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1. ANÀLISI DE CONTEXT 

El Projecte de Convivència a l’Institut Olivar Gran es basa en la pedagogia del respecte, 

es convida a tota la comunitat educativa a establir una comunicació fluïda per tal d’establir 

unes millors relacions 

El PC promourà entre tots els membres de la comunitat educativa el diàleg, la cooperació 

i la responsabilitat; per tal d’enfortir i millorar les relacions entre les persones de la 

comunitat educativa que conviuen quotidianament, contribuint a evitar enfrontaments 

inútils; afavorir la construcció d’actituds i valors de manera efectiva i pràctica; cercar 

estratègies de prevenció i resolució de situacions de conflicte. 

El nostre Centre sempre ha destacat per la confiança en la capacitat d’aprenentatge dels 

alumnes i per un compromís i una responsabilitat pels resultats, que no permeten la 

indiferència davant els símptomes de fracàs escolar. 

L'Institut és un centre d'Educació Secundària, situat a la zona sud-oest de Figueres, capital 

de la comarca de l'Alt Empordà de Girona. El municipi té una àrea de 19 km2 i més de 

45.000 habitants. L'agricultura i la ramaderia són poc importants i representen el 2% dels 

actius. Una activitat destacada és la industrial (25%) impulsada pel turisme i la 

mecanització de l'agricultura. Però l'activitat econòmica principal són els serveis (62%) i, 

especialment, el comerç. La ciutat s'ha convertit en un centre turístic per l'estratègica 

situació de proximitat a la costa i perquè és el punt de convergència de grans línies de 

comunicació: ferrocarril, carretera i autopista de Barcelona a França, carreteres comarcals 

de la Bisbal a Portbou i d’Olot a Roses. 

L'actual zona d'influència de l'Institut és de tipus heterogeni: des d'habitatges de classe 

mitjana-alta plurifamiliars i unifamiliars, a barris de condició baixa o molt baixa on s'instal·la 

una part important de la recent immigració de Figueres. Es tracta d'una zona àmplia i 

dispersa de recent o propera urbanització. 

L'Institut és un centre públic d'ensenyament secundari que ofereix estudis reglats d'ESO 

(amb una unitat SIEI), Batxillerat, en les modalitats de Ciències i Tecnologia, de Ciències 

Socials i d’Humanitats i de Cicles Formatius de la família d’Hoteleria i Turisme i d’Indústries 

Alimentàries. Aquests últims s'imparteixen en part a l’edifici de l’Escola d'Hostaleria de l'Alt 
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Empordà, vinculada a l'Institut. Des del curs 2015-16 s’ha incorporat a l’oferta educativa 

del centre el programa Batxibac, que permet als alumnes que el cursen obtenir la doble 

titulació del Batxillerat i el Baccalauréat. El centre disposa d’una aula d’acollida per atendre 

l’alumnat nouvingut.  

1.1. DETECCIÓ DE NECESSITATS DEL CENTRE 

L'elaboració d’aquest pla de convivència parteix de voler un centre en que el clima sigui 

l’adequat per garantir un bon funcionament en tots els àmbits i faciliti l’èxit acadèmic de 

l’alumnat. Per aconseguir aquest bon clima volem fer-ho des dels següents eixos: la 

prevenció, l’ensenyament, la reeducació i la sanció quan la conducta de  l’alumnat 

entorpeix la convivència. 

En el nostre centre fa molts anys que la cultura del diàleg i de la mediació hi són presents, 

eines clau per la resolució de conflictes. 

 

1.2. OBJECTIUS 

• Garantir la participació, la implicació  i el compromís de tota la comunitat educativa 

en la convivència al centre. 

• Ajudar a cada un dels alumnes a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb 

el món . 

• Potenciar el respecte en la diversitat de cada un dels membres de la comunitat 

educativa. 

• Desenvolupar la cultura del diàleg a través de la mediació escolar com a eina per a 

la gestió del conflicte. 

• Fomentar la cultura de la pau i la no violència, juntament amb els valors que fan 

possible preservar i enriquir la vida de les persones. 

• Desenvolupar la cultura d’ajudar als altres com a eina de millora personal per a 

desenvolupar persones que vulguin fer un món millor. 
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1.3. DRETS DELS ALUMNES 

 
Els alumnes tenen els següents drets bàsics: 

 

• Ha desenvolupar la seva personal de manera integral, en el marc dels principis 

ètics, morals i socials, que són acceptats comunament per la societat actual. 
 

• S’ha d’afavorir la formació del propi criteri de l’alumne a través del coneixement 

d’un mateix. 
 

• Formació en el respecte dels drets i llibertats fonamental a través de l’exercici 
de la tolerància, la llibertat i la convivència. 

 

• A aconseguir el màxim desenvolupament de les seves aptituds personals, 
intel·lectuals i professional. 

 

• A rebre una educació  per la pau, la cooperació i la solidaritat. 

 

• Tenir respecte cap a la seva integritat física i psíquica. 

 

• A la igualtat d’oportunitats. 

 

 

1.4. DEURES DELS ALUMNES 

• Han de respectar als altres, tant pel què fa la llibertat de consciència, 

conviccions religioses, morals i ideològiques, com el respecte a la dignitat, la 
integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. 

 

• No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 
raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social. 

 

• L’alumne ha d’estudiar i treballar per tal de desenvolupar al màxim les seves 

aptituds personals i aprofitar els coneixements que s’imparteixen.  
 

• L’assistència a classe és obligatòria, els horaris s’han de respectar i s’ha de 

participar a les activitats escolars. 
 

• Realitzar les feines que se li encomanen i seguir les directrius del professorat. 
 

• Vetllar per crear un ambient de convivència positiu. 
 

• Ha de tenir cura de la higiene personal i no venir al centre en cas d’afeccions 

contagioses. 
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• La indumentària s’ha de correspondre amb l’activitat escolar i s’ha de portar 
roba esportiva quan es té classe d’educació física. 

 

• Els alumnes han de participar i col·laborar en el procés d’aprenentatge per tal 

d’afavorir un bon clima. 
 

• Han de tenir cura del material i de les instal·lacions. 

 

• Complir les normes de convivència 

 

 
 

2. MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 

 

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

121.2 l’obligatorietat que tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin 

dins el Projecte educatiu de centre. 

 

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.  

 

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 centre ha 

d’establir mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes de 

mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les 

famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l’orientació, l’estímul i, 

quan calgui, l’esmena de l’actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu. En 
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el centre es treballarà la prevenció com a eina de millora de la convivència. És a dir, 

es tracta de no limitar-se a resoldre els conflictes que van sorgint amb les persones 

directament implicades sinó en aplicar mesures preventives. Aquesta resposta 

preventiva proposa desenvolupar, d’una manera intencional i sistemàtica, pràctiques i 

hàbits de convivència pacífica en el centre. 

 

La convivència la situem en el marc de l’acció educativa, hem de contribuir al 

manteniment i millora del procés educatiu dels alumnes. Ens guiarem per: 

 

1. La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la 

convivència, vincula individualment i col·lectivament els membres de la comunitat 

educativa del centre. 

 

2. La resolució pacífica dels conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció 

educativa, té per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels 

alumnes. 

 

3. Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han d’ajustar als 

principis i criteris següents: 

 

a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d’assegurar el 

compliment dels deures dels afectats. 

b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació 

per a l’alumnat i el professorat. 

c) Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 

 

4. Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció 

amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu. 

 

5. Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigui possible, 

activitats d’utilitat social per al centre educatiu. 

 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació  PROJECTE DE CONVIVÈNCIA PC 

 Institut Olivar Gran 
 

 
 

 

 

Elaborat per: 

Versió: 
Arxiu: 

Coordinació Pedagògica 

001 
PC 

Aquest document pot quedar 
obsolet una vegada imprès 

Pàgina 9 de 13 

 
 

6. Correspon al Departament, en l’àmbit dels centres públics, l’adopció de mesures i 

iniciatives per a fomentar la convivència en els centres i la resolució pacífica dels 

conflictes. 

 

Els principis d’actuació i les intervencions que el centre desenvolupa per tal de 

capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la millora de la 

convivència i la resolució pacífica dels conflictes són: 

 

a) Establir un conjunt d’hàbits de funcionament organitzatiu que fomentin el diàleg 

entre les persones i consolidin canals formals que permetin la resolució pacífica dels 

conflictes. Es treballarà de forma específica en l’alternativa de Convivència escolar i 

de Mediació escolar. 

 

b) Resoldre els conflictes de forma pacífica mitjançant l’acord entre les parts i la 

mediació. Es forma l’alumnat en  Mediació escolar. 

 

c) Facilitar la integració, social i escolar, dels estudiants constitueix un objectiu 

bàsic en un context de gran diversitat com el nostre. Algunes pràctiques 

característiques d’aquest enfocament són l’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu 

entre l’alumnat, el treball de l’autoestima, i la intervenció amb les famílies, entre altres. 

Aquest objectiu es treballa de forma interdisciplinària des de les diferents àrees. 

 

d) Formar el professorat en convivència mitjançant els Programes de formació en 

convivència escolar. 

 

e) Educar en valors l’alumnat partint d’exemples i situacions quotidianes de l’aula, 

del centre o de l’entorn proper. L’educació en  valors es treballarà potenciant la 

participació. La participació és el camí per afavorir la convivència i avançar en els 

processos d’aprenentatge col·lectiu. Aprendre a participar, tant en la construcció dels 

coneixements a l’aula com en la vida del centre i de l’entorn, desenvolupar les 

competències personals i les de caràcter social i ciutadanes.  
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f) Treballar l’educació inclusiva que és la que ofereix a tots els joves altes 

expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, 

necessitats o discapacitats és un dels principis d’actuació per la millora de la 

convivència. 

 

g) Facilitar i promoure el desenvolupament de capacitats de relació interpersonal 

i el desenvolupament d’habilitats comunicatives i socials és un dels eixos 

vertebradors per a promoure la convivència. Aquestes competències, social i 

comunicativa, es treballaran a nivell global de 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. 

 

 

3. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

3.1. Comissió de convivència 

La comissió de convivència s’ha creat amb la voluntat de coordinar els casos de 
Mediació Escolar o d’Assetjament entre iguals que es van produint al centre. La 

comissió està formada per: 
 
-Cap d’Estudis. 

 
-Cap del Departament d’Orientació/Responsable de Mediació. 

 
-Professors del projecte de Mediació. 
 

-Educadora de Serveis Socials. 
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3.2. Mediació Escolar 

 

El projecte de mediació del centre està format per alumnes de BAT, 4t d’ESO i 3r 

d’ESO, per tal de poder tenir un gran gruix de mediadors que a més de realitzar les 

mediacions, interioritzen la cultura del diàleg com a eina per la resolució de conflictes. 

Aquests alumnes es formen de manera totalment voluntària, no tenim cap matèria 

específica amb aquesta finalitat. Sí que tots els alumnes de 2n d’ESO dins la matèria 

d’educació en valors reben una formació bàsica que permet sensibilitzar a l’alumnat 

en el diàleg com a eina de convivència i fa néixer en els alumnes amb interessos en 

aquest camp la motivació per ser mediadors de centre. 

En el centre hi ha dues professores que formen part de l’equip de mediació. 

 

El servei de mediació requereix una formació específica per part del professorat. Des 

d’aquesta formació han canviat molt els professionals del centre, però el projecte com 

a element clau de la convivència tira endavant. 

 

Els alumnes es formen en mediació escolar a la matèria de Valors Ètics  a 2n d’ESO, 

ja que a 3r d’ESO és el curs on hi ha el gran gruix d’alumnes mediadors. 

 

Entenem el procés de mediació escolar com a eina preventiva a la gestió del conflicte. 

La mediació en quina tipologia de conflictes s’utilitzarà: 

a. Conflictes entre alumnes, insults, amenaces, rumors falsos, males relacions... 

b. Agressions lleus derivades de mals entesos. 

c. Amistats que s’han malmès i que acaben en conflicte. 

 

Cal tenir en compte que la mediació pot ser utilitzada per a qualsevol membre de la 

comunitat educativa. 

 

Els conflictes no mediables. 

Segons l’article 37.1 de la Llei d’Educació de Catalunya, es consideren faltes greument 

perjudicials les següents: 
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a)Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 

humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament 

intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat 

o llur integritat personal. 

 

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del 

centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la 

falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de 

personalitat en actes de la vida escolar. 

 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 

perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. Els actes o les conductes a 

que s’ha fet referència i que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, 

naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de 

considerar especialment greus i no seran susceptibles de tractar-se en mediació. 

 

En el cas de no aplicar-se la mediació, s’aplicaran les Normes d’Organització i 

Funcionament de Centre (NOFC), parlant amb les dues parts en conflicte. Els actes o 

les conductes a que s’ha fet referència i que impliquin discriminació per raó de 

gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels 

afectats s’han de considerar especialment greus i no seran susceptibles de tractar-se 

en mediació .En el cas de no aplicar-se la mediació, s’aplicaran les Normes 

d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), parlant amb les dues parts en 

conflicte 

 

 

4. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

La convivència és essencial en qualsevol centre educatiu i, nosaltres, fomentem la 

mediació com a eina pel diàleg element per l’entesa entre persones. El conflicte és 

present en totes les relacions entre persones per això en el nostre centre ho veiem 

com a una oportunitat de creixement i enriquiment. Cal tenir en compte que saber 
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resoldre conflictes és essencial pel desenvolupament de les persones i per tant també 

pels alumnes dels nostre centre. La mediació també fa prevenció perquè els conflictes 

no degenerin i així generar idees i valors que afavoreixen la convivència, aquests són: 

• Desenvolupar la coeducació transmeten la igualtat, la diversitat, la justícia 

social i  la solidaritat. 

• La prevenció del conflicte, per tal de generar un clima i un ambient de treball 

que ajudi al creixement dels alumnes per tal que tinguin eines per la vida i 

esdevinguin persones autònomes,  amb una bona intel·ligència emocional per 

tal que puguin prendre decisions i conseqüents amb els seus actes. 

• Aconseguir que els alumnes facin consciència del seu procés de socialització. 

És un aprenentatge per la gestió de les emocions, la gestió dels conflictes, 

eines per l’autorregulació i l’autocontrol. 

• Estabilitzar un equip de mediació. Aquesta estabilització és molt necessària per 

tal de poder comptar permanentment amb un grup de persones preparades  

 

Amb aquests objectius volem que el centre sigui un espai on el diàleg, la cooperació 

siguin elements del nostre dia a dia 

 

Per la consecució d’aquests objectius, seria necessari que es complissin els següents 

aspectes:  

• Integració en el currículum de la mediació escolar per poder aprofundir en el 

treball i en la participació de l’alumnat.  

• Disseny d’una pàgina web i/o d’un blog sobre la mediació en el nostre centre 

que serveixi com eina de divulgació. 


