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1.- DESCRIPCIÓ 
El Pla de Convivència de l’Escola Santa Anna és una eina que recull les situacions, 

mesures i estratègies que ens ajudaran a crear i mantenir un clima acollidor que faciliti la 
convivència i la gestió dels conflictes quotidians de manera dialogant i consensuada, entre 
tota la comunitat educativa (alumnes, famílies, docents i d’altre personal que interactua 
amb l’escola).  
Aquest Pla respon a: 

1- La necessitat de sistematitzar i unificar les actuacions que com a Comunitat 
Educativa fem i aportar-ne de noves davant els nous reptes que ens planteja la realitat 
social i familiar actual. 

 
2- La normativa vigent (Llei Orgànica d’Educació de 2/2006 de 3 de maig,  
article 121, apartat 2n) 

2.- CONTEXTUALITZACIÓ 
 Per tal de poder confeccionar el Pla de Convivència és necessari conèixer les 
característiques més significatives de l’Escola i el seu entorn proper.  
2.1 Medi físic 

Premià de Dalt és una vila i municipi de la comarca del Maresme. El nom té el seu origen 
en la veu romana Praemiliano, conegut també pel nom parroquial de Sant Pere de Premià, 
canviat el 1980.Se situa al vessant meridional de la serra de Marina entre Premià de Mar, 
Vilassar de Dalt i Teià. 

 
 

Vallromanes  
Vilassar de 
Dalt 

Teià 

 

 

El Masnou Premià de Mar 
Vilassar de 
Mar 

 

Història 

Es calcula que Premià es va fundar cap a finals del segle V aC, poblat per la tribu dels 
laietans. Actualment es conserven les restes d'un poblat Ibèric al Turó de la Cadira del 
Bisbe dels segles V al I aC. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Vila
http://ca.wikipedia.org/wiki/Municipi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Maresme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Marina
http://ca.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A0_de_Mar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilassar_de_Dalt
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tei%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vallromanes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilassar_de_Dalt
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilassar_de_Dalt
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tei%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Brosen_windrose_It.svg
http://ca.wikipedia.org/wiki/El_Masnou
http://ca.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A0_de_Mar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilassar_de_Mar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilassar_de_Mar
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L'origen del nom actual de Premià prové possiblement de la vil·la romana anomenada 
Primiliani. 

En principi el terme municipal de Premià arribava fins al mar, però degut a l'augment de 
població i major seguretat, l'any 1836 el seu Barri Marítim es va independitzar formant 
l'actual població de Premià de Mar. 

El creixement de la població es va produir entorn de l'església i les proximitats de la Riera 
de Sant Pere, formant nuclis i creant agrupacions d'edificis en forma de carrers amb vials 
perpendiculars a les vies inicials. 

A l'Edat Moderna Premià de Dalt va tenir un fort impuls degut a l'activitat marinera del 
seu veïnat del mar i a l'aparició de la indústria. I als anys 60 es va començar a construir 
habitatges d'estiueig; així va ser com es van formar les urbanitzacions que uneixen els 
diferents nuclis que formen el poble. 

Als anys 80 es va iniciar la construcció de nous habitatges als antics terrenys agrícoles 
situats entre Can Figueres i Can Balet, formant l'anomenat eixample de Premià de Dalt. 

Centres educatius 

 Públics  

o Escola Bressol Cristòfor Ferrer 

o Escola Bressol Santa Anna-Tió 

o CEIP Marià Manent, d'educació infantil 

o CEIP Santa Anna, d'educació infantil 

o IES Valerià Pujol i Bosch, d'educació secundària, inaugurat l'any 2001. 

o Escola de Música Municipal 

 Privats / Concertats 

o Escoles Betlem 

 
2.2 Demografia 
 
Entitat de població 

 
Barri del Remei-Castell                                                           1.753 
Buvisa 4 
Cisa, la 253 
Disseminats de Mar 67 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Estiueig
http://phobos.xtec.cat/ies-valeriapujol/intranet/
http://ca.wikipedia.org/wiki/2001
http://www.escolesbetlem.com/
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Barri_del_Remei-Castell&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Buvisa&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Cisa&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Disseminats_de_Mar&action=edit&redlink=1
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Disseminats de Mar Ponent 30 
Disseminats de Muntanya 8 
Feliu Vila 0 
Floresta, la 1.834 
Premià de Dalt 2.807 
Puig de Pedra-Sot del Pi 651 
Santa Anna-Tió 2.537 
  

 
Premià de Dalt. Santa Maria - Santa Anna – Tió (barri Cotet) 

El barri va néixer aïllat dels dos nuclis urbans entre el 1960 i el 1970, als marges del torrent 

Santa Anna, el qual marca els límits entre els dos Premià. El barri és molt dens i compacte, 

es va construir sense cap mena de control i molt apressadament, en els moments de 

màxima immigració provinent de Múrcia i Andalusia majoritàriament. L’àmbit ocupa una 

superfície de 12,24 ha en total, de les quals 7,75 ha corresponen a Premià de Dalt. 

El projecte proposa 4 grans objectius per resoldre les deficiències detectades: la 

connectivitat amb els dos nuclis urbans, mitjançant l’eliminació d’obstacles físics i 

conceptuals i l’atracció d’equipaments de ciutat; l’espai públic interior, anomenat eix 

Cotet, la qualitat de vida i les oportunitats, amb l’entrada en xarxa dels equipaments 

dispersos existents i projectats i, finalment, l’establiment de mecanismes estables de 

col·laboració entre tots dos ajuntaments per tal de sumar esforços, dissoldre límits i evitar 

greuges comparatius. 

Per la seva potència, hem de remarcar el nou eix Cotet i incorpora una lectura global del 

barri, incorporant tres pols d’espais lliures i equipaments vertebrats sobre el torrent de 

Santa Anna, rambla central a la qual s’afegeixen nous valors: al nord el camí escolar; al sud 

un espai cívic amb vocació de plaça major, mentre que a ponent es projecta l’obertura del 

barri a la ciutat, mitjançant la regeneració de la seva façana. 

 
 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Disseminats_de_Mar_Ponent&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Disseminats_de_Muntanya&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Feliu_Vila&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Floresta_(Premi%C3%A0_de_Dalt)&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Puig_de_Pedra-Sot_del_Pi&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Anna-Ti%C3%B3&action=edit&redlink=1
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                     Premià de Dalt. Barri Cotet 

 
 
L'alumnat de l'escola prové en bona part de famílies castellanoparlants. El 50% 

només parlen castellà a casa, enfront d'un 15% que ho fa en català. Un 23 % es mostra 
bilingüe i un 12 % utilitza altres llengües. El percentatge de castellanoparlants augmenta 
en el cas dels avis (57%). Els pares majoritàriament entenen el català (87%), malgrat 
només un 65% diuen que el saben parlar i llegir. El consum televisiu és bàsicament en 
castellà i en el cas de la lectura, el 70% ho fa en castellà. 
 
DADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVES  
 

2.3.1 Titularitat 

 El centre depèn del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, 
descentralitzat en el nostre cas en els Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental. 
 

2.3.2. Nivells educatius 

 És un centre on s'imparteix Educació Infantil i Primària. 
 

2.3.3. Nombre d'unitats 

 Hi ha sis aules d'Educació Infantil i dotze d'Ed. Primària, a raó de dues unitats per 
nivell. 
 

2.3.4. Característiques específiques  

 El centre està ubicat en el Torrent Santa Anna en l’edifici gran hi ha des de P4 fins a 
6ê de primària i en un altre edifici però dins del mateix terreny hi ha l’aulari de P3.    

 L'edifici gran hi trobem: les aules des de P4 a 6è de primària desdoblades. A planta 
baixa de l’escola hi ha: Les aules de P4 i P5 i C. Inicial, aula d’idiomes, un vestíbul, 
menjador i cuina, lavabos, lavabo minusvàlids, quartet de E. Física, despatx de direcció , 
sala de professorat, sala de fotocopiadora i despatx de l’administrativa, espai de 
consergeria  i l’ascensor. Al 1er pis hi ha:  1 aula d’informàtica, la biblioteca, 1 aula 



 
 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Santa Anna 
Premià de Dalt 

 
 

6/22 

d’acollida, 2 tutories,1 aula de reforç. En l’edifici dels alumnes de P3 hi ha: 2 aules, i sala 
de psicomotricitat, 1 lavabo per mestres, 1 vestíbul i 1 despatx. 

Com a llocs d’esbarjo tenim un gran pati de sorra a on juguen els nens i nenes d’Educació 
Infantil  i de C.I. de primària, i una pista esportiva que també serveix d’esbarjo per 
l’alumnat de C.M. i C.S. 
 
 

3.- DIAGNOSI DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE 
 Per tal de poder saber amb quins conflictes es troba o es pot trobar l’escola i les 
actuacions fetes fins ara cal fer una diagnosi de la convivència en l’escola. 
 
 Per a fer la diagnosi s’han recollit les dades referides als conflictes detectats pels  
professionals agrupant-les en els diferents Cicles (Infantil, Inicial, Mig, Superior i Direcció). 
A continuació s’han posat en comú, per tal de compartir-les tot detallant les mesures 
reparadores i proventives que s’han fet servir.   
 

En el següent quadre es mostra un resum de la diagnosi:  
 

CONFLICTE ÀMBIT MESURA 
REPARADORA 

MESURA 
PROVENTIVA 

PRINCIPI D’AUTORITAT 
Desacord amb les 
sancions que decideix 
l’escola davant d’un 
conflicte. 

F, A  Entrevistes 
individuals amb 
especialistes. 

Reunions on 
s’expliquen les 
normes de l’escola. 
 
Als alumnes més 
grans se’ls expliquen 
les normes. 

BARALLES (físiques i/o 
amb insults, puntuals) 
Bullying 

A Entrevista individual 
de les dues parts que 
consisteix en: 
Càstig sense jugar. 

Acció tutorial que 
consisteix en: 
reflexións 
sovintejades sobre 
les relacions entre 
iguals. 

COMPETITIVITAT, 
GELOSIA, IMITACIÓ, 
ENVEJA 

A Mediació entre els 
alumnes implicats. 

· Tenir en compte 
que encara que formi 
part de l’edat i es 
doni més en petits, 
s’ha d’anar educant. 

MENJARS F A Adaptar a les 
circumstàncies 
personals 

Xerrades 
d’alimentació per part 
de personal extern. 
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(musulmans, 
al·lèrgies 
alimentàries, etc.) 
 
Parlar individualment 
amb alumnes i 
famílies dels hàbits 
personals. 

 
Parlar-ho en les 
reunions de pares i 
amb cada família 
individualment. 

MANCA D’HÀBITS 
- Material: portar-lo 

adequat i respectar-
lo 

- Higiene 
- Necessitats 

bàsiques 
- Esforç 

A, F Entrevistes 
individuals. 
Circulars per a 
recordar les normes 
bàsiques. 
 

Acció tutorial 

ASSISTÈNCIA FAMÍLIES 
A LES REUNIONS I 
ENTREVISTES AMB ELS 
MESTRES 

F Carta de direcció / o 
trucada telefònica 
expressant la no 
assistència i la 
necessitat de fer-ho a 
la propera reunió. 

Circulars de 
convocatòria. 
Insistir en la 
importància de la 
reunió de forma 
positiva. 
Tenir servei de la 
guarderia. 

PUNTUALITAT (HÀBIT?) A, F,  Obligació de passar 
per consergeria i 
signar la manca de 
puntualitat. 

Explicació inicial de 
l’equip directiu, i a les 
reunions d’inici de 
curs. 

AUTORITZACIONS I 
REBUTS DE LES 
SORTIDES  

A, F La NO assistència a 
la sortida, amb 
l’obligació de 
l’assistència al centre. 

Reunió de pares i 
explicació de les 
normes de l’escola. 

POLLS F No assistència a 
l’escola fins que 
remeti els paràsits  

Notificació i 
explicació a les 
famílies. 

ACORDAR LÍNIA 
PEDAGÒGICA 

- Avaluació canvis de 
cicle 

E  Traspàs del treball als 
cicles 

Treball previ per 
arribar a acords. 
Reunions intercicles i 
entre etapes (EI-EP). 

TRASPÁS I 
CANALITZACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 

E Reunions puntuals de 
les mestres 
implicades. 

Establir canals 
bidireccionals oficials. 

EXAGERACIÓ DELS 
CONFLICTES PER PART 

F Mediar davant les 
parts implicades, 

Reunió i explicar 
normes de 
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DE LES FAMÍLIES utilitzant les tècniques 
apropiades  
 

funcionament 

PROBLEMES 
PSICOLÒGICS (manca 
d’autoestima...) 

A Si cal adreçar als 
especialistes, seguint 
les indicacions dels 
professionals. 

Comissió Social 

PROBLEMES DE GRUP A E Si cal, barrejar els 
grups amb una 
reflexió prèvia 
acurada.  

EAP 
Dinàmica de grups 

COMUNICACIÓ FAMÍLIES 
- Via agenda 
- Valoració negativa 

per part dels pares 
de com es porta a 
cap la resolució de 
conflictes a l’escola. 

- Justificació 
aferrissada per part 
de les famílies als 
seus fills sobre una 
mesura 
correctoraimposada 
per l’escola. 

- Intervenció dels 
pares en els 
conflictes escolar 
fora del centre. 

- Divergències en 
quant al treball 
escolar. 

F  Entrevistes. 
Mediació. 

Programes de 
prevenció de l’escola 
de cara a les famílies 
 

QUEIXES DE MESTRES 
PER PART DE LES 
FAMÍLIES 

F E Recomanació de 
parlar amb el tutor 
inicialment.  
Informació de la 
necessitat de 
manifestar per escrit 
la queixa. 
 

Escoltar. 
Desangoixar. 

SEPARACIONS, 
CUSTÒDIES... 

F, A Demanar documents 
legals. 

 

ETIQUETES E  Reflexió als Cicles 

CONFIDENCIALITAT E  Reflexió al Claustre 
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PERSONAL QUE NO FA 
BÉ LA FEINA (MESTRES, 
PAS...) 

E Entrevista amb l’equip 
directiu 

Reflexió general 
sobre la tasca docent 

Comunicació ED-claustre 
(sobretot vice-versa). 

E  Sinceritat i confiança. 
Tractar els temes 
planerament. 

 
       F: família 

                                                 A: alumne 
                                                 E : escola 
 
 
 

4.- ACTUACIONS A FER 
 
Davant dels conflictes amb que ens trobem habitualment, hem de ser conscients que tenim dos 
possibles tipus d’actuació: 
 

 Actuacions reparadores: estan encaminades a reparar el mal causat, a solucionar el 
conflicte de manera pedagògica. 

 

 Actuacions proventives: estan encaminades a disminuir la incidència dels conflictes que 
sabem que ja existeixen  

 
 

4.1.      ACTUACIONS REPARADORES 
 

Després de veure el recull de conflictes realitzat a la diagnosi, amb les corresponents 
mesures  reparadores utilitzades, acordem especificar les que utilitzarem a partir d’ara, 
classificant-les en els àmbits d’alumnes, famílies i centre.  
 

4.1.a.- ÀMBIT ALUMNAT 
 

CONFLICTES ACTUACIONS REPARADORES/EDUCATIVES 

Baralles puntuals entre alumnes 1. Aturar la baralla 
QUI?: qui ho presenciï 
QUAN?: en el mateix moment. 
COM?: interposant-se verbal o físicament. 
2.  Procurar que ells mateixos trobin la solució 
QUI?: tutor 
QUAN?: en el moment del conflicte o a la tutoria 
COM?: aplicant la utilització dels 5 tipus de pensaments per 
resoldre conflictes (veure mesures proventives). 



 
 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Santa Anna 
Premià de Dalt 

 
 

10/22 

3. En cas de reincidència 
QUI?: tutor i equip directiu 
QUAN?: reunions acordades 
COM?: entrevista amb famílies i/o demanda a especialistes 
(EAP) 

Manca de respecte vers l’autoritat 
del docent 

1. Recordar als alumnes la importància de respectar les 
normes de convivència i les conseqüències de no fer-ho. 

QUI?: professional afectat 
QUAN?: immediatament després de la falta 
COM?: explicació i reflexió. 
2. En cas de reincidència 
QUI?: tutor 
QUAN?: sessions de tutoria 
COM?: activitats grupals. 
Si no és suficient, entrevista tutor-família i/o derivació a 
especialistes (EAP, CSMIJ,...). 

Conductes no adequades: 
competitivitat excessiva, enveja, 
gelosia, imitacions,... 

1. Recordar als alumnes que hi ha altres maneres més 
satisfactòries d’actuar i les conseqüències de no fer-ho.  

QUI? Qui ho presenciï 
QUAN? En el mateix moment. 
COM? Fent reflexionar, presentant alternatives satisfactòries 
per a tots i recordant les activitats proventives que s’hagin 
realitzat al respecte (treball junts, jocs cooperatius, etc.) 
2. En cas de reincidència en els mateixos alumnes 
QUI?: tutor 
QUAN?:  

1. Tutoria amb els alumnes 
2. Reunions acordades amb les famílies. 

COM?:  
1. Activitats que reforcin la cooperació entre els 

alumnes. 
2. Entrevista amb les famílies afectades. 
3. Derivació a especialistes. 

Manca d’hàbits: higiene, material, 
esforç,... 

1. Recordar a l’alumne la importància i necessitat de l’hàbit 
que manqui i de les conseqüències del seu 
incompliment. 

QUI? tutor 
QUAN? Quan es detecti l’incompliment 
COM? Recordant la importància i l’activitat proventiva. 
2. En cas de reincidència 
QUI?: tutor i Equip Directiu 
QUAN?: Reunions acordades amb la família 
COM?: entrevista amb les famílies i/o demanda a 
especialistes (Serveis Socials). 

Problemes psicològics: manca 1. Treball individual amb l’alumne per millorar 
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d’autoestima i altres. l’autoimatge. 
QUI?: tutor 
QUAN?: entrevista de tutoria individual acordada 
COM?: qüestionaris i activitats. 

2. Treball amb el grup 
QUI?: tutor 
QUAN?: sessions de tutoria 
COM?: explicant el que es pugui de la situació i com tractar 
l’alumne/a afectat. 
3. En cas de reincidència : derivació especialistes (EAP) 

Dinàmica de grup inadequada: grups 
conflictius 

1. Plantejament del conflicte en reunions de cicle. 
QUI?: tutor o altres mestres que intervenen 
QUAN?: a la propera reunió 
COM?: presentant justificacions diverses amb ús d’eines 
(sociograma...) i propostes de millora i proposant  activitats 
dinàmica de grups, competència social, etc. (són proventives 
i reparadores) 
2. Demanda d’intervenció d’especialistes (EAP). 

ACTUACIONS PROVENTIVES A TENIR EN COMPTE: 
Programes i materials per a treballar a les tutories que afavoreixen la convivència en el centre: 
- DECIDEIX 
- “PROGRAMA DE REGULACIÓN DE CONFLICTOS” (CARPETA) 
- A MIDA 
- DG DINÀMICA DE GRUPOS (DG INFANTIL, DG PRIMARIA) 
- MILLORA ATENCIÓ,... 

 

 
 
4.1.b.- ÀMBIT FAMÍLIES 
 

CONFLICTES ACTUACIONS REPARADORES/EDUCATIVES 

Absentisme de les famílies a les 
reunions a les que són convocades 

1. Recordatori telefònic i/o per escrit (agenda, carta) de la 
no assistència a la reunió, amb especificació de les 
conseqüències. 

QUI?: tutor/a 
QUAN?: després de la reunió. 
COM?: Preguntant el per què no s’hi ha anat i recalcant la 
importància de la reunió, el que s’explica en aquestes i les 
conseqüències de no assistir-hi. 

2. En cas de reincidència, intervenció de l’equip 
directiu i derivació a especialistes (Serveis Socials, ...) 

Manca de puntualitat dels alumnes 1. Avís a les famílies. 
QUI?: tutor i/o Equip Directiu 
QUAN?: el mateix dia de la manca de puntualitat. 
COM?: a partir de trucada o conversa presencial  
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2. En cas de reincidència 
QUI?: equip directiu i/o especialistes 
QUAN?: en reunions acordades 
COM?: indagant-ne les causes, intentant resoldre-les i 
ressaltant les conseqüències de la falta de puntualitat. 
      3. Protocol d’absentisme, si cal. 

Impagament de les despeses de 
sortides, material,... 

1. Recollir informació vers el motiu de l’impagament. 
QUI?: equip directiu 
QUAN?: quan es produeixi. 
COM?: entrevistes amb famílies, Serveis socials, etc. 
Si el motiu són mancances econòmiques: beques, ajuts, etc. 
Si el motiu és manca de voluntat: fer intervenir Serveis 
Socials. 

Desacord amb les sancions als 
alumnes 

1. Entrevista amb la família corresponent. 
QUI?: equip directiu 
QUAN?: quan es produeixi 
COM?: citació telefònica o per escrit i aplicació de tècniques 
de resolució de conflictes. 

2. En cas de reincidència, derivació a especialistes (EAP, 
Inspecció, etc.) 

Incompliment dels deures com a 
pares 

1. Entrevista amb la família corresponent. 
QUI?: equip directiu 
QUAN?: quan es produeixi 
COM?: citació telefònica o per escrit, recordar les 
obligacions que es tenen com a pares, la importància de 
complir-les i les conseqüències de no fer-ho. 

2. En cas de reincidència, derivació a especialistes (EAP, 
Inspecció, etc.)  

Manca d’hàbits alimentaris 1. Entrevista amb la família corresponent. 
QUI?: equip directiu 
QUAN?: quan es produeixi 
COM?: citació telefònica o per escrit, recordar les 
obligacions que es tenen com a pares, la importància de 
complir-les i les conseqüències de no fer-ho, així com les 
actuacions proventives que s’hagin fet. 

2. En cas de reincidència, derivació a especialistes (EAP, 
Inspecció, serveis hospitalaris, etc.)  

Polls 1. Avís a les famílies i aplicació de les mesures 
sanitàries. 

QUI?: tutor 
QUAN?: quan es detecti 
COM?: personalment i enviament de l’alumne a casa per a 
desparasitar-lo. 

2. En cas de reincidència cal citar a les famílies. 
QUI?: equip directiu 
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QUAN?: si no fa cas. 
COM?: convocatòria, recordatori de la normativa interna del 
centre. 

3. Si no és efectiu, derivació a especialistes. 

Interpretacions distorsionades dels 
conflictes 

1. Entrevista amb la família corresponent. 
QUI?: equip directiu 
QUAN?: quan es produeixi 
COM?: citació telefònica o per escrit i aplicació de tècniques 
de resolució de conflictes. 

2. En cas de reincidència, derivació a especialistes (EAP, 
Inspecció, etc.) 

Manca de comunicació fluida família 
- escola 

1. Recordatori de la importància i necessitat d’una 
comunicació fluïda. 

QUI?: tutor 
QUAN?: quan es produeixi. 
COM?: per escrit o en entrevista. 

2. En cas de reincidència cal investigar els motius de la 
mancança. 

QUI?: equip directiu 
QUAN?: quan es produeixi. 
COM?: entrevista a famílies, recollida de dades, etc. En 
funció de les recollides caldrà fer una actuació conseqüent. 

Extrapolació dels conflictes de 
l’escola al carrer i del carrer a 
l’escola 

1. Citació a les famílies implicades per saber-ne causes i 
interessos. 

QUI?: equip directiu 
QUAN?: quan es detecti 
COM?: entrevista amb la/les famílies implicades. Aplicació 
de tècniques de resolució de conflictes. Un cop se saben les 
causes s’actuarà en conseqüència. 

2. En cas de reincidència derivació a especialistes (EAP, 
Inspecció)... 

Desacord de les famílies davant de 
les instruccions del treball escolar 
dels mestres. 

1. Recordatori de les funcions dels docents i les de la 
família. 

QUI?: el mestre implicat i/o l’equip directiu. 
QUAN?: quan es produeixi. 
COM?: entrevista amb famílies explicant quines són les 
funcions pròpies dels docents i quines són les de les famílies. 
També cal recordar a les famílies els canals de participació i 
reclamació que tenen. 

ACTUACIONS PROVENTIVES A TENIR EN COMPTE: 
1. Pla d’acollida pels alumnes nouvinguts i família 
2. Donar a conèixer el pla de convivència i les NOF a totes les famílies del centre. 
3. Xerrades i tallers durant el curs dirigides als pares. 
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4.1.c.- ÀMBIT CENTRE 
 

CONFLICTES ACTUACIONS REPARADORES/EDUCATIVES 

Manca de compliment dels acords 
pedagògics 

1. Reunió per recordar els acords presos al respecte i les 
instruccions d’inici de curs vers les funcions dels docents 
i de l’equip directiu. 

2. Aplicació de les NOF  
3. En cas de reincidència, derivació a la inspecció 

corresponent del departament d'Ensenyament. 

Puntualitat 1. Entrevista equip directiu-docent implicat per 
recordar acords i conseqüències i valorar les causes i 
possibles solucions dels retards. 

2. Aplicació de les NOF 
3. En cas de reincidència, derivació a la inspecció 

corresponent del departament d'Ensenyament 

Manca de coordinació i de traspàs 
d’informació 

1. Reunió per recordar els acords presos al respecte i 
les instruccions d’inici de curs. 

2. Anàlisi de possibles discrepàncies en els criteris i 
reformulació, si cal, dels acords presos. 

3. En cas de reincidència, derivació a la inspecció 
corresponent del departament d'Ensenyament). 

ACTUACIONS PROVENTIVES A TENIR EN COMPTE: 
1. Pla d’acollida dels mestres. 
2. Donar a conèixer els documents de referència: Projecte de convivència, NOF,… 
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4.2      ACTUACIONS PREVENTIVES 

 

 
Després de veure el recull de conflictes realitzat a la diagnosi, amb les corresponents 

mesures  proventives utilitzades, acordem especificar les que utilitzarem a partir d’ara, 
classificant-les en els àmbits d’alumnes, famílies i centre.  

 

   

 
4.2.a. ÀMBIT ALUMNAT 

 
Programes i materials per a treballar a les tutories que afavoreixen la convivència en el centre. 
Els arxius especificats es troben a la carpeta ACTUACIONS PROVENTIVES que s’ubicarà a la “P”. 

 

NOM DE L’ARXIU CICLES QUÈ TREBALLA? 
Alfabetització emocional CS  

A mida CS Activitats tutoria 

Apoyo conductual Tots Guia útil per sistematitzar conductes i 
conseqüències. 

Assertivitat 1 CI i CM Qüestionari per valorar l’assertivitat. 

Assertivitat 2 CS Qüestionari per valorar l’assertivitat. 

CARPETA ACTIVITATS 2 Tots Dinàmiques diferents de desinhibició, 
confiança, dramatització, expressió i 
presentació. 

Cohesió_grup CS Acceptació dels altres 

Com treballar el conflicte 
(métode SOCS) 

CS Procediment i suggerències de tipus de 
conflicte per treballar a tutoria. 

conflictosinfantil EI Diferents exercicis per treballar expressió 
oral i emocional, introducció al treball en 
equip, treball d’autoestima, pors i control 
d’agressivitat. 

convivencia CS Maltractaments a companys. 

CONVIVENCIA_PRIMARIA Tots Exercicis per treballar la cooperació, els 
valors, les normes, la socialització, el 
diàleg, els conflictes, etc. Inclou com és la 
socialització en cada etapa. 

decideixMITJA CM Activitats amistat, emocions, conflictes, 
per tranquil·litzar i de treball intel·lectual 
general. 

DecideixSUPERIOR CS Activitats amistat, emocions, conflictes, 
per tranquil·litzar i de treball intel·lectual 
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general. 

DefinicioObjectius1 CS Tutoria mirar al futur, plantejar-se 
objectius realistes. 

DG 5 Jocs de Paraules CS Treball escolta i ajuda mútua. 

DG 6 T’agarada CM i CS Comparar interessos, conèixer-se. 

DGInfantil EI Exercicis de dinàmica de grups: conèixer-
se i estimar-se. 

DGPrimaria EP Exercicis de dinàmica de grups: conèixer-
se i estimar-se. 

Dinàmica_girar CM Exercici cooperació i solidaritat 

Dinamica_mocadors CS Exercici cooperació i solidaritat 

Dinàmica_numereu-vos CI Exercici cooperació i solidaritat 

Educ_valors_infantil_primaria Tots Educació en valors i participació 

El vaixell de CM, CS Identificació de rols i professions 

Exercicis per a treballar els 5 
pensaments 

CS  

JOCS COOPERATIUS SENSE 
MATERIAL 

EP Jocs de presentació, de comunicació, 
cooperació, confiança. 

L’Escola Rutlla EI, CI, 
Aula 
d’acollida 

Normes de l’aula i funcionament general 

Mes (carpeta) Tots Recull d’activitats classificades per nivells 
per treballar els conflictes. 

Racistes CS Còmic per a treballar el racisme 

Aprendre a pensar EP Vídeo que il·lustra la capacitat dels contes 
per a treballar les argumentacions, les 
idees i les formes de pensar i fer humanes. 

decideixvideo EP S’explica amb detall el programa de 
competència social DECIDEIX. 

Resolucio_conflictes CM i CS Jocs de resolució de conflictes 
(alternatives...) 

Tutoria1214 CS Jocs tutorials 

Tutoria68 CI Jocs tutorials 

Tutoria911 CM, CS Jocs tutorials 
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4.2.b. ÀMBIT FAMÍLIES 

 
Pla d’acollida pels alumnes nouvinguts i les famílies. 
Donar a conèixer el pla de convivència i les NOF. 
Xerrades i Tallers per part de l'escola als pares, durant el curs (referents a hàbits, característiques 
de cada edat, etc.). 
 

NOM DE L’ARXIU CICLES QUÈ TREBALLA? 

Carta Tots. Carta d’un nen a tots els 
adults del món. Pautes i 
reflexió per als pares. 

L’entrevista amb les famílies Tots Graella per planificar i avaluar 
les entrevistes que fem amb 
les famílies. 

Model 1 entrevista tutor-familia Tots  

Model 2 entrevista conèixer alumne Tots  

Model 3 entrevista pares Tots  

Model 4 l’entrevista, eina d’acció tutorial Tots  

Moment_dif_05 Tots Guia per a treballar els 
moments difícils que poden 
sorgir en les famílies. 

Què demanem a les famílies Tots Graella per reflexionar sobre 
què demanem i que esperem 
de les famílies, i viceversa. 

Vídeo famílies Tots Reflexió sobre la diversitat 
familiar. 

http://www.edu365.cat/mareipare/ Tots Recull de pàgines web amb 
informació sobre com fer els 
deures, hàbits, etc. 

http://www.educapadres.com EI, CI, CM Consultes i textos que 
responen a diferents 
qüestions que es plantegen a 
casa. Per consultar o per 
recomanar-hi la visita. 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/e_
padres/ 

Tots Tot tipus de materials. 

http://www.solohijos.com Tots Recull de característiques per 
cada edat. 
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4.2.c. ÀMBIT CENTRE 
Pla d’acollida 

- Donar a conèixer els documents del centre (Pla de Convivència, NOF, ...) 
Dinàmiques de grup per adults (claustres, etc.) 
Disposició de canals de comunicació en totes direccions, coneguts per tothom i regulació de la 
informació que es transmet en aquests. 
 
 
 

 
 

NOM DE L’ARXIU CICLES QUÈ TREBALLA? 

Convivència_inpri Tots Recull de qüestions a tenir en 
compte i materials per 
fomentar la convivència en tots 
els cicles. 

psicosocials Tots Com es treballen els diferents 
àmbits de la convivència en 
una escola. 

rconflictes Tots, 
especialment 
EI 

Justificació del treball 
emocional, social i de resolució 
de conflictes. 

solidaritat Tots Projectes d’educació per la pau 
a nivell de centre. 

Estrategias_mejora_gestion... Tots “receptes” de com millorar la 
gestió de l’aula. 

Habilidades Tots Recull de com integrar les 
habilitats socials en el 
currículum. 

Materials_Anna_Carpena Tots Activitats d’educació 
emocional per dins i fora de 
l’aula. 

Millora_atenció_motivació_autoestima Tots Activitats basades en les 
intel·ligències múltiples de 
treball d’autocontrol i anàlisi 
dels conflictes. 

ORIENTAPLA Tots Síntesi i materials per posar en 
pràctica el pla de convivència. 
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5.- MECANISMES D’APLICACIÓ, SEGUIMENT I 
AVALUACIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA. 
  
5.1.- Aprovació 
 
Aquest pla de convivència el va aprovar ell Consell Escolar, el dia …, en sessió ordinària.  
 
5.2.- Divulgació 
 
Un cop aprovat el pla, s’haurà de donar a conèixer a: 
- Alumnes a través de les tutories. 
- Famílies, a partir del consell escolar, les reunions de classe, tenir un resum i distribuir-lo, 
etc. 
- Tot docent que s’incorpori en el centre. 
- Inspecció del centre. 
- Serveis Educatius de Zona. 
- Altres organismes i institucions (ajuntament, etc.) 
 
5.3.- Seguiment i avaluació  
 
Es farà un seguiment per veure la seva posada en pràctica, la seva modificació si cal, la 
seva utilitat i adequació al centre.  
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6.- ANEXOS AL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

 
 Protocol d’Acollida dels nous mestres 
 Protocol d’Acollida d’alumnes nouvinguts 
 Programes i materials de suport per l’aplicació de les actuacions 

proventives 
 
 

6.1 ACOLLIDA MESTRES 

 
Introducció. 
 
Punt fort:  
 
La nostra escola, pel seu tarannà i l'experiència que ens donen els anys de funcionament, 
ha assolit la bona pràctica de "la rebuda de companys i companyes", tot i que no tenim un 
protocol escrit sobre aquesta qüestió. 
 
La rebuda és molt cordial, escapant dels típics formalismes, per aconseguir una 
comunicació més propera, cordial i alhora afectiva. No deixant de costat els aspectes que 
cal donar a conèixer tant pel que fa a l'organització com pel que correspon als criteris 
metodològics. 
Tot això es fa molt planer durant la primera quinzena de setembre (quan no hi ha alumnes 
a l'escola), perquè disposem d'un temps en el que es poden flexibilitzar les tasques que 
portem a cap. 
 
 
 PRÀCTICA D'ACOLLIDA MESTRES 
 

 A final de curs cal preveure els mestres que han d'arribar. Si no es posen en contacte 
amb l'escola hem de localitzar-los i convocar-los per fer una trobada informal amb 
l'equip directiu, en aquesta reunió es portarà a terme: 
*presentació de l'edifici, amb els diferents espais 
*lliurament de la documentació que facilita el coneixement i la integració a la nostra 
escola 
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*informació de l'assignació a les tutories i/o especialitats. 

 A fi d'aconseguir una ràpida i bona adaptació amb la resta dels docents, el primer dia 
de setembre, al finalitzar la jornada laboral es farà un distès aperitiu de benvinguda 

DURANT TOT EL CURS: -L'equip directiu fa la rebuda i dóna  quatre instruccions clares i 
necessàries . Intervenció de la directora, el cap d'estudis i l'administrativa. 
-Acolliment per part del coordinador de cicle. 
-Tenir en compte a l'hora de fer els horaris que cada dia de la setmana a 1ª hora del matí i 
de la tarda estigui "lliure" algun membre de l'equip directiu o la mestra d'AA per rebre 
tant els mestres com els nens de nova incorporació. 
 
1. PROTOCOL D'ACOLLIDA DELS MESTRES. 
Funcions i responsabilitats. La delimitació de funcions i responsabilitats en l'acollida dels 
professionals de nova incorporació pot resumir-se en un quadre de doble entrada, en el 
qual, per una banda, hi figuren els diversos agents i, per l'altra, les tasques de les quals 
s'han de responsabilitzar. 
 
Responsable Actuació 
Equip directiu Acollida institucional 

*Salutació i mostra d'interès a la persona nouvinguda 
*Presentació en claustre (inici de curs) 

Cap d'Estudis Projecte de centre – Organització general 
.Organigrama nivells i cicles 
.Horari d'alumnat i professorat 
.Calendari d'inici de curs 
.Criteris generals de funcionament 
.Llistes d'alumnat 
.Projectes en funcionament 
.Informació bàsica de l'entorn: barri, municipi 

Secretària 
Administrativa 

Informació administrativa 
.Completar fitxa dades personals professorat 
.Lliurament d'una fotografia recent 
.Funcionament plafons informatius Sala de Mestres 
.Assignació guixeta personal professor 

 
Coordinadora de 
Riscos laborals 

.Document d'Avaluació de riscos del Centre 

.Fitxa mèdica si s'escau i centre hospitalari de referència. 

.Document de simulacre de sortida d'emergència 

Coordinadora de cicle Àrea-matèria/alumnat-feina docent 
.Criteris metodològics consensuals 
.Organització i reunions d'àrea 
.Característiques específiques de grups i alumnes. 
.Tutoria d'alumnes 
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.Reunions d'equip docent. 

.Criteris generals d'avaluació a la del cicle i/o etapa. 
Mestra d'acollida .Presentació física de l'edifici i breu història del centre. 

.Acolliment. 
Coordinadora 
d'Informàtica 

Pàgina Web 
.Presentació de les diverses utilitats de la pàgina Web 
.Clau d'accés al sistema 
.Característiques de l'aula d'informàtica i dels punts de treball per a 
professors  

 
6.2 ACOLLIDA NOUS ALUMNES A L’AULA D’ACOLLIDA 

 
1. Presentació, dins dels límits que tinguem per la qüestió idiomàtica. Cal fer-la 

molt gestualment, donant mostres d’afecte. Tranquil·litzar els pares, donant-
los a entendre que passats uns dies parlarem, posant els mitjans que facin 
falta. 

2. Tranquil·litzar a l’alumne/a nouvingut, mentre fem una passejada per l’escola, 
presentant-li els diversos espais, començant pels patis, en segon lloc el WC, el 
conserge i tots els altres espais. 

3. L’aula d’acollida, què hi ha, qui hi va, fotos i dibuixos dels nens. Fem un petit 
joc, buscant que el nen/a es continuï tranquil·litzant, després fem un altre joc 
matemàtic per esbrinar en un primer moment, encara que sense aprofundir, 
del nivell cognitiu de l’alumne/a. 

4. Convidar el nen/a a conèixer els seus nous companys i  la seva tutora. 
5. Els primers dies el/la nouvingut/a passarà moltes hores a l’aula d’acollida, però 

farà tots els patis amb els seus companys/es i també se’l anirà integrant a les 
classes de música, educació física i plàstica. 

6. Passada una setmana o dues se li passaran les proves de nivell en la seva 
llengua, es farà un informe i es valorarà a quines altres classes es pot integrar. 
És el moment de fer el seu horari que s’anirà revisant, primer mensualment, i 
després trimestralment amb el/a tutor/a. 

7. Al cap d’un mes, més o menys, es farà una reunió amb els pares per saber més 
informació sobre el nen/a i la seva família. A aquesta reunió també assistirà la 
tutora i el traductor-mediador si cal. I també l’aprofitarem per donar les 
primeres indicacions sobre com poden ajudar el seu fill/a a integrar-se en el 
nostre sistema educatiu i a aprendre la llengua. 

Responsable Col.laboracions i actuacions 
Mestra d' Acollida Tutora d'aula 

Reunions d'equip docent 
Criteris generals d'avaluació a la fi del cicle i/o etapa 

 


