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PRESENTACIÓ 

El sistema educatiu com a principal propòsit ha de promoure  a cadascun i 
cadascuna dels seus ciutadans i ciutadanes eines personals, socials, culturals , 
emocionals i professionals, que els facilitin  l’assoliment d’una vida plena i 
satisfactòria, com individu independent i com a membre d’una societat sana i 
moderna, amb valors i principis ètics que contribueixin a la dignificació de la 
nostra condició humana on tothom hi té cabuda i sent que en forma part. 

Una de les eines que facilita aquest objectiu, és el desenvolupament de la 
competència per a la convivència, la vida en comú i la defensa dels drets 
humans. 

Per a que aquestes intencions es facin realitat, creiem que és clau una curosa 
planificació i creació d’equips de treball impulsors de la cultura de la pau  
mitjançant el plantejament d’estratègies proventives a llarg termini que es 
materialitzin en la concreció d’accions a curt termini preventives i responsives. 

És aquí on l’enfocament restauratiu global proporciona el marc competencial 
facilitador del canvi de mirada necessari per la millora de les relacions 
humanes, la creació d’ambients amables d’aprenentatge i l’acompanyament en 
la prevenció i gestió positiva del conflicte, entès com una oportunitat de millora 
personal, grupal, professional i social. 
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1.PER QUÈ I PER A QUÈ UN PLA DE CONVIVÈNCIA? 

 

JUSTIFICACIÓ I FINALITAT 
 

1.1.JUSTIFICACIÓ 

La Unió Europea es defineix per un model econòmic basat en el coneixement i 
la competitivitat, però alhora orientat a un creixement sostenible i a la consecució 
d’una millor cohesió social. 

Aquest equilibri situa els actuals sistemes educatius dels països de la Unió 
Europea en un difícil repte: preparar ciutadans eficaços i justos, capaços de 
respondre i sobreviure a les exigències d’una societat competitiva i de 
comprometre’s a participar-hi d’acord amb un compromís i uns valors que ens 
portin a una millor cohesió social i a una bona convivència. 

Conviure significa viure plegats i en bona relació. La convivència demana la 
formació integral de la persona i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la 
participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte 
a la diferència, la gestió positiva dels conflictes i la cultura de la pau. La bona 
convivència implica una consciència de la pròpia identitat (autoconeixement) que 
facilita l’acceptació de l’altre, un sentit de pertinença, posada en pràctica 
d’habilitats relacionals  i la satisfacció de la contribució personal a la societat. 

Per educar en la convivència és necessari potenciar espais oberts i compartits, 
que facilitin experiències vivencials i de creació de grup, així com propiciar 
dinàmiques, on la conversa, el diàleg i la reflexió siguin eixos transversals en les 
metodologies plantejades, és aquí on  l’Enfocament Restauratiu Global (en 
endavant ERG) ens proporciona eines i estratègies en tots els nivells esmentats. 

Per exemple, a nivell proactiu ens proporciona metodologies per treballar la 
creació de grup, com els cercles, i especialment, el Temps de Cercle, que implica 
el desplegament de competències i habilitats de gestió relacional com l’escola 
activa, atenta i empàtica, la identificació de les emocions i necessitats, per tant 
la necessària alfabetització emocional, la comunicació no violenta o les 
expressions afectives. Tot amb l’objectiu últim de vincular l’alumnat al centre, 
generar espais amables on tothom sigui tingut en compte i on la seva veu és 
escoltada, i facilitar en darrera instància l’assoliment dels objectius educatius.  
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D’altra banda, el conflicte  és inevitable i necessari en tot aprenentatge per ser 
significatiu, així com també forma part de les relacions socials d’una societat 
oberta i complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les 
generalitzacions i a partir de la prevenció i la gestió positiva dels conflictes, bases 
d’una escola inclusiva i d’una educació intercultural que han de contribuir a 
garantir la igualtat i a respectar la diversitat en una societat més cohesionada i 
menys excloent. 

El Projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el 
centre educatiu desenvolupa per capacitar tota la comunitat educativa per a la 
convivència i la prevenció i gestió positiva dels conflictes. 

 

1.2. MARC NORMATIU 

Llei orgànica 2/2006 , 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 
del Projecte Educatiu 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. 

Llei 12/2009,del 10 de juliol, d’educació (LEC). Art. 7.1,30.1, 30.5, i 32. Els 
principis generals que inspiren el sistema educatiu. “Tots els membres de la 
comunitat educativa tenen el dret a una bona convivència i el deure a facilitar-
la”. 

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència. Art.90.2 

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 de centre han 
d’incorporar les mesures de promoció de la convivència establertes al centre. 

La Llei orgànica 8/2013, de 9 desembre, per  a la millora de la qualitat educativa, 
determina a l’article 124/1que els centres inclouran a la programació general 
anual el seu Pla de convivència i totes aquelles actuacions i activitats 
programades per al foment de la convivència escolar. 

Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgènere, intersexuals i per eliminar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia 
(LGBTI):art. 12.3 i 12.6 
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La Resolució ENS/585/2017, del 17 de març, per la qual s’estableixen 
l’elaboració i la implementació del Projecte de convivència en els centres 
educatius dins del marc del Projecte Educatiu de centre, determina que els 
centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat 
el Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu en un termini 
màxim de tres anys a partir de la data de publicació. 

A més d’aquesta normativa general, de cada tema que es desenvolupa en el 
projecte de convivència es recull una normativa específica. 

D’acord amb la resolució ENS/585/2017 el projecte de convivència ha de contenir 
una concreció de la contextualització del centre recollida al Projecte Educatiu, on 
s’incloguin els trets més destacats del centre i els seu entorn en relació als factors 
que poden incidir en la convivència respecte el centre (participació en programes, 
organització de centre, línia metodològica de centre formació del professorat en 
convivència...)  i respecte l’entorn ( projectes socioeducatius, participació en 
xarxa de centres per la convivència, recursos de l'entorn..), així com antecedents 
relacionats amb la convivència, anàlisis de la conflictivitat, o possibles amenaces 
externes. 

LEC (Títol III- Capítol V-articles 30 a 38):  

● Dret i deure de convivència 
● Principis generals: carta de compromís educatiu, resolució de conflictes, 

mesures correctores i sancionadores, mesures i iniciatives de 
provenció... 

● Mediació 
● Protecció contra l’assetjament escolar i contra agressions 

 

2.QUIN TIPUS DE CONVIVÈNCIA VOLEM? 

QUINS VALORS VOLEM FOMENTAR? 

 

ORIENTACIONS: CONTINGUT I ESTRUCTURA DEL PLA DE CONVIVÈNCIA  

 2.1. DEFINICIÓ DE LA CONVIVÈNCIA. OBJECTIUS GENERALS I ÀMBITS 
D’ACTUACIÓ. 

MISSIÓ 

El Projecte de convivència té com a missió vetllar per la creació d’un ambient de 
convivència acollidor, segur i amable per a tota la comunitat educativa i que faciliti 
l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat. 



 

 

Document elaborat per: COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Data: MARÇ 2020 

Arxiu: PLA DE CONVIVÈNCIA

Página 8 de 64 
 

 

Referenciarem el nostre PEC ( Pàg 6):  

Missió: Formar i qualificar professionals en competències tècniques i actitudinals 
que responguin  a les necessitats del sector laboral i que els permeti incorporar-
se a una societat multicultural i dinàmica, així com integrar-se en un procés de 
formació al llarg de tota la vida atenent a les seves possibilitats individuals 

Així com la vinculació directa amb els punts desenvolupats a la visió, valors i 
política de qualitat del centre (PEC, Pàg 6-7). 

Als punts 2.5 i 2.6 del PEG es defineixen les necessitats educatives del nostre 
alumnat , així com les necessitats i expectatives dels nostres d’interès, punt de 
partida per a la planificació del nostre pla de convivència. 

Al punt 3 del PEG es descriuen les prioritats educatives molt interrelacionades 
amb la creació d’ambients amables de relació i aprenentatge. 

Al punt 4.1.5. del PEG es defineixen els criteris d’atenció a la diversitat. 

Al punt 4.1.6. del PEG :Criteris per al seguiment i orientació a l’alumnat es 
defineixen objectius (II,IV;V;VI) que es vinculen directament amb les actuacions 
del pla de convivència de centre. 

Al punt 4.2.2. del PEG: Participació de la comunitat educativa, es defineix la 
importància del treball en comunitat educativa, puntal d’una bona convivència i 
canvi de mirada.  

Al punt  4.2.3. del PEG: Valors i objectius per a l'aprenentatge de la convivència, 
del PEC es defineix: 

“L'aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu 
tal i com s'expressa en la definició del caràcter propi del centre descrit amb 
anterioritat.” 

Així com els valors i els objectius que pretenem assolir en l’Institut Salvador 
Seguí:  

I. Acceptar la pluralitat social, cultural, professional, ètnica i ideològica dels 
nostres alumnes, com a reflex de la pluralitat de la nostra societat  

II. Ésser i mostrar-se obert a la incorporació de noves realitats socials, 
conseqüents a l’accelerat dinamisme dels temps actuals  

III. Promoure en la nostra comunitat educativa valors en pro de la bona 
convivència, com la solidaritat, la tolerància, la coeducació, l’acceptació 
de la diferència i la cultura de la pau  

IV. Incrementar en el nostre centre un clima de benestar, on tothom s’hi senti 
acceptat, i on les capacitats emocionals dels nostres alumnes puguin 
desenvolupar-se en tota la seva plenitud  
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V. Reconèixer el conflicte com a inherent a tot tipus de relació humana i dotar 
d'habilitats i eines als alumnes per gestionar els conflictes positivament 

VI. Conscienciar-se del valor positiu del conflicte sempre que, reconduït, 
serveixi per adonar-se de les pròpies mancances i s’utilitzi com a eina de 
creixement personal 

VII. Ensenyar els alumnes a ser capaços d’incrementar el seu autocontrol en 
situacions difícils, i a aplicar el diàleg abans de qualsevol situació de caire 
violent  

VIII. Viure la quotidianitat amb la ferma seguretat que totes les situacions 
negatives poden esdevenir positives, si hi ha voluntat, cooperació i mitjans  

IX. Confiar en la mediació com a recurs òptim en la reconducció de conflictes 
i com a eina de prevenció dels mateixos tot incloent-lo com a eina habitual 
de resolució de conflictes recollit a les NOFC 

X. Considerar si, previ a l’aplicació de sancions i expedients disciplinaris, es 
poden aplicar mesures correctores conseqüents a abordar els greuges i 
consensuar bilateralment les solucions  

 

Al mateix apartat del PEG es descriu el Pla de convivència: 

“El nostre centre promou que la seva comunitat pugui conviure en un bon clima 
escolar fomentant actituds i conductes respectuoses entre els seus membres i 
en totes les activitats que organitza dintre i fora del recinte. Per aquest motiu la 
regulació del marc de convivència queda recollida a les NOFC, al seu Títol IV. “ 

La promoció de la convivència es concreta, també, en la creació de la comissió 
de convivència del centre i el desenvolupament del seu pla de convivència. 

Al punt 6.3.del PEG: Relacions amb institucions públiques, es declara la voluntat 
que té el centre d’interactuar amb el seu entorn i estar receptiu a qualsevol 
oportunitat de colꞏlaboració comunitària, d’intercanvi cultural o de servei que 
formaria part dels criteris que té la millora de la convivència a través de potenciar 
les relacions humanes. 

Referenciem les NOFC respecte el Pla de convivència: 

A les NOFC TÍTOL II. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 
COORDINACIÓ DEL CENTRE, es fa referència a la relació de la convivència 
amb la descripció dels organismes unipersonals, equips de gestió, comissió de 
convivència i organismes colꞏlegiats. 
 
Al títol TÍTOL III. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE: fa referència 
en diferents punts a la necessitat de vincular tot el professorat en la millora de la 
convivència en la creació i cohesió de grup, així com en la prevenció i gestió 
positiva del conflicte. 
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Al  TÍTOL IV: DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE de les NOFC, capítol 1  
Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals i al capítol 2: Mediació 
escolar, es descriu la definició. 
 
Capítol 1: Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals.  

L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu 
i, per aquest motiu, el nostre centre promou que la seva comunitat educativa 
pugui conviure en un bon clima escolar fomentant actituds i conductes 
respectuoses entre els seus membres i en totes les activitats que organitza dintre 
i fora del recinte. 

Dos són els eixos rectors que han de presidir la convivència en el centre de tots 
els membres de la seva comunitat educativa: el respecte dels drets i el 
compliment dels deures 

La convivència escolar pot generar coincidències i diferències, acords i 
desacords. La resolució dels conflictes que hi puguin aparèixer forma part del 
procés educatiu tant de l’alumnat com d’altres membres que hi participin 
respectant les normes de convivència. 

Gestionem relacions, i els conflictes que inevitablement els acompanyen. Creiem 
en un plantejament on no només apliquem estratègies per donar resposta als 
conflictes, sinó que iniciem el primer contacte amb l’alumnat per les pràctiques o 
metodologies proactives i per a la promoció d’entorns amables on tothom, tota la 
comunitat educativa se senti còmoda, inclosa, atesa i que pertany a un grup. 
 
L’ERG, proporciona metodologies proactives per a la creació d’entorns amables 
on tothom pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats i, alhora, 
estratègies o pràctiques responsives responsabilitzadores, no culpabilitzadores 
i reparadores per a la gestió del conflicte. 
L’ERG, es fomenta en uns valors de base com l’obertura i la sinceritat, el 
respecte la inclusió, la participació, l’autonomia, la llibertat, la cooperació, la 
solidaritat i l’acceptació de la diferència com oportunitat  i implica un canvi de 
mirada pel que fa a la gestió de la convivència, tot donant valor als aspectes 
proventius i preventius i desenvolupant capacitats clau com l’escola atenta, 
activa i empàtica i la comunicació no violenta, en definitiva, capacitats clau per al 
conreu de la cultura de pau. 
 
Vinculem a tota la comunitat educativa a través del Pla de convivència a 
experimentar i orientar totes les nostres accions amb els elements clau de l’ERG: 
 

1. Valors de base: respecte, inclusió, participació, honestedat, 
responsabilitat individual i colꞏlectiva i reparació responsiva. 
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2. Un canvi de mirada personal i institucional (els altres no són objectes a 
controlar sinó persones amb qui ens relacionem; el conflicte és 
consubstancial a la naturalesa humana i no és ni positiu ni negatiu) 

3. Metodologies proactives (cercles proactius: d’inici, temps de cercle, 
cercles de diàleg. cercles de tancament). 

4. Capacitats (escolta activa, comunicació no violenta,auto-coneixença, 
empatia) 

5. Pràctiques responsives (expressions afectives, converses restauratives, 
mediació i reunions restauratives). 

 

L’aplicació de les normes de convivència correspon a la direcció i al professorat 
del centre i la seva promoció a tota la comunitat educativa. 

Els principis i criteris que han d’informar el procediment de resolució de conflictes 
de convivència són els següents: 
 

1. Vetllar per la protecció dels drets i assegurar el compliment dels deures 
dels afectats. 

2. L’ERG inclou pràctiques proactives per la creació de grup i comunitat, el 
desenvolupament de competències relacionals i comunicacionals, i alhora 
pràctiques restauratives responsives per tal de gestionar situacions de 
conflicte de forma positiva i constructiva. 

3. Garantir la continuïtat de les activitats del centre amb la mínima 
pertorbació per a l’alumnat i el professorat, mitjançant l’ERG s’assegura 
que es tracta i es té cura de tots els implicats en un conflicte. 

4. Emprar reunions restauratives o de mediació sempre que de forma 
voluntària i honesta s’estigui disposat a participar-hi. 

 
Capítol 2: Mediació  
 

La mediació és un procediment  que pot actuar a dos nivells: preventiu i resolutiu 
per a la gestió positiva dels conflictes que es puguin produir en el marc educatiu 
mitjançant el qual es dóna suport a les parts en conflicte per tal que puguin arribar 
a un acord satisfactori per totes les persones implicades i que inclogui la 
reparació del dany (si és el cas) i la restauració de les relacions. 
 
L’ERG permet promure el desenvolupament de competències  i valors 
relacionals proventius i preventius que facilitaran la mediació com estratègia de  
base de les pràctiques responsives en el tractament i gestió positiva del conflicte. 
Entenem, doncs que el conflicte és una oportunitat i que forma part de la nostra 
quotidianitat al centre educatiu i una característica intrínseca de la nostra vida 
com a éssers humans. Es defineix al títol IV, capítol 1,2,3 de les NOFC.  
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2.1.OBJECTIUS GENERALS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA 

1.La participació , la corresponsabilització i el compromís de la comunitat 
educativa i dels agents educatius de l’entorn per tal d’aconseguir una actuació 
compartida i coherent, eficaç i eficient 

2.Actuació global i integral de tota la comunitat educativa, partint d’un procés 
d’aprenentatge colꞏlectiu i amb una organització que gestioni, articuli i doni sentit  
a les organitzacions i processos. 

3.La descentralització. El projecte de convivència ha de respondre a una 
necessitat percebuda colꞏlectivament i ha de ser flexible. 

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

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

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

7. Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que 
fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. 

8.La millora constant de les actuacions que permetin anar ajustant les 
estratègies, les actuacions i els recursos per a la consecució dels objectius. 

 

2.1.CRITERIS I LÍNIES GENERALS D’ACTUACIÓ 
 

NIVELLS D’ACTUACIÓ: 

El plantejament global integral implica abordar el Pla de convivència des dels 
següents nivells d’actuació: 

A. Valors i actituds. Contribuir que tot l’alumnat sigui competent en la relació 
amb si mateix, amb els altres i amb el món per tal d’aconseguir l’èxit 
acadèmic, personal, social i laboral. 

B. Resolució de conflictes. Quan es produeixen situacions que atempten 
contra la convivència calen mecanismes d’actuació. D’acord amb un 
model integrat de gestió del conflicte, que defineix orientacions i  protocols 
per a recuperar la relació entre les parts (enfocament  restauratiu global), 
reparar-ne els danys, restaurar les relacions i aportar resolucions 
positives. 

C. Marc organitzatiu. El Projecte de convivència ha de preveure actuacions 
sobre aspectes organitzatius dels centre. El Projecte de convivència és un 
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document viu, interrelacionat i coherent amb la resta de documents del 
centre. 

 
 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

Un plantejament global necessita una acció coordinada i coherent entre tots els 
agents educatius que intervenen en els diferents espais i temps dels nostres 
alumnes. És per això que el Projecte de convivència ha de plantejar-se des de 
els tres àmbits d’intervenció 

a. CENTRE 
b. AULA 
c. ENTORN 

La coherència i continuïtat educativa de les diferents accions que es 
desenvolupin en els tres àmbits per donar respostes globals i garantir-ne l’èxit. 
Sempre tenint en compte estratègies de prevenció, intervenció i organització. 

 

 
NIVELL 

ÀMBIT
AULA CENTRE ENTORN 

VALORS I 
ACTITUDS 

● Coeducació 
● Educació intercultural 
● Educació per la Pau 
● Educació socioemocional 
● Educar en el respecte 
● Educar en l’esforç i la responsabilitat 
● Educar en la gestió positiva dels conflictes 
● Inclusió  

 
RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES 

● Absentisme 
● Conflictes greus 
● Gestió i resolució positiva dels conflictes 

ORGANITZACIÓ 
DE CENTRE 

● Acollida 
● Comunicació 
● Estructura i gestió de recursos 
● Norma 
● Participació 
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2.2. INTRODUCCIÓ-CONTEXTUALITZACIÓ (CENTRE I ENTORN- ref.PEC) 

L’Institut Salvador Seguí  es un centre públic de formació professional. 
Som un institut que es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, 
de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat 
docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de 
preservació de l’equitat, de cerca de l’excelꞏlència i de respecte a les idees i les 
creences dels alumnes.  
 
L’Institut Salvador Seguí està situat al districte de Sant Martí a Barcelona, 
concretament al barri de la Verneda i la Pau. 

S’imparteix Formació Professional inicial, ocupacional i contínua.   
Està especialitzat en Imatge Personal, Sanitària (salut bucodental) i Serveis a la 
comunitat.  
El curs 2017-18, imparteix els següents cicles i estudis:  
 
Família sanitària:  

- Cures auxiliars d’infermeria, de grau mitjà 
- Higiene bucodental, de grau superior 
- Pròtesis dental, de grau superior 

 
Família d’imatge personal:  

- Caracterització i maquillatge professional, de grau superior 
- Estètica i Bellesa, de grau mitjà 
- Perruqueria i cosmètica capilꞏlar, de grau mitjà 
- Assessoria d’imatge personal i corporativa, de grau superior 
- Estètica integral i benestar, de grau superior  
- Estilisme i direcció de perruqueria, de grau superior 
- PFI d'Imatge personal 

 
Família de serveis a la comunitat 

- Educació infantil, de grau superior (modalitat presencial i dual) 
- Integració social, de grau superior (modalitat presencial i dual) 
- Atenció a persones amb situació de dependència, de grau mitjà 
- Animació sociocultural i turística, de grau superior 
- Mediació Comunicativa, de grau superior 

 
A més dels estudis indicats el centre té una carta de serveis que presta a les 
empreses. La carta de Serveis a les empreses es pot consultar a la nostra web.  
 
Respecte l’estudi dels alumnes de Grau mitjà hem de tenir en compte que els 
interessos de l’alumnat són força variats. Ens podem trobar amb alumnes amb 
idees molt clares i que saben què volen quan cursen aquests estudis, o, trobar-
nos amb alumnes que s’han apuntat a un cicle sense tenir clars els objectius 
acadèmics. Fins i tot pot haver-hi casos d’alumnes que han aprovat l’etapa 
anterior amb dificultats acadèmiques i baixa motivació pels estudis. D'altra banda 
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també trobem persones que tenen experiència laboral al camp professional i que 
volen obtenir una titulació. 

Aquesta diversitat d’alumnat es té present en els equips de cicles i obliga a 
estructurar aquesta etapa d’una forma molt específica, tenint molt present la 
necessitat de re-vinculació: tot aquell que es vincula a algú o alguna institució 
tendeix a no damnificar-lo i l’aprenentatge vivencial que inclogui competències 
personals i clau recolzades en valors que realment afavoreixen una societat 
democràtica i diversa com la solidaritat, el respecte i la pau. 

En els cicles de grau superior, malgrat que tenen una mateixa orientació al món 
del treball, l’alumnat és diferent per diversos aspectes: l’edat, la procedència i, 
fins i tot, els seus interessos. En aquesta etapa ens podem trobar, també, amb 
situacions molt diverses. Per esmentar-ne algunes: alumne procedent de 
batxillerat, amb un bon aprenentatge, interessat en cursar un cicle concret amb 
objectius clars; alumne que no ha aconseguit la nota suficient a la selectivitat i 
s’apunta a fer un cicle formatiu; alumnes que, després d’uns anys d’haver deixat 
els estudis retornen al sistema a través de les proves d’accés. L’enfocament 
pedagògic d’aquesta etapa està més centrat a donar una formació actualitzada i 
lligada a les necessitats del món empresarial.  

Som un centre amb bagatge en la implantació d’un sistema de qualitat que ens 
guia cap al camí de la millora contínua, per aquest motiu hem plantejat un pla de 
convivència basat en tres fases:  1. Diagnòstic que ens permeti l’estudi de factors 
que poden influir en la convivència al centre, 2. Planificació d’un pla estratègic i 
el seguiment de les accions que se'n derivin, a través de la proposta d’uns 
indicadors.  3. Avaluació i proposta de nous objectius de millora. 

El nostre institut manté sempre una mirada receptiva i empàtica amb el seu 
entorn proper, participant amb associacions i entitats del barri de Sant Martí, 
compartint projectes, espais, i recursos. Així com a través de la xarxa d’empreses 
colꞏlaboradores en la formació de l’alumnat en pràctiques, formació dual, procés 
d’assessorament i reconeixement i xarxes del Departament d’educació  
(Mobilitat, Activa’t, EmprenFP, ...). 

 

2.3. RELACIÓ AMB D’ALTRES DOCUMENTS DEL CENTRE: PEC, PAT, PCC, 
PGD, PROTOCOLS  DE PREVENCIÓ,  DETECCIÓ I INTERVENCIÓ EN 
SITUACIONS GREUS PER LA CONVIVÈNCIA 

Els punts on es relaciona el Pla de convivència de centre i el PEC es defineix a 
l’apartat 2.1 (pàgina 7) d’aquest document. 

Els punts on es relaciona el Pla de convivència de centre les NOFC es defineix 
a l’apartat 2.1(pàgina 9) d’aquest document. 

En referència als protocols de prevenció, detecció i intervenció en situacions 
greus per la convivència el centre ha penjat tota la informació que fa referència 
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als protocols i orientacions del Departament d’Ensenyament al PAT, plataforma 
Moodle. 

 

 

Tanmateix a les NOFC, es disposa al capítol 3. Règim disciplinari de l’alumnat 
(pàgina 54-55) la descripcions d’actuacions a seguir en cas que l’alumnat tingués 
alguna conducta greu: 

● Secció 1.Conductes greument perjudicials per la convivència en el 
centre o falta greu. Conductes sancionables. 

● Secció 2.Sancions imposades. 
● Secció 3.Competències per imposar les sancions. 
● Secció 4.Prescripció. 
● Secció 5.Graduació de les sancions. Criteris. 
● Secció 6.Tramitació d’expedient disciplinari. 
● Secció 7. Responsabilitat penal. 
● Secció 8. Garanties i procediment en la correcció de les faltes. 
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3.COM SOM? QUÈ HEM FET FINS ARA?  COM ESTEM? 

 
3.1. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS SEGUIT EN L’ELABORACIÓ DEL PLA DE 
CONVIVÈNCIA 
 
Punt de partida:  
 
El motor d’inici en l’elaboració del pla de convivència de centre es resumeix en 
dos fets  : 
 

1. El Departament d’Ensenyament ens comunica al curs 2016/17 la 
necessitat de la creació d’un Pla de convivència de centre segons la  Llei 
orgànica 2/2006 , 3 de maig, educació. Amb data límit 17/03/2020. 

2. Al curs 2016/17, els grups de grau mitjà van incrementar-se amb el nou 
desplegament curricular, especialment a la família d’imatge personal. Es 
va observar que el nombre d’alumnes menors d’edat va augmentar 
significativament així com les NESE dins d’un mateix grup classe. Aquests 
fets s’acompanyaven d’un increment molt notori d’intervencions 
disciplinàries i de mediació en relació a conflictes que van crear un clima 
de desconfort en la convivència del centre expressat per alumnes, 
professors, tutors i la pròpia direcció. Davant de la sensació d’impotència 
i desbordament de la situació, es demana formació i recursos per afrontar 
la situació. Així com es valora l’oportunitat de crear un grup impulsor que 
iniciï la planificació del Pla de convivència de centre vinculat al nou PAT. 
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Cronograma sobre la diagnosi inicial dels grups amb més necessitats de CFGM 
respecte les intervencions sobre situacions de conflicte realitzades per tutors/s i 
prefectura d’estudis. 
 

 

Mesures proposades: 

● Disseny i planificació per part de la direcció de centre del projecte de 
convivència: proposta d’un pla pilot  amb visió estratègica d’expansió 
progressiva a tot el centre. 

● Creativitat en la concreció dels recursos disponibles. Creació de les  
condicions per a poder abordar la qüestió de la convivència: creació d’una 
estructura de persones que liderin el projecte, estudi de temps (periodicitat), 
de recursos i espais de reunió... La recerca de solucions. implica flexibilitat, 
apertura,  i capacitat de incentivar la comunicació. 

● Generar motivació per iniciar el projecte. 
● Clarificar inicialment el tema partint de l’ anàlisi de la realitat i necessitats del 

centre. 
● Recercar especialistes en el tractament del conflicte de forma positiva en 

l’àmbit de l’educació. Formació en Enfocament Restauratiu Global. 
● Visionar l’ estratègica: metodologia de processos i procediments  de 

colꞏlaboració: avantatges i limitacions del plantejament, quines experiències 
coneixem semblants. 

● Abordar les resistències i dubtes que puguin sortir al grup. 
● Definir el perfil i funcions dels assessors en el procés d’implantació. 

 
● Formació de l’equip impulsor de centre sobre ERG per l’especialista Mònica 

Albertí. Es valora molt positivament la seva orientació. Aquesta formació ha 
constat de; 

1. Tastet restauratiu (curs 2016/17) 
2. Dues formacions al professorat (curs 2017/18-2018/19) 
3. Formació específica grup impulsor-  fusió amb projecte d’innovació 

de centre en simulació restaurativa (curs 2019/20). 
 

● Revisió general realitzada de la situació de la convivència al centre. Realitzant 
diferents moments d’enquesta a la comunitat educativa durant els dos darrers 
cursos: equip de millora, tutors/es, alumnat, famílies, PAS.. 

 
● Planificació de la convivència en el centre .Introducció de noves estructures 

educatives com la Comissió de Convivència i Mediació, composta per les 
següents coordinacions de centre: 

o Convivència  
o PAT 
o Orientació i mediació 
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o Emprenedoria 
o Formació 
o Activitats extraescolars  
o Comissió d’igualtat de gènere i coeducació 

amb connexió directa amb l’equip directiu i consell escolar (representants del 
professors i alumnes). Constituïda el curs 2017/2018. 

● Treballem la provenció i la prevenció: un marc protector que dóna resposta 
des d'un punt de vista didàctic i organitzatiu a l’establiment de la prevenció 
de la violència escolar i la promoció de la convivència pacífica. 

● Processos d’elaboració democràtica i participativa de les normes de 
convivència amb un ERG (preventiu, proactiu i responsiu) i que inclogui les 
principals responsabilitats del centre amb una visió integral (veure esquema 
de centre, pàgina 22).  

● Fusió del PAT i Pla de convivència a través de la plataforma Moodle, amb 
l’objectiu de facilitar l’accés i la participació de tot el claustre, especialment 
activa dels tutors/es. Així com evitar que el PAT i Pla de convivència es  
transformi en un document estàtic. El PAT treballa a nivell personal, 
acadèmic i professional (informe personal d’orientació professional- IPOP), 
el Pla de convivència proposa activitats temporitzades relacionades amb la 
creació de grup, assoliment de competències emocionals , comunicatives i 
relacionals, creant una cohesió de grup que permet treballar competències 
associades amb la resolució positiva del conflicte (enfocament restauratiu 
preventiu i responsiu) i així finalment permet resoldre casos concrets de 
forma restaurativa. 
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● Creació de la figura del cotutor als grups de CFGM, amb l’objectiu d’ajudar 
els tutors/es per fer possible la dinamització d’activitats de tutoria proposades 
al PAT i Pla de convivència. 
 

● Proposem la revisió del desplegament del marc curricular i organitzatiu de 
centre. La bona convivència es la base o clima necessari per l’assoliment de 
les competències professionals i  competències relacionades amb valors. 
Tota la comunitat educativa ha de ser conscient del canvi de mirada i de la 
corresponsabilitat associada, on el grup impulsor té un paper clau. El treball 

dels equips de cicle inclouen aquest fet en la proposta d’objectius anuals. 
● Pla de millora de tallers i espais educatius que facilitin el desplegament de 

noves metodologies a l’aula i la creació d’ambients amables que afavoreixin 
l’aprenentatge vivencial. 

 
● Treball conjunt família-escola. Posem especial atenció en la relació amb les 

famílies dels alumnes menors. Assegurem a través de la figura del tutor/a, el 
treball en equip respecte l’orientació i acompanyament de l’alumnat. 
 

● Treball en xarxa. El centre s’afegeix a les xarxes proposades pel Departament 
que facilitin la compartició d’experiències i metodologies per la millora 
contínua. Així com també participem en projectes de barri, afavorint l’obertura 
del centre al seu entorn més directe. El centre també disposa d’un Servei 
d’orientació juvenil gestionat per Coordinació d’Orientació i al PAT s’ha creat 
un directori de recursos que faciliten l’atenció dels tutors respecte l’orientació 
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als alumnes. Aquest directori consta dels següents contactes de proximitat 
validats: 

o Orientació acadèmica 
o Orientació laboral 
o Orientació per abandonament 
o Anticoncepció i sexualitat. 
o Violència masclista 
o Addiccions i drogodependències 
o Ajut psicològic  
o Serveis Socials 
o Mossos d’Esquadra 
o Guàrdia Urbana 
o Necessitats educatives 

 
 

● Difusió del projecte tant a nivell de centre (claustres, Moodle, web...) com a 
nivell extern: colꞏlaboracions amb el Departament compartició de bones 
pràctiques i jornades d’innovació, cadena ser, TV3... 

 
● Incorporarem als plans d’acció tutorial i als plans de reglaments de 

convivència els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i 
intersexuals, així com per la conscienciació i la prevenció de violència per raó 
d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i oferim 
mecanismes als tutors i professorat perquè detectin situacions de 
discriminació o exclusió de qualsevol persona per dites raons. Llei 11/2014,  
del 10 d’octubre. A l’entrada del centre s’ha creat un mural de benvinguda i 
informatiu de recolzament al colꞏlectiu LGTBI per facilitar que tothom se senti 
ben acollit i representat des de el mateix moment que entra per la porta del 
nostre centre. 

 
● Desenvolupament i seguiment del projecte. Realitzem una autorevisió i 

autoavaluació del pla de convivència proposat. Tracta de ser el més concret, 
realista i clar possible, de tal forma que s’obtingui una visió compartida i 
ordenada per categories de les principals evidències en les quals es 
manifesten els problemes de convivència. En aquest sentit, no només és 
important que s’especifiquin les situacions on es presenten conflictes, sinó 
també que s’analitzin quines són les respostes més habituals que es vénen 
adoptant al centre per fer-hi front i valorar-les. 

Cal valorar on, quan i amb quina freqüència es produeixen, així com quins grups  
són els afectats i quines persones es veuen implicades, quina resposta dóna el 
professorat i les famílies, i quina efectivitat ha tingut. 
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Aquesta autorevisió tindria com a objectius:  

● Donar sentit al projecte, prendre consciència de la naturalesa de 
   la problemàtica i tenir una visió de les diferents percepcions dels 
   grups de convivència al centre. 

● Elaborar un llenguatge compartit sobre el tema. 
● Construir coneixement rellevant sobre la pròpia realitat i 

experiència. 

D’aquesta autorevisió, s’inicia la clarificació i recerca de les solucions als 
conflictes de convivència així com el pla d’actuació i les prioritats a seguir, 
sempre amb una mirada cap a l’enfocament restauratiu que facilita la 
reparació de danys a totes les persones implicades, fent de cada experiència 
una oportunitat d’aprenentatge i millora de les relacions personals i grupals.  

 

Propostes que s’han plantejat per a  la millora contínua de la 
convivència fruit de la autorevisió dels darrers dos cursos (2017/18, 2018/19): 

 

1.Ser conscients que un coneixement més ajustat de l’alumnat permet una 
millor resposta educativa. 

2.Intentar treballar sobre el currículum per desenvolupar més les 
competències emocionals, comunicatives i democràtiques. 

3.Estimular i consolidar el funcionament del grup classe, especialment al 
voltant  de la figura del tutor/a i l’elaboració i acceptació conjunta de les 
normes de convivència i comportament a classe. 

4.Sempre que sigui possible fer partícep a les famílies en referència als temes 
de convivència. 

5. Revisar i millorar les estratègies docents de gestió de l’aula: interacció 
verbal i no verbal, discurs docent, estil motivacional i reacció immediata a la 
disrupció. 

6.Desenvolupar en tots els membres de la comunitat educativa habilitats de 
comunicació i resolució positiva de conflictes. 

7.Crear instruments i estructures en el nivell institucional del centre per 
promoure una convivència més racional i saludable (comissions, grups de 
mediació, voluntariat...). 

8.Treballar amb les normes de convivència del centre de forma democràtica 
amb la participació de tots els sectors de la comunitat educativa (elaboració, 
aplicació i com actuar quan són infringides). 

9.Garantir la seguretat al centre. 



 

 

Document elaborat per: COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Data: MARÇ 2020 

Arxiu: PLA DE CONVIVÈNCIA

Página 26 de 64 
 

 

10. Vetllar per la formació , suport i orientació del professorat que forma el 
grup de treball del Pla de convivència. Fomentar l’intercanvi de coneixements 
i experiències entre professorat del mateix centre i d’altres. 

11.Introduir les propostes als objectius anuals de cicle i pensar en indicadors 
de seguiment. 

Un cop detectada una necessitat i marcada com a objectiu de millora del Pla 
de convivència caldria: 

a) Justificar la importància de la proposta basant-se en l’autorevisió anterior. 

b) Objectius educatius que es pretenen assolir amb la posada en pràctica    de 
la mesura. 

c) Mesures o accions concretes que facilitin el desplegament de la proposta. 

d) Avaluació de la mesura. Caldrà definir què, com, qui i quan es realitzarà. 

 

FASES 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
FORMACIÓ  ERG ERG ERG ERG SIMULACIÓ 

REST.
ANÀLISI DIRECCIÓ DIRECCIÓ EQUIP 

DE 
MILLORA

PROFESSORAT 
FAMÍLIES  
ALUMNES 
PAS 
ESPAIS 

 

DIAGNÒSTIC X X X X
PLA 
ESTRATÈGIC 

X X X X X 

PLA D’ACCIÓ X X X X X
AVALUACIÓ X X X X X
PLA DE 
CONVIVÈNCIA 

   X X 

Cronograma del procés d’elaboració del Pla de convivència: 
 

El document final del Pla de convivència es preveu estigui aprovat per direcció a 
finals de febrer del 2020 i pel Consell escolar el 5 de març del 2020.  Serà 
presentat al Claustre en la primera reunió planificada al calendari de curs, el 4 
de març del 2020. 
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3.2. DIAGNÒSTIC DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE 
 
Al curs 2016/17, es va realitzar una anàlisis dels indicadors i punts febles 
detectats pels equips de cicle per part de la direcció, caps d’estudi i caps de 
departament. 
 
Es va determinar un increment d’absentisme i baixada en l’indicador d’alumnat 
graduat, especialment en grups de CFGM d’imatge personal. 
 
L’anàlisi de les necessitats dels grups de GM, especialment d’imatge personal, 
per elevat nombre i perfil d’alumnat es caracteritzaven per: 
 

1.Dèficits a nivell personal 
2.Dèficits a nivell familiar 
3.Dèficits educatius 
4. Retards d’aprenentatge 
5.Dèficits cognitius conceptuals o procedimentals 
6.Manca d’un ambient que els faciliti l’estudi 
7.Manques d’organització i planificació de l’estudi 
8.Mancances de convivència i gestió de conflictes 
9. Addiccions 
10. Problemes psicològics 

 
Aquests fets s'acompanyaven, com hem comentat, d’un increment molt notori 
d’intervencions disciplinàries i de mediació en relació a conflictes que van crear 
un clima de desconfort en la convivència del centre expressat per alumnes, 
professors, tutors i la pròpia direcció. Davant de la sensació d’impotència i 
desbordament de la situació, es demana formació i recursos per afrontar la 
situació. Així com també es valora l’oportunitat de crear un grup impulsor que 
iniciï la planificació del Pla de convivència de centre. Es va demostrar que el 
model punitiu no era eficaç. 
 
Al curs 2017/2018, es va realitzar una enquesta a l’equip de millora del centre 
respecte la percepció de la convivència al centre, en la pàgina 28 es poden 
observar els resultats. 
 
Com a punts febles, es perceben els punts següents: 
 

● Comunicació amb les famílies, ja que tenim un % elevat d’alumnes 
majors d’edat 

● Manca d’espais per facilitar noves metodologies 
● Pati poc aprofitat per l’esbarjo de l’alumnat 
● Dificultats en la gestió de l’aula en cas de presentar-se conflictes. 
● Caldria una millora i actualització del servei de mediació 
● Percepció de necessitat de formar-se més en àmbits de la millora de la 

convivència. 
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Els punts forts més destacables serien: 
 

● Relacions entre el professorat 
● Percepció que el professorat és valorat per l’alumnat 
● Bona integració de la diversitat funcional en la convivència al centre. 
● La percepció general de l’ambient de l’aula és positiva. 
● En tutoria s’inverteixen molts esforços en la millora de la convivència i 

cohesió de grups. 
● El centre està obert al seu entorn. 

 
 
Al curs 2019/20, s’han realitzat els diagnòstics següents de la convivència al centre: 
 

a) Tutors/es de centre respecte el PAT i Pla de convivència al Moodle 
 
Es va preguntar als tutors/es sobre les dinàmiques proposades al PAT/Moodle 
respecte la prevenció del conflicte a través de la guia de mediació proposada. 
 
Les conclusions són que encara que es considera una molt bona eina de consulta i 
guia pels tutors/es caldria proposar una reorganització dels continguts, ja que l’excés 
d’activitats i l’estructura escollida resulta poc entenedora i a vegades poca facilitat 
d'accés fàcil a la informació necessitada. 
 
La Coordinació de PAT i Convivència han proposat una nova organització i proposta 
d’activitats dins dels  objectius pel curs 2019/20 del Pla de convivència. 
 
 
b) Famílies de menors.  
 
Es considera important tenir una idea de la percepció que tenen les famílies del 
menors respecte l’ambient de convivència al centre. Per aquest motiu s’ha formulat 
un qüestionari que serà lliurat a tutoria. 
 
El resultat ha estat el següent:  
 
La mitjana de valoració de la percepció de l’ambient de la convivència de centre és 
de: 8 
 
La mitjana de valoració de la percepció de l’ambient de la convivència als teus grups 
classe és de: 8 
 
Es consideren punts forts treballats des del pla de convivència: 

 
● Comunicació 
● Educació en l’esforç 
● Educació en el respecte 

 
      Es consideren punts de millora: 

● Conflictes greus 
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● Inclusió 
● Educació socioemocional 
 
 
 
c) Professors/es.  
 
A febrer del 2020, s’ha realitzat una enquesta google forms al professorat per valorar 
quantitativament la valoració de l’ambient de convivència del centre i quins punts 
dels àmbits que es treballa es consideren punts forts i dèbils del centre. 
La participació ha estat de 105 membres del professorat. 
 
La mitjana de valoració de la percepció de l’ambient de la convivència de centre és 
de: 8.05 
 
La mitjana de valoració de la percepció de l’ambient de la convivència als teus grups 
classe és de: 7.94 

 
Els resultats han estat els següents: 
 
Es consideren punts forts treballats des del pla de convivència: 
 
● Educar en el respecte 
● Educar en l’esforç i responsabilitat 
● Participació 
● Gestió positiva del conflicte 

 
      Es consideren punts de millora: 
 

● Educació socioemocional 
● Absentisme 
● Comunicació  

      
 

d) Alumnat:  
 
A febrer del 2020, s’ha realitzat una enquesta google forms a l’alumnat per valorar 
quantitativament la valoració de l’ambient de convivència del centre i quins punts 
dels àmbits que es treballen al Pla de convivència es consideren punts forts i/o dèbils 
del centre. S’ha escollit l’espai de tutoria i s’ha aconsellat des de la coordinació del 
PAT, que els tutors/es proposin una dinàmica prèvia en piràmide per  presentar  al 
grup classe  els conceptes relacionats amb els àmbits que es treballen des de el Pla 
de Convivència. 
 
La participació ha estat 334. 
 
La mitjana de valoració de la percepció de l’ambient de la convivència de centre és 
de: 7.6 
 
La mitjana de valoració de la percepció de l’ambient de la convivència als teus 
grups classe és de: 7.3 
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Els resultats han estat els següents: 
 
Punts forts: 
 
● Educar en l’esforç 
● Educar en el respecte 
● Inclusió 
● Acollida 
 
Punts de millora: 
 
● Absentisme 
● Norma 
● Gestió de recursos 
● Educació socioemocional 

 
Propostes de millora:  

● Incrementar els projectes entre grups de diferents cicles 
● Millora d’espais: condicionament, aula estudi, cantina, espais més didàctics... 
● Treballar més a tutoria els conflictes de forma positiva i com a oportunitat 

d’aprenentatge comú. 
 

  e) PAS: 
 
  A febrer del 2020, s’ha realitzat una enquesta anònima al personal del PAS del   centre: 
administració, consergeria i neteja. 
 
 La valoració quantitativa sobre l’ambient de convivència al centre és de : 8.1 sobre 10. 
 
 Del llistat d’àmbits  treballats al Pla de convivència es consideren  punts forts: la inclusió, 
la participació i la coeducació. 
 
 Del llistat d’àmbits  treballats al Pla de convivència es consideren  punts de millora: la 
comunicació, l’aplicació de les normes del centre i l’absentisme. 
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Conclusions de la diagnosi realitzada a la comunitat educativa el curs 2019/20: 
 
 

ÀMBITS COMUNICACIÓ ESFORÇ RESPECTE EDUCACIÓ 
EMOCIONAL

PARTICIPACIÓ ABSENTISM
E 

NORMA 

FAMÍLIA 1 1 1 -1  -1  

PROFESSO
RAT 

 1 1 -1 1 -1  

ALUMNAT -1 1 1 -1  -1 -1 

PAS -1    1  -1 

RESULTATS -2 3 3 -3 2 -3 -2 

 
PUNTS FORTS 
PUNTS DE MILLORA 
 
 
Aquests resultats es tindran en compte en la memòria de final de curs i en el 
plantejament d’objectius pel pla anual de convivència 2020/21. 
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4.QUÈ VOLEM ACONSEGUIR? 

 
 
4.1. OBJECTIUS 
 
Compromís amb el projecte: “MILLORAR  LA CONVIVÈNCIA COM OBJECTIU 
D’ÈXIT EDUCATIU, PERSONAL, SOCIAL I PROFESSIONAL”. 
 
 
4.1.1.Fomentar la cultura escolar per la pau: 

La definiríem com les creences i valors que dominen en una organització i que 
operen en ella de forma inconscient o semi conscient. Té relació amb les formes 
diferents de pensar, sentir i percebre en l’organització. 

Una cultura escolar que promou una convivència pacífica es caracteritza per 
potenciar el compromís de tota la comunitat educativa amb la transformació dels 
conflictes. Es posa de manifest amb la participació de tota la comunitat educativa 
en la política i decisions de l’escola, especialment en els processos d’elaboració 
de les normes i en la resolució de conflictes. Els processos de millora de la 
convivència han de formar part de la vida quotidiana del centre. És fonamental 
potenciar la participació dels alumnes, i la colꞏlaboració de les famílies sempre 
que sigui possible, sobretot en cas de menors. 

La participació dels alumnes en la millora de la convivència del centre és 
primordial no només perquè contribueix a desenvolupar una regulació autònoma 
del seu comportament, sinó perquè són ells qui tenen coneixement més directe 
dels problemes de les agressions entre iguals. D’altra banda l’ajuda és una de 
les activitats que desperta major motivació i els primers beneficiats són els 
alumnes. 

 

4.1.2.Atendre  la diversitat 

Es fa necessari un nou enfocament en la forma d’entendre la diversitat dintre de 
la cultura escolar, cal abandonar la visió centrada en el dèficit, i adoptar la mirada 
que tots els alumnes són únics i diversos i cal aprofitar aquesta diversitat com a 
estímul per a l’aprenentatge i no com un problema a solucionar. L’atenció a la 
diversitat ha d’estar present en tots els nivells de resposta d’un centre educatiu: 
organitzatiu, curricular, metodològic i didàctic. 

Una nova metodologia didàctica implica com  a component base una nova 
organització d’aula. De fet les estratègies didàctiques són al mateix temps 
organitzatives (racons, tallers, treball en projectes, treballs cooperatius...)però 
també d’organització del professorat per atendre aquest esquema didàctic. 
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No caldria recordar que l’organització escolar heretada de l’època industrial 
estava dissenyada per homogeneïtzar els processos d’ensenyament i 
aprenentatge, i per tant, no serveix per a atendre a la diversitat. 

 

4.1.3.Participació i treball en equip 

El compromís del professorat és un motor essencial del canvi educatiu. Implica 
la participació activa en la millora, mitjançant el treball colꞏlaboratiu coordinat, 
establint adopció de criteris comuns en relació amb l’educació en valors i 
metodologies participatives i garantint la coherència en l’aplicació de les normes 
de centre amb enfocament restauratiu global. 

 

4.1.4. Avaluació i desenvolupament professional 

Es tracta d’una bona predisposició per a que el centre es transformi en subjecte 
d’aprenentatge, i per fer-ho realitat l’escola ha ser conscient de la seva realitat a 
través de processos d’autoavaluació. 

Els centres educatius necessiten definir la seva política de formació i 
actualització del professorat , i cada cop aquesta no es pot centrar únicament en 
l’ individu, sinó en la potenciació dels equips de millora del centre . Com per 
exemple: l’ estratègia de gestió  de conflictes, la gestió d’aula i metodologies 
cooperatives que permetin augmentar la capacitat de resposta a la diversitat dels 
alumnes, afavorint el seu progrés i evitant l’exclusió dels estudiants en situació 
de risc: flexibilitat als currículums, als agrupaments d’alumnes, metodologies... 

 

4.1.5. Coordinació amb l’entorn 

És important destacar la necessitat d’establir xarxes de colꞏlaboració i 
coordinació amb organismes i institucions públiques i privades que reforcin la 
labor del centre educatiu, especialment amb els serveis municipals com el Pla 
Jove, Centres d’orientació juvenils, EAPs ,et… Així com la participació en xarxes 
de suport i compartició d’experiències amb d’altres centres: Activa, Orienta, 
Emprèn… 

Respecte a l’entorn més directe estem molt receptius a totes les col.laboracions 
d’ aprenentatge -servei, cooperació amb entitats del barri, compartició d’espais, 
etc.., que donen més força i dinamisme a la funció social a què aspira el Pla de 
convivència de centre. 
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4.2.ESTRUCTURES I ESTRATÈGIES PER LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA 
 

4.2.1.ESTRUCTURES 

 

DIRECCIÓ I LIDERATGE 

El paper de la direcció i de l’equip directiu en relació amb tot el procés de millora 
de la convivència és imprescindible. Això implica seguir un seguit d’iniciatives: 
poder imaginar la visió de futur de millora del centre en relació amb la 
convivència, impulsar el procés d’un model colꞏlectiu despertant compromisos, 
planificar el procés de canvi, facilitar els canvis organitzatius, curriculars, avaluar 
i reforçar els participants i gestionar els conflictes que puguin produir-se. 

Un lideratge eficaç distribuït per tota la comunitat educativa on destaqui la 
importància d’impulsar la innovació i la millora dels processos educatius i de 
convivència. 

Cal una direcció compromesa activament, però també impulsora de la 
participació autònoma i coordinada d’altres responsables de programes, 
reconeixent la seva labor i facilitant les condicions per la seva realització. 

 

PREFECTURA D’ESTUDIS-DIRECCIÓ 

Correspon als membres de prefectura d’estudis coordinar les primeres 
intervencions davant accions contràries a les normes del centre que presenten 
conflictes greus o molt greus. El procediment d’intervenció seguirà les següents 
pautes: 

‐ Aturada d’hostilitats. 
‐ Reconeixement de responsabilitats. 
‐ Plantejament d’optar per la via restaurativa de forma voluntària, honesta i 

conscient o pel contrari optar per la via sancionadora. 
 

Els Caps d’estudis tenen un paper clau en la detecció de necessitats i tot els 
processos restauratius que es puguin endegar (mediacions, reunions 
restauratives, cercles, etc..), és per aquest motiu que forma part de la comissió 
de convivència del centre. 

També tenen una funció de suporta l’acció tutorial en aspectes relatius a les 
normes de convivència, conjuntament amb la coordinació del PAT. 
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COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

Un factor decisiu per a la millora de la convivència del centre és el plantejament 
d’un pla de de millora anual. 

Si es pretén garantir la integració coherent de les diferents polítiques de millora 
de la convivència i el seguiment sistemàtic de les mateixes, es requereix un 
òrgan, amb legitimitat democràtica i institucional a la vida del centre, que hauria 
de ser la comissió de convivència de centre. 

La comissió de convivència representa un òrgan mediador i de tractament de 
conflictes que s’ocupa de la planificació, gestió i avaluació de la convivència al 
centre. 

És l’òrgan encarregat per direcció per establir els criteris per a la determinació 
de sancions d’acord amb les NOFC del centre. És l’encarregada de marcar les 
directrius del projecte de convivència, així com conèixer i avaluar el seu 
seguiment. 
 
Característiques bàsiques: 

● És un referent democràtic de l’autoritat de centre. 
● És un òrgan colꞏlegiat que actua per delegació del Consell escolar. 
● És un equip que promou la meditació restaurativa. 
● És l’encarregat de la planificació, gestió i avaluació de la millora de la 

convivència escolar. 
 

Els integrants de la comissió de convivència serien: 

● Direcció, que actua a com a presidenta 
● Coordinació del Pla de convivència/Cap d’estudis  
● Coordinació de PAT 
● Coordinació de formació /Cap d’estudis 
● Coordinació d’orientació i mediació escolar 
● Coordinació d’activitats extraescolars 
● Coordinació d'emprenedoria 
● Representació dels alumnes (Consell escolar) 

 
 
FUNCIONS: 
 
Funcions de la comissió de convivència: 

● Analitzar la situació de la convivència al centre. 
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● L’elaboració del Pla de convivència del centre, així com la seva avaluació 
i activitats de convivència (equips de mediació, alumnes ajudants, 
participació de delegats...) 

● Establir i revisar objectius i criteris de planificació del projecte i les 
activitats de convivència 

● Establir i revisar els procediments d’elaboració i revisió de les normes de 
centre i de les normes d’aula. 

● Establir i revisar els criteris per assignar sancions i realitzar el seguiment 
de les mateixes. 

● Establir criteris per dirigir reconeixements del centre a membres de la 
comunitat educativa per les seves actuacions en relació amb la millora de 
la convivència. 

● Establir i revisar els criteris de l’aplicació de l’enfocament restauratiu en la 
gestió de conflictes, definint les vies d’actuació restauratives o de sanció 
si fos necessari. 

● Valorar l’activació dels protocols del Departament d’Ensenyament en 
casos d’assetjament entre iguals, abús o violència. 

● Establir criteris de coordinació amb serveis municipals: mossos, serveis 
socials, EAP... 

● Impulsar la participació dels diferents membres de la comunitat educativa. 
● Impulsar les activitats de la formació relacionada amb la millora de la 

convivència. 
● Impulsar iniciatives solidàries. 
● Fomentar la reflexió i la presa de consciència personal i colꞏlectiva sobre 

events de valor moral. 

● Gestió de campanyes orientades a la millora de la convivència. 
● Dinamització de cercles de convivència, junta de delegats de centre, 

comissió de gènere, coordinació d’activitats, servei d’orientació... 
● Realització d’enquestes sobre temes relatius a l’avaluació del clima de 

convivència al centre. 
● Disseny d’estratègies de difusió i informació a través dels canals de 

comunicació del centre. 
● Incorporació del funcionament del projecte de convivència en els 

documents institucionals del centre que fan referència a la convivència. 
La descripció del sentit i funcions al PEC, NOFC. Així com la creació del 
document marc del Pla de Convivència de centre aprovat per direcció , 
consell escolar i claustre. 

● Elaborar materials per treballar en diferents aspectes sobre la millora de 
la convivència. 

● Proposar orientacions per a l’elaboració del pla d’acció tutorial. 

● En casos particularment complexos o que no es poden resoldre pels 
canals ordinaris, la comissió de Convivència sempre en coneixement de 
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la direcció, pot adreçar-se a la Unitat de Suport a la Convivència Escolar 
(telèfon:935516968adreça,adreçaelectrònica: info.educacio@gencat.cat)
que és una unitat d’assessorament telefònic i si cal també presencial, 
formada per professionals docents, de la Inspecció educativa i de 
l’Assessoria jurídica del Departament d’Ensenyament. 

Coordinació del pla de convivència 
 
Es proposa una persona vinculada a direcció amb formació en enfocament 
restauratiu global i capacitat de treball en equip. 
La seva funció principal és vetllar per la millora contínua de la bona convivència 
al centre mitjançant les següents accions: 
 

1. Coordinar la comissió de convivència de centre. 
2. Liderar la planificació del pla anual per la millora de la convivència 
3.  Realitzar el seguiment d’objectius, indicadors i memòria corresponents. 
4. Facilitar la difusió del Pla de convivència. 
5. Coordinar l’actualització del document marc del Pla de convivència, així 

com l’aplicació del  PAT-Moodle, conjuntament amb els membres de la 
comissió de convivència. 

6. Impulsar totes aquelles accions i estratègies vinculades a la millora de la 
convivència. 

 
 

Règim de funcionament: 

● La comissió es reunirà un mínim d’una reunió per trimestre.  
● S’informarà a la directora per part de la coordinadora del projecte de 

convivència. Caldrà fer acta de cada sessió. Es podrà nombrar un 
secretari. 

● Els motius de reunió podran ser per sessió plenària o per comissions de 
treball. 

● La comissió redactarà un pla anual de treball que formarà part del 
programa general anual de centre. 

● La comissió emetrà una memòria anual de les activitats realitzades, 
seguiment d’indicadors , revisió d’objectius i propostes de millora. 

 

Entenem que una eina fonamental al servei d’aquesta comissió és l’equip de 
mediació i tractament de conflictes 

 que hauria d’estar connectada a la comissió de convivència, però alhora hauria 
de mantenir certa autonomia que faciliti la seva gestió organitzativa i de 
funcionament. 

 

 



 

 

Document elaborat per: COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Data: MARÇ 2020 

Arxiu: PLA DE CONVIVÈNCIA

Página 38 de 64 
 

 

COMISSIÓ D’ALUMNES 

L’aula i el centre educatiu en general haurien de transformar-se en llocs on es 
realitzin pràctiques en les quals els alumnes puguin exercitar i desenvolupar 
capacitats imprescindibles per prendre part en la vida social i professional: 

o Participar en les deliberacions colꞏlectives a través dels cercles 
d’aula, aportant la seva opinió, defensant el seu punt de vista i 
prenent decisions, com per exemple  l’elaboració de les normes 
d’aula, o de la revisió de les mateixes, d’analitzar l’evolució de la 
classe, planificar activitats de caràcter cultural, opinar i decidir 
sobre aspectes de la seva organització de l’activitat d’aula... 

o Comprometre’s en projectes colꞏlectius reals, en els quals s’hagi 
participat a través de la negociació i en els que, per tant, cal 
assumir una responsabilitat individual i colꞏlectiva. 
 

Els delegats i la junta de delegats són òrgans de la participació d’alumnes 
reconeguts dintre de l’ organització escolar. El seu paper és essencial en 
l’aprenentatge d’una convivència participativa, democràtica i responsable. Entre 
les funcions de la junta de delegats es troben: 

o Presentar a l’equip directiu propostes per l’elaboració del projecte 
educatiu de l’institut i la programació general anual (PGA). 

o Elaborar informes pel Consell escolar a iniciativa pròpia o a 
petició d’aquest. 

o Elaborar propostes de modificació del reglament de règim intern, 
dins de l’àmbit de la seva competència. 

o Formular propostes de criteris per a l’elaboració dels horaris 
d’activitats docents i extraescolars. 

o Presentar reclamacions en cas d’incompliment de les tasques 
educatives per part del centre. 

o La junta de  delegats ha de ser escoltada quan ho solꞏliciti en 
relació a:  

▪ Celebració de proves i exàmens. 
▪ L’establiment i desenvolupament d’activitats culturals. 

recreatives i esportives. 
▪ La proposta de sancions a alumnes per la direcció que 

estigui vinculat a la incoació d’un expedient. 
▪ Els llibres i materials didàctics declarats obligatoris a 

l’institut. 
 

Mesures dedicades a impulsar la figura del delegat com instrument de 
participació dels alumnes a la vida de centre: 

o Planificar i orientar el procés d’elecció de delegats. 
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o Planificar la formació dels delegats per a que siguin capaços de 
complir amb el seu paper de facilitadors de la participació dels 
seus companys d’aula. 

o Potenciar la figura del delegat des de l’acció tutorial, assignant-li 
un paper en la realització de les assemblees en cercle de la 
classe. 

o Impulsar l’organització de la junta de delegats com òrgan de 
participació d’alumnes, dotant-la d’una estructura organitzativa 
funcional, a través de les comissions: comissió de convivència, 
comissió d’activitats, comissions informatives... 
 

Plantejament del disseny de la formació als delegats: 
o Reflexionar sobre el sentit i les vies de la participació d’alumnes. 
o Analitzar l’estat de la participació dels alumnes al centre. 
o Clarificar les tasques, funcions i qualitats dels delegats de la 

classe. 
o Identificar estratègies per millorar la participació dels alumnes. 
o Elaborar o revisar les normes en l’assemblea de la classe. 
o Aprendre estratègies per preparar i dirigir una assemblea de 

classe. 
o Conèixer i analitzar les funcions de la junta de delegats. 
o Revisar les regles de funcionament de la junta de delegats. 
o Conèixer els objectius de la programació general anual de centre. 
o Constituir la junta de delegats i elaborar els plans de treball de la 

junta de delegats: comissió de convivència, d’activitats, 
informativa... 

o Conèixer i analitzar les funcions del consell escolar. 
o Proposar estratègies per dinamitzar la participació dels alumnes 

en el consell escolar del centre. 
 

 

DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL 

L'emprenedoria connecta amb el Pla de convivència amb les accions següents: 

- Treball en equip, fomentant el treball cooperatiu entre l'alumnat. 

- Foment de l'esperit emprenedor, desenvolupant qualitats com l'empatia, 
habilitats socials i comunicatives, perseverança, capacitat d'adaptació, 
flexibilitat... 

- Fomentar l'emprenedoria social, per mitjà de projectes de negoci amb una 
vessant social. 
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COORDINACIÓ D’ORIENTACIÓ 

La coordinació d’orientació té com a objectiu acompanyar  l’alumnat en la presa 
de decisions vinculades a la seva informació i orientació tant acadèmica com 
professional però també informar i orientar en qualsevol de les demandes, 
necessitats i inquietuds pròpies d’un període vital com és la joventut. 

L'orientació és un eix més que en coordinació amb la resta de components de 
l’Institut ens permeten vetllar per una bona convivència i fer possible de forma 
coherent la nostra missió principal: Formar i qualificar professionals en 
competències tècniques i actitudinals que responguin a les necessitats del 
sector laboral i que els permeti incorporar-se a una societat multicultural i 
dinàmica, així com integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida 
atenent a les seves possibilitats individuals.  

Per contribuir a la convivència, al benestar, a la trajectòria personal, 
professional i acadèmica de l’alumnat i a la cohesió social, la Coordinació 
d’Orientació estableix diferents eixos de treball:  

  

1.- Coordinació de la Comunitat Educativa i els serveis de l’entorn al servei de 
l’alumnat. Definim una estructura de treball optimitzant les oportunitats que ens 
brinda el Pla Jove, els Punts d’Informació Juvenil, Serveis Socials… per tal de 
que es puguin atendre les necessitats individuals i col.lectives de l’alumnat. 

  

2.- Organitzem un servei de proximitat per l’alumnat en el que poden trobar 
respostes a inquietuds diverses que els preocupin i que necessitin resoldre per 
satisfer i garantir aquest benestar i trajectòria òptima ja sigui a nivell personal, 
professional o acadèmica. És per això que dinamitzem el SIOJ per trobar 
respostes a inquietuds i demandes diverses que van des de salut, habitatge, 
serveis socials, món laboral, cultura i lleure,  discriminacions etc. 

  

3.- Acompanyem a la tasca tutorial, si així es requereix, per tal  que més agents 
de la comunitat educativa puguem aportar recursos, serveis i possibilitats per 
solucions òptimes, de caràcter preventiu o d’intervenció a qüestions individuals 
i grupals i que el tutor/a pot i vol compartir millorant la vida de l’alumne i la 
convivència en el centre. 
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4.- Organitzem activitats, xerrades i Jornades que procuren acompanyar en la 
presa de decisions de l’alumnat pel que fa al seu futur acadèmic i laboral. En 
aquest sentit posem el centre d’atenció en l’alumne i se li ofereix tota la 
informació que necessita per a que pugui prendre decisions pròpies en base a 
una informació de qualitat i respectuosa amb la seva voluntat, decisió. 

 

COORDINACIÓ DE PAT 

L’acció tutorial en la formació professional va adreçada a potenciar les capacitats 
personals i socials de l’alumnat, així com les capacitats professionals i 
acadèmiques. 

En el nostre centre aquesta acció tutorial es considerada una pedra angular. Un 
dels principals objectius és afavorir que l’alumnat desenvolupi aquestes 
capacitats en les condicions més favorables possibles i en un bon clima de 
convivència. 

Per tal d’unificar criteris i actuacions disposem del document marc del PAT. 
Aquest document recull la tipologia del nostre alumnat així com les directrius per 
treballar tant l’àmbit acadèmic, com el personal i el professional. 

La persona coordinadora del PAT és la garant que tots els tutors i tutores 
disposin dels recursos necessaris per desenvolupar aquesta acció tutorial. L’eina 
que es fa servir per compartir-los és el campus PAT. En aquest campus es troben 
les activitats, els documents i els registres actualitzats necessaris. 

És important remarcar el treball conjunt  entre la coordinació del PAT amb les 
coordinacions d’orientació i de convivència. D’aquesta manera es poden 
dissenyar estratègies com per exemple la implantació de la metodologia 
restaurativa que fem servir en el nostre centre per millorar la cohesió de grup, 
prevenir el conflicte i abordar-lo si és necessari. 

 

COORDINACIÓ DE FORMACIÓ 

Correspon a la coordinació de formació vetllar per a la detecció de les necessitats 
formatives proposades per les integrants de la comissió en l’estudi inicial que es 
fa durant el primer trimestre al centre i la gestió d’aquestes si es trobés el 
finançament adequat. 

Caldrà prioritzar la formació que doni recursos al professorat en gestió de 
conflictes i promoció de la convivència com a eina clau per al bon funcionament 
del centre i també com a estratègia fonamental per a la fidelització de l’alumnat. 
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Finalment, la coordinació de formació conjuntament amb la resta de membres de 
la direcció del centre, participarà en la recerca activa de noves metodologies i 
estratègies que puguin incidir directament en la convivència del centre. 

Funcions: 

● detecció de necessitats formatives relacionades amb el pla de 
convivència. 

● gestió de les demandes formatives. 
● recerca activa de noves metodologies i estratègies  que treballin en el pla 

de la convivència. 
● facilitar les eines i recursos que estiguin a mà de la coordinació de 

formació per al treball de la convivència al centre. 

 

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS 

 

Un dels objectius que té la Coordinació d’Activitats fa referència a la millora de la 

cohesió de la comunitat educativa. 

Aquest aspecte està vinculat directament amb la convivència de tot el centre, ja 

que les estratègies que es porten a terme per aconseguir aquest objectiu 

inclouen establir uns espais comuns i conjunts per conèixer-se i interrelacionar-

se. 

D’aquesta manera es pretén fomentar el sentiment de pertinença a la comunitat 

educativa de l’Institut i millorar la convivència entre tothom. 

 

Per a l’alumnat; 

 Durant el curs escolar es preparen tres esdeveniments de caire lúdic (La 

castanyada, El dia mundial de la salut i Sant Jordi) amb la finalitat 

d’interrelacionar tots els cicles de l’Institut per tal d’afavorir la convivència entre 

l’alumnat. 

Durant el curs escolar es munten entre sis o set reunions de delegats/es de tots 

els cicles de l’Institut per mantenir-los informats de tots els esdeveniments i 

accions del centre. Els delegats/es després traspassen la informació als seus 
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companys/es de classe. Aquesta acció fa que l’alumnat del centre reforci el 

sentiment de pertinença al centre, ja que està assabentat del que va succeint i 

es motiva la participació activa de tot l’alumnat. 

S’acullen totes les propostes provinents de l’alumnat, i s’intenta viabilitzar-les. 

D’aquesta manera l’alumnat se sent escoltat i part activa del centre i de les 

accions que es porten a terme. En el moment que s’implementen les propostes 

el propi alumnat fomentem la interrelació, el sentiment de pertànyer a la 

comunitat educativa com a part activa i protagonista. A més així es fomenta la 

implicació del propi alumnat donant suport als seus propis interessos.  

Pel professorat: 

S'acullen propostes de part de tot el professorat i es dóna suport i 

acompanyament per tal  que es puguin portar a terme, amb la finalitat de ser part 

activa també en l’organització d’activitats o esdeveniments i fomentar igualment 

el sentiment de pertinença, fet que millora la convivència. 

Es manté informat el professorat de totes les accions que es porten a terme a 

l’Institut per potenciar la seva participació i pertinença al centre. 

En les reunions de claustre, quan es troba tot el professorat, es dinamitzen 

accions per cohesionar-lo. 

 S’implementen activitats de caire més lúdic/informal perquè el professorat tingui 

un espai per poder conèixer professorat d’altres cicles. 

 

COMISSIÓ DE GÈNERE 

Un grup de professorat del centre i alumnes han iniciat la creació al centre 
d’una comissió de gènere que es reuneix periòdicament i proposen activitats de 
difusió dels drets d’igualtat i coeducació.  

S’ha definit la figura de la coordinadora que forma part de la Comissió de 
convivència. 
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Es vol proposar pròximament un pla de centre que reculli les recomanacions 
respecte l’assegurament del tractament en igualtat al centre. 

 

4.2.2.ESTRATÈGIES 

 

FORMACIÓ  

El professorat necessita formar-se en aquest nou model de gestió del conflicte. 

És necessari identificar un grup impulsor que posi en marxa l’equip de mediació 
i recursos compartits com ja s’ha comentat. També cal que s’afavoreixi 
l’intercanvi d’experiències restauratives entre companys i poc a poc s’introdueixin 
els nous procediments de resolució de conflictes als nostres reglaments de 
regulació de la convivència. 

La direcció pren consciència de la importància que tenen  per entendre una nova 
forma de convivència als centres la formació del professorat en competències 
relacionades amb els següents camps d’aprenentatge: 

● Enfocament restauratiu Global (Mònica Albertí, Belinda Hopkins) 

o Pràctiques restauratives proactives: el treball en cercles 
restauratius 

▪ cercles de presentació 
▪ cercles d’inici 
▪ temps de cercle 
▪ cercles de diàleg 

 
o Practiques restauratives responsives: 

▪ entrevista restaurativa 
▪ mediació 
▪ reunions restauratives amb més de dues persones 
▪ cercles restauratives 
▪ flors i arbres col.laboratius (Julio Hervàs) 

 
● Plantejament de resolució democràtica del conflicte en cercle 
● La guia de mediació (M.C. Boqué) 
● Comunicació no violenta (Marshall B.Rosenberg) 
● Mirada empàtica cap a l’adolescent i cap a la diversitat (Jaume Funes) 
● Intelꞏligència emocional (Mercè Bach) 

● SEL (Social Emotional Learning): introducció de competències 
emocionals al currículum (Treball transversal d’atenció al client). 

● Marc normatiu democràtic, l’autoregulació i el desenvolupament de 
l’autonomia moral. 
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● Estratègies colꞏlaboratives i participatives 
● Estratègies per afrontar la disrupció. 
● Assetjament entre iguals 
● Gènere i coeducació (Vicki Bernadet, Enrutat) 
● Neurociència i intelꞏligències emocionals: David Bueno, Ignacio Morgado 
● Ecologia emocional: Jaume Soler, Mercè Conangla 

 
El fet de comptar amb una especialista en metodologia restaurativa ha estat un 
punt fort en l’èxit de la implantació del Pla de convivència. Agraïm el suport i 
confiança de la Mònica Albertí en el projecte. 

 

ELABORACIÓ DEMOCRÀTICA DE NORMES: 

L’elaboració democràtica i participativa de les normes del centre i de les normes 
d’aula, com a instrument d’autoregulació de la convivència. 

La participació democràtica dels alumnes a la vida del centre és un factor que 
influeix decisivament en la millora de la convivència. 
 
Les normes bàsiques de convivència de centre neixen dels valors que la 
comunitat educativa, representada al consell escolar, en el marc de la legalitat 
vigent, considera fonamentals per l’educació i per la convivència en el projecte 
educatiu de centre. 

Les normes bàsiques de convivència recollides en el reglament de règim intern, 
passen a ser un instrument per a la realització dels principis educatius del centre: 

 

● Obliguen tots els que formen part de la comunitat educativa, constituent 
un autèntic sistema en el qual es troba un sentit coherent el caràcter 
complementari de les diferents funcions i responsabilitats dels membres 
de la comunitat educativa. 

● Son una oportunitat per respectar les diferències, la diversitat de punts de 
vista, de necessitats, sentiments i per enriquir amb tots ells la convivència. 

● Permetre sumar el desenvolupament de l’autonomia moral, mitjançant la 
participació en la proposta d’elaboració de les normes i el compromís de 
colꞏlaboració que supera la intolerància i comparteix una visió i un objectiu 
comuns. 

● La seva elaboració constitueix un exercici de participació democràtica i 
una pràctica d’educació ciutadana. 

● Serveix de guia per a la participació en les diferents activitats del centre i 
constitueixen el marc des de el qual s’elaboren altres normes més 
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específiques com les normes d’aula o de grup d’alumnes, les quals 
elaboren amb els tutors. 

● És precís diferenciar les normes generals de centre, que tenen un caràcter 
més permanent, de les normes d’aula, que són una concreció de les 
normes generals. 

● El procés d’elaboració de les normes és tant important com el producte 
final. És necessari que estiguin actualitzades, per tant cal plantejar la seva 
avaluació i revisió periòdica. 

 

 MEDIACIÓ, REUNIONS RESTAURATIVES I NOFC 

El procés de mediació cal diferenciar-los del procediment sancionador. Davant 
d’un conflicte cal proposar la voluntarietat del circuit a seguir: 

a) Via restaurativa a través de l’equip de mediació 
b) Via sancionadora seguint les NOFC. 

 
El procés de mediació és voluntari, encara que pot ser suggerit per qualsevol 
membre de la comunitat educativa.. En cada cas es determinarà quines persones 
participaran (nombre de mediadors, observadors...) i quina estratègia serà la 
més convenient. Els participants han de donar el consentiment i el compromís 
de mantenir una actitud respectuosa i constructiva durant el procés. Les 
persones mediadores faciliten la comunicació entre les parts, ajuden a exposar 
els fets, emocions i necessitats i a trobar estratègies i solucions satisfactòries i 
concretes per a totes les parts sense aconsellar en cap cas, ni proposar la 
solució, ja que és important que sorgeixi de la creativitat dels protagonistes 
implicats. Les persones mediadores cal que assegurin la seva neutralitat i la seva 
confidencialitat. En cas d’arribar a un acord, les parts es comprometen a 
descriure’l a un contracte de compromís restauratiu, i a complir-lo i revisar-lo. 

Tot conflicte es considera com una oportunitat d’aprenentatge i de tenir cura de 
les relacions i els vincles. Es prioritza el procés restauratiu com a mitjà i guia. En 
el cas que la persona implicada no estigui disposada a realitzar la reparació o 
que el tipus d’acció per la seva gravetat es consideri no viable s’aplicarien les 
normes establertes a les NOFC. 
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MARC PROTECTOR 

Es definiria com les mesures de caràcter educatiu  que incideixen sobre la millora 
de la convivència i que fan referència a temes centrals en l’activitat del centre, 
com són les decisions als processos d’ensenyament aprenentatge i a 
l’organització que s’adopta per a fer front a aquestes decisions. 

Exemples: 

● Aspectes curriculars (objectius, competències, metodologia emprada, 
criteris d’avaluació...) 

● Mesures organitzatives; potenciar l’acció tutorial, organització d’horaris, 
temps , espais, materials... 

● Gestió d’aula per part del professorat: estratègies per abordar la disrupció 
a l’aula 

● Participació i coordinació de la comunitat educativa amb la intervenció al 
context social proper. 

● Estratègies específiques orientades a la prevenció de la violència al 
centre: coneixement de l’alumnat, entrenament en la resolució positiva de 
conflictes... 

 
 
TREBALL EN EQUIP 
 
El treball colꞏlaboratiu coordinat i la creació de grups impulsors, afavoreixen 
l’adopció de criteris comuns en relació amb l’educació en valors i metodologies 
participatives i garantint la coherència en l’aplicació de les normes de centre amb 
enfocament restauratiu global. 

Un dels objectius del pla de convivència és impulsar el treball coordinat i 
l’harmonització de les actuacions que milloren la convivència al centre. És 
fonamental la creació d’un grup impulsor i l’elecció d’un coordinador de grup, 
amb capacitat de lideratge compartit, facilitador i distribuït. L’equip directiu i el 
procés d’orientació han d’estar representats en el procés de la millora de la 
convivència. 

 

Són exemples: 

● Comissió de convivència; representa les coordinacions que treballen de 
forma més directa amb la millora de la convivència al centre. 

● Grups de millora seguint les estratègies de la PGA: impulsa la implicació 
de la comunitat educativa en les estratègies del pla de direcció el qual està 
alineat amb les memòries de totes les coordinacions i sistema de qualitat. 
Aquest fet proporciona coherència i efectivitat al treball en equip. 
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● Equip de gestió: trobada estratègica de compartició de punts forts i febles 
entre el grup de gestió de centre. 

● Coordinacions de cicle 
● Coordinacions i Comissions 
● La implicació institucional, a través del claustre de professors i del consell 

escolar, facilita la implicació de tots i la vertebració coherent dels 
processos de millora en les diferents estructures i processos del centre 
educatiu. 

 
 
COMUNICACIÓ 
 
El treball sobre la comunicació interna i externa és bàsic per a l’entesa entre 
persones. Dins del pla de convivència, es treballa la millora de la comunicació a 
l’aula mitjançant dinàmiques tutorials del PAT que tenen relació amb la 
Comunicació no violenta i la metodologia del cercle. 
 
El Pla de convivència i el PAT es comparteixen a una plataforma Moodle a tota 
la comunitat educativa. Aquest fet facilita la seva actualització i els proporciona 
dinamisme. 
 
L’Isodrive del centre facilita l’accessibilitat a la documentació de les diferents 
coordinacions. 
 
Es fomentarà la difusió del Pla de convivència de centre a la comunitat educativa 
mitjançant la web, el claustre, el consell escolar...Considerem important que 
cada membre de la comunitat educativa es vegi representat i participi de la 
millora contínua de la convivència. 
 
La principal via de comunicació amb les famílies es realitza mitjançant els 
tutors/es. S’informa  la família del dia d’entrevista i es proposa realitzar una carta  
a l’inici de curs i portes obertes explicant l’enfocament restauratiu desplegat al 
centre. 
 
Es mantindrà una actitud activa i conscient respecte la participació en xarxes, 
jornades, concursos, pla de barri... amb la intenció d’aprendre d’altres 
experiències i compartir les pròpies. 
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ACOLLIDA 
 
Considerem l’acollida del nostre alumnat com un moment privilegiat que 
simbolitza l’inici del vincle amb el centre, la primera impressió que rep i on es 
formaran les seves primeres expectatives. 
 
El protocol que proposem es basa en les entrevistes personalitzades i  en la 
participació de tot l’equip docent. Es procura un espai de benvinguda acollidora, 
al mateix temps que se li facilita un ambient de confiança i seguretat per 
compartir dubtes, neguits i necessitats. 
Es considera un moment privilegiat i clau base de l’avaluació diagnòstica del 
nostre alumnat. 
 
Al PAT, es proposa un protocol d’acollida de l’alumnat, especialment en el cas 
dels grups de CFGM. Aquestes entrevistes es proposen que siguin realitzades 
per l’equip docent i un cop finalitzades es comparteix la informació i les 
impressions en reunió d’equip. Aquest fet responsabilitza  tot el professorat en la 
coneixença i cura de l’alumnat des del primer dia de curs. 
 
Les primeres activitats de l’inici de classes es dinamitzen amb activitats de 
coneixença i creació de grup en temps de cercle, iniciant  l’alumnat en models 
de comunicació basada en valors. 
 
També es proposa una reunió de pares d’inici de curs per als grups de CFGM, 
on s’informa els pares de qüestions generals i concretes de l’inici de curs i es 
coneix en persona el tutor/a, molt important en el cas d’alumnes menors d’edat. 
 
Aquesta estratègia té continuïtat en les activitats del PAT i Pla de convivència, 
donant valor al treball en prevenció de conflictes i fidelització de l’alumnat. 
El centre dona suport a les iniciatives d’algunes coordinacions de cicle en la 
proposta de projectes de benvinguda a nous alumnes, on els alumnes de segon 
preparen activitats pels alumnes de primer curs, o d’apadrinament dels alumnes 
de CFGM amb els alumnes de CFGS. També es proposen activitats d’intercanvi 
d’experiències entre cicles o entre cursos del mateix o diferent cicle o família 
professional. Aquestes propostes milloren la relació entre els grups, augmenten 
l’autoestima i afavoreix la motivació i fidelització de l’alumnat. Les enquestes 
realitzades donen resultats molt positius i ens animen a seguir treballant en 
aquesta línia. 
 
Cal comentar que el centre treballa especialment en l’organització del dia de 
portes obertes, ja que es considera una activitat d’acollida i orientació per molt 
alumnat. Rebem molts alumnes i famílies i s’hi implica tota la comunitat 
educativa. 
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COEDUCACIÓ 
 
És voluntat del centre treballar per a la millora de la coeducació a diferents 
nivells: 
 

● Comissió de convivència i Comissió de gènere i per a la igualtat 
● Formació per professorat i alumnat 
● Revisió de la comunicació verbal i escrita 

 
 
EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL/INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL 
TREBALLANT PER LA PAU, RESPECTE, VALORS, ESFORÇ I 
RESPONSABILITAT. 
 
Dins d’aquesta estratègia cal comentar alguns grups de treball impulsors: 
 

1. Grup transversal de promoció, venda i atenció al client, constituït per una 
grup de professors de diferents cicles que comparteixen experiències i 
materials relacionats amb les competències transversals professionals 
abans comentades i les competències clau relacionades com la 
comunicació no violenta, la presa de decisions, la responsabilitat, la gestió 
emocional, el treball en equip…. 

2. Coordinació d’orientació del centre i grup de tutors/es de CFGS 
especialment que treballen en la creació de dinàmiques de grup 
relacionades en l’assoliment de competències clau a nivell personal i 
relacional: autoconeixença, empatia, comunicació no violenta, resolució 
positiva de conflictes, treball en equip… 

3. Nombroses propostes provinents dels cicles de serveis a la comunitat  on 
els alumnes participen en campanyes al centre que treballen drets 
humans i,  valors, a fi de crear consciència social i comunitat.  

4. Grup de treball en metodologia de simulació, impulsat des de la família de 
sanitat i la coordinació de convivència amb un doble objectiu: treballar 
competències emocionals amb els alumnes de sanitat, relacionades amb 
el tractament dels pacients i la segona practicar amb professorat les 
competències relacionades amb la gestió positiva dels conflictes. 
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ABSENTISME I FIDELITZACIÓ DE L’ALUMNAT 
 
El centre treballa per a la disminució de l’absentisme escolar a través de les 
següent actuacions: 
 

1. Control diari de l’absentisme a través de l’aplicatiu ieduca 
2. Seguiment per part del tutor/a. 
3. Control trimestral de coordinacions/prefectura d’estudis i presa de 

decisions en casos necessaris: comissions de convivència, aplicació de 
les NOFC, baixa… 

4. Comunicació amb el Pla Jove mitjançant la coordinació d’orientació, PAT 
i cap d’estudis. En cas d’alumnes absentistes acompanyen i orienten en 
cas de canvi d’estudis. Són informats de les baixes del primer trimestre i 
ens envien alumnes que puguin cobrir-les. Aquests alumnes són rebuts al 
centre i informats de les condicions en les quals es poden incorporar així 
com de les orientacions per iniciar els estudis. 

5. Reunions de tutoria restauratives amb l’alumnat absentista. 
 
La fidelització de l’alumnat es basa en el gran esforç, compromís i implicació que 
tota la comunitat educativa inverteix en crear un ambient amable d’aprenentatge. 
Especialment important la funció dels tutors/es com a guies, orientadors i 
referents de cada grup i de cada alumne que forma part del nostre centre. 
 
 
MILLORA DELS ESPAIS 
 
El pla de convivència ha incorporat en els objectius anuals la millora dels espais 
d’aprenentatge i lúdics del centre, per fomentar el benestar, les dinàmiques en 
grup, la posada en marxa de metodologies innovadores i els espais de relació i 
socialització. Voldríem emfatitzar que les estructures incideixen directament en 
la millora de la convivència. 
 
QUALITAT 
 
El pla de millora de la convivència hauria de ser un instrument de planificació i 
gestió de caràcter estable, de forma que la programació general anual recollís 
les concrecions del seu desenvolupament per a un curs escolar. 

Cal considerar la millora com a un procés continu i com a part de la vida 
quotidiana del centre. 

La millora no és un procés lineal i rígid, hem de diferenciar el diagnòstic, la 
selecció de l’àrea de millora, la planificació, el desenvolupament, l’avaluació i la 
institucionalització. 
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El centre ha incorporat la Coordinació de Convivència i PAT dins del sistema de 
qualitat del centre. Es defineix un DAFO, uns objectius i estratègies, així com 
indicadors de seguiment i criteris d’assoliment. Periòdicament es realitzaran 
revisions dels objectius i indicadors. 

● Les vies de participació dels diferents membres de la comunitat educativa. 
● Els criteris per a l’establiment de sancions 
● El desenvolupament del programa restauratiu global per a la millora de la 

convivència 
● La coordinació amb els serveis externs del centre 

 
 
5.COM HO FAREM? 

 
5.1.CRITERIS I LÍNIES GENERALS D’ACTUACIÓ ANUAL DEL PLA DE 
CONVIVÈNCIA 
 
Fases de la planificació i desenvolupament de la millora de la convivència 

Fase1. El diagnòstic i la selecció de les àrees de millora. Veure punt 3.2. 

Una diagnosi de la situació de la convivència en el centre que permet determinar 
els punts forts i febles i les necessitats del centre educatiu en matèria de 
convivència. 

El cicle del procés de millora comença amb una fase d’avaluació. Es tracta de 
respondre a les preguntes: Per què es requereix una millora i des de quina 
situació partim? Què volem aconseguir partint de qui som? El procés 
d’autoavaluació conclou quan s’ha produït la sensibilització amb relació d’una 
necessitat de la millora de la convivència i s’han seleccionat els punts forts i les 
àrees de millora sobre les que el centre vol treballar. 

Els objectius d’aquesta fase són: 

● Buscar un sentit compartit sobre la convivència en relació amb les 
necessitats percebudes per la comunitat educativa. 

● Generar motivació. 
● Clarificar el tema en relació amb la situació del centre. 
● Establir un llenguatge comú. 
● Definir expectatives. 
● Establir un procediment metodològic per estructurar un projecte de 

millora. 
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Qüestions que podríem abordar en la fase d’autoavaluació: 

● Quins són els principals conflictes de convivència al nostre centre? 
● Com afecten  la vida del centre? 
● Quins procediments s’utilitzen per a la seva gestió? 
● Com s’impliquen els professors del meu centre en la convivència? 
● Com s’implica el personal no docent? 
● Com és la implicació de l’equip directiu? 
● Quin és el paper que hauria de protagonitzar el professorat en la millora 

de la convivència? I el personal no docent? 
● Quin paper li correspondria als alumnes en la millora de la convivència? I 

a les famílies? 
● Quin és el paper de l’equip directiu?  
● Quins són els punts forts en la gestió de la convivència en el nostre 

centre i quines les possibles àrees de millora sobre les que podríem 
treballar? 

 
 

Fase 2. La Planificació 

La planificació és una eina i un instrument per afavorir el consens a l’organització. 
L’absència de planificació pot convidar a la improvisació i a les actuacions  no 
coordinades, poc integrades, o poc articulades. 

Consisteix en  la descripció detallada dels objectius generals i específics que el 
centre vol aconseguir en el procés de millora, justificant la importància de la 
solució escollida , i en la planificació d’estratègies i activitats de millora de la 
convivència: Què fer, Qui és el responsable de realitzar-ho, Com i Quan ho farà, 
amb quins mitjans? Com establirà el control? I l’avaluació sobre les activitats 
proposades? 

Alguns aspectes que haurien de plantejar-se són: 

● Decisions sobre les prioritats i la seqüenciació de les activitats. 
● Estratègies que es preveu aplicar. 
● Nombrar  responsables i definició les seves tasques. 
● Repartiment de tasques i responsabilitats entre tots els membres de la 

comunitat educativa. 
● La concessió d’incentius. 
● La funció i l’autoritat de les persones implicades en les activitats de 

millora. 
● La funció i la influència dels alumnes i les famílies en la millora de la 

convivència. 
● Possibles contactes amb representants externs, orientats a planificar la 

seva adequació amb la colꞏlaboració amb el centre, 
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● La forma de controlar el desenvolupament de les activitats i d’avaluar els 
resultats: què es farà, qui, com quan, mitjans...Elaborar indicadors 
d’observació i control del procés. 

 

En aquesta fase és molt important el suport extern d’activitats de formació per la 
comunitat educativa, tant en el disseny del pla de millora, com per la capacitació 
dels membres de la comunitat educativa , per  posar en marxa determinades 
estratègies de millora de la convivència. És important definir el paper dels 
assessors externs, així com també concretar els objectius, continguts, 
metodologia, avaluació i destinataris de la formació, donar a conèixer el pla de 
formació a la comunitat educativa i desenvolupar i avaluar la formació. 

 

Concretem per al curs 2019/20 els següents documents: 

1.DAFO 

2.OBJECTIUS, ESTRATEGIES I INDICADORS ANUALS 

 

Fase 3: L’execució i el seguiment del pla de millora de la convivència 

Es la posada en marxa del pla de millora de la convivència . Implica la realització 
de les mesures que possibilitin el desenvolupament de les activitats planificades: 
materials, organització d’espais i temps, recursos econòmics, suport extern, 
difusió de la informació... 

Aquestes són algunes de les mesures facilitadores en el desenvolupament del 
pla: 

● La coordinació entre els responsables i participants del pla: 
o Horaris de coordinació dels diferents equips que realitzen 

actuacions en la millora de la convivència. 
o Hores de coordinació de tutors i cotutors coincidents, i temps per 

reunir-se per preparar les dinàmiques d’aula. 
o Hores de coincidència per realitzar mediacions: horaris d’alumnes 

delegats, alumnes-ajudants, comissió de convivència, mediació... 
o Considerar l’alliberació horària dels coordinadors de convivència, 

PAT i orientació/ mediació. 
Per aconseguir la correcta execució és necessari tenir informació amb certa 
regularitat de com està anant el procés: 

Propostes per realitzar el seguiment: 

● Realitzar sessions de seguiment de grups i comissions. 
● Elaborar indicadors d’avaluació 
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● Potenciar l’ús d’instruments que facilitin la participació i comunicació del 
major nombre d’integrants de la comunitat educativa. 

 

Fase 4: L’avaluació i les propostes de millora 

El seguiment i l’avaluació del pla de convivència corresponent a la direcció del 
centre, amb la colꞏlaboració de la comissió de convivència, el claustre i el suport 
del consell escolar. L’avaluació s'ha de fer a partir dels indicadors d’avaluació 
elaborats per a cada objectiu específic. 

Fase 5: La institucionalització de la millora 

Consisteix en la incorporació al model educatiu del centre- recollit al projecte 
educatiu de centre- i al model organitzatiu de centre recollit al reglament de règim 
intern- de totes aquelles estratègies i activitats de millora de la convivència que 
hagin resultat exitoses. La programació general anual i el pla anual de millora de 
la convivència recolliran les propostes organitzatives que concretarien la 
planificació d’aquestes estratègies per a un curs escolar. 

 
5.2.OBJECTIUS ESPECÍFICS. 
 
CONCRECIÓ ANUAL DEL PLA DE CONVIVÈNCIA. OBJECTIUS 
ESPECÍFICS. 

● La formulació dels objectius específics d'acord amb el Projecte educatiu 
de centre, els objectius generals del Projecte de convivència del 
Departament d’Ensenyament i les necessitats detectades. 

● La formulació dels indicadors d’avaluació que permetin conèixer el grau 
d’assoliment dels objectius específics. 

● La concreció de les mesures de prevenció, detecció i intervenció 
educatives orientades a aconseguir els objectius específics. Aquestes 
mesures estaran temporalitzades. 

● La concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció davant de 
situacions de conflicte greument perjudicials per a la convivència. 

Veure DAFO i objectius curs 2019/20.(pàgina 51) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Document elaborat per: COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Data: MARÇ 2020 

Arxiu: PLA DE CONVIVÈNCIA

Página 56 de 64 
 

 

6.ESTEM ACONSEGUINT EL QUE ENS HEM PROPOSAT? 
 

6.1.SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA 
 
Avaluació, revisió i indicadors. 
 

Es tracta de valorar la incidència de la millora de la convivència i de conèixer els 
resultats visibles  i els processos seguits. S’ha de revisar el compliment de les 
tasques planificades, la idoneïtat de la metodologia emprada, dels recursos, del 
compliment de la seqüència plantejada i la implicació dels responsables. 

És precís distingir l’avaluació sumativa dels resultats aconseguits, i l’avaluació 
processual i formativa que permet obtenir informació per prendre decisions  i que 
ens permeti ajustar el pla i garantir la millora contínua. 

Els indicadors proposats i l’estudi dels criteris d’assoliment  dels objectius 
faciliten la revisió i formulació de nous objectius pel proper curs. 

 L’objectiu darrer d’aquesta fase és la formulació de propostes d’actuació que 
puguin institucionalitzar-se al centre.  

Veure Objectius i indicadors de centre. (pàgina 51) 

Veure: PLANIFICACIÓ MEMÒRIA ANUAL  

 

7.HO CONEIX TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA? 
 
7.1.DIFUSIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA 
 
Isodrive: compartim DAFO, objectius, indicadors i memòries. 
 
Claustre i Consell escolar: Informacions de tot el procés, planificació, indicadors, 
accions que afecten  la convivència i cultura de la pau..... 
 
Jornades: Compartim experiències i  bones pràctiques restauratives i de millora 
de la convivència amb altres xarxes, institucions, instituts, EAP... 
 
PAT/Moodle: inclou el PAT i totes les dinàmiques plantejades al Pla de 
convivència, d'accés a tot el claustre. 
 
Inclusió en les NOFC i PEC. 
 
Elaboració d’un logotip i un lema pel projecte de convivència. 
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Elaboració de cartells informatius. 
 
Presentar el projecte a les famílies: carta o reunions informatives, portes obertes. 
 
Informar en reunions a tutors sobre la mediació 
 
Realitzar una activitat a les tutories per part dels membres de mediació. 
 
Planning de formació inicial i permanent a tota la comunitat educativa. 

 
Presentem els projectes relacionats amb la convivència i la innovació a premis i 
concursos com la Fundació BCN. 
 
Participem en grups de treball que tenen com a objectiu la difusió de les bones 
pràctiques restauratives en l’àmbit de l’educació. 
 
 
 
7.2.DIFUSIÓ DELS PROTOCOLS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
 
Moodle /PAT-Pla de convivència, accessible com hem comentat a tota la 
comunitat educativa. 
En Claustre s’informa el professorat de les actualitzacions. 
 
 
 
7.3.DIFUSIÓ DEL PLA DE COEDUCACIÓ I VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
La comissió fa servir la web, cartellera i el mailing per promoure totes les reunions 
i accions que es realitzen al centre. 
Comissió de nova creació pendent de la creació d’un pla documentat, encara 
que disposa d’objectius anuals i planificació, seguiment i avaluació mitjançant la 
presentació d’una memòria anual. 
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8.ALTRES DOCUMENTS RELACIONATS AMB EL PLA DE 

CONVIVÈNCIA 

 

8.1. ANNEX 1 MODEL RESTAURATIU 

 

Model antic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova mirada: justa i eficaç 

• Autoritat democràtica. 
• Mirada amable per potenciar el millor de cada individu sense prejutjar-

lo. 
• Obrir-nos a l’elogi, reconeixement de petits èxits, que permeti 

experimentar que és possible ser capaços de viure d’una forma que 
ens permeti sentir-nos acceptats i valorats pels altres. 

• Entesa del conflicte com un element fonamental de les relacions 
humanes que es construeixen a través de la diversitat, el 
reconeixement de les diferents necessitats, d’interessos, de valors, de 
sentiments... 

• Imprescindible la confiança en una nova forma de gestió i el treball en 
equip que empoderi una intervenció en resolució de conflictes a partir 
de fórmules que regulin la comunicació per una recerca honesta del 
consens i la  intercomprensió entre persones, a fi d’establir un vincle 
social i potenciar l’autonomia dels individus davant de la seva pròpia 
història. 

• Davant de la damnificació de la dignitat o interessos de la persona. 
Caldria atendre la reparació dels danys causats, alhora que s’allibera 
la culpa de l’agressor, sumat a la reconciliació i reparació de la relació 
a través de la compensació mútua de necessitats, valors o interessos 
a través de l’acord compartit. 
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Models de gestió de la convivència 

Definició (J.C. Torrego 2003): Conjunt de plantejaments educatius que tracten 
de guiar les actuacions concretes que s’adopten des de una perspectiva de 
centre. La seva finalitat és optimitzar els processos 
d’ensenyament/aprenentatge, afrontar els problemes de disciplina i prevenir i 
eliminar la violència. 

 

Model punitiu: 

Consisteix a establir una sanció davant una acció considerada com a falta i 
tipificada com a tal en la NOFC. Aquesta actuació es basa en la hipòtesi  que la 
sanció dissuadeix l’infractor (prevenció individual) i d’altres (prevenció 
generalitzada), evitant la repetició futura de la falta. La persona repara el dany a 
través de càstig. El poder de resolució s’assigna a un tercer, a qui correspon 
definir la sanció (consell escolar, director, cap d’estudis...) 

Aquest model assegura alguna reparació de danys a la víctima, professor, grup 
classe, escola? 

La víctima només es tracta com a denunciant, no es tracta de reparar la 
damnificació rebuda, no es produeix reconciliació entre les parts i la 
culpabilització de l’agressor queda sense resoldre. No s’indaga  sobre les causes 
del conflicte. 

En general els alumnes sancionats són els que acumulen el nombre més gran 
de faltes de disciplina, per tant es posa en dubte la utilitat preventiva, ni 
correctora de la conducta. 

En canvi es relaciona proporcionalment el distanciament personal amb el fracàs 
acadèmic i la repetició de conductes disruptives. 

No té capacitat educativa al no potenciar-se la capacitat d’autoregulació ni el 
desenvolupament d’un més gran aprenentatge moral. 

 

Enfocament restauratiu global 

El centre educatiu té un paper actiu en el tractament dels conflictes, ja que es 
proposa un procediment democràtic d’elaboració de normes i conseqüències en 
cas d’incompliment, al mateix temps que s’estableix una estructura 
especialitzada en obrir un diàleg en relació amb el conflicte, l’equip de mediació 
i el tractament de conflictes. Es parteix dels següents principis (B. Hopkins): 
tothom té un punt de vista  que ha de poder compartir; els pensaments influeixen 
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en les emocions i ambdós en les accions, per tant cal donar lloc a expressar les 
emocions. Totes les nostres accions  afecten les persones del nostre voltant, 
d’aquesta manera es desenvolupa l’empatia  i la responsabilització. Abans de 
pensar en estratègies de resolució cal identificar les necessitats que ens han 
portat a fer qualsevol acció, i finalment, les persones protagonistes són les que 
poden donar una resposta millor a la situació en benefici del grup. 

També amb una clara intenció preventiva, es realitzen propostes orientades a la 
prevenció de conflictes potenciant un conjunt de mesures de tipus organitzatiu i 
curricular. 

Aquest model permet un tractament personalitzat dels conflictes, al mateix temps 
que es transmet un missatge d’autoritat educativa, potencia la prevenció del 
conflicte i la implicació de tots en la millora de la convivència. 

Integra els models retributiu i restauratiu, donant importància a les normes i a la 
relació interpersonal. 

Permet la reparació dels danys de totes les parts implicades, la reconciliació. 
l’aprenentatge de les competències personals: l’autoestima, presa de decisions, 
responsabilitat, moral autònoma... i tot això sota l’autoritat democràtica del centre 
educatiu, que intervé en el procés fomentant la cultura per la pau, justícia i 
solidaritat des de les normes i a través d’estructures i persones dedicades a la 
millora de la convivència. Es basa en construir, mantenir, reparar,restaurar i/o 
reconciliar i resoldre. 

El poder de la resolució del conflicte es trasllada a al relació entre protagonistes 
del conflicte sota la supervisió del centre educatiu. 

Aquest model exigeix un plantejament global amb grans implicacions 
organitzatives dins de l’estructura del centre, una formació concreta dels 
professors i alumnat mediador basada en els principis educatius del diàleg i de 
la responsabilitat compartida en la gestió de la convivència. 

Es presenta la necessitat d’implicar directament tot el professorat a un canvi tant 
d’actitud i valors en els seus processos de tractament del conflicte, com de revisió 
de processos curriculars i de la implicació en la participació al centre. 

Aquest enfocament implica l’actuació en tres plans: 

a) La inserció d’un equip impulsor de la convivència i mediació a l’estructura 
del centre. És imprescindible reflexionar i explicitar entre tots els valors en 
els quals el centre vol educar i establir quines són les normes i estructures 
necessàries per garantir el seu desenvolupament. Cal fer partícep  tot el 
professorat i personal del centre, alumnat i famílies. Tota la comunitat 
educativa hauria de ser capaç de compartir i assumir valors com la pau, 
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la justícia i la solidaritat, així com la participació democràtica i la 
comunicació dialogant i els seus instruments. 

b) L’elaboració democràtica de normes, reforç de l’autoritat democràtica. Cal 
dotar tota la comunitat educativa de les eines necessàries per ser capaços 
de participar en processos democràtics i assumir els acords presos que 
s’orienten cap a la millora del benestar del conjunt. 

c) Àmbit d’actuació que consisteix en la creació al centre d’un “marc 
protector”: currículum inclusiu i democràtic, relació amb les famílies, 
entorn social proper de l’alumnat, revisió del clima i la gestió d’aula 
(interacció verbal i no verbal, discurs docent, estil multinacional i reacció 
immediata davant la disrupció), disseny i mesures relacionades 
directament amb la millora de la convivència. Integrat en les activitats 
d’ensenyament aprenentatge: aprendre a conviure no implica només la 
gestió de la convivència, significa prendre decisions de caràcter preventiu 
al nucli dels processos de l’ensenyament, per a permetre més èxit per a 
tots. L’activitat a l’aula és l’àmbit privilegiat per la convivència, i en aquest 
context tutors i professors tenen un paper fonamental com a líders formals 
dels grups. És en l’aula on es pot debatre, participar, valorar diferències, 
respecte mutu, posar-se d’acord, colꞏlaborar, aprendre a acceptar 
crítiques, expressar el punt de vista, disculpar-se... El paper del professor 
cal entendre´l com a facilitador i regulador d’aquest procés. 

En darrer terme és important plantejar-se la planificació, actuació, verificació i 
avaluació de tot el plantejament de convivència per assegurar la millora contínua. 

Consultar la bibliografia: 
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8.2. ANNEX 2: MEDIACIÓ (proposta en estudi) 

Equip de mediació: en procés de millora. 

 

 

8.3. ANNEX 3: GESTIÓ D’AULA (proposta en estudi) 

Equip de mediació: en procés de millora. 
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