
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Projecte de convivència  

Institut L’Alt Berguedà 

 CURS 2019/22 

  

 
Aprovat en el consell escolar del dimecres 11 de Març del 2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Si vols construir un vaixell, no has de començar buscant fusta, tallant taules o 
distribuint feina, sinó que primer has de despertar en els homes l’anhel del mar”, 

Antoine de Saint-exupéry El petit príncep 

 

 

 

1 



Índex 
1. Introducció 4 

2. Contextualització 4 
2.2. Centre 4 
2.3. Professorat 5 
2.4. Alumnat 5 
2.5. Famílies 5 
2.6. Conflictes i mediació 6 

2.6.1. Faltes lleus, faltes greus i faltes greument perjudicials 6 
2.6.2. Mesures correctores i sancionadores 6 

3. Diagnosi i resultats 7 

4. Objectius, indicacions i actuacions 8 
1. Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món. 8 

Objectiu 1.1: Potenciar les habilitats i competències necessàries per a la gestió 
positiva dels conflictes. 8 
Objectiu 1.2: Educar en el valor de la norma i potenciar la participació de l'alumnat 
en la seva elaboració. 9 
Objectiu 1.3: Garantir l’òptim ús de les instal·lacions i la seva conservació. 10 

2. Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l'alumnat en un marc de valors 
compartits. 11 

Objectiu 2.1: Garantir l'òptima incorporació dels nous membres de la comunitat 
escolar. 11 
Objectiu 2.2: Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació de l'alumnat absentista
12 
Objectiu 2.3: Promoure la participació de l'alumnat en les activitats complementàries, 
extraescolars i de lleure educatiu de l'entorn. 13 

3. Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del 
conflicte. 14 

Objectiu 3.1: Organitzar el servei de mediació al centre amb la participació dels 
diferents membres de la comunitat escolar. 14 

 

 
  

2 



Gestió del document 
 

Document PdC (Projecte de convivència)  

Elaborat Equip directiu/ Convivència 

Aprovat Consell escolar 

Data 11 de març del 2020  

 

  

3 



1. Introducció 
D'acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, “el projecte de convivència ha de               
reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupa per capacitar tots els alumnes i la               
resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes”. 

La convivència ha de ser un dels pilars bàsics en què s’ha de basar l’activitat educativa del                 
centre. Ha de ser regulada i treballada en qualsevol dels àmbits d’actuació de la nostra               
tasca com a institució, la qual es desenvolupa amb, entre, per i per a persones. 

La convivència, l’ordre i el compliment d’unes rutines i hàbits consensuats i treballats a tots               
nivells i en tot moment han de ser aspectes que cal considerar prioritaris i com a base per                  
poder garantir un clima de treball i comunicació que facilitin una activitat educativa de              
qualitat a l’institut. 

La convivència i la seva regulació en el centre serà tasca de tots els estaments implicats.                
Per tant, caldrà cercar el màxim de consens i diàleg en cada una de les mesures que                 
s’estableixin, establir uns mínims de forma clara i assumible i utilitzar l’argumentació i el              
diàleg a l’hora d’aplicar mesures reguladores o correctores. 

Totes les accions estan treballades des de tres nivells: valors i actituds, resolució de              
conflictes i el marc organitzatiu i dins de tres àmbits d’intervenció diferents: l’aula, el centre i                
l’entorn. 

2. Contextualització  

2.1. Marc legal 

El present document té com a elementals els principis bàsics que han de regir qualsevol               
relació entre membres de la comunitat educativa (famílies, alumnat, professorat, PAS,...) i            
que estan esmentats al PEC. A part del Projecte Educatiu, guien el projecte de Convivència               
la LEC (títol III/ capítol V/ articles 30-37), el Decret d'autonomia dels centres educatius (títol               
I/ capítol III/ articles 23-25) i les NOFC, entre altres. 

2.2. Centre 

Es disposa d’una comissió de convivència que porta terme un seguiment del centre,             
reflexiona sobre les actuacions que es porten a terme, promou el diàleg i la mediació en els                 
possibles conflictes,... Per desenvolupar aquesta tasca es disposa d’una hora dins del marc             
horari i d’un lloc per poder-se reunir periòdicament.  
 
Quan hi ha la necessitat, el centre participa en alguns programes específics, com per              
exemple, la gimnàstica emocional entre altres. Per altra banda, tot i que és difícil a la zona,                 
la psicopedagoga i algun professorat del centre participen en xarxes de centres, per tal de               
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donar resposta educativa amb l’ajuda d'experiències d’altres centres de la zona amb la             
mateixa realitat.  
 
Es considera molt important la comunicació entre tots els membres de la comunitat             
educativa, alumnat, professorat i família. Per aquesta raó, es disposa d’un/a tutor/a            
individual amb la funció de vincle de comunicació entre totes les parts i com a referent de                 
l’alumnat per tal d’ajudar amb el desenvolupament personal de cadascun/a d’ells/es. 

2.3. Professorat 

És tasca de tot el professorat del claustre l’aplicació de les bases reguladores de la               
convivència al centre. En la mesura en què hi hagi consens i compromís per part de tothom,                 
hi haurà més efectivitat en la implementació dels acords establerts. 

La convivència, el treball d’hàbits i la disciplina no ha de ser tasca exclusiva de l’equip                
directiu o de segons quins professors/es amb segons quines responsabilitats concretes. És            
imprescindible que existeixi un compromís de cada professional per guanyar-se l’autoritat           
professional i personal a base de fer complir les normes que regulen la convivència del               
centre. Tant per interès personal, com per implicacions col·lectives, ningú pot desentendre’s            
o evitar involucrar-se en aquests aspectes. 

2.4. Alumnat 

L’alumnat ha de tenir un paper molt important en l’establiment i aplicació de qualsevol              
mesura d’aquest pla de convivència. És imprescindible que les bases reguladores i els             
aspectes concrets que les desenvolupen siguin coneguts i assumits per la gran majoria             
d’alumnes. 

És molt important donar a conèixer als alumnes la motivació, la necessitat i la justificació de                
cada una de les normes que regulen les rutines a l’institut. Sobretot arran de situacions               
puntuals i concretes. 

Cal intentar promoure un clima de diàleg i d’intercanvi amb els alumnes, ja sigui a través                
dels delegats/es o de la comissió de delegats/es i els seus representants, a través de l’acció                
tutorial o a través de les actuacions puntuals en situacions concretes. 

2.5. Famílies 

Cal cercar la implicació i la complicitat dels familiars en l’educació en la convivència, a               
través de contactes en forma de reunions col·lectives (a principi de curs, puntuals a través               
de l’AMPA, xerrades formatives i escola de pares), en forma de contactes a través dels               
tutors/es de grup o tutors/es individuals, a través de la carta de compromís educatiu i               
mitjançant qualsevol canal que ajudi a reforçar la tasca comuna de l’educació en hàbits i               
convivència. 
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2.6. Conflictes i mediació 

Cal promoure la mediació en la solució de conflictes. La mediació s’establirà a partir de les                
circumstàncies concretes que provoquin cada cas. Pot ser mediador qualsevol membre de            
la comunitat educativa que tingui capacitat per afrontar cada una de les situacions             
conflictives que es puguin donar. Normalment, la mediació serà tasca d’equip directiu,            
psicopedagog/a, tutors/es i delegats/es. 

2.6.1. Faltes lleus, faltes greus i faltes greument perjudicials 

Alumnes que no són capaços de respectar les normes establertes i que poden interferir en               
el normal desenvolupament de l’activitat educativa, se’ls posarà una falta de tipus lleu, greu              
o greument perjudicials. S’intentarà que alumnes amb aquest tipus de conductes no alterin             
el dret de la majoria a rebre una educació en condicions i que no influeixin o arrosseguin les                  
dinàmiques dels grups, el funcionament de les classes o el tarannà dels altres alumnes. 

Es cercarà que aquestes conductes transgressores vagin reduint-se fins a quedar residuals,            
a base de diàleg i treball amb els grups a través de les sessions de tutoria o de les mateixes                    
classes. A part d’aquestes intervencions grupals, caldran tractaments individuals. Es          
tractarà cada cas de forma individualitzada dins d’un marc d’intervenció general de centre             
on hi intervindran psicopedagoga, EAP, tutors/es i altres professionals o serveis. 

Segons la legislació vigent, les faltes lleus o greus comporten l’aplicació de mesures             
correctores, d’acord amb les NOFC o la carta de compromís signada amb els pares. Les               
conductes greument perjudicials, tipificades a la LEC (art 37.1), comporten l’aplicació de            
mesures sancionadores. En els dos casos, la finalitat ha de ser la modificació de conductes. 

2.6.2. Mesures correctores i sancionadores 

Quan s’han exhaurit totes les mesures de diàleg o de mediació, per evitar que un               
comportament provoqui alteracions en la convivència, cal recórrer a mesures correctores i/o            
sancionadores. Aquestes cal que estiguin acompanyades sempre d’argumentacions, si pot          
ser, de reflexió sobre els motius que l’han provocat i sobre les conseqüències que se’n               
poden derivar. 

Les mesures més comuns i efectives són les que aplica el propi professor/a i que refermen                
la seva autoritat a partir de fets puntuals de poca gravetat. Quan aquestes ja han perdut la                 
seva efectivitat i cal recórrer a l’expulsió de classe, aquesta mesura ja comporta certa              
rellevància i ha d’anar acompanyada de la formalització d’un full de falta (conducta lleu,              
conducta greu o greument perjudicial) on hi figuri la versió de l’alumne/a i, per guanyar               
efectivitat, d’algun altre tipus de mesura punitiva aplicada pel mateix/a professor/a implicat/a            
de forma immediata. 

Les mesures correctores en cas de faltes lleus i greus són gestionades pel professor,/a el               
tutor/a individual, l’equip directiu i la comissió de convivència que de forma consensuada             
decideixen i apliquen una mesura (dialogar i reflexionar, assignar feina complementària,           
suspendre el temps d’esbarjo, assistir al centre en horari no lectiu, prestar serveis escolar              
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en benefici del centre o assumir les despeses econòmiques) en correspondència amb la             
conducta de l’alumne/a. 

Les mesures sancionadores en cas de faltes greument perjudicials comporten la instrucció            
d’un expedient i es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de la                
LEC (suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries,           
suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes o separació del grup durant               
un període).  

3. Diagnosi i resultats 
Per fer la diagnosi s’ha estudiat tres blocs que contenen un total de setze temes i per tres                  
àmbits: 

BLOCS: TEMES: ÀMBITS: 

Valors i 
actituds 

Coeducació 

 
Centre 
 
Aula  
 
Entorn 

Educació intercultural 

Educació per la pau 

Educació socioemocional 

Educació en el respecte 

Educació en la gestió positiva dels conflictes 

Educació en l’esforç i la responsabilitat 

Inclusió 

Resolució de 
conflictes 

Absentisme 

Conflictes greus 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 

Organització 
del centre 

Acollida 

Comunicació 

Estructura i gestió de recursos 

Norma 

Participació 

 
A partir del diagnosi realitzat i tenint en compte que és un centre que: 

- Disposa d’espais i temps dins del marc horari per tal de garantir el diàleg entre els                
diferents membres de la comunitat educativa. 

- Disposa d’unes dades dels últims anys de conflictivitat, absentisme, exclusió,          
violència masclista,... tendint a ser nul·les. 
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- Es treballa amb un pla PAT pensant amb les necessitats de cada moment i dels               
recursos que es disposa de l’entorn. 
 

S’ha observat que la convivència en el centre és un punt fort, per tant es concreta els                 
objectius següents per tal de millorar o mantenir aquest clima:  

1. Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món. 
2. Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l'alumnat en un marc de valors               

compartits. 
3. Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió                

del conflicte. 

4. Objectius, indicacions i actuacions 

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

 

Objectiu 1.1: Potenciar les habilitats i competències necessàries per a la gestió 
positiva dels conflictes. 

INDICADORS Valor a assolir  

Percentatge d’alumnes amb faltes greument perjudicials  <10% 

Percentatge d’alumnes amb faltes greus  <20% 

Percentatge d’alumnes amb faltes lleus  <40% 

TEMA ACTUACIONS Responsable Temporització 

Coeducació 
AULA 

❖ Intervenció de manera ràpida i amb      
fermesa per erradicar actituds i     
expressions discriminatòries i   
reaccionar davant qualsevol acte de     
violència. Recurs C2 

Professorat Quan sigui 
necessari 

Coeducació 
i gestió  
AULA 

❖ Potenciació de la tutoria    
individualitzada per promoure la    
convivència. Recurs A11 

Tutors 
individuals 

Durant tot el 
curs 

Educar en  
el respecte 
CENTRE 

❖ Realització d’activitats cíviques en    
benefici de la comunitat    
(acompanyament, manteniment,  
neteja, etc.) com a mesures     
correctores a les conductes contràries     
a les normes de convivència. Recurs      
F2 

Comissió de 
convivència 

Quan sigui 
necessari 
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Gestió i  
resolució 
CENTRE 

❖ Recull i anàlisi del nombre i la       
tipologia de conflictes que es donen      
en l'àmbit escolar per dissenyar     
estratègies de detecció i intervenció.     
Recurs D2  

Cap d’estudis Trimestralment 

Gestió i  
resolució 
CENTRE 

❖ Establiment d’estratègies de gestió    
d'aula efectiva (límits, metodologies,    
control i maneig de les relacions a       
l'aula, etc). Recurs D10 

Equips 
docents 

Quinzenalment 

Gestió i  
resolució 
CENTRE 

❖ Realització d’enquestes per recollir el     
grau de satisfacció dels diferents     
agents de la comunitat escolar sobre      
l'aplicació de mesures d'intervenció i     
resolució dels conflictes per intervenir     
davant dels conflictes lleus. Recurs     
H1 

Comissió de 
convivència 

Anualment 

Gestió i  
resolució 
AULA 

❖ Emfatització en les reunions d'equip     
docent l'anàlisi de conflictes, les     
possibles causes i les propostes de      
millora. Recurs I1 

Equips 
docents 

Quinzenalment 

Gestió i  
resolució 
ENTORN 

❖ Comunicació amb les famílies    
d'alumnes implicats en conflictes lleus     
o que tinguin conductes disruptives     
per tal de fer-les copartíceps en la       
seva gestió i resolució. Recurs A2 

Tutors 
individuals 

Quan sigui 
necessari 

 

Objectiu 1.2: Educar en el valor de la norma i potenciar la participació de l'alumnat 
en la seva elaboració. 

INDICADORS Valor inicial 
16/19 

Valor a assolir 
(PGA)  

Grau de satisfacció de l’alumnat de la valoració del 
clima de convivència al centre. 

8.45 8.5 

Grau de satisfacció del professorat de la valoració del 
clima de convivència al centre. 

7.26 7.5 

Grau de satisfacció dels familiars de la valoració del 
clima de convivència al centre. 

8.13 8.5 

TEMA ACTUACIONS Responsable Temporització 

Educar en  
el respecte 
i l’esforç 

❖ Conscienciació que tota la comunitat     
escolar (professorat, pares i mares,     
membres del PAS) som un model de       

Comunitat 
escolar 

Diàriament 
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CENTRE referència per a l'alumnat. Recurs A3      
+ Recurs A2 

Educar en  
el respecte 
CENTRE 

❖ Sensibilització sobre la importància    
del respecte, especialment al    
professorat, com un principi bàsic en      
l'aprenentatge. Recurs A2 

Professorat Diàriament 

Educar en  
el respecte 
CENTRE 
i l’esforç 
AULA 

❖ Treball l'adquisició d'hàbits i rutines     
(puntualitat, respecte al torn de     
paraula, realització de feines/deures,    
etc.). Recurs D1 + Recurs C5 

Professorat Diàriament 

Educar en  
l’esforç 
i norma 
AULA 

❖ Fixació de les normes de conducta i       
límits clars per ajudar l'alumnat a      
controlar els seus impulsos i fomentar      
la responsabilitat. Participació de    
l'alumnat en l'elaboració de les     
normes de convivència d'aula i     
assegurar el compromís de tothom.     
Recurs C1 + Recurs C4 

Tutors de 
grup 

Anualment 

Educar en  
l’esforç 
AULA 

❖ Potenciació de la figura dels delegats      
i delegades com una oportunitat per      
exercir el valor de la responsabilitat.      
Recurs A1 

Tutors de 
grup 

Quan sigui 
necessari 

Norma  
AULA 

❖ Potenciació dels Consells de delegats     
com a òrgans que poden fer el       
seguiment de les normes i la seva       
aplicació. Recurs G1 

Coordinadora 
pedagògica 

Anualment 

 

Objectiu 1.3: Garantir l’òptim ús de les instal·lacions i la seva conservació. 

INDICADORS Valor inicial 
17/19 

Valor a 
assolir  

Grau de satisfacció de l’alumnat de la valoració de 
l’estat de les instal·lacions. 

7.60 7.7 

Grau de satisfacció del professorat de la valoració de 
l’estat de les instal·lacions. 

7.65 7.7 

TEMA ACTUACIONS Responsable Temporització 

Educar en el   
respecte 
CENTRE i 
AULA 

❖ Implicació de la comunitat escolar     
en la cura i manteniment de les       
instal·lacions del centre i la     
conservació de l'aula (càrrecs de     

Professorat  Diàriament 
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responsabilitat, concursos, etc.).   
Recurs F1 + Recurs F1 

Comunicació 
CENTRE 

❖ Manteniment del bon estat de les      
instal·lacions del centre (decoració,    
rètols, il·luminació, etc.). Recurs E2 

Professorat Diàriament 

Comunicació 
CENTRE 

❖ Cura d’un bon ambient a les      
entrades i sortides del centre     
(ordre, netedat, puntualitat, música,    
etc.). Recurs E1 

Professorat Diàriament 

Participació 
CENTRE 

❖ Augment d’espais de trobada    
acollidors i agradables en el centre.      
Recurs C3 

Professorat Diàriament 

 
 

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

 

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

INDICADORS Valor a assolir  

Grau de satisfacció de l’alumnat nouvingut de la valoració en el procés 
d’acollida. 

7.5 

Grau de satisfacció del professorat nouvingut de la valoració en el 
procés d’acollida. 

7.5 

TEMA ACTUACIONS Responsable Temporització 

Acollida 
CENTRE 

❖ Implementació d’un pla d'acollida que     
contempli l'acollida dels diferents    
membres de la comunitat escolar.     
Recurs B2 

Coordinadora 
pedagògica 

Quan sigui 
necessari 

Acollida 
AULA 

❖ Establiment d’un company guia dels     
nous alumnes per facilitar la seva      
acollida. Recurs G1 

Tutor de grup Quan sigui 
necessari 
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Objectiu 2.2: Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació de l'alumnat 
absentista 

INDICADORS Valor inicial 
ESO / BAT  

GM / GS / TE  

Valor a assolir 
ESO / BAT  

GM / GS / TE  

Index d'absentisme. - 10% 10%  
10% 10% 10% 

Index d'abandonament escolar. 0.2%  3.8% 
9.6%  -% 0% 

0% 3%  
9%  9%  0% 

TEMA ACTUACIONS Responsable Temporització 

Absentisme  
CENTRE 

❖ Coordinació amb el treballador social     
o tècnic d'integració social en la presa       
de mesures enfront l'absentisme    
Recurs E6 

Coordinadora 
pedagògica 

Quan sigui 
necessari 

Absentisme  
CENTRE 

❖ Difusió entre la comunitat escolar el      
protocol de prevenció, detecció i     
intervenció sobre absentisme. Recurs    
F2 

Comissió de  
convivència 

Quan sigui 
necessari 

Absentisme  
CENTRE 

❖ Incució en les reunions d'equip docent      
l'anàlisi de l'absentisme, les possibles     
causes i les propostes de millora.  

Coordinadora 
de nivell 

Quinzenalment 

Absentisme  
AULA 

❖ Recollida i comunicació a les famílies      
de forma immediata qualsevol falta     
d'assistència dels alumnes no    
justificada prèviament (via telefònica,    
email, etc.). Recurs C2 + Recurs C1 

Tutor 
individual 
/ 
Clickedu 

Diàriament 

Absentisme  
AULA 

❖ Seguiment i acompanyament   
individualitzat de l'alumnat amb risc     
mitjançant la tutoria (traspàs    
d'informació, full de seguiment    
acadèmic, entrevistes personals,   
etc.). Recurs B1 

Tutor 
individual 

Periòdicament 

Absentisme  
AULA 

❖ Seguiment individualitzat dels   
alumnes que s'incorporen al centre     
després d'un període d'absentisme    
per garantir-ne al màxim la integració.      
Recurs D3 

Tutor 
individual 

Periòdicament 
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Objectiu 2.3: Promoure la participació de l'alumnat en les activitats 
complementàries, extraescolars i de lleure educatiu de l'entorn. 

INDICADORS Valor inicial 
17/19 

Valor a assolir  

Percentatge d'alumnes que realitzen activitats/sortides 
complementàries en el centre educatiu. 

- >90% 

Grau de satisfacció de l’alumnat de la valoració de les 
activitats complementàries.  

7.65 7.7 

Grau de satisfacció del professorat de la valoració de 
les activitats complementàries.  

7.90 8 

Grau de satisfacció de les famílies de la valoració de les 
activitats complementàries.  

8.40 8.4 

TEMA ACTUACIONS Responsable Temporització 

Educar en 
l’esforç  
CENTRE 

❖ Foment de la participació del centre      
en campanyes de solidaritat que     
estimulin el compromís cívic. Recurs     
C5 

Professorat Sempre que es 
pugui 

Educar en 
l’esforç 
CENTRE 

❖ Foment de la participació del centre      
en convocatòries i concursos que     
estimulin l'afany de superació.    
Recurs C4 

Professorat Sempre que es 
pugui 

Educar en 
l’esforç 
CENTRE 

❖ Millora dels canals de comunicació     
per compartir amb la comunitat     
escolar les experiències que es     
duen a terme en el centre. Recurs       
E3 

Professorat i 
Coordinadora 
TAC 

Setmanalment 

Comunicació 
CENTRE 

❖ Difusió d’esdeveniments que   
projectin una bona imatge del centre      
(concursos, celebracions, diades,   
etc.).Recurs E3 

Professorat i 
Coordinadora 
TAC 

Setmanalment 

Participació 
CENTRE 

❖ Millora de la participació i     
comunicació de tots els membres de      
la comunitat educativa a partir de la       
pàgina web. Recurs C4 

Professorat i 
Coordinadora 
TAC 

Setmanalment 

Participació 
CENTRE 

❖ Grau de satisfacció dels diferents     
agents de la comunitat escolar sobre      
la seva participació en diversos     
àmbits d'intervenció: aula, centre i     
entorn. Recurs J1 

Comissió de 
convivència 

Anualment 
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3. Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en 
la gestió del conflicte. 

 

Objectiu 3.1: Organitzar el servei de mediació al centre amb la participació dels 
diferents membres de la comunitat escolar. 

INDICADORS Valor a assolir  

Percentatge de casos atesos resolts a partir de la medicació. >60% 

TEMA ACTUACIONS Responsable Temporització 

Educar en  
el respecte 
CENTRE 

❖ Implementació de la mediació com     
una estratègia de resolució positiva     
dels conflictes basada en el diàleg i el        
respecte mutu. Recurs E3 

Comissió de  
convivència 

Diàriament 
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