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1.- INTRODUCCIÓ  
  
PER QUÈ UN PROJECTE DE CONVIVÈNCIA?  
  
PER MILLORAR L’ÈXIT EDUCATIU  
  
L’educació integral de les persones ha d’incorporar de manera sistemàtica i rigorosa tots aquells 
elements que fomenten la comprensió de l’ésser humà i la seva acció en el món. Els centres 
educatius han d’establir un diàleg permanent amb els diferents agents socials i culturals per teixir 
plegats xarxes constructores d’educació i de ciutadania. Un bon clima relacional és una de les 
condicions imprescindibles per a obtenir bons resultats.  
  
PER NECESSITAT  
  
Un projecte de convivència ha de contribuir a la formació de persones capaces de conviure en un 
pla d'igualtat, des del profund respecte a la diferència, en una societat que s'ha definit com a 
complexa i líquida. Una societat on les exigències del coneixement, l'ús i l'abús de la informació, 
el consumisme i els desequilibris econòmics i ecològics, la mobilitat accentuada i el canvi 
constant esdevenen quotidians. En aquest marc social es fa cada cop més necessari construir 
conjuntament nous espais de ciutadania i afrontar, amb creativitat i responsabilitat, els inevitables 
conflictes que se'n deriven.   
  
La Unió Europea, a la conferència de Lisboa 2000, 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 major i millor cohesió social. És a dir, aposta per un model social que vol trobar 
el punt d'equilibri entre la competència i l'esforç individual i la lluita contra les desigualtats, els 
drets humans i la sostenibilitat.   
  
Aquest equilibri situa els respectius sistemes educatius dels països de la Unió Europea en un 
difícil repte: preparar ciutadans eficaços i justos, capaços de respondre i de sobreviure a les 
exigències d’una societat consumista i 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.   
 
Cal, en primer lloc, garantir l'èxit educatiu de tota la població escolar per poder avançar cap 
aquest èxit personal, professional i social, i la convivència escolar n’és la condició necessària, 
per bé que no suficient, per poder assolir aquest necessari èxit acadèmic. Per tant, convivència i 
èxit són dos conceptes indestriables. Ajudar a construir una nova ciutadania davant les constants 
amenaces de  totes les noves formes d'exclusió i violència vol dir, entre altres coses, aprendre i 
ensenyar a pensar, a gestionar emocions, a compartir valors i a trobar noves i millors formes de 
relació.   
  
Les nostres escoles i instituts han de contribuir a aquest procés col·lectiu de creació de 
coneixement i de revitalització de valors imprescindibles com el rigor, la responsabilitat, el 
respecte, la dignitat i la solidaritat.   
  
Aquesta necessitat social envers totes les temàtiques relacionades amb la convivència i la 
conflictivitat en els diferents àmbits de la vida col·lectiva fa que tothom consideri que els centres 
educatius són un marc imprescindible i molt valuós per aprendre i ensenyar  a construir nous 
models de convivència i de gestió de conflictes.   
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L’informe de la UNESCO, conegut com a Informe Delors, assenyala quatre grans pilars 
educatius: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a viure junts. Els dos 
darrers, aprendre a ser (construcció de la pròpia identitat i equilibri personal) i aprendre a viure 
junts (relacions interpersonals i gestió positiva de conflictes) mereixen, encara, un tractament 
més rigorós i més sistemàtic del que han tingut fins al present.  
  
Cal, doncs, que el sistema educatiu avanci - o s'avanci - a la resta d'agents socials i, d’acord amb 
les necessitats de les societats del segle XXI, contribueixi a la necessària convivència i cohesió 
social. En aquest context, el Departament d’Ensenyament assumeix la responsabilitat, 
compartida amb la resta d'agents educatius, d'educar per a la convivència com una estratègia  
que permeti progressar individualment cap a l'èxit personal  i col·lectiu.   
  
PER COHERÈNCIA AMB ACTUACIONS JA INICIADES  
  
Són moltes les bones pràctiques en matèria de convivència que els centres educatius  de 
Catalunya han anat desenvolupant de manera individual o amb el suport de programes existents. 
Així mateix el Departament d’Ensenyament ja ha avançat algunes iniciatives, com la carpeta de 
Convivència en els centres docents d’educació secundària (maig, 2003), la carpeta de 
Convivència als centres d’educació infantil i primària (setembre, 2007) . En ambdues carpetes, a 
més a més de les línies generals d’actuació, hi ha un recull de bones pràctiques i recursos.  
  
Però entenem que les mesures parcel·lades no poden donar resposta a les necessitats de 
convivència.   
  
És per això que el Departament d'Ensenyament proposa als centres educatius un plantejament 
integral i coordinat per tota la comunitat educativa, un projecte de convivència global  en un 
procés d'aprenentatge col·lectiu i amb  una organització que gestioni, articuli i doni sentit tant a 
les actuacions com als  processos.  
  
 
PER CONTRIBUIR A LA CULTURA DE LA PAU  
  
Conviure significa viure plegats i en harmonia. La pau quotidiana, autèntica llavor de la pau,  es  
fonamenta en  els valors de  la pluralitat,  el respecte  a la  diferència ,  la participació 
democràtica, la inclusió social, a la igualtat de possibilitats, la gestió positiva de conflictes i la 
cultura del diàleg.  
 
2.- MARC LEGAL 
   
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 121.2 l’obligatorietat que 
tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin dins el Projecte educatiu de centre.   
  

La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, determina a 
l’article 124.1 que els centres inclouran a la programació general anual el seu pla de convivència 
i totes aquelles actuacions i activitats programades per al foment de la convivència escolar.  
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La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que  l’aprenentatge de la 
convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha d’expressar el projecte 
educatiu de cada centre. Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència.  
  

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, disposa a l’article  

23.2 que les normes d’organització i funcionament del centre han d’incorporar les mesures de 
promoció de la convivència establertes en el centre.  
  

El 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.  
  

La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la 
implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins el 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.   
 
 
 
 

2.- LA CONVIVÈNCIA 
 
Entenem la convivència en el sentit etimològic de “viure junts” des de la veritable integració i 
inclusió social, més enllà de la simple coexistència. 
 
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 de conflictes i la cultura de pau. La convivència comporta una 
consciència de la pròpia identitat que implica l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinença i 
contribució personal a la societat.  
 
La convivència ha de ser un mitjà i un objectiu per a l'escola; per tant, cal educar amb, en i per a 

la convivència. Aquest objectiu implica un esforç de responsabilitat permanent i un creixement 
personal, cultural i social de tots els membres de la comunitat educativa per transmetre i 
compartir valors que orientin i ajudin a donar sentit a la vida. 

 
 
3.- QUÈ ÉS EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA?  
 
 
El Projecte de convivència (PdC) és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades 
a la millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que el 
centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa 
per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.  
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4. PRINCIPIS QUE ORIENTEN L’ACCIÓ  
 
Els principis d’actuació  d'un  projecte de convivència són:  
  
• La participació i la corresponsabilització  de la comunitat educativa i dels  agents educatius de 
l’entorn per tal d’aconseguir una actuació compartida i coherent, eficaç i eficient, fonamentada en 
una cultura dialògica i intercultural,  basada en  l’acord i la norma i concretada  amb fermesa, 
rigor i afecte.  
  
• L’actuació global i integral perquè amb mesures parcel·lades no s’aconsegueix un clima 
necessari per a la  convivència. Cal un plantejament integral i coordinat de tota la comunitat 
educativa amb una organització que gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos.  
  
• La descentralització perquè cal que les decisions siguin  adequades i contextualitzades. Un 
projecte de convivència ha de ser fruit d’un procés d'aprenentatge col·lectiu dels agents d'un 
territori concret.  
  
• La normalitat, per tal d’adoptar, sempre que sigui possible, les propostes més clares, més  
properes  i més integradores.  
  
• La millora constant de les actuacions, per tal de donar una resposta ajustada a les necessitats 
més greus  i més  urgents i establir els instruments i els indicadors que permetin anar ajustant les 
estratègies, les actuacions i els recursos per a la consecució dels objectius.   
  
 
5.- OBJECTIUS DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA  
 
El Projecte de convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral 
de tot l’alumnat.  
 
 
OBJECTIUS GENERALS  
  

• Elaborar un projecte global amb la participació de tota la comunitat educativa per tal de 
gestionar i orientar les actuacions i els processos.  

• Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat.  
• Ajudar a cada alumne/a a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb el món.  
• Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la 

convivència en el centre i l'entorn.  
• Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes.  
• Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte.  
• Contribuir a una cultura de la pau i la noviolència, juntament amb els valors que fan 

possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.  
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OBJECTIUS ESPECÍFICS  
 
Els centres educatius hauran de formular els objectius específics d’acord amb el seu projecte 
educatiu. A tall d’orientació es proposen un seguit d’objectius específics relacionats amb cada 
objectiu general.  
 
1. Elaborar un projecte global amb la participació de tota la comunitat educativa per tal de 
gestionar i orientar les actuacions i els processos:  
  
Crear o recrear una comissió de convivència amb un enfocament clarament proactiu i preventiu i 
un format flexible i plural.  
 
Elaborar una estructura organitzativa capaç de donar continuïtat i coherència educativa. 
Potenciar la participació, la representativitat i la corresponsabilitat de tots els agents de la 
comunitat educativa en la vida del centre.  
 
Afavorir la comunicació en el centre educatiu.  
 
Potenciar una gestió dels recursos, (humans, temps, espais..) orientada a facilitar la convivència i 
el bon clima del centre  
 
Incrementar la formació de la comunitat educativa en relació a la convivència.  
 
Promoure la projecció positiva del centre.  
 
 
2. Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat.  
  
Garantir la incorporació òptima dels nous membres de la comunitat educativa en la cultura del 
centre.  
 
Promoure una cultura de centre inclusiva que respecti i valori les diferències i promogui la 
igualtat.  
 
Establir normes de consens que potenciïn i permetin la diversitat, sempre que no s’atempti contra 
els drets fonamentals de les persones i els principis de l’organització escolar.  
 
Establir accions a favor de les diferents cultures presents al centre.  
 
Garantir l’escolarització de tothom i la reincorporació de l’alumnat absentista.  
 
Garantir la inclusió de les famílies i l’entorn.  
 
3. Ajudar l'alumnat a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.  
  

Potenciar les competències personals relacionades amb aprendre a pensar, a gestionar les 
emocions i a assumir valors.  
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Potenciar la competència en comunicació lingüística de l’alumnat adequant-la als diferents 
contextos socials i culturals.  
 
 
 
4. Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la 
convivència en el centre i l'entorn.  
 
Sensibilitzar la comunitat educativa perquè adquireixi l’hàbit del diàleg i posi en pràctica la 
mediació.  

 
Organitzar el servei de mediació al centre amb la participació dels diferents membres de la 
comunitat educativa.  
 
5. Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes.  
 
Potenciar la gestió participativa de la norma amb la implicació de la comunitat educativa en la 
seva elaboració.  
 
Garantir la difusió, l’explicació i l’aplicació de la norma.  
 
Garantir l’assistència real a classe de tot l’alumnat.  
 
Elaborar protocols de seguretat amb coordinació amb altres professionals (seguretat pública i 
serveis socials del territori).  
 
6. Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte.  
 
 Construir una xarxa educativa i de col·laboració entre el centre i els agents educatius de l’entorn.  
 
Desenvolupar les competències personals i socials mitjançant l’educació en la participació i la 
ciutadania  
 
7. Contribuir a una cultura de la pau i la noviolència, juntament amb els valors que fan possible 
preservar i enriquir la vida de totes les persones.  
 
Aconseguir un clima de centre que promogui les relacions harmòniques entre tota la comunitat 
educativa i la capacitat de tots els actors per a resoldre els conflictes que sorgeixin de manera 
noviolenta.  
 
Participar en iniciatives i projectes compromesos en la cultura per a la pau.  
 
Formar les persones per a què siguin capaces d'informar-se, entendre analitzar críticament 
situacions de conflicte social, de violència i de pau.  
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6.- ASPECTES QUE HA DE CONSIDERAR EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA   
  
6.1 NIVELLS D’ACTUACIÓ  
  
El plantejament global i integral que proposem comporta abordar el projecte del convivència des 
dels nivells següents:  
  
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 la convivència calen mecanismes d'actuació. 
D’acord amb un model integrat de resolució dels conflictes, entenem que per abordar les 
diferents situacions en què es poden trobar els centres calen  orientacions i protocols per 
recuperar la relació entre les parts, reparar-ne els danys i aportar resolucions positives a 
aquestes situacions. 
  
  
C. Marc organitzatiu  
  
No és possible la convivència si no tenim una organització que gestioni, articuli i doni sentit a les 
actuacions i als processos. L’organització afavoreix o dificulta el clima de convivència.   
  
Per tant, un projecte de convivència ha de preveure actuacions sobre aspectes organitzatius dels 
centres.  
  
En aquest sentit, és imprescindible que el Projecte de Convivència sigui un document viu, 
interrelacionat i coherent amb la resta de documents de centre.  
 
DOCUMENTS QUE REGULEN LA CONVIVÈNCIA: 
  

� PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC):) El centre estableix dos grans objectius 
d’acord amb els objectius del PAC que són la millora dels resultats educatius i la 
millora de la cohesió social que continuen vigents pel curs actual, revisats i 
actualitzats segons la detecció de la memòria anual. 

� LA CARTA DE COMPROMÍS: El centre ha de formular una carta en la qual han 
d'expressar els objectius necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte 
pel desenvolupament de les activitats educatives. En la formulació de la carta participen 
la comunitat escolar i, particularment, els professionals de l'educació i les famílies.Hi ha 
un compromis dels principis educatius del centre i de les mesures correctores en 
materia de convivència.  

� PROJECTE PLA ACCIÓ TUTORIAL (PAT): Un dels objectius d’aquest pla és la 
convivència i participació  amb els altres, la participació al centre, habilitats socials, 
reconeixement i respecte per a la diversitat, resolució de conflictes, habilitats 
comunicatives, valors per viure en democràcia. 

� PLANS D’ ACOLLIDA DE L’ALUMNAT: El nostre ccentre té dissenyat un Pla d’acollida 
d’alumnat que recull totes les actuacions que es fan per una banda a l’alumnat 
nouvingut i per una altra al alumnes d’escolarització ordinària. Aquests actuacions  
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són:matriculació, escolarització, recursos interns i recursos externs. A cada apartat 
s’especifiquen les diferents accions, quan, qui i quan es fan.  

� PLA D’ACOLLIDA AL PROFESSORAT:  El primer dia de curs escolar el/la director/a – 
cap d’estudis  o persona delegada de l’equip directiu convoca  tot el professorat de nova 
incorporació a una reunió en la qual  els dóna la benvinguda, els mostra les 
instal·lacions i els informa de les característiques del centre. Es donen a conèixer els 
documents de centre així com els projectes de centre i el seu funcionament  en una 
reunió inicial amb el/la cap d’estudis que fa l’entrega d’un quadern guia del  
funcionament del centre: calendari anual, organigrama, normativa, avaluacions, 
disciplina.... El/la director/a  proposarà un professor tutor  que farà de guia i participarà 
en l’avaluació del professor novell. Farà un seguiment de l’adaptació del professor  
novell i li oferirà ajut quan calgui.  

� NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC): Un dels punts 
que recull aquest document són les disposicions generals com a centre educatiu: drets i 
deures de l’alumnat i del professorat. També la convivència (mesures per a la promoció 
de la convivència i mecanismes de mediació).  

 
  
6.2 ÀMBITS D’ACTUACIÓ  
  
Un plantejament global de la convivència necessita d’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 entenem que el projecte de convivència  ha de plantejar-se  des de tres àmbits 
d’intervenció:  
  
• Centre • Aula • Entorn  
  
Cal  la continuïtat i coherència educativa en les diferents accions que es desenvolupin en els tres 
àmbits per donar respostes globals  i garantir l’èxit.  
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6.3 TEMES QUE ES PODEN DESENVOLUPAR PER NIVELL I ÀMBIT   
 
Els temes del Projecte de convivència es poden desenvolupar seguint aquest quadre: 
 
 

                                                                                                       
                                                     ÀMBIT 

 
 

NIVELL  
 

     
  AULA  

 

 
CENTRE 

 
 
 

 
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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7.- DESENVOLUPAMENT DELS TEMES 
 

A.-  VALORS I ACTITUDS 
 

1. COEDUCACIÓ 

 

La coeducació cerca l'eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, la integració 
explícita de la perspectiva de gènere als continguts d’aprenentatge i el respecte per la diversitat 
de l’alumnat 

La coeducació i el respecte per la diversitat de les diferents opcions sexuals de les persones són 
elements cabdals per treballar en el respecte i la igualtat. La coeducació proporciona a l’alumnat i 
al professorat estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions 
estereotipades per a cada gènere i transformar-les en relacions més justes i plurals. 

 

ACTUACIONS A L’AULA 

 
- Introduir la coeducació i la prevenció de la violència masclista en el Pla d’acció tutorial.  
- Incorporar l’ús habitual d’un llenguatge inclusiu que doni el mateix protagonisme a tot 

l’alumnat.  
- Incloure la coeducació en totes les activitats.  
- Establir relacions educatives que respectin la diferència i promoguin la igualtat.  
- Planificar i seqüenciar els continguts de la coeducació a les diferents àrees curriculars.  
- Potenciar espais de diàleg sobre la diferència i el respecte a la diversitat de gènere.  
- Fer una distribució de responsabilitats, càrrecs, tasques i funcions equilibrada.  
- Procurar que a totes les aules intervinguin homes i dones en l’exercici professional.  
- Reconèixer la problemàtica de la violència masclista com una realitat que actualment 

està patint l’alumnat (i no només com un problema del món dels adults).  
- Parlar obertament amb l’alumnat sobre els conflictes relacionats amb la violència 

masclista, tant dels casos directes que es viuen al centre com dels que passen fora d’ell.  
 
 
 
ACTUACIONS AL CENTRE 

  
- Sensibilitzar la comunitat educativa en la necessitat del treball en la coeducació i en la 

prevenció de la violència masclista.  
- Promoure la representació paritària en els càrrecs de responsabilitat i representació del 

centre.  
- Reconèixer la problemàtica de la violència de gènere com una realitat que està patint 

l’alumnat i no només com un problema del món dels adults.  
- Parlar obertament amb el professorat, famílies, sobre els conflictes relacionats amb la 

violència masclista, tant dels casos directes que es viuen al centre com dels que passen 
fora d’ell.  
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2. ACOLLIDA 

      

L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre posa en funcionament, bé 
per guiar la incorporació òptima dels nous membres de la comunitat educativa en la vida i la 
cultura quotidiana, bé per facilitar la reincorporació al centre després de processos d’absència. 
Els processos d’acollida poden esdevenir un element clau per a la creació de vincles, per establir 
un bon clima relacional i per afavorir la implicació en el centre de tots els seus membres. Dins el 
procés d’acollida, la carta de compromís educatiu és un document clau per formalitzar aquesta 
coresponsabilitat i implicació entre el centre educatiu i les famílies.  
 
D’altra banda, l’arribada constant i nombrosa de famílies nouvingudes, conjuntament amb la gran 
mobilitat d’alumnat en els centres, ha posat en evidència la importància dels processos 
d’acollida, que cal gestionar adequadament. Aquests processos no van adreçats només a 
l’alumnat i a les famílies nouvingudes, també van adreçats a la resta d’alumnat i famílies, al 
professorat i personal de l’administració i serveis que s’incorpora al centre i a d’altres 
professionals que hi puguin intervenir.  
 

El nostre centre compta amb un Pla d’acollida d’alumnes nouvinguts i un altre Pla 
d’acollida del nou  professorat al centre. 

 

ACTUACIINS A L’AULA 

 

- Realitzar a l’aula activitats prèvies a l’arribada del nou alumnat per facilitar el 
coneixement i millorar la rebuda.  

- Preveure l’activitat a realitzar el dia d’incorporació de nou alumnat per facilitar la seva 
participació i integració en el grup classe.  

- Tenir previst el material necessari, lloc on seure, company, informació pràctica a facilitar, 
etc. el dia d’incorporació de nou alumnat.  

- Preveure el dia d’incorporació dels nous alumnes per tal que sigui el tutor del seu grup 
qui faci l’acollida.  

- Elaborar un horari personalitzat per a cada alumne per facilitar-ne la incorporació al grup 
classe.  

- Establir un company guia dels alumnes nouvinguts per facilitar l’acollida.  
- Realitzar una avaluació inicial per tal d’establir, si s’escau, un pla individual que faciliti 

l’acollida dels/les alumnes a l’aula.  
- Treballar amb el grup, si s’escau, els trets culturals del nou alumnat per tal de trobar 

punts compartits.  
- Preveure activitats que ajudin al coneixement, al respecte i a la valoració de la cultura de 

tot l’alumnat.  
- Contemplar l’esbarjo com un espai important de socialització i programar activitats per 

facilitar la cohesió de grup.  
- Mantenir una coordinació periòdica entre tot el professorat que atén alumnat nouvingut.  
- Nomenar alumnat responsable d’aula per facilitar la tasca del nou professorat 
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ACTUACIONS AL CENTRE 

 
- Sensibilitzar el claustre de la necessitat d'establir una bona acollida.  
- Recollir el caràcter acollidor del centre en el Projecte educatiu i en la resta de documents 

del centre.  
- Recollir i analitzar les expectatives sobre el procés d’acollida que tenen els diferents 

agents de la comunitat educativa.  
- Elaborar un Pla d’acollida a partir de les necessitats de centre i les expectatives dels 

diferents agents de la comunitat.  
- Descriure al Pla d’acollida, el procés de rebuda i atenció inicial del nou alumnat, famílies, 

professorat, PAS i d’altres professionals que puguin fer incidència en el centre, des d’una 
triple vessant d’intervenció: aula, centre i entorn.  

- Elaborar actuacions específiques pel procés d’acollida, tant en el moment inicial 
(preinscripció, matrícula, inici de curs...) com al llarg del curs.  

- Facilitar el Servei de Traducció i Mediació, que el Departament d’Educació posa a 
disposició dels centres quan sigui necessari.  

- Elaborar un dossier per lliurar i comentar al professorat nouvingut que reculli les 
informacions més importants del centre.  

- Establir la persona encarregada de l’acollida dels nous professionals (professorat, PAS, 
etc).  

- Convocar una reunió a inici de curs amb totes les persones que s’incorporen al centre 
per compartir el projecte educatiu i els diferents projectes que desenvolupa el centre.  

- Recollir i sistematitzar el bagatge professional, els interessos i les necessitats dels nous 
professionals.  

- Incloure en el Pla d’acollida la implicació i la coresponsabilització de tota la comunitat 
educativa en la acollida i integració dels nous membres.  

- Tenir en compte en el procés d'acollida els instruments per detectar les necessitats 
acadèmiques, socio-econòmiques i emocionals que es poden derivar, per exemple, del 
fet migratori.  

- Recollir, a la carta de compromís educatiu, les informacions més rellevants del centre i 
els possibles canals de participació de les famílies.  

- Especificar, a la carta de compromís educatiu, els compromisos per part del centre per 
facilitar l’acollida de les noves famílies. 

- Contemplar una possible atenció a l’alumnat nouvingut que no assisteix a l’aula 
d’acollida per acompanyar-lo en el seu procés i fer un seguiment acurat.  

- Establir reunions periòdiques entre el tutor/a de l’aula d’acollida, el del grup classe i tot 
l’equip docent per valorar el procés i adaptació de l’alumnat.  

- Preveure una incorporació individualitzada i progressiva a l’aula ordinària segons les 
necessitats de l’alumnat.  

- Programar activitats a l’aula ordinària amb la intervenció del tutor/a de l’aula d’acollida.  
- Programar reunions periòdiques per valorar el procés d’adaptació de l’alumnat, línies 

d’intervenció prioritàries, traspàs d’informació de continguts treballats, etc.  
- Planificar en el Pla de formació de centre la formació de tota la comunitat educativa per 

afavorir l’acollida i la integració.  
- Recollir i difondre les bones pràctiques d’acollida que el centre realitza.  
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3. COEDUCACIÓ 

 

La coeducació cerca l'eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, la integració 
explícita de la perspectiva de gènere als continguts d’aprenentatge i el respecte per la diversitat 
de l’alumnat 

La coeducació i el respecte per la diversitat de les diferents opcions sexuals de les persones són 
elements cabdals per treballar en el respecte i la igualtat. La coeducació proporciona a l’alumnat i 
al professorat estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions 
estereotipades per a cada gènere i transformar-les en relacions més justes i plurals. 

 

ACTUACIONS A L’AULA 

 
- Introduir la coeducació i la prevenció de la violència masclista en el Pla d’acció tutorial.  
- Incorporar l’ús habitual d’un llenguatge inclusiu que doni el mateix protagonisme a tot 

l’alumnat.  
- Incloure la coeducació en totes les activitats.  
- Establir relacions educatives que respectin la diferència i promoguin la igualtat.  
- Planificar i seqüenciar els continguts de la coeducació a les diferents àrees curriculars.  
- Potenciar espais de diàleg sobre la diferència i el respecte a la diversitat de gènere.  
- Fer una distribució de responsabilitats, càrrecs, tasques i funcions equilibrada.  
- Procurar que a totes les aules intervinguin homes i dones en l’exercici professional.  
- Reconèixer la problemàtica de la violència masclista com una realitat que actualment 

està patint l’alumnat (i no només com un problema del món dels adults).  
- Parlar obertament amb l’alumnat sobre els conflictes relacionats amb la violència 

masclista, tant dels casos directes que es viuen al centre com dels que passen fora d’ell.  
 
ACTUACIONS AL CENTRE 
  

- Sensibilitzar la comunitat educativa en la necessitat del treball en la coeducació i en la 
prevenció de la violència masclista.  

- Promoure la representació paritària en els càrrecs de responsabilitat i representació del 
centre.  

- Reconèixer la problemàtica de la violència de gènere com una realitat que està patint 
l’alumnat i no només com un problema del món dels adults.  

- Parlar obertament amb el professorat, famílies, sobre els conflictes relacionats amb la 
violència masclista, tant dels casos directes que es viuen al centre com dels que passen 
fora d’ell.  
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4. COMPETÈNCIA SOCIAL 

 

La competència social és la capacitat de relacionar-se amb els altres. L’objectiu de l’adquisició 
de la competència social és la millora de les condicions de les relacions interpersonals i, per tant, 
de la convivència dins els centres educatius. La relació amb els companys ha estat sempre un 
dels objectius clau de l’acció tutorial.  
És, doncs, en aquest espai on cal treballar específicament aquestes habilitats englobades en el 
nom genèric de competència social. 
 
ACTUACIONS A L’AULA 
 
 

- Realitzar activitats tutorials on l’alumne posi en joc la seva percepció ajustada i positiva 
de si mateix i la confiança en les seves possibilitats. 

- Potenciar l’assamblea com a espai de reflexió compartida entre docents i alumnes sobre 
les situacions quotidianes de centre.  

- Planificar i seqüenciar els continguts de competència social a les diferents àrees 
curriculars.  

- Realitzar activitats d’aprenentatge cooperatiu a diferents matèries per a potenciar la 
participació i el reconeixement de tot l’alumnat de la classe.  

 

 

ACTUACIONS AL CENTRE 
  

- Sensibilitzar al claustre en el treball de la competència social.  
- Practicar i posar en pràctica les formes cíviques de relació com la salutació, els 

agraïments, les disculpes...  
- Elaborar pautes per exercitar les habilitats socials en l’organització de les trobades 

formals amb els diferents membres de la comunitat educativa, com per exemple per les 
reunions amb pares... 

- Fer servir la carta de compromís educatiu per consensuar amb les famílies els objectius 
necessaris que ens permetin d’assolirr un entorn de convivència.  

- Preveure espais i temps de relació informal per a tots els professionals i les famílies, com 
sopars de promoció, celebracions...  

- Tenir en compte els continguts de competència social a l’hora d’acordar les mesures per 
la promoció de la convivència, en el marc de les NOFC.  

- Planificar en el Pla de formació de centre la sensibilització i la formació de tota la 
comunitat educativa per afavorir l’assoliment de la competència social.  
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5. COMUNICACIÓ 

 

Entenem per competència comunicativa lingüística i audiovisual la capacitat de saber comunicar 
oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent 
servir el propi cos i les TIC, amb la gestió de la diversitat de llengües, l’ús adequat de diferents 
suports i tipus de text i l’adequació a les diferents funcions. 

De la comunicació depèn l'eficàcia en la interacció alumne-docent, per la qual cosa les habilitats 
en matèria de comunicació són una qualitat fonamental per al professional de l'educació. Una 
bona comunicació és la base de les relacions i dels aprenentatges. 

Desenvolupar unes bones habilitats socials i comunicatives en l’alumnat afavorirà la cohesió 
social i ajudarà a trencar estereotips i a millorar la convivència, perquè ens resultarà més fàcil 
cercar alternatives als possibles conflictes 

 

 

ACTUACIONS A L’AULA 

 
 

- Planificar i seqüenciar els continguts d’educació de la competència lingüística a les 
diferents àrees curriculars.  

- Incorporar a l’aula activitats d’interacció entre l’alumnat per a la millora de la competència 
de comunicació oral (conversar, escoltar i parlar).  

- Treballar la llengua oral i la comunicació a totes les àrees.  
- Formar l’alumnat en els diferents tipus de comunicació verbal i no verbal (visual, gestual i 

corporal) per a la millora de la comunicació.  
- Formar l’alumnat en la comunicació audiovisual. Fer-lo capaç d’entendre els missatges 

audiovisuals i de crear els seus propis missatges.  
- Observar la transmissió, als mitjans audiovisuals, dels models dominants a la nostra 

societat així com els seus valors i creences. (El rol masculí i femení, la invisibilitat de la 
població immigrada, el racisme …  

- Deixar que l’alumnat expressi els seus sentiments abans de valorar-lo  
- Potenciar el treball cooperatiu entre iguals a l’aula.  
- Promoure activitats que permetin expressar i argumentar opinions, pensaments, 

emocions i vivències.  
- Fer activitats amb l’alumnat que permetin interactuar i dialogar amb altres persones de 

manera competent.  
- Treballar explícitament l’ expressió i la interpretació de diferents tipus de discursos 

adequats a la situació comunicativa i en diferents contextos socials i culturals.  
- Fer servir les tecnologies de la informació i de la comunicació com a eina per enriquir la 

competència comunicativa  
- Fer activitats per a la cerca, selecció i processament de la informació, a partir de tot tipus 

de mitjans  
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ACTUACIONS AL CENTRE 
 

- Sensibilitzar el claustre i tota la comunitat educativa de l’ús del català com a llengua de 
cohesió social i d’igualtat d’oportunitats  

- Sensibilitzar el claustre en la necessitat de potenciar la comunicació entre tots els 
membres de la comunitat educativa.  

- Incorporar els valors de la competència lingüística al Projecte educatiu, al Projecte 
lingüístic i a la resta de documents interns del centre.  

- Establir el marc de comunicació entre la família i el centre a la carta de compromís 
educatiu.  

- Preveure espais i canals de comunicació que facilitin la relació entre els membres de la 
comunitat educativa. 

- Incloure propostes de creació i ús de revistes en suport paper o digital, blocs, webs i tot 
tipus de recursos telemàtics com a eines per a la millora comunicativa de la comunitat 
educativa.  

- Incorporar en el Pla de formació del centre accions orientades a l’adequació de les 
competències comunicatives, enteses en el sentit més ampli (llengua, mitjans 
audiovisuals, habilitats comunicatives, comunicació no verbal, estratègies de 
comunicació…)  
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6. EDUCACIÓ EMOCIONAL 

 

L'educació emocional és la capacitat per crear símbols i llenguatges que serveixin per establir 
relacions harmòniques amb un mateix i amb els altres. 

Les competències personals relacionades amb l’equilibri emocional són cada cop més 
necessàries en la societat actual i imprescindibles per treballar en equip.  
L’educació emocional és educable i ha de durar tota la vida. Les bases i els recursos d’aquest 
procés s’han de proporcionar des de tots els àmbits educatius. 

Aquest curs s’ha inicait una optativa a tercer d’ESO, Emociana’t, de dues hores setmanals, per 
potenciar les emocions personals de l’alumnes que ajudaran a millorar l’aprenentatge. 

 

ACTUACIONS A L’AULA 

 
- Responsabilitzar l’alumnat del seu aprenentatge per tal de consolidar la seva autoestima, 

motivació i presa de decisions.  
- Programar activitats curriculars que fomentin l’autoestima tenint en compte totes les 

intel·ligències.  
- Realitzar activitats tutorials que capacitin l’alumne a fer front als impulsos emocionals i 

ser capaç de regular-los de forma positiva.  
- Plantejar activitats on l’alumne hagi de confiar plenament en si mateix per millorar les 

seves habilitats comunicatives (exposicions orals, debats...).  
- Tenir present els conceptes de les intel·ligències múltiples a l’hora d’agrupar els alumnes 

i les alumnes en treballs cooperatius.  
- Fer treballar els alumnes i les alumnes de manera que puguin desenvolupar i aplicar els 

diferents tipus d’intel·ligència.  
- Realitzar activitats d’aprenentatge cooperatiu i d’aprenentge entre iguals, a diferents 

matèries, per a potenciar la participació i el reconeixement de tot l’alumnat de la classe.  
- Realitzar activitats que permeten donar a conèixer els dots positius dels diferents 

alumnes per tal d’afavorir relacions positives a l’aula.  
- Reflexionar amb l’alumnat sobre la importància de respectar els diferents ritmes de 

treball i aprenentatge de cada alumne.  
- Realitzar activitats i potenciar esdeveniments que afavoreixin la creació de lligams 

afectius entre els membres de la comunitat educativa (actes de final de trimestre, festes 
de final de curs...)  
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ACTUACIONS AL CENTRE 
  

- Sensibilitzar la comunitat educativa en el treball de l'educació emocional.  
- Incorporar els valors de l’educació emocional al Projecte educatiu i a la resta de 

documents de centre.  
- Programar, des de les diferents àrees, activitats curriculars que tinguin en compte les 

intel·ligències multiples.  
- Recollir en el pla d’acollida els aspectes emocionals de l’alumnat.  
- Fer servir la carta de compromís educatiu per consensuar amb les famílies la 

importància que té en el desenvolupament integral dels seus fills i establir els 
compromisos necessaris per ajudar-los a gestionar de forma positiva les seves 
emocions.  

- Tenir en compte a l’hora d’acordar les mesures per a la promoció de la convivència, en el 
marc de les NOFC, l’educació emocional.  

- Formar el professorat en les metodologies de treball cooperatiu i en les metodologies 
d’aprenentatge entre iguals.  
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6. INCLUSIÓ 

 

L’educació inclusiva és la que ofereix a tots els infants i joves altes expectatives d’èxit educatiu, 
independentment de les seves característiques, necessitats o discapacitats i l'oportunitat de 
créixer conjuntament compartint experiències i situacions d’aprenentatge.  
La inclusió suposa una millora evolutiva respecte a la idea d’integració. Quan es parla 
d’integració, es pretén facilitar a l’alumnat els suports necessaris perquè pugui participar en el 
programa del centre educatiu. La inclusió pretén que siguin els mateixos centres educatius els 
que s’adaptin a la diversitat de l’alumnat que tenen escolaritzat. 

L'educació inclusiva de tot l'alumnat crea nous marcs de convivència i genera noves complicitats 
que afavoreixen l'equitat i la cohesió social. 

 
ACTUACIÓNS A L’AULA  

  

- Incloure en el Pla d’acció tutorial actuacions de participació i cohesió de grup.  
- Introduir materials i eines de suport per atendre la diversitat.  
- Aplicar metodologies inclusives per atendre tota la diversitat (treball cooperatiu, grups 

interactius, aprenentatge dialògic, treball per projectes…).  
- Realitzar programacions multinivell.  
- Treballar la tutoria personalitzada i entre iguals.  
- Organitzar l’espai de l’aula perquè es pugui treballar tant en grups com individualment.  
- Tenir una estratègia flexible d’assignació de llocs per seure a l’aula que afavoreix la 

coherència social del grup.  
- Planificar les sessions de classe perquè l’alumnat pugui demostrar les seves habilitats de 

maneres diferents: presentacions, debats, exposicions orals, treballs escrits, dibuixos, ús 
de la biblioteca, mitjans audiovisuals, treballs pràctics, ús de les TIC...  

- Implicar el professorat de suport en la planificació, adaptació d’activitats i materials per 
l’aula i en la revisió de la programació.  

 
ACTUACIONS AL CENTRE 

  
- Sensibilitzar el claustre en l'educació inclusiva.  
- Incorporar els valors de la inclusió al Projecte educatiu i a la resta de documents del 

centre.  
- Organitzar els horaris tenint en compte l’optimització dels recursos i l’atenció a la 

diversitat.  
- Fer de la Comissió d’atenció a la diversitat un espai per a millorar la inclusió de tot 

l’alumnat a través de analitzar les pràctiques a les aules, fomentar el treball de suport 
dins les aules, fer propostes de millora en l’organització i les metodologies.  

- Planificar en el Pla de formació de centre la sensibilització i la formació de tota la 
comunitat educativa per possibilitar l’educació inclusiva.  

- Promoure activitats lúdiques de diferents cultures i ètnies a l’esbarjo, que permetin la 
creació d’experiències vivencials positives i enriquidores.  

- Desenvolupar, amb la participació de tota la comunitat educativa, estratègies per 
aconseguir recursos que permetin que tot l’alumnat del centre tingui el material i els 
llibres de text.  
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- Acordar estratègies per assegurar les competències bàsiques a l’alumnat i per fer minvar 
cada any l'índex de fracàs escolar. 

 

 

 

 

7. MEDIACIÓ 

 

L’article 32 de la LEC parla de la mediació com un procés educatiu per gestionar els conflictes de 
convivència que sorgeixen als centres en els quals hi ha involucrats alumnes. 

Intervenim en tots els conflictes que es generin a l’institut, encara que físicament es resolguin a 
fóra o aquells conflictes que s’hagin generat fóra de l’institut i repercuteixin en el mateix. 

Els processos de mediació poden utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de 
conflictes interpersonals, que són freqüents en els centres docents, i no estan necessàriament 
tipificats com a conductes contràries a la convivència en el centre. 

Es pot oferir la mediació en la gestió de conflictes generats per les conductes dels alumnes 
contràries a les normes de convivència del centre o greument perjudicials per a la convivència en 
el centre que hagin originat un perjudici a altres. 

 

ACTUACIONS A D’AULA 

 

- Formem l’alumnat, a partir del primer cicle, perquè sigui d’afrontar autonòmicament els 

propis conflictes a través d’iniciatives concretes. 

- Disposem d’eines per gestionar els conflictes que sorgeixen a l’aula (protocols i  

intercanvi efectiu d’informació). 

- Fem un recull sistemàtic dels conflictes que es produeixen a l’aula. 

- Analitzem les circumstàncies en què es produeixen els conflictes abans de fer les 

propostes de millora. 

- Hi ha alumnat format en el programa de mediació escolar en el grup-classe a partir de 

primer cicle d’ESO. 

- A la tutoria utilitzem l’assemblea de classe com a recurs per tractar sistemàticament els 

conflictes que es produeixen a l’aula. 
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ACTUACIONS AL CENTRE 

 

- Els canals habituals de gestió de conflictes al centre estan clarament establerts. 

- La gestió dels conflictes recau en totes i cadascuna de les persones del centre. 

- Disposem de mitjans (Serveis Socials, EAP) per detectar si els models predominants a la 

família afavoreixen la resolució positiva de les situacions conflictives. 

- Valorem la mediació com una eina efectiva de resolució de conflictes. 

- Participem en el programa de mediació escolar. El centre ofereix un Pla de mediació a 
aquells alumnes que tenen un conflicte entre ells, i que voluntàriament volen 
solucionar.Consta d’un grup d’alumnes de segon cicle, escollits pel seu perfil de 
mediador, després d’haver fet l’optativa de mediació a segon d’ESO. Els mediadors es 
promocionen, es donen a conèixer al centre i mostren els seus serveis i confidencialitat 
als alumnes per resoldre conflictes. Tenen un pla, un horari i un lloc físic al centre per 
realitzar la mediació. El seu objectiu és arribar a un acord de pau entre els implicats que 
serà revisat periòdicament.  

- Reconeixem la coordinació de mediació, amb una dotació horària per la gestió i 

dinamització del servei de mediació. 

- Donem impuls a l’equip de mediació com un element de dinamització de l’alumnat, per 

afavorir la convivència del centre. 
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B. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 

1.  ABSENTISME 

 

L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada, dins de l’horari escolar, d’alumnat en 
edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està matriculat.  
 
L’absentisme té un gran ventall, des del puntual al crònic. El centre educatiu, amb la xarxa 
del seu entorn, ha de tenir en compte els diferents graus a l’hora de dissenyar protocols 
d’actuació.  
Les respostes davant l’absentisme no poden focalitzar-se en l’alumne/a absentista com a 
problema sinó en l’entorn en què es produeix, incidint i analitzant les causes de l’absentisme 
més enllà de les intervencions normatives i reactives que poden acabar cronificant-lo. Els 
centres educatius, en el marc de la comissió de convivència, establiran un espai de 
coordinació per al tractament de l’absentisme escolar on participaran professionals externs 
del centre. 

 

ACTUACIONS A L’AULA 

 
- Implicar els companys de classe i el professorat en la valoració de la importància de 

l’assistència a l’aula.  
- Fomentar que les tutories i els equips docents esdevinguin l’espai per a 

l’acompanyament acadèmic personal i social de l’alumnat i les seves famílies.  
- Aplicar metodologies inclusives per atendre tota la diversitat (treball cooperatiu, grups 

interactius, aprenentatge dialògic, treball per projectes, aprenentatge - servei…).  
- Dissenyar continguts més propers a les necessitats específiques del conjunt de l’alumnat 

per tal d’augmentar-ne l’interès per l’aprenentatge.  
- Recollir l’assistència diària de l’alumnat i fer-ne un registre setmanal, per tal de permetre 

la intervenció immediata en el moment de detectar situacions d’absentisme escolar.  
- Elaborar i aplicar un registre acumulatiu de les absències amb informacions quantitatives 

i qualitatives (causes, circumstàncies, processos) per grup-classe que permetin el 
seguiment de l’alumnat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONS AL CENTRE 
 

- Sensibilitzar a tota la comunitat educativa en la necessitat d'evitar l'absentisme.  
- Recollir de forma sistemàtica i informatitzar les dades d’assistència quantitativa litativa de 

l’alumnat.  
- Concretar, dintre del Pla d’acollida del centre, actuacions específiques destinades als 

alumnes en risc d’absentisme i d’exclusió social.  
- Acordar un referent únic pel seguiment de les situacions d’absentisme, amb 

reconeixement institucional, per a la gestió de les dades i la coordinació interna i 
externa.  

- Disposar d’un protocol de comunicació directa amb les famílies.  
- Considerar, en la planificació anual, les diferents celebracions de les cultures d’origen de 

l’alumnat del centre.  
- Promoure, especialment, la participació i l’acostament de totes les famílies i, en 

particular, de les famílies de l’alumnat en risc.  
- Analitzar anualment, des de les diferents perspectives dels seus membres, la situació de 

l’absentisme escolar al centre (Consell Escolar).  
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2.  CONFLICTES GREUS 

 

Els conflictes greus són aquelles situacions de violència verbal o física que perjudiquen 
notablement la convivència en el centre, perquè generen sentiments d’indefensió, inseguretat i 
angoixa en els membres de la comunitat educativa. 

 

L’aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses per 
l’alumnat que afectin la convivència a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació en el seu article 
37 i explicitades en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, a les normes d’organització i funcionament 
del centre i, en el seu cas, en la carta de compromís educatiu s’han d’inscriure en el marc de 
l’acció educativa i té per finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu. Sempre que sigui 
concordant amb aquesta finalitat, la mesura correctora ha d’incloure alguna activitat d’utilitat 
social per al centre (mesura reparadora).  
En parlar de conflictes greus ens referim a les conductes tipificades en l’esmentat article 37 de la 
llei d’educació així qualificades en el ja esmentat Decret de drets i deures de l’alumnat: 
indisciplina, injúries, amenaces, agressions i vexacions personals i danys materials i 
patrimonials. Aquestes conductes poden afectar qualsevol membre de la comunitat educativa o 
dependència del centre i es poden produir en el propi centre o en el seu entorn immediat. Els 
conflictes greus poden tenir com a protagonista qualsevol membre de la comunitat educativa, 
inclosos els casos d’implicació de l’alumnat en procediments de mediació penal juvenil per danys 
a les instal·lacions o sostracció de material del centre.  
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3.  CONFLICTES LLEUS 

 

 

Els conflictes lleus són totes aquelles interaccions que, malgrat no estar tipificades en les normes 
d’organització i funcionament de centre, són font de malestar o dificulten el dia a dia. Es tracta, 
majoritàriament, de situacions de conflicte interpersonal que, amb la formació i les eines adients, 
els nois i noies poden solucionar per si mateixos.  
 
Són totes aquelles conductes disruptives que impliquen molta dedicació de temps i d’esforços, 
amb efectes negatius sobre l’alumnat que els produeix, l’alumnat que els pateix i el professorat.  
La mediació escolar permet abordar la gran majoria de conflictes que sorgeixen en el dia a dia 
del centre, especialment quan aquests conflictes es produeixen entre alumnes i no responen a 
situacions regulades per la normativa. Es vol evitar que la cronificació de petites actuacions 
negatives acabi portant a veritables conflictes. Les característiques de la mediació 
―voluntarietat, respecte, confidencialitat, compromís― fan que situacions força complexes trobin 
manera de desencallar i trobar solucions de futur. Per això, la mediació complementa la gestió de 
conflictes, com una via paral·lela a la normativa. 

La disciplina del conflictes queda exposada al document NOFC (Normes d’Organització i 
Funcionament de Centre). 
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PROCEDIMENT DISCIPLINARI 
 

INCIDÈNCIA  MOLT GREU =  1 DIA EXPULSIÓ   
 

1. COMPORTAMENT I ACTITUD 
 
• BARALLA 
• AUTOEXPULSIÓ D’UNA CLASSE 
• FUMAR 
• BEURE ALCOHOL 
• INSULTAR O FALTAR EL RESPECTE A UN MEMBRE DE LA COMUNITAT 

EDUCATIVA 
• INCOMPLIMENT DEL CÀSTIG SETMANAL DE DIMECRES A LA TARDA 
• TRENCAR O MALTRACTAR GREUMENT EL MOBILIARI I EL MATERIAL ESCOLAR 
• ESCAPAR-SE DEL CENTRE 
• ABSÈNCIA SENSE JUSTIFICACIÓ A UNA SORTIDA OBLIGATÒRIA  

• ROBATORI ( de deu a  quinze dies ) 

 
2. PUNTUALITAT 

• TRES RETARDS VERMELLS SETMANALS (arribar més tard de 5 minuts). 
 

INCIDÈNCIA GREU o LLEU segons l’actitud de l’alumnat davant la falta 
 

• PORTAR GORRA AMB VISERA, GORRES, AURICULARS I ULLERES DE SOL A 
L’AULA 

• MENJAR O BEURE A CLASSE(excepte aigua en cas necessari) 
• ÚS DEL MÒBIL O AURICULARS A L’AULA (si l’alumne permet la seva confiscació 

se li donarà el mòbil al final del matí, en el cas de reiterar, cal que els pares vinguin 
a recuperar-lo. Si hi torna el móvil romandrà al centre fins al final de curs) 

• BEURE REFRESCOS AMB GAS O BEGUDES ENERGÈTIQUES AL CENTRE 
(primera vegada serà incidència lleu) 

• ALTRES MOTIUS CONSIDERATS GREUS O LLEUS PEL PROFESSORAT 
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C. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 
 

1.  ESTRUCTURA I GESTIÓ DE RECURSOS 

 

Per tal de garantir una bona convivència al centre són necessàries unes estructures horitzontals i 
flexibles que permetin la participació i la presa de decisions. El projecte de convivència no hauria 
d’interferir en aquelles iniciatives ja endegades, sinó potenciar i rendibilitzar tot allò que ja 
funciona. Per tant, no cal reinventar, sinó tan sols aprofitar i potenciar els canals de participació i 
representació que ja té establerts el centre.  
Les normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) poden ser una bona eina per 
orientar l’estructura organitzativa amb finalitats convivencials. Permeten el desenvolupament del 
PEC i faciliten l’assoliment dels objectius de centre.  
En el marc del Projecte educatiu cada centre ha de formular una carta de compromís educatiu 
amb les famílies. Ha de ser un document personalitzat, que estableixi els mecanismes de 
participació de les famílies en el funcionament del centre i en els seguiment dels processos 
escolars i educatius dels seus fills, de manera que potenciï la complicitat educativa i garanteixi un 
entorn de convivència.  

 

ACTUACIONS A L’AULA 

 
- Organitzar l’espai d’aula en funció de les metodologies emprades.  
- Utilitzar estils docents que fomentin la participació activa de l’alumnat.  
- Fer ús de mètodes d’aprenentatge actiu i cooperatiu (tutoria entre iguals, treball 

d’investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals…).  
- Dedicar els primers dies de curs a treballar aquelles rutines, tant organitzatives com 

convivencials, que afavoreixin l’aprenentatge (encarregats, el lloc destinat a cada 
cosa....).  

- Tenir l’aula preparada abans de començar la sessió, amb els materials necessaris i en 
funció de la metodologia.  

- Acostumar l’alumnat a no començar a treballar si no hi ha un clima d’aula favorable per a 
l’aprenentatge.  

- Disposar d’un taulell d’anuncis per informar de les diferents activitats que es facin al 
centre i a l’entorn.  

- Incloure en les reunions d’equip docent qüestions relatives a l’organització de l’aula per 
afavorir la convivència.  

- Treballar la interiorització de les normes dins l’aula i donar importància al rol de 
delegat/da.  

- Promoure la participació de l’alumnat en l’elaboració de les normes de classe.  
- Implicar l’alumnat en propostes organitzatives (gestió de patis, espais...).  
- Afavorir l’avaluació grupal en temes de convivència i l’elaboració de propostes.  
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ACTUACIONS AL CENTRE  

 
- Sensibilitzar tota la comunitat educativa en la necessitats d’elaborar un Projecte de 

convivència.  
- Elaborar els horaris de distribució de les matèries aplicant criteris pedagògics que 

afavoreixin el bon clima per a l’aprenentatge.  
- Distribuir els espais al centre tenint en compte les característiques dels grups i les 

necessitats de l’alumnat per tal d’afavorir un bon clima de centre.  
- Organitzar l’esbarjo per tal d’afavorir la relació entre companys/es (per exemple, 

desenvolupant els valors cívics a partir d’activitats esportives organitzades).  
- Procurar que en els espais d’ús comú del centre (escales, passadissos,…) hi hagi alguna 

persona adulta, per a intervenir en cas d’incidència i reconduir educativament conductes 
negatives.  

- Fomentar campanyes de sensibilització de la neteja a l’aula.  
- Promoure concursos de logotips o sobre disseny d’espais.  
- Concretar en les NOFC l’ús de diferents mètodes de gestió dels conflictes com poden 

ser la mediació, la negociació o l’arbitratge.  
- Preveure, dins l’organigrama del centre, l’espai necessari per a les trobades de la 

comissió de convivència.  
- Difondre els acords presos per la comissió de convivència.  
- Fer servir la Carta de Compromís Educatiu per arribar a acords entre les famílies i el 

centre, perquè l’alumnat compleixi les normes del centre i participi activament en 
l’assoliment d’un clima positiu de convivència.  

- Fer el seguiment del procés d’elaboració del Projecte de convivència i millorar a partir de 
l’experiència.  

- Potenciar la figura del tutor/a com a element clau en el procés de formació de l’alumnat.  
- Recollir i difondre les bones pràctiques que milloren la convivència en el centre educatiu.  
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2.  NORMA 

 

La norma és l'instrument regulador de la convivència que té com a finalitat garantir els drets i els 
deures de tothom.  
Els centres educatius han d’incloure en les Normes d’Organització i Funcionament de Centre 
(NOFC) unes propostes compatibles i coherents amb la normativa vigent de rang superior i 
adaptades a l’especificat de cada centre.  
 
Les normes formalitzen el necessari clima de respecte, seguretat i cordialitat del centre. Es 
tradueixen en un seguit de drets i deures, compromisos i responsabilitats que regulen i faciliten la 
vida al centre. La gestió participativa d’aquestes normes comporta, d’una banda, la implicació en 
la seva elaboració i, òbviament, el seu compliment per part de les persones afectades.  
 
A l’hora d’establir el marc normatiu del centre cal, en primer lloc, definir els objectius que com a 
centre es volen assolir. Seguidament, cal redactar aquelles mesures que afavoreixen la 
consecució d’aquests objectius. 
 

ACTUACIONS A L’AULA  

 
- Establir normes clares, concretes i compartides per afavorir la convivència del grup i 

l’aprenentatge a l’aula.  
- Fer participar l’alumnat en l’elaboració de les normes de convivència d’aula i assegurar el 

compromís de tothom.  
- Partir de les Normes de Funcionament i Organització de Centre (NOFC) per elaborar un 

conjunt de normes pròpies que regulin l’ús de les aules o espais específics del centre: 
laboratoris aula d’informàtica, gimnàs, biblioteca....  

- Fer treballar a l’aula les normes de convivència del centre, reformulant-les, en cas que 
sigui necessari, perquè siguin entenedores per a tot l’alumnat.  

- Treballar les normes de funcionament a partir de diferents llenguatges expressius i 
formes de representació (vinyetes, dibuixos...), accessibles a tot l’alumnat del grup o 
nivell.  

- Elaborar poques normes i redactar-les de manera clara.  
- Fer adonar l’alumnat de la necessitat d’un ambient ordenat i serè per poder treballar i 

sentir-se millor a l’aula.  
- Valorar la importància de tenir unes normes i hàbits clars d’aula.  
- Donar a conèixer les conseqüències de l’incompliment de les normes a l’alumnat  

 
 

ACTUACIONS AL CENTRE 

 

- Sensibilitzar la comunitat escolar en el valor educatiu i participatiu de la norma.  
- Aprofitar la carta de compromís educatiu per arribar a compromisos, entre les famílies i 

el centre, per al compliment de les normes.  
- Difondre les NOFC amb un llenguatge que sigui accessible a totes les persones de la 

comunitat escolar.  
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- Regular, sistematitzar i donar a conèixer els protocols d’actuació per al compliment de la 
norma.  

- Recollir i difondre les bones pràctiques que en el tema de les NOFC es realitzen al 
centre.  

 

 

3.  PARTICIPACIÓ 

 

Participar en l’àmbit educatiu, vol dir, sobretot, ser protagonista del propi procés educatiu.  
La participació educativa és el camí per avançar en processos comunitaris de treball i 
d’aprenentatge en xarxa, orientats a l’èxit educatiu, a l’afavoriment de la convivència i a la millora 
de l’entorn.  
 Aprendre a participar, tant en la construcció dels coneixements a l’aula com en la vida del centre 
i de l’entorn, requereix d’actuacions i de metodologies orientades a desenvolupar competències 
personals per formar persones responsables i una ciutadania compromesa i solidària.  
La carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació i de 
participació entre el centre educatiu i la familia per dur a terme una acció coherent i coordinada 
en el desenvolupament personal, acadèmic i social. 
El centre educatiu ha de guiar l’exercici dels drets vinculats a la participació de l’alumnat: drets a 
la informació, a la llibertat d’expressió, a la llibertat de reunió i d’associació. Cal promoure 
estratègies que ajudin i motivin l’alumnat a participar en les activitats de l'aula, del centre i de 
l’entorn. 
 
ACTUACIONS A L’AULA 

  
- Preveure, en l’acció tutorial, actuacions per a l’acollida de l’alumnat nou en el centre que 

potenciï la seva participació en el grup-classe.  
- Promoure la participació de l’alumnat en l’elaboració de les normes de classe.  
- Introduir pràctiques a l’aula perquè afavoreixin l’exercici de la participació democràtica.  
- Debatre a l'aula el paper i el perfil significatiu dels delegats i delegades.  
- Promoure l’elaboració de projectes compartits entre els alumnes i les alumnes. Implicar 

l’alumnat en el seguiment i en els processos d’avaluació de les activitats d’aula.  

 

ACTUACIONS AL CENTRE 

 

- Sensibilitzar el claustre en la necessitat de respectar i potenciar el processos de 
participació.  

- Donar suport i dinamitzar les associacions del centre (associació esportiva escolar, 
associació d’exalumnes, AMPA i altres).  

- Expressar en la Carta de Compromís Educatiu els mecanismes de participació de les 
famílies en el funcionament del centre i en el seguiment dels processos escolars i 
educatius dels seus fills/es.  

- Recollir, en les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), les 
responsabilitats que corresponen als diferents membres de la comunitat educativa i les 
responsabilitats que són compartides.  

- Reunir periòdicament a la junta de delegats i delegades de curs amb les persones 
representants de l’alumnat al consell escolar, per vehicular les seves informacions i 
propostes.  

- Convertir la pàgina web i la revista del centre en espais de participació de tots els 
membres de la comunitat educativa.  

- Crear un espai físic de trobada per les famílies (sala amb màquina de café,…).  


