Coord 

CC 
CAD 

 
Acceptar la diferència 

Valorar els altres en positiu i 

veure les seves qualitats 

 
 

Menysprear els altres i les seves capacitats 
Valorar els altres en negatiu 

Tenir actituds racistes o xenòfobes 

Fer reflexió i treball sobre altres cultures i races. Veure 
pel·lícules, llibres... 

Reparar el dany que s’ha fet a l’altra persona oferint-se 
per fer alguna cosa per ella i/o per treballar amb ella 

 
Tutor/a Cicle 

Família 

 
Fer valoracions positives dels altres davant del grup 

 
Mestre 

Utilitzar el diàleg per resoldre 
qualsevol conflicte 

Intentar resoldre els conflictes d’una manera 
agressiva i sense escoltar l’altre 

 
Atura’t, pensa i parla amb l’altre 

Accepta l’altre tal com és 
Treballar la impulsivitat i analitzar-ne les conseqüències 

 
 

Mestre 
Tutor  

Ser tolerants 
 

Ser intolerant 

 
 

Preocupar-se pel benestar dels 
altres i sentir-se’n responsable 

 
Fer sentir malament els altres: agredint 

físicament, verbalment o culpabilitzant o bé 
participant en situacions, passives o actives, 

de bulling 

Fer reflexió verbal i escrita i traspassar-la a la resta del 
grup 

Realitzar activitats en relació a les altres persones: llistar 
qualitats positives, fer activitats de treball en grup i 

activitats de compensació de l’afectat: convidar-lo, estar 
amb ell, ajudar-lo... Participar en el protocol 

d’assetjament, si cal (Annex. 9) 

 
 

Mestre Tutor/a 
Família 

 
Parlar sense cridar 

 
Utilitzar un to de veu inadequat 

Aturar l’acció amb advertiments, apartar-lo 
momentàniament del grup perquè es calmi i tranquil·litzi 

 
Mestre 
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Apartat 3: RESPECTE ALS MATERIALS I A L’ENTORN 
 

Què volem Què hem de fer Possibles incompliments Mesures proposades quan no ho fem 
Qui ho 

gestiona 
A qui cal 
informar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Respectar el material propi i 
dels altres 
. Respectar les dependències i 
instal·lacions 
. Respectar l’entorn 

 

 
 
 

Valorar el material que tenim, 

fent-ne un bon ús aprofitant-lo i 

tenint-ne cura 

 

Fer malbé material escolar propis o 
d’altres alumnes 

Repondre el material malmès o reparar-lo  
Reparar el dany que s’ha fet a l’altra persona oferint-se per 

fer alguna cosa per ella 

Mostrar la decepció per part dels companys i nostra i 

comprometre’s davant dels altres per recuperar la confiança 

de l’escola i de la família 

 
Privació de fer l’activitat afectada pel robatori durant el temps 

que es decideixi, per prendre consciència que no es pot 

privar els altres de l’ús dels materials propis 

 

 
Tutor/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Família 
Cicle 
Coord 

CC 
CAD 

Els furts de materials escolars dels 
companys o del centre: llapis, 

gomes... 

 
Els robatoris de materials del centre 
o d’altres aparells de valor: mòbils, 

ordinadors... 

 

 
CC 

Direcció 

 
 

Ser respectuós amb les 
instal·lacions i els materials 

col·lectius del centre 

Ser negligent en la conservació de 
l’aula, de les sales polivalents i dels 

materials 

 
Reposar els materials que han estat mal utilitzats o 

malmesos 
Fer la neteja d’aquests espais en horari no lectiu. 

Ser el responsables/encarregats del material per aprendre a 
tenir-ne cura 

 
 

Tutor/a 
CC 

Direcció 
El deteriorament intencionat dels 

espais, els materials o els 
equipaments del centre o altres 
llocs que visitem com a centre 

Ser respectuós durant l’ús de 
serveis complenentaris 

Utilitzar malament el servei de 
menjador o altres serveis 

extraescolars 

La reiteració de l’ús indegut d’aquests serveis pot suposar la 
privació temporal del seu ús 

CC 
C.Menjad 

 
 
 

Cuidar l’entorn del centre, del 
poble i dels llocs on anem de 

sortides i colònies 

 
Malmetre espais, equipaments i 
materials exteriors o externs al 

centre 

Fer adonar a l’alumne que quan som a fora ell representa el 
centre 

Repondre el material malmès o reparar-lo  
Reparar el dany que s’ha fet a l’altra persona oferint-se per 

fer alguna cosa per a ella 

Mostrar la decepció per part dels companys 

 
 
 

Tutor/a 
CC 

Direcció 
Moure’s per l’entorn d’una manera 

desordenada, sorollosa i poc 

respectuosa amb els materials i les 
persones 

 
La reiteració en l’incompliment pot suposar la no realització 

d’alguna activitat complementària i del treball substitutori 
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PROCEDIMENT EXPEDIENT DISCIPLINARI 
 

Fases ACTUACIONS Responsables Terminis 

 
 
 
 
 

Inici de 
l’expedient 

 
 

Iniciació, per escrit, de l’expedient quan s’hagin 
comès faltes molt greus. (art. 25.1) 

Quan l’alumne i la seva família reconeixen de 
manera immediata els fets i accepten la sanció 
corresponent, s’aplica directament. Cal deixar-ne 
constància escrita però no s’inicia expedient 
disciplinari 

 
 
 
 
 

Direcció a 
proposta de la C.C. 

 
 
 

 
Abans de tres mesos 
d’haver comès la 
falta (art. 25.5) 

Designació d’instructor/a (art. 25.2) L’encàrrec correspon a un docent 
 
 

Notificació (art. 25.3) 

La direcció del centre informarà de l’inici de 
l’expedient a l’alumnat afectat i a les seves 
famílies. També a la Comissió de convivència del 
Consell Escolar 

 
Mesures 
provisionals 

Es pot aplicar de manera excepcional una suspensió provisional d’assistència a classe, fins a un màxim de 
20 dies lectius. L’alumne haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives i 
complementàries amb el seu grup classe. 
Durant aquesta suspensió, s’hauran de determinar les activitats i mesures educatives per dur a terme 

 
Direcció a 
proposta de la C.C. 

 

En el moment de 
proposta d’inici de 
l’expedient 

 
Instrucció de 
l’expedient 

Un cop rebuda la notificació de nomenament l’instructor/a practicarà les actuacions que estimi oportunes 
per tal de formular una proposta de resolució provisional on s’estableixin els fets, les responsabilitats i 
propostes de sanció que han de fer referència a activitats d’utilitat social pel centre o reparació i restitució 
dels danys. 

 
 
 
 

Instructor/a 

 
 

5 dies lectius 

 
Tràmit de vista i 
audiència 

Abans de formular la proposta definitiva de resolució l’instructor/a ha d’escoltar l’alumnat afectat i la seva 
família i també informar-los de la proposta de resolució provisional 
La família i l’alumnat poden mostrar conformitat o presentar al·legacions a allò que s’estableix a 
l’expedient 

 
5 dies lectius 
(art. 25.3) 

 

 
Resolució de 
l’expedient 

La resolució haurà de contenir: 
Els fets que s’imputen a l’alumne 
La tipificació dels fets en relació a les faltes que es recullen a l’article 37.1 de la LEC 
El contingut de la sanció i les mesures correctores d’utilitat social complementàries 
L’acord del pare/mare o tutor/a o les raons que ho han impedit 

L’òrgan davant el qual es pot interposar recurs i el termini per fer-ho 

 
Direcció a 
proposta de 
l’instructor/a i de 
la C.C. 

 

 
Com a màxim 1 mes 
després dels fets 

 
Revisió, recurs o 
reclamació 

El Consell Escolar tindrà informació periòdica dels expedients que s’han resolt, en les sessions ordinàries i 
tindrà informació puntual de les gestions a través de la seva Comissió de Convivència. 
Contra les resolucions de la direcció del centre es pot interposar recurs d’alçada, en el termini màxim d’un 
mes, davant el Director/a dels Serveis Territorials a la Catalunya Central (art. 25.5) 

Comissió de 
Convivència 
Consell Escolar 
Famílies 

 

Les sancions 
prescriuen al cap de 
3 mesos (art. 25.5) 
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Mediació escolar 
Valorem la mediació com un procés de gestió positiva dels conflictes. Partim dels següents 
principis: 

 
• Quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó 

d’intentar arribar a un acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts. 

• Els processos de mediació resulten especialment efectius a l’hora de 

gestionar els conflictes que es produeixen entre persones que mantenen 

una relació quotidiana. 

• La cultura de la mediació ha de promoure els canvis necessaris perquè 

cada persona afronti els conflictes convertint-se en part de la solució. 

• Ha de fer possible facilitar als alumnes les eines necessàries per tal que 

puguin responsabilitzar-se dels conflictes en què participen. 

• El nostre programa de mediació desenvolupa competències relacionades 

amb: comprensió dels problemes, expressió d’emocions i sentiments, 

habilitats de pensament reflexiu, comunicació basada en el diàleg i les 

capacitats d’escolta activa, cooperació, convivència i assertivitat. 
 

Per tal de desenvolupar el programa de mediació en el centre es porten a terme 

les següents actuacions: 
 

• Formem l’alumnat perquè sigui capaç d’afrontar autònomament els 

propis conflictes incorporant activitats formatives en el marc del Pla 

d’acció tutorial: tallers, eixos transversals, diverses àrees... 

• Se sensibilitza el Claustre i es planifiquen en cada Pla Anual les 

activitats sobre cultura de mediació amb tota la comunitat educativa , 

així com les possibles activitats de formació per tal de capacitar a tots els 

membres de la comunitat educativa en mediació. 

• Tot el professorat comparteix i utilitza eines de gestió positiva dels 

conflictes portant un registre dels conflictes i també de les actuacions 

• Disposem d’un equip de mediació format i actiu a nivell d’alumnes, 

professorat, famílies i agents de l’entorn amb l’objectiu d’implicar en 

la gestió positiva dels conflictes a tota la comunitat educativa. 

• Animem a l’alumnat a formar part de l’equip de mediació i a sol·licitar 

mediació quan sigui necessari. Per això hi ha destinat un horari i un 

espai per tal de facilitar l’ús i el funcionament del servei de mediació. 

La concreció d’aquest funcionament es farà en les normes que es 

concreten anualment a cada etapa educativa. 

• Treballem continguts de gestió positiva dels conflictes a totes les classes 

• Utilitzem la mediació en la gestió dels conflictes entre l’alumnat del mateix grup classe 

• Utilitzem l’assemblea de classe com a recurs per tractar sistemàticament 

els conflictes que es produeixen a l’aula. 

• Fomentem que els delegats i sotsdelegats de classe col·laborin en la 

gestió positiva dels conflictes del grup. 

• Tenim clarament establerts els canals habituals de gestió dels conflictes, 

les funcions de cada membre del centre a l’hora de gestionar-los i 

avaluem i actualitzem periòdicament les actuacions que es duen a terme. 

• Fomentem campanyes a favor del diàleg i la mediació i la participació 

de les famílies en les activitats a favor de la gestió positiva dels 

conflictes. 



 

• Tenim una comissió de convivència i mediació 
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