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1. Contextualització 
 
El projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el             

centre desenvolupa per a capacitar a tot l’alumnat i la resta de la comunitat              

educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

Quan parlem de convivència no fem referència només a les mesures correctives i/o             

disciplinàries que s’apliquen als alumnes sinó que també fem referència a una sèrie             

d’actuacions encaminades a possibilitar un clima social i afectiu positiu per crear una             

atmosfera de treball i de convivència que facilitin i potenciïn els aprenentatge. 

 

Des del centre proposem unes accions i uns àmbits d’intervenció. Aquestes accions            

que es proposen les abordarem des de tres nivells: familia, alumnes i el centre. Els               

àmbits a través dels quals s’ intervindran seran a través dels valors i les actituds, la                

resolució de conflictes i la potenciació de la convivència.  

 

2. Principis que orienten l'acció 

Els principis d’actuació d’un projecte de convivència serien en primer lloc la            

participació i la corresponsabilització de la comunitat educativa. Així com també           

dels agents educatius de l’entorn per tal d’aconseguir una actuació compartida,           

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. 

 

En segon lloc l’actuació global i integral perquè amb mesures parcel.lades no            

s’aconsegueix un clima necessari per la convivència. Cal un plantejament integral i            

coordinat de tota la comunitat educativa, partint d’un procés d’aprenentatge          

col.lectiu i amb una organització que gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i               

als processos. 

 

Un tercer principi seria la descentralització perquè cal que les decisions siguin            

contextualitzades. Un projecte de convivència ha de respondre a una necessitat           
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percebuda col.lectivament, ha de ser flexible i ha de ser fruit d’un procés             

d’aprenentatge dels diferents agents educatius d’un territori. 

 

La normalitat, per tal d’adoptar, sempre que sigui possible, les propostes més clares,             

més properes i més integradores. 

 

Finalment cal tenir en compte la millora constant de les actuacions a fi de donar una                

resposta ajustada a les necessitats més greus i més urgents i establir instruments i              

els indicadors que permetin anar ajustant les estratègies, les actuacions i els            

recursos per  aconseguir els objectius 

 

3. Objectius del Projecte de convivència. 

L’objectiu principal del Projecte de convivència és promoure i afavorir la cohesió            

social de totes les persones que formen part del Centre: alumnes, docents i famílies              

i contribuir a l’èxit personal, acadèmic i social  de tot l’alumnat . 

 

3.1- Objectius generals. 

- Elaborar un projecte de convivència global amb la participació, la implicació i el              

compromís de tota la comunitat educativa. 

- Generar el sentiment de pertinença a tots els àmbits educatius per tal de promoure               

un clima convivencial adient.  

 

3.2- Objectius específics 

- Fomentar la cultura del diàleg com a  eina bàsica en la gestió del conflicte. 

- 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. 

- Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat. 

- Ajudar a cada alumne/a a relacionar-se amb sí mateix, amb els altres i amb el                

món. 
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4. Nivells d’actuació 

El plantejament global i integral que proposem comporta abordar el projecte de            

convivència des dels nivells següents: 

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. 

Resolució de conflictes 

Quan es produeixen situacions que atempten contra 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 els parts,            

reparar-ne els danys i aportar resolucions positives  aquestes situacions.  

 

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.  

 

 

5- Àmbit d’actuació 

Un plantejament global de la convivència 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 entenem que el Projecte de convivència ha de              

plantejar-se des de tres àmbits d’intervenció. Un primer àmbit faria referència a            

l’Entorn, en el que inclouriem la família, l’ajuntament i altres xarxes del centre. Un              

segon àmbit faria referència a l’Aula, la qual englobaria els alumnes i professors.              
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Finalment un tercer àmbit faria referència al Centre que inclou professorat i            

personal PAS.  

 

6- Temes a desenvolupar per nivell i àmbit 

 ÀMBIT 

NIVELL AULA CENTRE ENTORN 

VALORS I 
ACTITUDS 

● Educació Socioemocional 
● Educar en el respecte 
● Educar en l’esforç 
● Educar en la gestió positiva dels conflictes 
● Inclusió 

 

RESOLUCIÓ DE  
CONFLICTE 

● Absentisme 
● Gestió i resolució de conflictes  

○ Mediació i cercles restauratius 
○ Conflictes greus 

ORGANITZACIÓ 
DE CENTRE 

● Acollida (tutor/a i apadrinament) 
● Comunicació (Gestin/reunions/ 
● Gestió recursos 
● Normes (normes aula,protocols NOFC) 
● Participació (comissions, delegats, sindicats,    

mediació) 
 

 

6.1. EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL 

 

CENTRE: 

- Sensibilitzar el claustre sobre la importància de l’educació        

socioemocional en els processos educatius. 

- Recollir en els documents de centre la necessitat de treballar els valors            

de l’educació socioemocional 

- Promoure accions i estratègies per fomentar l'educació socioemocional        

i la comunicació entre els membres de la comunitat escolar. 
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- Establir propostes d'actuació específiques per fomentar els valors de         

l'educació socioemocional entre l’alumnat. 

- Potenciar la competència comunicativa de l’alumnat. 

- Formar la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potencien          

l'educació socioemocional. 

- Recollir i difondre les bones pràctiques realitzades al voltant de          

l'educació socioemocional. 

AULA: 

- Desenvolupar, en el marc de l’acció tutorial, mesures i estratègies per educar            

emocionalment l’alumnat i potenciar la seva competència social. 

- Treballar l’educació socioemocional des de les diferents matèries curriculars         

de manera transversal.  

- Treballar la competència comunicativa des de les diferents matèries curricular          

de manera transversal. 

- Elaborar estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació         

socioemocional. 

ENTORN: 

- Sensibilitzar i orientar les famílies en la necessitat d’educar         

socioemocionalment. 

- Implicar les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a la               

millora de les relacions intrapersonals i interpersonals. 

- Conèixer i participar en xarxes de centres que treballin els programes           

d’educació emocional i competència social. 

- Coordinació amb les administracions locals per dur a terme actuacions          

concretes per fomentar l'educació socioemocional entre l’alumnat. 

- Promoure la millora de la competència socials i de les relacions           

interpersonals a partir d’entitats esportives, culturals i de lleure de l’entorn. 

 

 

6.2. EDUCAR EN EL RESPECTE 

CENTRE: 
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- Sensibilitzar el claustre sobre els valors del respecte com a principi bàsic per             

tal de garantir un bon clima de convivència en els centres educatius. 

- Recollir el valor del respecte en els documents del centre, especialment el            

respecte al professorat i introduir a la carta de compromís elements de            

respecte mutu entre escola i famílies.  

- Promoure accions i estratègies per afavorir valor del respecte entre tots els            

membres de la comunitat escolar. 

- Promoure accions de respecte cap als espais físics del centre i del seu             

entorn. 

- Avaluar les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure el            

respecte i ho recollim en la memòria anual. 

AULA: 

- Planificar activitats amb l’alumnat que fomentin el respecte cap a un mateix i             

entre l’alumnat. Activitats a les tutories així com l’ acompanyament l’alumnat           

en el coneixement i l'expressió de les emocions pròpies. 

- Utilitzar estratègies i metodologies que afavoreixin el respecte entre l’alumnat.          

Adquisició d’hàbits i rutines, aprenentatge cooperatiu, ús responsable de les          

tecnologies, entre d’altres. 

- Fomentar l’actitud de respecte de l’alumnat envers el professorat i tots els            

professional del centre. 

- Vetllar perquè l’alumnat tingui cura del material i de les instal.lacions. 

- Promoure accions i estratègies per tal que es potenciï el respecte envers            

l’entorn i implicar a les famílies en aquest objectiu. 

ENTORN: 

- Sensibilitzar i orientar les famílies en la necessitat d’educar els seus fills en el              

respecte. 

- Coordinar amb administracions locals i entitats actuacions concretes per         

fomentar el respecte i el compromís cívic en el nostre alumnat. 

 
6.3. EDUCAR EN L’ESFORÇ 

CENTRE: 
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- Sensibilitzar el claustre sobre la importància de l’educació en els valors de            

l’esforç i de la responsabilitat i la implicació de la comunitat escolar en els              

processos educatius. 

- Establir propostes d’actuació específiques per fomentar els valor de l'esforç,          

la responsabilitat i el compromís cívic. Una d’elles és el servei comunitari, la             

participació del centre a convocatòries i concursos que estimulin l’afany de           

superació, entre d’altres. 

- Recollir i difondre les bones pràctiques realitzades al voltant del valor de            

l'esforç i la responsabilitat. 

- Avaluar les mesures destinades a fomentar els valors entre la comunitat           

escolar i recollir-ho a  la memòria anual del centre. 

 

AULA: 

- Desenvolupar, en el marc de l’acció tutorial mesures, estratègies i actuacions           

per educar l’alumnat en l’esforç i la responsabilitat. 

- Utilitzar estratègies i metodologies que afavoreixen l’assumpció dels valors de          

l’esforç i la responsabilitat de l’alumnat. 

- Cercar estratègies concretes per implicar les famílies en l’educació en l’esforç           

i la responsabilitat. 

 

 

ENTORN: 

- Sensibilitzar i orientar les famílies en la necessitat d’educar els seus fills en             

els valors de l’esforç i la responsabilitat. Donar a conèixer a les famílies les              

entitats i les associacions de l’entorn que fomenten el compromís cívic i            

suports que promoguin i eduquin en l’esforç i la responsabilitat. 

- Promoure amb administracions locals l’impuls d’accions i projectes        

comunitaris. 
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6.4.  EDUCAR EN LA RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES 

 

CENTRE: 

- Impulsar la cultura de la mediació en la gestió dels conflictes. 

- Sensibilitzar i programar actuacions específiques de sensibilització amb el         

claustre sobre la necessitat d’educar en la gestió positiva dels conflictes. 

- Elaborar activitats i projectes de centre per tal de promoure l’educació           

positiva dels conflictes. 

 

AULA: 

- Desenvolupament, en el marc de l’acció tutorial, actuacions concretes per          

afavorir que els alumnes desenvolupin les competències per conviure i          

l’educació en la gestió positiva dels conflictes. 

- Fomentar entre l’alumnat la gestió dels conflictes mitjançant el servei de           

mediació 

- Alumnat format en el programa de mediació escolar. 

- Utilitzar estratègies i metodologies d’aula que afavoreixin l’educació positiva         

del conflicte.  

 

ENTORN: 

- Implicar a les famílies en l’educació en la gestió dels conflictes dels seus fills i               

filles. Donar a conèixer a les famílies les Normes d’organització i           

funcionament de centre (NOFC) i les conseqüències previstes pel seu          

incompliment (mesures correctores i sancions). 

Recollir informació i comunicar-se amb les famílies d’alumnes implicats en          

conflictes lleus o que tinguin conductes disruptives per tal de fer-los           

copartíceps en la seva gestió i resolució. 

 

- Coordinació amb les administracions locals per dur a terme actuacions  

concretes per fomentar l’educació en la gestió positiva dels conflictes i la            

cultura de la mediació.  
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- Tenir coneixement d’experiències d’altres centres sobre les pràctiques i         

experiències en la gestió i la resolució de conflictes.  

- Coordinació amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l’entorn           

escolar per promoure l’aplicació d’estratègies de gestió i resolució positiva          

dels conflictes. 

 

 

6.5. INCLUSIÓ 

CENTRE: 

- Implicar la comunitat escolar en una escola inclusiva que ha de donar            

resposta a la diversitat de tot l'alumnat. 

- Incorporar els valors de l'escola inclusiva en el Projecte educatiu de centre.            

Incloure a les NOFC normes clares que garanteix el respecte a tothom            

independentment de la seva condició, capacitat o característiques. 

- Programar accions preventives establertes en el protocol de prevenció,         

detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals. 

- Valorem i integrem tots els membres de la comunitat potenciant la           

participació de l’alumnat especialment aquells en risc d'exclusió tant en          

activitats acadèmiques com a les extraescolars. 

- Reconèixer l’heterogeneïtat com a criteri per construir els grups-classe i          

preveure mesures per tal d’atendre les necessitats educatives de tot l’alumnat           

(suports individual, en petits grups, docència compartida,  etc.) 

- Elaborar materials i banc de recursos que facilitin l'atenció a la           

diversitat.(recursos inclusió digital XTEC, aplicacions informàtiques….) 

 

 

AULA : 

- Desenvolupar en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions           

de cohesió de grup. Potenciar aquests espais de tutoria per establir diàlegs            

sobre el respecte a la diferència i a la diversitat tot intervenint de manera              
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ràpida i amb fermesa per erradicar actituds i expressions discriminatòries o           

actes violents. 

- Utilitzar material específic per atendre la diversitat  de l’alumnat 

 

ENTORN: 

- Utilitzar els recursos i orientacions del web Família i Escola i Junts per             

l'educació; referents a l’educació i valors i orientar-ne l'ús (acompanyament          

escolar a casa) 

- Coordinació amb les administracions locals per dur a terme actuacions          

concretes de foment de l’educació inclusiva. 

- Promoure i valorar la participació i implicació de l'alumnat en activitats           

extraescolars, de lleure o servei comunitari per reduir les desigualtats i           

afavorir el sentiment de pertinença i l’arrelament en el territori. 

 

6.6. ABSENTISME 

CENTRE: 

- Informar el claustre sobre les diverses situacions relacionades amb la no           

assistència a classe; no-escolarització, absentisme, abandó escolar. 

- Recollir a les NOFC una normativa clara i eficient referent al procediment            

d’actuació en situacions d’absentisme. 

- Desenvolupar estratègies i actuacions per intervenir davant situacions        

d’absentisme (comunicació i coordinació amb les famílies de forma immediata          

i recordar l’obligació de l’assistència) 

- Coordinar amb l’equip docent les possibles causes i propostes de millora           

davant aquest absentisme. De la mateixa manera aquesta coordinació ha          

d’estar en connexió amb el treballador social per tal de prendre les mesures             

corresponents. 

- Elaborar un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre l'absentisme. 

 

AULA : 
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- Treballar la prevenció de l’absentisme afavorint un clima de centre acollidor i            

inclusiu. 

- Estimular el compromís de l’alumnat en el mateix procés educatiu per tal            

d’afavorir la seva assistència i reflexionar amb ells sobre les conseqüències           

negatives de l’absentisme com és l’endarreriment en els aprenentatges,         

sentiments d’aïllament, manca de socialització, etc.) 

- Recollir i comunicar en temps real a les famílies de forma immediata            

qualsevol falta d'assistència dels alumnes que estigui sigui justificada         

prèviament. 

- Elaborar activitats d’acollida i d’adaptació per l’alumnat que s’incorpora         

després d’un període d’absentisme. 

- Implicar a les famílies en la lluita contra l'absentisme mitjançant l’aplicació           

informàtica d’escola i família, la carta de compromís educatiu, etc 

 

ENTORN: 

- Implicar a les famílies per evitar situacions d’absentisme donant-les a          

conèixer les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) i les           

conseqüències previstes pel seu incompliment.  

- Organitzar conjuntament amb l’AMFA activitats que facilitin a les famílies els           

indicadors de detecció i pautes d’actuació sobre les situacions de risc que            

poden provocar l’absentisme. 

- Coordinar amb altres centres l’intercanvi d'experiències i pràctiques sobre els          

casos de risc d’absentisme en la transició entre diferents etapes educatives           

(primària-secundària que és l’espai que ens ocupa i fer-ho extensible als           

ensenyaments de secundaris i postobligatoris entre altres) 

- Col·laborar amb les administracions locals per dur a terme actuacions          

concretes per combatre l’absentisme (prevenció i detecció, monitor        

despertador, entitats de l’entorn que intentin corregir les faltes injustificades i           

puntualitat així com pràctiques restauratives en benefici de la comunitat, etc) 
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6.7. GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES 

CENTRE: 

- Sensibilitzar el claustre de la necessitat d’educar en la gestió positiva dels            

conflictes (claustres, reunions informatives, comissions mixtes) 

- Incorporar l’educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de            

mediació al Projecte educatiu i a la resta de documents del centre. 

- Elaborar activitats i un Projecte de centre que promogui la gestió positiva            

dels conflictes. Aprofitant celebracions reconegudes internacionalment per       

impulsar la millora del clima de convivència (DENIP, Dia internacional de la            

Pau, dia de la prevenció de violència contra les dones, dia europeu de la              

mediació...) 

- Utilitzar la mediació per a la gestió positiva del conflicte. Garantir que hi hagi              

alumnat mediador disponible per les necessitats de l’alumnat i espais          

destinats a aquesta tasca 

- Formar la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió positiva de            

conflictes (Pla de formació de centre on s’ofereix al professorat com educar            

en la gestió positiva dels conflictes) 

- Intervenir de forma ràpida i efectiva davant de qualsevol conflicte mantenint           

una postura de tolerància zero davant qualsevol tipus d’agressió(verbal , no           

verbal, etc). Posar en marxa un protocol d’intervenció enfront conductes          

disruptives adaptades a les necessitats i situacions dels cadascun dels          

nostres  alumnes.  

 

AULA: 

- Desenvolupar en el marc de les matèries de valors i tutories activitats amb             

l’alumne per la prevenció i gestió positiva de conflictes a l’aula. Fomentar el             

diàleg respectuós, l’escolta activa i els cercles restauratius per tal que tot            

l’alumnat participi en la gestió dels conflictes a l’aula. 

- Programar des de diferents àrees la competència social dels alumnes          

(habilitats socials, educació emocional, el diàleg empàtic, l’escolta activa)         
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mitjançant el treball de les activitats cognitives, la gestió emocional, la           

maduresa moral i les habilitats socials. 

- Formar l’alumnat perquè sigui capaç d’afrontar autònomament els propis         

conflictes i que s’integri a les xarxes de suport entre iguals com a estratègia              

de cohesió grupal i que desenvolupin estratègies de prevenció de conflictes. 

- Disposar d’alumnat format en el programa de mediació escolar en el           

grup-classe. 

- Utilitzar estratègies i metodologies com l'aprenentatge cooperatiu que        

afavoreix l'educació en la gestió positiva del conflicte. 

- Implicar a les famílies en gestió positiva dels conflictes en l’àmbit de l’aula             

mitjançant estratègies concretes. (Gestin, ...) 

- Impulsar des de totes les àrees protocols consensuats per a la gestió            

efectiva dels conflictes a l’aula; establiment de límits, advertiments,         

compromisos, etc 

- Implicar l’alumnat en la gestió i resolució de conflictes en l’àmbit de l’aula.             

Utilitzant els canals  de comunicació que ofereix la tutoria individual.  

Ajudar l’alumnat a reflexionar després de realitzar una acció, a fer-se’n           

responsable i assumir les conseqüències que se’n poden desprendre. Fer          

signar  a l'alumnat la carta de compromís educatiu. 

 

ENTORN: 

- Implicar les famílies utilitzant la carta de compromís educatiu per promoure la            

seva responsabilitat en l'educació en la gestió i resolució positiva dels           

conflictes dels seus fills i filles. 

- Promoure Projectes de convivència d’àmbit comunitari per a portar a terme           

actuacions concretes per tal de fomentar l'educació en la gestió positiva dels            

conflictes i la cultura de la mediació. 

 

6.7. CONFLICTES GREUS 

CENTRE: 
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- Sensibilitzar el claustre en la necessitat d’implicar tota la comunitat educativa           

enfront dels conflictes greus (equips docents, claustres, reunions        

informatives, etc) 

- Incorporar les mesures que garanteixen una bona convivència en el centre           

(mesures correctores com pràctiques restauratives en benefici de la         

comunitat tan dins com el manteniment, la neteja i l'acompanyament com           

també fora del centre a llars ‘d'infants, casals d’avis, etc) 

- Recollir en les NOFC una normativa clara i eficient referent a les faltes             

greument perjudicials per  a la convivència del centre. 

- Desenvolupar estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de ser         

considerat com a conflicte greu. Implicar a l’alumnat en la detecció de            

possibles conflictes, assignar personal que vigili els diferents espais del          

centre com patis, entrades i sortides, etc 

- Adequar a les necessitats i context del centre els protocols-marc per la            

millora de la convivència elaborats pel Departament d'educació. 

- Analitzar i fer un seguiment dels casos de conflictes greus per facilitar el             

procés d'aprenentatge en el centre tot dissenyant estratègies de prevenció,          

detecció i intervenció (mesures correctores i sancionadores que incloguin         

accions educatives) 

- Formar a la comunitat educativa dins del Pla de formació de centre en             

tècniques i destreses de gestió i resolució de conflictes. 

 

  

 

AULA: 

- Actuar abans que l’acumulació de diversos conflictes lleus esdevingui un          

conflicte greu. 

- Utilitzar pautes d’observació amb indicadors per a detectar situacions de          

conflicte com assetjament, ciberassetjament, maltractament, etc 
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- Actuar amb rapidesa i fermesa davant qualsevol situació violenta, ja sigui una            

agressió verbal, no verbal, amenaces i intimidacions, etc. Comunicar a la           

direcció del centre qualsevol conflicte greu que esdevingui a  l’aula. 

- Analitzar amb els alumnes els conflictes esdevinguts a l’aula per facilitar un            

procés d’autoaprenentatge. Treballar amb el grup classe els elements         

personals, causals i contextuals dels conflictes i acordar propostes de millora.           

Incidir amb les conseqüències negatives dels conflictes greus com és la           

pèrdua de confiança entre els membres del grup, les sancions i els            

sentiments d'impotència i frustració. 

- Elaborar d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la resolució de          

conflictes greus (alumnat mediador, fitxes de reflexió, pràctiques restauratives         

com a  mesura reparadora un cop aplicada la mesura correctora o sanció) 

- Elaborar estratègies per implicar al professorat i altres professionals del          

centre en la resolució de conflictes greus amb l'alumnat (intervenció          

d'especialistes a l’aula com orientadors/es, vetlladors, EAP, etc ) 

- Establir una sèrie de mesures específiques per tal d'incorporar l'alumnat a           

l’aula, ja sigui víctima o agressor, després d’algun conflicte greu. 

 

ENTORN: 

- Implicar a les famílies en la gestió i resolució dels conflictes greus amb             

l’alumnat tot donant-lo a conèixer la normativa del centre i les conseqüències            

previstes pel seu incompliment. 

- Informar amb rapidesa a les famílies d’alumnes implicats en el conflicte greu            

per tal de fer-los copartícips de l'aplicació de possibles mesures provisionals i            

informar-les dels drets i deures en cas d’incoar un expedient disciplinari al            

seu fill. 

- Confeccionar projectes d’àmbit comunitari per a la millora de la convivència i            

col·laborar amb les administracions locals per tal de promoure mesures          

correctores a les conductes que siguin contràries a les normes de           

convivència i que siguin beneficioses per la comunitat (llar d’infants, casals           

d’avis, manteniment de carrers, parcs, jardins  i mobiliari urbà) 
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6.8. ACOLLIDA 

CENTRE: 

- Conscienciar a la comunitat escolar de la necessitat de la seva implicació i             

corresponsabilització en l'acollida i la integració dels nous membres. 

- Elaborar un Pla d’acollida que contempli l’acollida dels diferents membres de           

la comunitat escolar i el compromís per part del centre i les famílies per              

facilitar l’acollida de l'alumnat. 

- Preveure una imatge acollidora del centre (tenir cura dels espais del centre,            

adequació dels espais d’entrevista, crear clima de confiança en les          

entrevistes...) 

- Sistematitzar els processos d’acollida per a tot l’alumnat, les seves famílies i            

per la resta de la comunitat escolar tant si s'incorporen a inici com un cop               

començat el curs.(visites i informacions per donar a conèixer el centre,           

implicar en les jornades de portes obertes a tots els membres de la comunitat              

escolar... ) 

- Establir propostes d’actuació específiques per realitzar l’acollida de l'alumnat         

(adaptada a les necessitats de l’alumne, establir una avaluació inicial, oferir           

xarxes de suport com la tutoria entre iguals, els padrins d’aula,... contemplar            

l’esbarjo com un espai important de socialització...) 

- Disposar de mecanismes específics per acollir l’alumnat nouvingut que         

detectin les necessitats acadèmiques, socioeconòmiques i emocional que es         

deriven del fet migratori. Rebre a les famílies nouvingudes per traspassar-los           

les informacions més rellevants adequant-la el màxim possible a les seves           

necessitats d’idioma entre d’altres. Disposar de materials per atendre a          

l’alumnat nouvingut. 

- Establir propostes d’actuació específiques per realitzar l’acollida del        

professorat nou, PAS, etc. (persona encarregada de l’acollida, reunir a inici           

de curs els professionals que s’incorporen al centre per compartir el projecte            

educatiu i facilitar la seva participació) 
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AULA: 

- Preveure el dia d’incorporació dels nous alumnes per tal que sigui el tutor del              

seu grup qui faci l’acollida. Realitzar una activitat el dia d’incorporació del nou             

alumnat que faciliti la seva participació i integració en el grup classe.  

- Treballar amb el grup, si s’escau, els trets identitaris del nou alumnat per tal              

de valorar i respectar la diversitat i trobar punts compartits. Realitzar a l’aula             

activitats prèvies a l’arribada d’un nou alumne per facilitar el coneixement i            

millorar-ne la rebuda. 

- Elaborar un repertori de recursos didàctics i un fons de material classificat per             

matèries i competències lingüístiques per tal que tot l’alumnat nouvingut          

pugui assolir-les. 

- Contemplar mesures d’acollida específiques per a l’alumnat que es         

reincorpora a l’aula després d’un període de malaltia prolongada, absentisme,          

inassistència al centre, etc. (repertori de material per corregir les possibles           

mancances de l’alumnat derivades de la falta d’assistència) 

- Disposar de mesures per informar i acompanyar el professorat o altres           

professionals que intervinguin per primer cop a l’aula (delegat/a per facilitar           

la tasca al professorat nou) 

- Utilitzar els recursos i orientacions que ofereix el web família i escola com a              

elements de diagnosi i propostes d’actuacions d’aula i recursos per facilitar           

l’acollida de les famílies. 

- Establir un company guia dels nous alumnes per facilitar la seva acollida i             

integració a l’aula.  

ENTORN: 

- Utilitzar l’aplicació informàtica Gestin per facilitar l’acollida de les noves 

famílies al voltant del centre. 

- Promoure conjuntament amb l’administració local Plans d’acollida municipal 

que fomentin la participació activa dels nous membres en els espais 

comunitaris i l’arrelament al territori. 
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- Coordinar amb les entitats de l’entorn del centre la divulgació d’actuacions 

que fomenten la integració  i nova ciutadania. Fer conèixer les accions i 

publicacions que orientin les famílies i l’alumnat respecte a l’oferta cultural, 

socioeducativa del municipi. 

- Informar dels recursos de l’entorn als professionals que s’incorporen al centre 

(centre de recursos, biblioteques, serveis socials, etc.) 

- Participar en projectes de convivència d’àmbit comunitari 

 

 

 

 

6.9. COMUNICACIÓ  

CENTRE: 

- Conscienciar al claustre de la importància i la necessitat de potenciar la            

comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa. Difondre entre           

els professionals del centre pautes de comunicació, tant pel que fa a la             

comunicació verbal com no verbal. 

- Especificar en els continguts de la Carta de compromís educatiu, els           

mecanismes de comunicació entre les famílies i el centre. Incloure en el Pla             

d’acollida els mecanismes de comunicació i informació a famílies, alumnat i           

la resta de comunitat escolar. 

- Utilitzar l’aplicació informàtica Gestin per tal de millorar la informació i           

comunicació amb les famílies. Tenir en compte les indicacions sobre          

protecció de dades i imatges que aporten els documents per a l'organització i             

la gestió dels centres en relació amb l’ús d’internet. 

- Elaborar estratègies i mesures per projectar una imatge positiva del centre           

(vetllar per un bon ambient a les entrades i sortides del centre pel que fa a                

ordre, netedat i puntualitat, vetllar pel bon estat i manteniment de les            

instal·lacions del centre amb decoració, rètols, il·luminació, organitzar i         

difondre esdeveniments que projectin una bona imatge del centre com són           
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els concursos, celebracions, Jornades de portes obertes i/o visites a centres           

adscrits.) 

- Fer de la pàgina web del centre un element de difusió i comunicació de les               

bones pràctiques i dels aspectes més rellevants del centre. 

- Formar a la comunitat escolar dins del Pla de Formació de centre en la              

millora de l’ús i la gestió de canals virtuals de comunicació i a la millora de la                 

gestió de la informació i el coneixement. 

 

 

AULA: 

- Fer servir les tutories amb el grup classe com un espai de comunicació de              

l’alumnat basat en el respecte, la confiança i l’assertivitat. Establint pautes de            

comunicació,  verbal com no verbal,  per garantir un bon clima a l’aula. 

- Potenciar assemblees d’aula com un element de comunicació i ressaltar la           

figura del delegat i delegada com a vehicles de comunicació entre el grup             

classe i el professorat. 

- Sistematitzar mitjançant un registre totes les dades més significatives que          

recollim en les entrevistes amb els alumnes per tal de poder fer un             

seguiment i traspàs a altres professionals. Cal disposar d’un espai adequat           

per a aquestes entrevistes que afavoreixi un clima de confiança i la            

comunicació, etc. 

 

ENTORN: 

- Disposar d’espais i canals de comunicació adreçats a les famílies. Juntament           

amb l’AMFA es treballa el tema de la informació i la comunicació a través de               

l'aplicació informàtica Escola i Família per tal de millora els canals           

comunicatius amb i entre les famílies. 

- Coordinar amb les administracions, regidories i serveis de l’ajuntament un          

pla de projecció externa com són les Jornades de Portes Obertes, visites a             

centres adscrits, celebracions de festivitats i diades, etc 
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- Vetllar per l’ús correcte de l’agenda i que sigui un sistema àgil de             

comunicació i justificació de les faltes d'assistència. 

- Utilitzar les plataformes digitals que disposa el centre (web, classroom, 

missatgeria, calendari, etc. ) que faciliten la comunicació entre el professorat i 

els alumnes. Educar de la mateixa manera en l’ús responsable de les 

tecnologies de la informació i comunicació. 

- Utilitzar les eines i estratègies que disposem per tal de facilitar la comunicació             

amb les famílies per tasques escolars, faltes d'assistència seguiment         

acadèmic de l'alum 

 

 

 

 

6.10. ESTRUCTURA I GESTIÓ DE RECURSOS 

CENTRE: 

- Compartir i implicar a tot el professorat en estratègies organitzatives per al            

bon clima del centre.  

- Concretar a les NOFC estratègies d’estructura i gestió de recursos que           

afavoreixen la convivència com la constitució d’una comissió de convivència          

que col·labori en la planificació, l’aplicació i el seguiment del Projecte de            

convivència en el centre. 

- Aplicar criteris pedagògics en la confecció d’horaris que facilitin un bon clima            

de centre (distribució equilibrada de matèries, espais de coordinació entre el           

professorat i els diversos professionals que treballen al centre, coincidència          

entre tutories d’un mateix curs per facilitar reunions de delegats i altres            

càrrecs que desenvolupin, etc.) 

- Organitzar espais per tal que les aules d’un mateix nivell estiguin en una             

mateixa zona i així afavorir els agrupaments, els reforços. Fer més           

accessibles els alumnes de menor edat a patis i diferents serveis.           

Proporcionar espais de relació informal (sales de trobada, espais de reunió...)           
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als diferents membres de la comunitat escolar i cuidar l’estètica i el            

manteniment d'aquests. 

- Potenciar espais i mecanismes de coordinació dels recursos humans com           

fer de la comissió de convivència un òrgan de diagnosi i anàlisi del clima del               

centre que intervingui i valori actuacions dutes terme. Fomentar el treball           

cooperatiu entre els membres de la comunitat escolar i potenciar la figura del             

tutor i de l’equip docent com a elements clau en el procés de formació de               

l’alumnat.  

- Formar la comunitat escolar en l’organització i gestió de recursos com és la             

gestió d’aula orientada al bon clima per al professorat. 

 

AULA : 

- Treballar les rutines organitzatives i convencionals d’aula els primers dies de           

classe tant organitzatives com convivencials que afavoreixin l’aprenentatge        

(encarregats, delegats, els llocs destinats a cada cosa, interiorització de les           

normes d’aula, tenir clar que no es pot començar a treballar si no hi ha un                

clima d'aula favorable per l’aprenentatge ...) 

- Distribuir l’alumnat a l'aula tenint en compte les relacions individuals i grupals            

detectades a partir de l'elaboració de sociogrames, dinàmiques de grup,  etc 

- Fer partícips a l’alumnat en la gestió i funcionament de l’aula (organització            

que fomenti l’aprenentatge compartit i entre iguals, assemblees d’aula per la           

gestió de classe, potenciar l’assumpció de responsabilitats i lideratge         

distributiu per part de tothom i elaborar conjuntament les normes de classe) 

- Disposar d’espais i instruments de comunicació que afavoreixin una relació          

positiva docent-alumne (tutories individuals, sortides acadèmiques, bústies de        

propostes d’aula, etc.) 

- Incloure en les reunions d’equip docent qüestions relatives a l’organització i           

gestió d’aula i incloure en aquestes reunions metodologies inclusives (treball          

cooperatiu, grups heterogenis...) 
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- Fomentar un lideratge positiu de l’alumnat en els processos d’aprenentatge          

(treballar amb grups multinivell, grups d’experts i afavorir el procés          

d’avaluació grupal) 

- Implicar la família en el funcionament d’aula arribant a acords sobre les            

actituds necessàries que afavoreixin una bona dinàmica d’aula. 

 

ENTORN: 

- Implicar a les famílies en el funcionament i gestió del centre i en els projectes               

educatius comunitaris. 

- Formar part d’alguna xarxa educativa amb l’entorn col·laborant amb         

l’administració local en l’elaboració de projectes d’àmbit comunitari (projecte         

de convivència, educació en valors...) 

- Incloure en la Programació general anual de centre les actuacions previstes           

en els projectes comunitaris on el centre participa 

 

 

6.11. NORMES 

CENTRE 

- Programar amb el claustre actuacions específiques de sensibilització per         

compartir la normativa com a element important per a la convivència del            

centre que ens implica a tots. 

- Recollim en els documents del centre la concreció de les normes de            

convivència que siguin clares, concretes i compartides. Incloure en la carta de            

compromís educatiu la necessitat d’educar els fills en el coneixement i           

compliment de les normes. 

- Difondre amb un llenguatge que sigui accessible a totes les persones de la             

comunitat escolar les normes de convivència i les conseqüències del seu           

incompliment (mesures correctores, sancionadores i educadores) Determinar       

els rols d’actuació dels diferents agents de la comunitat escolar en el protocol             

d’intervenció per al compliment de les normes de convivència. 
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- Preveure espais de seguiment i valoració del funcionament de les normes.           

Fomentar la participació dels alumnes del Consell escolar en les comissions           

vinculades a l’anàlisi de les normes i la seva aplicació 

 

 

 

 

 

 

AULA 

- Educar en el sentit de la norma, a través de les assemblees d’aula treballar la               

necessitat de les normes de convivència del centre, reformular-les si és           

necessari perquè siguin entenedores per a tot l'alumnat. 

- Elaborar normes d’aula clares i concretes a partir de les NOFC per tal de              

regular l'ús de les aules i espais específics del centre (laboratoris, aula            

d'informàtica, gimnàs, biblioteca, etc.) promovent la participació de l’alumnat         

en l’elaboració d’aquestes. 

- Utilitzar estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització de les          

normes d’aula i de centre utilitzant recursos apropiats per al grup (debat entre             

alumnes, consell de delegats, teatralitzacions, seqüències de còmics, etc.) 

- Fer explícites aquelles normes de comportament que mantenen entre ells i           

que entorpeix el bon funcionament i el clima de convivència de l’aula com             

l’encobriment d'una amenaça, el concepte de “xivato”, etc. 

- Donar responsabilitat a l’alumnat en el compliment de la norma i que            

s’autoavaluin mensualment. 

- Disposar d’estratègies concretes per implicar les famílies en el compliment 

 

 

ENTORN  
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- Facilitar la participació de les famílies en l’elaboració i gestió de la norma i              

organitzar conjuntament amb les AMFA activitats per conèixer, millorar i          

difondre la normativa del centre. 

- Promoure l’intercanvi entre centres educatius de la zona per compartir i           

analitzar les diferents maneres d’elaborar i d’aplicar les normes. 

- Coordinar amb els diferents agents de l’entorn per donar coherència a la            

normativa que incideix directament en els infants i joves. 

 

 

6.12. PARTICIPACIÓ 

CENTRE: 

- Dinamitzar la participació de la comunitat escolar i educativa 

- Garantir un calendari i un espai físic per tal de facilitar les reunions de les               

associacions del centre i els diversos òrgans de participació de la comunitat            

escolar 

- Potenciar la corresponsabilitat i la participació de tots els membres de la            

comunitat escolar. Fomentar la participació dels membres de la comunitat          

escolar al consell escolar, a la comissió de convivència, en l'elaboració de            

documents de centre, dinamitzant les associacions del centre, estimulant la          

participació en programes o projectes educatius internacionals, etc  

- Afavorir el treball en equip per tal de fomentar l'elaboració de projectes            

interdisciplinaris, treballs de síntesi, projecte de recerca, etc. i facilitar una           

major presència del PAS i d’altres professionals en la vida del centre            

(celebracions, diades, activitats esportives i culturals...) 

- Fomentar la participació de l’alumnat en la vida del centre creant comissions,            

equips de treball, juntes de delegats, etc. De la mateixa manera implicar-los            

en els processos d’avaluació i millora d’activitats. 

- Establir propostes d’actuacions específiques per fomentar la participació de         

les famílies del centre (aplicació informàtica Gestin) 

- Formar a la comunitat escolar en temes de participació dins el Pla de             

Formació de centre (escoles de pares i mares, fomentar l’aprenentatge en           
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xarxa amb altres centres, conèixer experiències educatives que potenciïn la          

participació com les comunitats d’aprenentatge, servei comunitari,       

aprenentatge i servei, etc.) 

AULA: 

- Promoure l’elaboració de projectes compartits entre l’alumnat i la tutoria entre           

iguals per educar en la participació. 

- 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. 

- Fomentar els processos d’autoavaluació entre l’alumnat i elaborar fitxes         

autoavaluatives per a les activitats cooperatives. 

 

ENTORN: 

- Implicar a les famílies en el disseny de les estratègies per promoure la             

participació de les famílies en els projectes amb l’entorn juntament amb           

AMFA. 

- Promoure les xarxes de centre col·laborant en l’elaboració i desenvolupament          

de projectes amb altres centres de l’entorn per compartir experiències.          

Participar en projectes d’intercentres d’àmbit nacional o internacional. 

- Participar en activitats i amb entitats per tal difondre l’actualitat del centre per             

part de tots els membres de la comunitat escolar.(servei comunitari, activitats           

culturals,  esportives i de lleure, etc.) 

 

 

 

 

7. Marc normatiu 

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. 
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La Llei orgànica 8/2013,de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa,               

determina que 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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8. RECURSOS 
 

● PLA DE CONVIVÈNCIA: 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/PdC.

pdf 

● http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/aplicacio/graella-

gestio-resolucio-positiva-conflictes-aula.pdf 
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ANNEX 1: CONTRACTE PEDAGÒGIC 

 
 
  L’alumne: ……………ha acumulat tres o més faltes greus degut principalment a: 
 
1……………………………………………………... 

2……………………………………………………... 

3……………………………………………………... 

 
Aquesta actitud no és bona per ningú, i de seguir així i segons la normativa vigent                
es pot acabar amb una expulsió del centre si s’acumulen 8FG. 
 
 
Per tal de poder millorar el dia a dia l’institut i trobar la manera de seguir amb els                  
estudis de la millor manera possible, amb aquest contracte l'alumne es compromet            
a: 
 
1……………………………………………………... 

2……………………………………………………... 

3……………………………………………………... 

 
 
Aquest contracte serà revisat cada setmana per l’equip docent i es farà un retorn a               
la família 
 
És per això que tant l’alumnat com el professor signen aquest contracte que els              
obliga al compliment de les clàusules establertes perquè pugui ser el màxim de             
rendible aquestes setmanes. 
 
(signatura de l’alumne/a) (signatura del professor) 
 
 
 
 
Sant Pol de Mar,  a  
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ANNEX 2: REGISTRE D’INCIDÈNCIES SETMANALS 
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ANNEX 3: REUNIONS SETMANALS AMB L’ALUMNAT DURANT EL PATI PER          

REFLEXIONAR I TREBALLAR QUÈ HA PASSAT. 

 
NOM I COGNOMS ALUMNE: .................................................... 
DATA: ........................................................................................ 

    Què ha passat?  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

     Què puc fer per afavorir la solució a aquesta situació? 
 

* ………………………………………………………………………………. 

*............................................................................................................... 

*............................................................................................................... 

 

M’he trobat amb el professor o alumne implicat i hem  
acordat ….  

 

*………………………………………………………………………………. 

*.............................................................................................................. 

*.............................................................................................................. 

 
 
I estant tots d’acord ho signem: 
Signatura 
 

ANNEX 4: CERCLES RESTAURATIUS 
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Dinàmica per fer a l’aula amb els alumnes amb l’objectiu de cohesionar el grup-              

classe així com crear i mantenir relacions i vincles, fomentar la participació i reparar              

les relacions. 

Els alumnes seuen com volen en forma de cercle. Es fa una ronda inicial perquè               

tothom s’involucri amb un objecte a la mà que és el que dóna el dret de parlar:                 

només pot parlar qui té l’objecte, la resta escolta, no pot intervenir. Es busca un tret                

de sortida breu, una pregunta per iniciar el cercle (el dinar preferit, en quin animal et                

convertiries, quina cosa bona t’ha passat aquest matí, que t’enduries a una illa             

deserta, on els agradaria ser d’aquí a 6 h, avui em sento..., un desig, una cosa bona                 

de l’estiu…).  

Es van creant oportunitats per tal que la gent nova parli i no es creïn grups                

tancats (evitar que sempre seguin amb els mateixos companys). Ens barregem           

buscant una excusa (diversificar relacions): s’aixequen els que portin una peca de            

color blau, els que portin texans, vambes, numerar d'1 al 3 i canviar els números,               

tres tipus de fruites, els que són fills únics, els que els hi agradi un esport concret,                 

estats d’ànims, els que tinguin mascota…  

Les activitats/temes a tractar poden ser variats: presentació del grup classe,           

normes de la classe, elecció del delegat… qualsevol activitat de tutoria o d’una             

àrea concreta (resoldre conflictes de l’aula…). Possibilitat de reflexionar sobre          

el tema tractat i compartir perspectives amb la resta del grup. Si s’escau treure              

acords i conclusions.  

Com a tancament del cercle es fa una ronda final on es convida a centrar-se no                

tant en allò que s’ha après com el que s’ha gaudit per acabar en una experiència                

positiva i amb una experiència compartida. Amb quina cosa positiva et quedes de la              

sessió d’avui? Explicar-ho amb el talking piece.  
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Exemple de preparació d’una sessió per fer cercles restauratius. 
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ANNEX 6: EXPULSIÓ 
 
 
 
L’expulsió és l’últim recurs que s’aplica a aquells alumnes que han comès una falta              
molt greu i que ha de ser penalitzada perquè incompleix la normativa de centre              
(NOFC) o bé perquè ha acumulat vàries faltes greus. En aquest cas, els alumnes              
disposaran via mail d’un document amb una sèrie de tasques que hauran de             
realitzar durant el període d’expulsió del centre. Aquestes tasques seran          
supervisades pel professorat implicat. 
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ANNEX 7:  MODEL TASQUES A REALITZAR. 
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