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1. Introducció. La convivència.
En el marc d’una societat complexa i culturalment diversa, entenem la convivència
com allò que permet el desplegament de relacions sanes amb un mateix o una
mateixa, i amb les altres persones, fomentada en la dignitat humana i amb el
respecte als Drets Humans.
Un dels pilars fonamentals de l’Escola Congrés-Indians, que es contempla al Projecte
Educatiu de Centre i al Projecte de Direcció, és la creació d’un entorn que afavoreixi i
garanteixi el creixement de tot el seu alumnat des del respecte envers un mateix o
una mateixa i envers l’altre o l’altra, així com la llibertat i la responsabilitat de crear
una societat més amable, acollidora i plural.
Entenem l’escola com un espai social i privilegiat on totes les persones adquireixen
uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb les altres persones, un
espai on aprendre a viure i conviure de manera que la nostra pedagogia del respecte
ens ajudi a tots i a totes a ser millors persones amb la voluntat de construir un món
millor.
Tal i com es destaca a la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, “Conviure significa
viure plegats i en bona relació. La convivència demana la formació integral de la persona, i es
fonamenta en els valors de la pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la
igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva 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.”
Per acompanyar als nens i a les nenes de l’escola en un creixement centrat en la bona
convivència caldrà tenir sempre en compte les relacions humanes i capacitar als
infants per saber detectar allò que ens uneix més que allò que ens diferencia, i
promoure el coneixement de totes les persones que formem la Comunitat Educativa
per poder establir unes relacions de respecte i la garantia d’una convivència sana,
noble, lliure i plural.
“La violència és el comportament d’algú incapaç d’imaginar una altra solució a un problema que el turmenta.” Bruno Bettelheim

Per tant, aquest Projecte de Convivència ha de tenir la màxima difusió entre totes les
persones que formen la Comunitat Educativa i ha d’estar obert a totes i a tots ja que
és important que tothom estigui relacionat o relacionada en la formació dels nens i
de les nenes per tal de treballar cap a la mateixa direcció, amb la voluntat d’assolir
un nivell de violència zero a través d’oferir al nostre alumnat totes les eines que els
ajudin a conèixer les diferents realitats del seu entorn, acceptant les qualitats i les
limitacions, tant pròpies com d’aquelles persones que els i les envolten. És per
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aquests motius que el present document es centrarà en l’assoliment d’una
convivència respectuosa, lliure i amb democràcia a partir del diàleg, la comunicació i
el treball conjunt entre la família i l’escola per tal d’assolir un clima escolar i de
relació entre totes les persones que sigui afavoridor del respecte mutu, el benestar,
l’entesa i la voluntat de col·laboració de manera que totes les persones de la
comunitat es trobin integrades i respectades, i sentin que hi tenen un lloc.
El present Projecte de Convivència és un document viu que es manté ferm però que
haurà de ser modificat o actualitzat sempre que sigui necessari amb l’objectiu de que
sempre doni resposta a les necessitats del moment, amb la voluntat que sempre sigui
una eina per assolir el nostre objectiu principal en relació a la convivència al centre.
La versió actual del document ha estat aprovada en el Consell Escolar de Centre el
dia 30 d’abril de 2020.
Atenent al document “Projecte de Convivència i èxit educatiu” del Departament
d’Ensenyament, en el present document tindrem en compte, quan fem referència als
següents termes, la definició dels següents conceptes clau:
Agressió: acció no justificada contra l’equilibri, la integritat o els drets d’una persona
mitjançant amenaces o atacs.
Assertivitat: És la capacitat d’expressar i defensar les pròpies emocions i idees tot
respectant les dels altres.
Assetjament: Qualsevol forma de maltractament físic, verbal, psicològic, social,
moral, sexual, ideològic o virtual, sostingut en el temps, definit per la seva freqüència i
intencionalitat de causar dany i patiment a un subjecte en concret, que pot ser exercit per
un individu o un grup, amb participació passiva o activa de la resta de companys, produït
per una desigualtat de poder, generant un canvi de personalitat en la víctima o víctimes
(ansietat, descens de l’autoestima, quadres depressius) que dificulten la seva integració en
el medi escolar i el desenvolupament normal dels aprenentatges. Aquesta acció negativa i
intencionada, situa la víctima en una posició de la que difícilment pot sortir-ne pels seus
propis mitjans.
Ciberassetjament: assetjament intencionat, repetit i mantingut en el temps portat a terme
a través de les tecnologies que pot produir-se a l’escola i fora d’ella, amb o sense anonimat
per grups d’individus contra víctimes que no poden defensar-se.
Empatia: És la capacitat per connectar, respectuosament, amb els sentiments i les emocions
de les altres persones i per comprendre els seus arguments i punts de vista.
Pràctiques restauratives: les pràctiques restauratives constitueixen un ventall d’eines que
permeten prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte per tal de
millorar la convivència i reforçar els vincles afectius entre les persones afectades per
aquestes situacions.
Violència: coacció física o moral exercida sobre una persona per obligar-la a una
determinada acció o omissió.
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.
Acollida: és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu posa en
funcionament per acompanyar els nous membres de la comunitat educativa, o els que
s’incorporen després de processos d’absència, en la vida i la cultura del centre, i,
alhora, fer-los partícips dels projectes que s’hi desenvolupen.
Coeducació: acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i
individualitats de l’alumnat, independentment del seu sexe o orientació sexual,
potenciant la igualtat real d’oportunitats. Cerca l’eliminació de tota mena de
discriminació per raó de gènere o d’orientació sexual i el respecte per a la diversitat de
l’alumnat.
Competències socials i emocionals: és la presa de consciència d’un mateix i la millora de
les condicions de les relacions interpersonals i, per tant, de la convivència dins els
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centres educatius.
Comunicació: entre família i escola és el conjunt sistemàtic d’actuacions i canals que el
centre educatiu posa en funcionament amb l’objectiu de compartir la responsabilitat
educativa i millorar l’èxit educatiu de l’alumnat i també el funcionament del centre. Cal
explicitar a les famílies què fem i per què ho fem en tot moment i, amb el mateix
propòsit, conèixer quines són les seves expectatives i opinions.
Conflicte: situació en la qual dues o més persones estan en desacord perquè els seus
interessos són incompatibles, o bé, els perceben així.
Educació intercultural: promou espais d’inclusió basats en la igualtat i la necessitat de
compartir uns valors comuns que ajudin a conviure en una mateixa comunitat. Promou
l’ús de la llengua catalana en un marc plurilingüe com un element de cohesió i igualtat
d’oportunitats.
Educació per la pau: la convivència és el valor primer de tota societat que busqui la
pau i que utilitza el diàleg per resoldre tot tipus de qüestions.
Esforç: l’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per
aconseguir uns objectius determinats. Constitueix la base fonamental perquè l’alumnat
obtingui un major rendiment.
Mediació: procés de gestió positiva de conflictes.
Inclusió: suposa una millora evolutiva respecta a la idea d’integració. La inclusió pretén
que siguin els mateixos centres educatius els que s’adaptin a la diversitat de l’alumnat
que tenen escolaritzat de manera que el centre identifiqui les barreres que dificulten
l’aprenentatge, la socialització i la participació de l’alumnat i cercar-les, eliminar-les o
minimitzar-les.
Norma: la norma és l’instrument regulador de la convivència que té com a finalitat
garantir els drets i els deures de tothom. Les normes del centre estan recollides en el
document NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre), que són les
propostes compatibles i coherents amb la normativa vigent de rang superior i
adaptables a l’especificat del nostre centre educatiu.
Participació: és molt clar que s’aprèn participant. En aquest sentit el centre necessita
d’estructures que facilitin la participació dels alumnes i pràctiques que hi convidin. De
manera especial l’escola incideix en la participació de les famílies en la tasca educativa
de l’escola. La seva implicació és un factor determinant en l’èxit educatiu dels seus fills.
La carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació i
de participació entre l’escola i la família per dur a terme una acció coherent i
coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant i jove.
Respecte: principi bàsic per viure i conviure en societat, actitud de reconeixement dels
drets de les persones i la valoració de la seva identitat, opinió i manera de pensar. És
necessari potenciar el respecte a un mateix, als altres, al món.
Responsabilitat: Capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i d’assumir les
conseqüències dels propis actes.
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2. L’Escola Congrés-Indians.
L’Escola Congrés-Indians està ubicada al barri de La Sagrera, al Districte de Sant
Andreu de Barcelona i està envoltada de comerços, habitatges, bones comunicacions
i serveis. L’entorn social és de famílies de classe mitjana, treballadores, amb sentit de
cooperació i amb un bon nivell cultural. Tot i que aquest és el perfil més
predominant de famílies, per tal de garantir una bona convivència també haurem de
tenir en compte que al barri i a l’entorn hi ha famílies provinents de diversos llocs
del món, amb una necessitat d’integrar-se a la nostra cultura tenint en compte la
importància d’un respecte per la seva cultura i tradicions.
Som una escola de dues línies que acull infants des de P3 fins a 6è de primària.
L’escola compta amb uns 450 alumnes i amb una plantilla de 30 mestres
aproximadament. Al personal de l’escola hi hem de contemplar la persona conserge,
el personal de cuina, l’auxiliar administrativa, el personal de neteja, l’auxiliar
d’educació especial, la tècnica d’educació infantil i els i les acompanyants de
menjador. En relació al personal, cal destacar que són persones amb un gran sentit
de pertinença a l’escola i que desenvolupen la seva tasca amb una total coherència
amb el Projecte Educatiu del Centre.
L’Escola Congrés-Indians va obrir les portes el dia 1 de setembre de l’any 2010, amb
dos grups de P3. El curs 2018-2019 va sortir la primera promoció de noies i nois de 6è
de primària, moment en què va deixar de ser considerada escola de nova creació.
Des del seu inici, l’Escola Congrés-Indians va néixer com una escola amb la voluntat
d’acompanyar a la infància des d’un profund respecte pels seus processos de vida,
centrant el seu dia a dia i tots els projectes que s’han anat desenvolupant a partir de
la cultura autèntica de la infància. Sentim que aquest acompanyament respectuós
sempre ha afavorit la bona convivència al centre i que ha estat la base per no havernos trobat mai amb grans conflictes.
Els principis que sentim que sempre han afavorit una bona convivència al centre han
estat una forta participació i coresponsabilitat de tota la comunitat educativa i dels
agents educatius de l’entorn, que sempre ens han permès centrar-nos en actuacions
compartides, coherents, eficients i eficaces que s’ha fonamentat en una cultura
dialògica i intercultural, basada en l’acord i la norma concretada amb fermesa, rigor i
afecte. Aquestes actuacions globals i integrals han estat la base d’un bon clima
necessari per una bona convivència ja que la descentralització de les decisions ens ha
portat a una contextualització que ens ha permès una percepció de col·lectiu i
flexibilitat, aportant en tot moment propostes clares, properes i integradores. A
mesura que hem anat creixent com a escola, hem pogut millorar les actuacions,
millores que sempre s’han centrat en la vivència i la realitat de l’escola, i que s’han
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anat implantat a mesura que ens hem anat trobant en situacions diverses en el nostre
dia a dia. En aquest sentit, la millora constant de les actuacions ha permès donar
respostes ajustades a les necessitats més greus i més urgents, establint instruments
per anar ajustant les estratègies, les actuacions i els recursos que ens han anat portant
a una millor convivència al centre.
Ara, una vegada més, amb l’elaboració d’aquest document pretenem conscienciar a
tota la Comunitat Educativa que el foment de la convivència és la base de tot el
Projecte Educatiu, un projecte que es centra en la nostra filosofia educativa i en
aquells valors que sentim imprescindibles pel creixement de la infància i de totes les
persones de la comunitat. Per tant, el nostre Projecte de Convivència té el seu
fonament en el fet d’aconseguir que l’alumnat pugui gaudir d’una bona relació i
acceptació propi i dels i de les altres, per tal d’aconseguir l’èxit acadèmic, personal,
social i professional.
En els propers apartats anirem desplegant les bases del nostre Projecte de
Convivència, que es centren en: el respecte, la llibertat, la democràcia, el diàleg, la
comunicació, el treball conjunt entre l’escola i la família, el coneixement profund
d’un mateix o d’una mateixa i dels/de les altres, la diversitat en l’expressió, l’estima,
les relacions profundes, l’esforç, la responsabilitat, la inclusió, l’interès pel
coneixement, l’acollida, la competència social, l’educació intercultural, l’educació
emocional, l’educació per la pau, la coeducació… i un llarg etcètera. El conjunt
d’accions que desplegarem en el present document hauran de ser avaluades i
enriquides segons pes circumstàncies i l’efectivitat de les mesures previstes per a la
seva aplicació.
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3. Justificació del Projecte de Convivència i
definició.
Atenent a la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, Per tal de desenvolupar el
Projecte Educatiu de Centre en matèria de convivència, els centres educatius han de dotar-se
d’un Projecte de Convivència on es reflecteixin les accions que el centre educatiu desenvolupa
per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió
positiva dels conflictes. Aquestes accions han d’anar adreçades a la millora de la convivència
a l’aula, al centre o a l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits
d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.
També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes i de crear
una atmosfera de treball i convivència segura i saludable.

Tenint en compte que un dels objectius del nostre Projecte Educatiu es basa en la
creació d’un entorn on s’afavoreixi i es garanteixi el creixement de l’alumnat des del
respecte envers un mateix o una mateixa, i envers els i les altres, així com la
responsabilitat de crear una societat més acollidora i plural, cal l’elaboració d’un
document de centre que impliqui a tota la Comunitat Educativa de manera que ens
sigui possible conviure amb respecte i diàleg tenint en compte les visions i les
sensibilitats diferents.
Quan parlem de convivència no ens limitem a la consideració de la conducta o dels
problemes de disciplina; des del nostre punt de vista, la convivència implica que la
institució contempli un projecte global d’organització de centre que parteixi de la
prevenció. Els problemes de convivència, actualment, pràcticament són inexistents,
entenent “problemes” com situacions greus; tampoc vivim situacions de violència
greu. El que ens trobem de manera més quotidiana són situacions de “conflicte” que
considerem que hem d’acompanyar i cercar solucions que reforcin a les persones que
es troben en aquestes situacions.
El Projecte de Convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent
desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la
convivència i la gestió positiva dels conflictes.
Projecte de Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016.

Per tant, ens trobem davant d’un document imprescindible per tal de mostrar el
conjunt de valors que es viuen i es transmeten a l’Escola Congrés-Indians, i les
activitats i actuacions que es realitzen per tal de promoure una bona convivència que
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capaciti a l’alumnat per poder créixer en un entorn harmònic on la resolució dels
conflictes es gestioni de manera positiva.
Son molts els motius que justifiquen la necessitat d’elaborar aquest document, més
enllà de la normativa que ens obliga, ja que tota comunitat educativa necessita
instruments que permetin abastar les diferents situacions que poden esdevenir i les
orientacions necessàries i protocols per tal de restaurar les relacions humanes,
aportant resolucions positives als conflictes.
També cal dir que es tracta d’un document que va estretament lligat a les NOFC de
l’Escola Congrés-Indians ja que és en aquestes Normes d’Organització i
Funcionament de Centre on trobarem la manera de gestionar diverses situacions i
actuacions que es deriven del present Pla de Convivència. En aquest sentit, ambdós
documents són eines que ajudaran i orientaran al professorat i a altres membres de la
Comunitat Educativa a l’hora de dur a terme pautes d’actuació clares i homogènies
(entenent que situacions particulars poden portar a la valoració d’actuacions
particulars) que garanteixin un treball sobre la convivència igual per a totes les
persones de la comunitat.
Un altre dels motius que justifiquen la necessitat del present document és l’estreta
relació que hi ha entre convivència i aprenentatge. L’alumnat es sent motivat per
comprometre’s en l’aprenentatge quan, entre altres coses, percep que l’entorn
afavoreix l’aprenentatge. En aquest sentit, és imprescindible fomentar un bon clima
de grup i d’escola, generant una bona cohesió de grup i organització que fomenti la
interacció, la participació i el sentiment de pertinença. Per tant, cal resoldre els petits
conflictes i actuar en conflictes greus. És per aquest motiu que caldrà desplegar
àmbits d’actuació d’ambient, de centre i d’entorn, de manera que els nivells
d’actuació es centrin en la prevenció, la intervenció i l’organització, fomentant valors
i actituds de convivència, de competència social i ciutadana, de gestió i resolució
positiva de conflictes i d’organització i gestió de centre.
Per tant, el present Projecte de Convivència de l’Escola Congrés-Indians és un
document que forma part del Projecte Educatiu de Centre i recull les mesures de
promoció de la convivència, els mecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes,
així com les mesures i actuacions d’intervenció educativa aplicables en el cas
d’incompliment de les NOFC i d’acord amb la normativa vigent. Es tracta, doncs,
d’un document que reflecteix les accions que el centre desenvolupa per capacitar tot
l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva
dels conflictes i és una eina que haurà de ser avaluada i enriquida segons les
circumstàncies i l’efectivitat de les mesures previstes per la seva aplicació tan pel que
fa al foment de la convivència escolar, com a la prevenció de conflictes de conductes
contràries a la convivència, així com la resolució de situacions conflictives.
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4. Marc legal de referència.
El present document es centra en la normativa vigent que tot centre públic de la
Generalitat de Catalunya ha de contemplar:
* 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 pel foment de la convivència escolar.
* La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació defineix els principis generals que
inspiren el sistema educatiu i la seva organització per satisfer el dret a l’educació,
per mitjà de la cooperació entre els diversos agents de la comunitat educativa.
L’article 7 de l’esmentada llei estableix que “tots els membres de la comunitat
escolar tenen el dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la”. Així mateix,
en el capítol V sobre la convivència es recullen els articles específics relatius al dret
i deure de la convivència, els principis generals, la mediació, la protecció contra
l’assetjament escolar i altres agressions i les mesures correctores i sancions. Els
articles 30 a 38 estableixen que:
- Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon
clima
escolar i el deure de facilitar-lo. (art. 30.2).
- Dret i deure de la convivència.
- Principis generals (carta de compromís, resolució de conflictes, mesures
correctores i sancionadores, mesures i iniciatives de prevenció).
- Mediació.
- Protecció contra l’assetjament escolar i contra les agressions.
* El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, en el seu
article 5, indica que el Projecte Educatiu de Centre ha de contenir, entre d’altres,
els valors i objectius que regeixen l’aprenentatge de la convivència. Així mateix,
l’article 23 indica que les NOFC han d’incorporar tant les mesures de promoció de
la convivència, com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de
conflictes, especialment el de la mediació, sense perjudici d’altres iniciatives per a
la resolució pacífica dels conflictes.
* El Decret 279/2006, de 4 de juliol, de drets i deures de l’alumnat i regulació de la
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, té per objecte
la regulació dels drets i deures de l’alumnat, de les normes de convivència, de la
mediació com a procés educatiu de gestió de conflictes i del règim disciplinari en
els centres educatius no universitaris de Catalunya.
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* La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia, en el seu article 12.3 explicita que “el principi de coeducació s’ha
d’incorporar als plans d’acció tutorial i als plans i reglaments de convivència dels
centres educatius”. Així mateix, en l’article 12.6 s’insta a “vetllar per la
conscienciació i la prevenció de la violència per raó d’orientació sexual, identitat
de gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè detectin
situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons”.
* El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu destaca, a l’article 2, “garantir que tots els centres
educatius sostinguts amb fons públics dins l’àmbit de l’ensenyament no
universitari siguin inclusius mitjançant l’establiment de criteris que orientin
l’organització i la gestió dels centres; l’ordenació de mesures i suports per a
l’atenció educativa i per a la continuïtat formativa de tots i cadascun dels
alumnes”.
* 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.
* L’Acord GOV/79/2016, de 14 de juny pel qual s’aprova el protocol d’actuació entre
els departaments de treball, afers socials i famílies i d’ensenyament, de prevenció,
detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament
infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.
* La Convenció sobre drets de l’infant (1989) que determina que els estats
adoptaran les mesures adequades per vetllar perquè la disciplina escolar
s’administri de manera compatible amb la dignitat humana de l’infant.
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5. Composició i coordinació de la Comissió del
Projecte de Convivència.
La Comissió de Convivència, depenent del Consell Escolar del centre, estarà
integrada per les tres persones que conformen l’equip directiu, i les tres persones
coordinadores de cicle. Per tant, l’Equip de Coordinació de l’escola serà el
responsable de l’elaboració del Projecte de Convivència, i garantirà la participació de
la Comunitat Educativa a través del Claustre de Mestres i del Consell Escolar.
En relació a l’elaboració i aprovació del Projecte de Convivència, la direcció formula
la proposta inicial, fa les modificacions i adaptacions corresponents i impulsa
l’elaboració, tot garantint la participació de la comunitat educativa. El claustre
intervé en l’elaboració, la modificació i l’actualització del present document.
Finalment, la direcció aprova la proposta definitiva, prèvia consulta perceptiva al
Consell Escolar, el qual ha d’exposar el suport al projecte per una majoria de les 3/5
parts dels membres.
La directora de l’escola serà la responsable d’actuar com a nexe de relació de la
comunitat Educativa amb l’administració, sense perjudici de les competències de
representació legalment atribuïdes a les direccions dels centres.
La implicació de la comunitat escolar en el desplegament i aplicació del Projecte de
Convivència es garantirà a través de la participació dels diferents sectors als òrgans
col·legiats del centre: Consell Escolar i Claustre de Mestres.
Cal tenir en compte que correspon a la directora del centre el seguiment i avaluació
del Projecte de Convivència, amb la col·laboració de la comissió de convivència, el
claustre i el suport del consell escolar. L’avaluació es realitza a partir dels indicadors
elaborats per a cada objectiu específic i la concreció de les mesures de prevenció,
detecció i intervenció es recullen anualment a la PGA, amb els corresponents
indicadors d’avaluació. El seguiment de les mesures de la PGA es realitza a partir
dels indicadors d’avaluació. El resultat del seguiment i, si escau, les propostes de
millora s’inclouen a la memòria anual.

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
- Formular la proposta de Projecte de Convivència i les seves adaptacions i
modificacions posteriors.
- Efectuar el seguiment i la coordinació de l’aplicació del Projecte de Convivència
escolar durant tot el curs.
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- Coordinar les iniciatives dels sectors de la comunitat educativa envers el foment
de la convivència, per donar-los coherència i sentit global.
- Elaborar la proposta d’informe anual del Projecte de Convivència.
- Elevar al Consell Escolar qualsevol suggeriment i/o proposta per millorar la
convivència al centre i prevenir els conflictes.
Per tant, la Comissió de Convivència haurà de col·laborar en la planificació,
l’aplicació i el seguiment del Projecte de Convivència.
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6. Els nostres principis sobre la convivència.
A partir de la sensibilització envers el tema de la convivència a l’escola i tot el que
l’envolta, concretem els següents principis com a escola:
- Els nostres pensaments ens condicionen les emocions a partir dels quals actuem
d’una manera o d’una altra. La coherència entre pensament, emoció i acció és
fonamental pel benestar individual i col·lectiu.
- La millora de la convivència és un mitjà per garantir l’ensenyament i
l’aprenentatge.
- La capacitat del professorat per reflexionar sobre la seva pràctica docent i
experimentar noves metodologies que facilitin l’expressió d’inquietuds, anhels,
emocions, sentiments i idees de l’alumnat, incideix de manera directa en la
convivència de l’aula i del centre.
- El currículum, la metodologia de gestió d’aula i un bon lideratge del professorat,
poden afavorir un bon clima, una bona convivència i una resolució constructiva
dels conflictes.
- Una bona organització de centre afavoreix la bona convivència.
- L’existència de canals de participació reals de les persones de la comunitat
educativa potencia el sentiment de pertinença , la millora del clima i la
convivència escolars.
- Una bona convivència requereix l’elaboració d’unes normes clares i consensuades
amb les persones de la comunitat educativa.
- Els estils i canals de comunicació que s’estableixin des de l’escola són bàsics per
afavorir una bona convivència.
- La gestió d’un ambient sonor adequat afavoreix un clima de concentració,
d’aprenentatge i de benestar.
- Promoure el respecte envers tot allò que forma part de l’escola, el manteniment
dels materials individuals i col·lectius i l’ordre, afavoreix la bona convivència a
l’escola.
A partir dels nostres principis, passarem a concretar en el nostre Projecte de
Convivència, els àmbits, nivells i temes d’actuació que seran la base dels objectius
generals i específics del present document.
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7. Nivells, temes d’actuació i àmbits.
El Projecte de Convivència abasta tres nivells (valors i actituds, resolució de
Conflictes i Marc organitzatiu) i es planteja des de tres àmbits d’intervenció (aula,
centre i entorn) per tal de poder treballar i desenvolupar els temes de vital
importància que han de formar part del Projecte de Convivència.
Aquests temes, que es desplegaran des dels tres àmbits d’intervenció que hem
comentat anteriorment, es concreten en:
- Valors i actituds: coeducació, educació intercultural, educació per la pau, educació
socioemocional, educar en el respecte, educar en la gestió positiva dels conflictes,
educar en l’esforç i la responsabilitat i la inclusió.
- Resolució de conflictes: absentisme, conflictes greus i gestió i resolució positiva
dels conflictes.
- Organització de centre: acollida, comunicació, estructura i gestió de recursos,
norma i participació.
Per tant, el Projecte de Convivència que proposem comporta abordar el projecte des
de:
- Valors i actituds: de manera que l’alumnat sigui competent amb si mateix, amb els
i les altres i amb el món per tal d’aconseguir l’èxit acadèmic, personal, social i
laboral.
- Resolució de conflictes: aportar els mecanismes d’actuació pertinents davant de
situacions que atempten contra la convivència, entenent que calen orientacions i
protocols de centre per recuperar relacions i aportar resolucions positives a
aquestes situacions.
- Marc organitzatiu: una bona organització és necessària per tal de poder gestionar,
articular i donar sentit a les actuacions i processos en relació a la convivència al
centre. Per tant, el Projecte de Convivència ha de preveure actuacions sobre
aspectes organitzatius dels centres. Per això serà necessari un Projecte de
Convivència viu, interrelacionat i coherent amb la resta de documents de centre.
En relació als àmbits d’actuació proposem un plantejament global de la convivència
que contempli una acció coordinada i coherent entre tots els agents educatius que
intervenen en els diferents espais i temps dels i de les nostres alumnes. És per això
que considerem que el document s’ha de plantejar des de l’aula, el centre i l’entorn.
Per tant, cal la continuïtat i coherència educativa en les diferents accions que es
desenvolupin en els tres àmbits per donar respostes globals i garantir-ne l’èxit.
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VALORS I ACTITUDS
Coeducació
Entenem la coeducació com l’acció educativa que es fonamenta en el reconeixement
de totes les potencialitats i individualitats de les nenes i dels nens, independentment
del seu sexe o orientació sexual, potenciant així la igualtat real d’oportunitats. La
coeducació és una bona eina per garantir l’eliminació de tota mena de discriminació
per raó de gènere o d’orientació sexual i el respecte per la diversitat de l’alumnat.
Educar en la coeducació i per la coeducació ens aporta:
- Garantir una educació lliure d’estereotips sexistes i discriminacions relacionades
amb el gènere o amb l’orientació afectivasexual.
- Garantir una orientació acadèmica i professional no sexista.
- Proporcionar a tota la comunitat educativa estratègies per modificar les relacions
de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere i transformar-les
en relacions justes i plurals.
- Dissenyar intervencions educatives transformadores que sensibilitzin tota la
comunitat educativa per tal que es prengui consciència dels elements que generen
desigualtats per raó de gènere o d’orientació afectivasexual.
- Prevenir la violència masclista i homòfoba per eliminar conductes de risc i facilitar
la detecció prematura de relacions abusives i col·laborar en les intervencions des
de l’educació.
- Oferir un canvi de mirada que permeti revisar l’enfocament dels continguts, els
mètodes d’ensenyament o els aspectes organitzatius.
Educació intercultural
A través de l’educació intercultural afavorim el creixement de l’alumnat de manera
que prenguin consciència de la societat plural i democràtica en la què vivim i, a la
vegada, que siguin respectuosos i respectuoses. La nostra voluntat és una educació
centrada en la igualtat de drets, deures i oportunitats de totes les persones, i el dret a
la diferència en un Marc de valors de convivència compartits. L’educació
intercultural promou espais d’inclusió basats en la igualtat i la necessitat de
compartir uns valors comuns que ajudin a conviure en una mateixa comunitat, i l’ús
de la llengua catalana en un marc plurilingüe com a element de cohesió i igualtat
d’oportunitats.
L’educació intercultural ens aporta:
- Una oportunitat per desenvolupar una bona gestió de la complexitat i el
pluralisme social, afavorint la cohesió i el principi d’inclusió de totes les persones.
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- És una bona eina per centrar les relacions en la confiança i el reconeixement mutu;
per la construcció d’una identitat autònoma i una identitat col·lectiva, i el
compromís i l’esforç per relacionar-se positivament.
- Una construcció compartida basada en el diàleg, la interculturalitat i la relació
intergeneracional.
- Treballar amb profunditat els tres eixos bàsics que sustenten l’educació
intercultural: la igualtat, la diversitat i la identitat. Aquests tres eixos ens permeten
crear espais de convivència i integració on hi tenen cabuda diversos grups socials i
culturals.
Educació per la pau
El nostre objectiu principal, a través de l’educació per la pau, és el de fomentar una
cultura de no violència que ens ajudi a preservar la vida de totes les persones.
Entenem la Pau com un estat de convivència que ens aporta harmonia i ens permet
poder tenir societats lliures i equitatives, amb valors sòlids i comportaments i
actituds que afavoreixen el fet de poder viure en pau.
L’educació per la pau ens aporta:
- L’articulació d’una vida en comú harmònica.
- La posada en pràctica d’accions concretes que afavoreixen la bona convivència i
que gestionen el conflicte com una oportunitat per dialogar i resoldre des de
l’harmonia i la serenitat.
- Donar valor a la importància de respectar els drets humans de totes les persones.
- Incloure al currículum, de manera transversal, continguts propis de l’Educació per
la Pau, entenent-la com aquella que té la Pau com a objectiu a l’hora de contribuir
a la construcció d’una societat fonamentada en els valors propis de la cultura de la
pau.
Educació socioemocional
L’acompanyament emocional als infants ens permet que les nenes i els nens creixin
essent conscients de les pròpies emocions i les dels i de les altres, que les sàpiguen
expressar i que les puguin utilitzar i gestionar de manera positiva. És així com anem
consolidant unes actituds personals que ajuden a establir i mantenir bones relacions
dins i fora de l’escola.
Aquesta mirada també ens permet anar fent un camí enfocat en la cooperació i la
gestió constructiva dels conflictes, afavorint també la convivència a l’escola, les
relacions harmòniques i els vincles de confiança i de suport.
L’acompanyament emocional ens aporta:
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- Un bon desenvolupament de les competències socioemocionals com a element
essencial per a la formació integral de l’alumnat.
- Un bon desenvolupament de la consciència emocional que ajuda a percebre els
propis sentiments i emocions, identificar-los i posar-los nom.
- Una autoregulació, autocontrol i autogestió emocional que ajuda en la prevenció
de contextos de tensions ambientals o relacionals, facilitant les sensacions de plaer
i benestar.
- L’autonomia emocional que facilita als infants una autogestió personal que
construeix d’una manera sana la seva autoestima, autoconeixement, la capacitat
per demanar ajuda, la resiliència, l’autoeficàcia emocional, etc.
- El desplegament de la competència social que els i les ajudarà a mantenir bones
relacions amb les altres persones i el domini d’habilitats socials, desplegant a la
vegada una capacitat per comunicar-se efectivament, amb actituds pro socials i de
cooperació. Aquí també hi apareix l’assertivitat entesa com la capacitat de saber
defensar les pròpies idees acceptant i respectant també les de les altres persones.
- Una adquisició de competències per a la vida i el benestar que permet als infants
ser capaços d’organitzar la seva vida de manera sana i equilibrada, facilitant-los
experiències de satisfacció o benestar.
- La capacitat de prendre consciència d’un mateix o d’una mateixa i la millora de les
condicions de les relacions interpersonals, afavorint la bona convivència i la
prevenció dins del centre educatiu.
Educar en el respecte
Entenem el respecte com l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i la
valoració de la seva identitat, opinió i manera de pensar; el respecte és el principi
bàsic per conviure en societat, evitant així tot tipus de conflictes. En les relacions
humanes, el respecte es manifesta en la manera de mirar l’altre o l’altra, i en com
tractem les persones. Respectar implica ser atent o atenta, apropar-nos als altres amb
la distància necessària per no envair-los.
Dins d’aquest respecte contemplem el respecte a un mateix o a una mateixa, satisfent
les pròpies necessitats, valorant les qualitats que un o una té, i acceptant els propis
errors. És des d’aquest lloc des d’on serem capaços i capaces de respectar, valorar i
acceptar les diferències i els errors dels altres i de les altres. Aquest respecte per un
mateix passa per una construcció sana de l’autoestima i l’auto seguretat, aspectes
que faciliten les relacions socials.
D’altra banda també contemplem el respecte envers els i les altres, i el respecte al
món. En aquest sentit, educar en el respecte implica l’acceptació i el reconeixement
de les altres persones, dels seus drets i la seva forma de pensar. A l’escola concretem
unes normes clares que garanteixen aquest respecte entre totes les persones de la
comunitat educativa.
I en relació al respecte al món, cal sensibilitzar l’alumnat de la importància de tenir
cura del seu entorn més proper, de la natura i del medi ambient.
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En el marc del Projecte de Convivència, el respecte entre els diversos membres de la
comunitat educativa constitueix un valor fonamental per tal d’aconseguir un bon
clima de centre i l’èxit educatiu de tot l’alumnat.
L’educació en el respecte ens aporta:
- Sensibilitzar sobre la importància del respecte com un principi bàsic en
l’aprenentatge.
- Prendre consciència que tota la comunitat escolar som un model de referència per
a l’alumnat.
- Incorporar el valor del respecte dins de la Comunitat Educativa.
- Tenir present el reconeixement de la pluralitat de creences i opinions, i la necessitat
d’evitar qualsevol tipus de discriminació per motius d’origen, sexe o altra
condició.
- Dissenyar en el pla d’acció tutorial activitats que fomentin el diàleg, el respecte i la
valoració de les diverses opinions i creences.
- Potenciar el treball en equip per tal de facilitar les relacions entre les persones de la
comunitat educativa.
- Dissenyar en el pla d’acció tutorial i en el projecte d’escola estratègies, recursos i
maneres de fer en relació a l’acompanyament emocional dels infants.
Educar en l’esforç i la responsabilitat
L’esforç en l’àmbit escolar constitueix la base fonamental perquè l’alumnat obtingui
un major rendiment en tots els sentits; el valor de l’esforç ajudarà a les nenes i als
nens a ampliar al màxim les capacitats que porten dins per obtenir uns millors
resultats. Al mateix temps, els permetrà vèncer i superar els obstacles en els diferents
àmbits.
En quan a la responsabilitat en l’àmbit escolar ens referim a la capacitat de dur a
terme els compromisos adquirits i d’assumir les conseqüències dels seus actes.
A l’escola concretem l’esforç i la responsabilitat en el compromís de l’alumnat amb el
seu procés d’aprenentatge, entenent que l’etapa evolutiva dels 7 als 12 anys serà la
que permetrà a la nena o al nen anar adquirint aquest compromís amb el propi
procés d’aprenentatge.
Educar en la gestió positiva dels Conflictes
L’educació en aquest àmbit té com a objectiu primordial proporcionar eines a
l’alumnat, estratègies i habilitats per entendre i viure el conflicte com una
oportunitat d’aprenentatge i gestionar-lo de manera constructiva per tal de
transformar-lo. És per aquest motiu que des de l’escola cal desplegar eines de
prevenció i de gestió davant del conflicte, proporcionant habilitats i estratègies que
els permetin evitar l’aparició de conductes violentes.
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A nivell individual, l’objectiu serà el desenvolupament de les competències
necessàries per gestionar els conflictes positivament, de manera autònoma i
responsable amb l’acompanyament proper de l’adult sempre que sigui necessari. En
aquest sentit, dependrà molt del moment evolutiu de l’infant que es troba en una
situació de conflicte.
A nivell grupal, caldrà promoure la cohesió del grup, la comunicació, la presa de
decisions de manera consensuada i el treball cooperatiu per tal de potenciar un clima
que faciliti les relacions interpersonals.
A partir d’aquí, caldrà anar valorant la necessitat de posar en marxa altres estratègies
d’intervenció, sempre tenint en compte la manera de ser de l’infant o infants que es
troben en el conflicte que s’està resolent.
L’escola sempre haurà de vetllar per una bona convivència centrada en la creació de
vincles i actuacions que “facin comunitat” sempre amb la voluntat de restablir les
relacions personals en cas de conflictes.
Inclusió
L’educació inclusiva és aquella que ofereix a tots els infants, nenes i nens, unes bones
expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques,
necessitats o singularitats, i els aporta l’oportunitat de créixer i aprendre
conjuntament compartint experiències i situacions d’aprenentatge.
L’educació inclusiva és un dels principis fonamentals del sistema educatiu català ja
que suposa una millora evolutiva respecte a la idea d’integració. En aquest sentit, la
inclusió pretén que siguin els mateixos centres educatius els que s’adaptin a la
diversitat de l’alumnat que tenen escolaritzat, fet que implica identificar les barreres
que dificulten l’aprenentatge, la socialització i la participació de l’alumnat per tal de
cercar-les i eliminar-les o minimitzar-les. Per tant, a través de l’educació inclusiva
podrem crear nous marcs de convivència i generar noves complicitats que
afavoreixin l’equitat i la cohesió social per tal d’avançar, col·lectivament, en la
igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, sense discriminacions.
La inclusió ens aporta:
- Un model d’escola que afavoreix la construcció d’una societat inclusiva.
- El reconeixement de la diversitat com un fet universal.
- Un sistema que pot donar resposta a tot l’alumnat.
- La personalització de l’aprenentatge perquè cada alumne o alumna pugui
desenvolupar al màxim les seves potencialitats.
- L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a dret de tot l’alumnat a rebre una
educació integral i amb expectatives d’èxit.
- La participació i la coresponsabilitat per construir un projecte comú a partir del
diàleg, la comunicació i el respecte.
- Disposar d’un conjunt de mesures i suports destinats a tot l’alumnat, amb la
finalitat que avancin en l’assoliment de les competències de cada etapa evolutiva i
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la transició a la vida adulta, tot afavorint el seu desenvolupament personal i social,
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
- Un canvi de mirada envers les expectatives d’aprenentatge de tot l’alumnat, un
reconeixement de les possibilitats d’aprendre els uns i les unes, dels i de les altres i
un treball interactiu dels professionals per donar respostes adequades a les
necessitats de l’alumnat.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
En relació a la resolució de conflictes destaquem:
- En el moment de resoldre i acompanyar els conflictes, tindrem present l’etapa de
desenvolupament en què es troba l’infant o els infants que estan dins d’aquest
conflicte. En aquest sentit, el Projecte Educatiu de Centre concreta el que és
habitual i el que no ho és segons aquestes etapes.
- Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant de conflictes,
d’implementar estratègies de gestió i resolució d’aquests conflictes.
- Analitzem els conflictes amb els i les alumnes implicats i implicades per facilitar el
procés de resolució i retrobament.
- Desenvolupem estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de ser considerat
com a conflicte greu.
- Disposem de mecanismes concrets per implicar els mestres i les mestres, i altres
professionals, en la resolució de conflictes greus amb l’alumnat.
- Disposem d’estratègies concretes per implicar l’alumnat, el professorat i les
famílies en la resolució i gestió de conflictes.
- Ens coordinem amb l’administració local i altres agents territorials per dur a terme
actuacions concretes per combatre situacions de risc i conflictes externs.
- Treballem amb l’alumnat la prevenció dels conflictes a l’ambient i a l’escola.
- Incorporem els principis i mesures que garanteixin una bona convivència en el
centre al PEC i a la resta de documents de centre.
- Intervenim de manera ràpida (i procurem que sigui efectiva) davant de qualsevol
conflicte greu.
- Recollim a les NOFC una normativa clara i eficient referent a les conductes que no
afavoreixen una bona convivència al centre així com la gestió i resolució de
conflictes de manera constructiva.
- Sensibilitzem el claustre en la necessitat d’implicar tota la comunitat educativa
davant dels conflictes, especialment els que són greus.
- Treballem amb l’alumnat la prevenció i la gestió positiva dels conflictes a
l’ambient i a l’escola.
- Implementem els protocols d’àmbit de convivència elaborats pel Departament
d’Ensenyament, en cas de necessitat.
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- Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, actuacions concretes perquè
l’alumnat vagi desplegant recursos propis per poder anar gestionant, a mesura
que es van fent grans, els seus propis conflictes, amb l’acompanyament de l’adult
sempre que sigui necessari.

ORGANITZACIÓ DE CENTRE
Per tal d’afavorir una bona convivència i de poder activar estratègies de prevenció i
de resolució, sentim important cuidar, des de la perspectiva d’organització de centre,
aspectes com l’acollida de l’alumnat i les famílies noves a l’escola, la comunicació
escola família i entre totes les persones que formem part de la Comunitat Educativa,
l’estructura i la gestió de recursos, la normativa del centre i la més genèrica que
també ens afecta i la participació i implicació de les persones de la comunitat.
A continuació, especifiquem mesures, actuacions i estratègies que tenim en compte
per cuidar tots aquests aspectes.
Acollida dels infants nous i de les seves famílies
- Considerem el temps d’acollida com un moment importantíssim per conrear unes
bases sòlides per la bona convivència al centre. En aquest sentit, al PEC es pot
consultar com cuidem, des de l’escola, aquest temps d’acollida i l’arribada de les
noves famílies i dels infants nous.
- Contemplem mesures d’acollida específiques que detallem al PEC.
- Disposem d’estratègies d’ambient i d’escola concretes per facilitar l’arribada de
l’alumnat i de les seves famílies al centre.
- Disposem d’estratègies i mesures per informar i acompanyar el professorat o altres
professionals que intervenen per primer cop a l’escola.
- Establim propostes d’actuació específiques per realitzar l’acollida de l’alumnat.
- Preveiem estratègies i actuacions per afavorir el coneixement mutu entre els
infants i per facilitar la cohesió del grup.
- Recollim la importància de l’acollida als documents de centre.
- Acompanyem a les noves famílies en el coneixement del centre i de l’entorn.
- Col·laborem en la creació de projectes que afavoreixen la integració a l’entorn
escolar i social.
- Establim propostes d’actuació específiques per realitzar l’acollida del professorat
nou, del PAS i d’altres professionals.
- Tenim sistematitzats els processos d’acollida per tot l’alumnat, les seves famílies i
per la resta de la comunitat escolar (professorat, PAS, altres professionals
d’intervenció puntual…) tant si s’incorporen a l’inici com una vegada començat el
curs.
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Comunicació
- Tenim eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb l’alumnat per afavorir
el seu procés de creixement, autoregulació emocional i consciència de la
importància del respecte per les altres persones.
- Disposem d’espais i canals de comunicació cuidats i amb normes clares per la
comunicació escola família i família escola.
- Comptem amb sistemes de comunicació i de traspàs d’informació digital i en
paper.
- Les assemblees de grup són espais de comunicació dins dels ambients de
l’alumnat que cuiden molt el respecte envers els i les altres, i l’assertivitat.
- Sempre que és necessari cerquem moments d’acció tutorial individual establint
espais de comunicació personal per acompanyar a les nenes i als nens quan ho
necessiten, espais que es centren en el respecte mutu i la confiança.
- Contemplem les reunions com espais de comunicació efectius i d’aprenentatge
organitzatiu.
- Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos comunicatius en el
centre educatiu.
Estructura i gestió de recursos
- Apliquem criteris pedagògics en la confecció d’horaris que faciliten un bon clima
de centre.
- Compartim, entre els i les docents, estratègies d’organització.
- Disposem d’espais de comunicació a l’ambient que afavoreixen una bona relació
entre les persones que l’habiten.
- Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixen la millora del
funcionament del centre.
- Fem partícip l’alumnat en la gestió i funcionament del seu ambient.
- Establim mecanismes de detecció i prevenció per aplicar noves estructures i
recursos quan es detecten necessitats.
- Organitzem els espais per afavorir un bon clima d’ambient i de centre, avaluant i
analitzant constantment les estructures organitzatives per fer els moviments i
canvis necessaris sempre que es detecten carències o mancances.
- Organitzem els espais tenint molt en compte les necessitats de l’alumnat en cada
moment evolutiu.
- Potenciem espais i mecanismes de coordinació dels recursos humans.
- Recollim, en els documents de centre, estratègies organitzatives que afavoreixin el
clima de l’escola.
- Acompanyem als infants en la necessitat de cura de l’ambient i en les qüestions
organitzatives individuals i col·lectives.
- Avaluem la repercussió en el clima de centre de l’organització i gestió de l’escola i
ho recollim en la memòria anual.
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- Impliquem a les famílies en el funcionament dels ambients.
Normativa
- Tenint en compte les etapes de desenvolupament dels infants, i el que pertoca per
cada edat o moment individual de cada infant, donem responsabilitats a l’alumnat
en el compliment de les normes de l’escola, fent una evolució progressiva que va
del límit a la norma. En aquest sentit, a partir de l’etapa 7-12 els nens i les nenes,
de manera progressiva, podran anar participant en l’elaboració de les normes de
l’ambient.
- Establim un protocol de difusió i aplicació de les normes de convivència en el
centre i les conseqüències de l’incompliment de les normes.
- Fem explícites i compartim amb l’alumnat (sempre tenint en compte el moment
evolutiu) aquelles normes de comportament, cura i bona convivència de l’escola i
de l’ambient de referència.
- Preveiem espais de seguiment i valoració del funcionament de les normes.
- Recollim, en els documents de centre, la concreció de les normes de convivència.
- Utilitzem estratègies i metodologies d’acompanyament en el creixement dels
infants que afavoreixin la interiorització i acceptació de la norma.
- Disposem d’estratègies concretes per implicar les famílies en el compliment de les
normes.
Participació
- Impliquem les famílies en els projectes i actuacions de l’escola.
- Preveiem un calendari i espais físics per facilitar les reunions, trobades… dels
diversos òrgans de participació de la comunitat escolar.
- Utilitzem metodologies que fomenten la participació de l’alumnat.
- Valorem la participació i recollim les actuacions de millora en la memòria anual.
- Disposem d’estratègies concretes d’escola i d’ambient per facilitar la participació
de l’alumnat i de les seves famílies.
- Ens coordinem amb l’administració local per promoure la participació de totes les
persones de la comunitat educativa en projectes comunitaris.
- Establim propostes d’actuació específiques per fomentar la participació de les
famílies al centre.
- Recollim, en els documents de centre, els canals i les formes de participació de la
comunitat educativa.
- Organitzem, cada dos cursos escolars, una Jornada Pedagògica per a Famílies per
tal de compartir el Projecte Educatiu de l’Escola, des d’una perspectiva
metodològica i d’acompanyament emocional, d’una manera vivencial i propera.
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8. Diagnosi actual de la convivència al nostre
centre.
En aquest apartat compartim una reflexió sobre la diagnosi actual del nostre centre,
concretant el moment en què ens trobem i les diferents actuacions que duem a terme.
Aquesta diagnosi s’ha elaborat tenint en compte com entenem els diferents temes
exposats a l’apartat anterior, que formen part d’aquest Projecte de Convivència i que
han de ser abastats i tractats per tal de caminar envers un millor horitzó.
Per tant, les actuacions de l’escola sempre aniran encaminades a promoure el
creixement integral de les persones, el desenvolupament d’actuacions que
afavoreixin la bona convivència i la prevenció amb la voluntat de crear actituds de
cura envers els i les altres per resoldre els conflictes mitjançant el diàleg i sempre
amb una mirada constructiva.
Tot seguit presentem les actuacions que tenim en compte per tal de desenvolupar els
diferents temes des dels diversos àmbits.
COEDUCACIÓ
- Sensibilitzem el claustre sobre la importància d’una acció educativa que potenciï la
igualtat d’oportunitats entre nois i noies.
- Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o homòfoba als
diferents documents de centre.
- Formem la comunitat escolar en coeducació, en la prevenció de la violència
masclista o per raons d’identitat de gènere, expressió de gènere o orientació
afectivasexual.
- Disposem d’una estructura organitzativa que afavoreix el treball de la coeducació
en el centre.
- Garantim un ús no sexista dels espais del centre.
- Incorporem l’enfocament coeducatiu als continguts curriculars.
- Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i relacions
d’abús de poder.
- Potenciem la participació de tot l’alumnat en igualtat de condicions i
d’oportunitats.
- Promovem la participació i la relació de l’alumnat de manera igualitària i lliure
d’estereotips.
- Implementem els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel
Departament d’Ensenyament.
- Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació.
- Avaluem el funcionament dels processos i actuacions del projecte coeducatiu i ho
recollim en la memòria anual del centre.
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- Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per
educar l’alumnat en el respecte i la no discriminació per raons de sexe, identitat de
gènere, expressió de gènere o per orientació afectivasexual.
- Incorporem l’enfocament coeducatiu als continguts.
- Disposem d’estratègies per implicar les famílies en la necessitat del treball en la
coeducació i en la prevenció de la violència masclista.
- Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar els seus fills i les
seves filles en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista o per motius
d’orientació afectivasexual, identitat de gènere i expressió de gènere.
- Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes per fomentar els valors de la igualtat de gènere i de les relacions
igualitàries.

EDUCACIÓ INTERCULTURAL
- Desenvolupem un currículum intercultural promovent la integració de tot
l’alumnat a l’ambient.
- Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l’educació intercultural.
- Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per
acompanyar l’alumnat en la necessitat de comprendre la diferència i la diversitat
cultural.
- Recollim en els documents de centre l’educació intercultural per aconseguir els
objectius educatius.
- Implementem els protocols d’àmbit de convivència elaborats pel Departament
d’Ensenyament en cas de necessitat.
- Establim propostes d’actuacions específiques a l’alumnat per conèixer i respectar
la diversitat social, cultural i ètnica, fent incidència en tot allò que ens uneix,
promovent relacions interpersonals i de cohesió entre l’alumnat.
- Duem a terme actuacions que afavoreixen una integració de tots els membres de la
comunitat escolar.
- Avaluem les mesures destinades a fomentar l’educació intercultural i ho recollim
en la memòria anual del centre.
- Disposem d’estratègies concretes per implicar les famílies en l’educació
intercultural.
- Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar els seus fills en el
valor de la interculturalitat.
EDUCACIÓ PER LA PAU
- Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l’educació per a la pau i els drets
humans en els processos educatius.
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- Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial i de la comunitat escolar, mesures,
estratègies i actuacions per educar en la pau i en els drets humans.
- Recollim en els documents de centre el valor de l’educació per la pau.
- Promovem actuacions i estratègies per fomentar l’educació per la pau i la
divulgació dels drets humans entre els membres de la comunitat escolar.
- Establim propostes d’actuació específiques per fomentar l’educació per la pau i els
drets humans entre l’alumnat.
- Avaluem les mesures destinades a fomentar l’educació per la pau entre l’alumnat i
ho recollim en la memòria anual del centre.
- Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors de convivència.
- Incorporem continguts d’educació per la pau en el currículum de les diverses
àrees.
- Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar els seus fills en la
pau i el respecte als drets humans.
EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL
- Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures i estratègies per
acompanyar emocionalment l’alumnat i per potenciar la seva competència social.
- Establim propostes d’actuació específiques per fomentar els valors de l’educació
socioemocional entre l’alumnat.
- Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l’educació socioemocional en el
processos educatius.
- Recollim en els documents de centre la necessitat de l’acompanyament emocional
respectuós entre els infants.
- Promovem accions i estratègies per fomentar l’acompanyament emocional i la
comunicació entre els membres de la comunitat educativa.
- Fem servir les vivències quotidianes vinculades a processos i estats emocionals per
fomentar els valors de l’autoregulació i l’expressió de les emocions.
- Potenciem la competència comunicativa de l’alumnat.
- Formem i acompanyem a les persones de la comunitat educativa en hàbits,
estratègies i maneres d’acompanyar que potenciïn el respecte per les emocions de
la infància.
- Recollim i difonem les pràctiques realitzades en relació a l’acompanyament
emocional.
- Avaluem les mesures destinades a fomentar l’acompanyament emocional entre la
comunitat educativa i ho recollim en la memòria anual del centre.
- Acompanyem les emocions sempre, en totes les situacions quotidianes que ho
requereixen, des de la vivència i situacions reals i viscudes, de manera que els
infants sentin una relació entre l’acció i la intervenció i/o acompanyament de
l’adult.
- Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors de convivència i
l’acompanyament emocional.

27

- Disposem d’estratègies concretes per implicar les famílies en l’acompanyament
emocional i per sensibilitzar-les i orientar-les.
- Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a la
millora de les relacions intrapersonals i interpersonals.
EDUCAR EN EL RESPECTE
- Fomentem una actitud de respecte de l’alumnat envers les persones del centre.
- Afavorim activitats que fomentin el respecte envers un mateix o una mateixa, des
de l’escola i des de la tutoria.
- Sensibilitzem i acompanyem les famílies en la importància d’acompanyar als seus
fills i a les seves filles des del respecte per tal que aquests puguin ser respectuosos
i respectuoses amb les altres persones.
- Treballem el respecte entre l’alumnat des dels diferents àmbits curriculars de
manera transversal.
- Utilitzem metodologies i estratègies que afavoreixen el respecte entre l’alumnat.
- Vetllem perquè les persones del centre tinguin cura dels espais i del material.
- Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el valor del
respecte.
- Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre totes les
persones de la Comunitat Educativa.
EDUCAR EN LA GESTIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES
- Analitzem els conflictes d’ambient i de centre per tal de fomentar la bona resolució
dels mateixos.
- Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, actuacions concretes perquè
l’alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva.
- Desenvolupem actuacions de prevenció i detecció de possibles conflictes entre
l’alumnat.
- Disposem d’estratègies concretes per implicar al professorat en la gestió i la
resolució de conflictes entre l’alumnat.
- Disposem d’estratègies concretes per implicar l’alumnat en la gestió i la resolució
de conflictes en l’àmbit del seu ambient de referència.
- Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten la
gestió i la resolució dels conflictes del centre.
- Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes lleus dels seus fills o
de les seves filles.
- Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents de centre.
- Intervenim de la manera més ràpida i coherent possible en la resolució dels
conflictes.
- Recollim a les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera
constructiva.
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- Treballem amb l’alumnat la prevenció dels conflictes a l’escola.
EDUCAR EN L’ESFORÇ I LA RESPONSABILITAT
- Desenvolupem en el currículum de les diferents àrees el treball de l’esforç i la
responsabilitat.
- Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per
acompanyar l’alumnat en l’esforç i la responsabilitat.
- Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l’assumpció del valor de
l’esforç i la responsabilitat de l’alumnat.
- Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat de transmetre a les seves filles
i als seus fills el valor de l’esforç i la responsabilitat.
INCLUSIÓ
- Despleguem un currículum i un plantejament general de Projecte Educatiu de
Centre inclusius.
- Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per
acompanyar l’alumnat en el respecte envers la diversitat i la inclusió de totes les
persones de la Comunitat Educativa.
- Disposem d’una estructura organitzativa en el centre que afavoreix l’educació
inclusiva i l’atenció a la diversitat.
- Disposem de materials i recursos que faciliten l’atenció a la diversitat.
- Recollim en els documents de centre els valors de l’escola inclusiva i les estratègies
que faciliten la seva consecució.
- Sensibilitzem i acompanyem les famílies en la necessitat d’educar a les seves filles
i als seus fills en la inclusió i el respecte envers la diversitat de les persones.
- Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l’educació inclusiva i
l’atenció a la diversitat, contemplant-les al Pla d’Atenció a la Diversitat.
- Valorem i integrem a totes les persones de la Comunitat Educativa.
- Implementem els protocols d’àmbit convivencial elaborats pel Departament
d’Ensenyament per tal d’evitar qualsevol tipus de discriminació.
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9. Objectius generals, objectius específics i
indicadors.
OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA
- Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la
comunitat escolar.
- Ajudar cada alumne/a a relacionar-se amb si mateix, amb els i les altres i amb el
món.
- Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors
compartits.
- Fomentar mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del
conflicte garantint una aplicació ferma i flexible de les normes.
- 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.

OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS

INDICADORS

1. Assegurar i garantir
la participació, la
implicació i el
compromís de tota la
comunitat escolar.

1.1. Elaborar una diagnosi sobre la
situació de la convivència a l’escola.

* Existència d’una diagnosi sobre la
situació de la convivència al centre.
* Relació de sectors participants en la
diagnosi.

1.2. Crear els espais necessaris per
afavorir la participació dels diferents
sectors de la comunitat en el seguiment
del projecte.

* Existència d’una comissió al Consell
escolar i una altra pel sector mestres
pel seguiment del Projecte de
convivència.

1.3. Constituir i dinamitzar la comissió
de convivència.

* Existència de la comissió de
convivència.
* Nombre de sessions del Consell
Escolar on es valora el Pla de
Convivència.
* Nombre de sessions del sector mestres
on es valora el Pla de Convivència.

2.1. Potenciar les competències
socioemocionals.

* Inclusió d’actuacions al currículum per
potenciar les competències
socioemocionals de l’alumnat.
* Inclusió de les actuacions al Pla
d’Acció Tutorial.

2.2. Potenciar les habilitats i
competències necessàries per a la gestió
positiva dels conflictes.

* Inclusió al Pla d’Acció Tutorial en
relació a la gestió i acompanyament
dels conflictes.
* Estratègies de l’escola per afavorir la
gestió i acompanyament dels
conflictes.

2. Ajudar cada
alumne/a a
relacionar-se amb si
mateix/a, amb els i
les altres i amb el
món.
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OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS

INDICADORS

2.3. Educar als infants en el
desenvolupament d’uns valors
instrumentals (respecte, esforç,
responsabilitat…) que els permetin
formar-se com a futurs ciutadans i
futures ciutadanes responsables,
compromesos i compromeses.

* Relació d’actuacions orientades a
l’educació en valors.
* Relació d’actuacions de l’escola que
afavoreixen la relació i ajuda entre
iguals.

2.4. Potenciar la competència social i
ciutadana de l’alumnat.

* Inclusió en el currículum d’accions
orientades a potenciar l’anàlisi crítica i
la presa de decisions.
* Inclusió a l’acció tutorial d’accions
orientades a potenciar l’anàlisi crítica i
la presa de decisions.

2.5. Educar en el valor de la norma i
potenciar la participació de l’alumnat de
Cicle Mitjà i Superior en la seva
elaboració.

* Inclusió a l’acció tutorial d’accions
orientades a educar sobre el valor de la
norma per la bona convivència.
* Participació de l’alumnat de Cicle
Mitjà i Superior en l’elaboració de les
normes d’aula en el marc de l’acció
tutorial.

3.1. Garantir l’òptima incorporació dels
nous membres de la comunitat escolar.

* Existència i difusió de protocols
d’acollida de qualsevol membre de la
comunitat educativa (alumnat,
famílies, PAS, mestres…)
* Activitats en el pla d’acció tutorial per
a l’acollida del nou alumnat.

3.2. Promoure una cultura inclusiva que
respecti i valori les diferències en un
marc de valors compartits.

* Relació d’estratègies metodològiques a
l’aula que afavoreixen la interrelació
de l’alumnat.
* Relació d’accions orientades a
fomentar el coneixement mutu.
* Existència d’una orientació acadèmica
i professional no estereotipada per
raons de gènere, origen o altres
condicions personals i/o socials.
* Existència d’unes pautes d’ús de
llenguatge inclusiu que donin el
mateix protagonisme a tot l’alumnat.

3.3. Potenciar l’educació intercultural.

* Incorporació de la perspectiva
intercultural a les àrees o matèries del
currículum.
* Relació d’accions per fer visible la
diversitat existent a l’escola.

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

4.1. Sensibilitzar la comunitat escolar en
la importància del valor del diàleg i la
gestió positiva dels conflictes.

* Relació d’actuacions de sensibilització
portades a terme al centre.

5. Fomentar una
cultura de la pau i la
no-violència,
juntament amb els
valors que fan

5.1. Formar les persones perquè siguin
capaces d’informar-se, entendre i
analitzar críticament situacions de
conflicte social, de violència i de pau.

* Incorporació en el currículum de
continguts sobre els drets humans i la
comprensió crítica del món.

3. Potenciar l’equitat i
el respecte a la
diversitat de
l’alumnat en un marc
de valors compartits.
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OBJECTIUS
GENERALS
valors que fan
possible preservar i
enriquir la vida de
totes les persones.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

INDICADORS

5.2. Elaborar una estructura
organitzativa i una gestió de recursos
que afavoreixin la convivència i el clima
escolar.

* Existència de mesures per a l’acció
tutorial compartida dins els equips
docents.
* Existència d’estratègies per promoure
la tutoria entre iguals.
* Existència de pautes d’organització
dels espais per afavorir la convivència.
* Existència d’espais de relació informal
per als diferents col·lectius del centre.

5.3. Potenciar la participació de tots els
sectors de la comunitat escolar com a
element bàsic per garantir la convivència
i el clima escolar, a través dels òrgans
col·legiats del centre.

* Existència de comissions mixtes
integrades per membres dels diferents
sectors de la comunitat educativa.
* Existència de coordinació periòdica de
l’equip directiu amb l’AFA.
* Participació de l’AFA en els processos
d’acollida de les famílies.

5.4. Afavorir els canals de comunicació
del centre com a elements facilitadors de
la convivència i el clima escolar.

* Existència d’un protocol de
comunicació a les NOFC.
* Relació d’eines i canals de
comunicació al centre que afavoreixin
la comunicació entre els diversos
sectors de la comunitat escolar.
* Existència de canals de comunicació
entre les famílies i els/les seus o seves
representants al Consell Escolar.
* Existència de canals de comunicació
entre els/les mestres i els seus o les
seves representants al Consell Escolar.
* Existència de canals de comunicació
entre el personal d’administració i
serveis i el seu o la seva representant al
Consell Escolar.
* Relació d’estratègies de projecció i
comunicació externa de l’escola.
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10. Planificació i actuacions.
Tot seguit mostrem les accions més rellevants que es desenvolupen a l’escola
en relació amb la promoció de la bona convivència al centre educatiu i relacionades
amb els objectius generals i específics descrits a l’apartat anterior.
En aquest sentit, passem a descriure aquestes actuacions, que totes les persones
de la comunitat educativa hauran de tenir en compte i aplicar les que siguin de la
seva competència, per tal d’afavorir la bona convivència a l’escola. Aquestes
actuacions es presenten segons els valors i actituds descrits anteriorment, i en relació
a estratègies organitzatives i de planificació de l’escola.
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VALORS I ACTITUDS
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TEMES

ACTUACIONS

RESPONSABL
ES

COEDUCACIÓ

- Elaboració del Projecte de Sexualitat a l’escola.
- Formacions d’equip. Programar actuacions específiques de
sensibitació per compartir la necessitat de treballar la coeducació i
la prevenció de la violència de gènere o per motius d’identitat de
gènere, expressió de gènere o orientació afectivosexual.
- Destacar el valor de la coeducació a la Jornada de Portes Obertes
per a famílies.
- Treball conjunt escola i AFA a través de la Comissió de
Coeducació.
- Formació/acompanyament a totes les persones de la Comunitat
Educativa en relació a aquest tema, tenint en compte els rols i
responsabilitats de cada persona.
- Analitzar les actuacions realitzades en l’àmbit de la coeducació en
el centre i fer-ne el retorn al professorat com a punt de partida del
debat i la reflexió.
- Revisar el PEC i anar incorporant tot allò relacionat amb la
coeducació que forma part del projecte d’escola.
- Garantir que tots els documents de centre incorporen un
llenguatge no sexista.
- Treballar amb el professorat la importància de fer un ús de
llenguatge que sempre contempli el gènere masculí i femení.
- Concretar, sempre que sigui necessari, a la PGA les accions que es
realitzaran per fomentar l’educació igualitària.
- Incloure i revisar les NOFC, i modificar-les sempre que sigui
necessari, de manera que incloguin les normes claus que
garanteixin el respecte a tothom i la no discriminació per raó de
gènere, d’identitat de gènere, d’expressió de gènere o per
orientació afectivosexual.
- Garantir que la vida de l’escola respecta profundament tot allò
relacionat amb la coeducació. Intervenir sempre que es consideri
que es vulnera algun d’aquests aspectes.
- Garantir que es compleixen els protocols de prevenció, detecció i
intervenció enfront situacions d’odi i discriminació i el
d’assetjament escolar a persones LGTBI en cas de conflicte greu
amb l’alumnat per motius d’identitat de gènere, expressió de
gènere o orientació afectivosexual.
- Programar accions preventives establertes en els protocols per a
la millora de la convivència.
- Promoure la gestió positiva de situacions de conflicte vinculades
a comportaments i actituds de caràcter sexista, d’identitat de
gènere, expressió de gènere o orientació afectivosexual.
- Potenciar la participació de tot l’alumnat en igualtat de
condicions i d’oportunitats.
- Garantir un ús no sexista dels diferents espais de l’escola.
- Formar la comunitat escolar en coeducació i en la prevenció de la
violència masclista o per raons d’identitat de gènere, expressió de
gènere o orientació afectivosexual.
- Desenvolupar, en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i
actuacions per acompanyar l’alumnat en el respecte i la no
discriminació per raons de sexe, d’identitat de gènere, d’expressió
de gènere o per orientació afectivosexual (llenguatge inclusiu i no
sexista, treball de la diversitat familiar, anàlisi de situacions de
conflicte…)
- Revisar els continguts de manera que es contempli l’enfocament
coeducatiu.
- Promoure la participació i la relació de tot l’alumnat de manera
igualitària i lliure d’estereotips, implicant les famílies en la
necessitat del treball en al coeducació i en la prevenció de la
violència masclista.

- Comissió de
Projecte de
Sexualitat.
- Equip
Directiu.
- Equip de
Coordinació.
- Equips de
cicle.

35

TEMES

ACTUACIONS

RESPONSABL
ES

EDUCACIÓ
INTERCULTURAL

- Donar valor a la Carta de Compromís Educatiu en relació a la
importància d’afavorir un clima de centre acollidor i integrador.
- Anar actualitzant les NOFC en relació a aquest tema sempre que
sorgeixin coses noves que no hi estan contemplades.
- Formació/acompanyament a totes les persones de la Comunitat
Educativa en relació a aquest tema, tenint en compte els rols i
responsabilitats de cada persona.
- Sensibilitzar el claustre sobre la importància de l’educació
intercultural programant actuacions específiques per tal de
prendre consciència que tot el professorat som un model de
referència per l’alumnat.
- Garantir que els professionals del centre coneguin aspectes
importants relacionats amb l’alumnat nouvingut i la seva cultura.
- Promoure estratègies pedagògiques, materials i recursos per
atendre millor la diversitat intercultural.
- Revisar els documents de centre i incorporar, sempre que sigui
necessari, aspectes relacionats amb l’educació intercultural
(valors, mirada intercultural…)
- Implementar, sempre que sigui necessari, els protocols d’àmbit
convivencial de l’escola i fer servir el protocol de prevenció,
detecció i intervenció enfront conductes d’odi i discriminació en
cas de detectar situacions de conflicte que impliquin
discriminació per raó de raça o naixença.
- Establir propostes d’actuacions específiques amb l’alumnat per
conèixer i respectar la diversitat social, cultural i ètnica, fent
incidència en tot allò que ens uneix (llibres, materials,
experiències properes…)
- Establir actuacions per promoure les relacions interpersonals i
cohesionadores entre l’alumnat i formar la comunitat educativa
en la integració de tots els seus membres.
- Desenvolupar, en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i
actuacions per educar l’alumnat en la comprensió de la diferència
i la diversitat cultural a través d’assemblees, activitats…
- Garantir el desenvolupament d’un currículum intercultural
plantejant les diferents àrees des d’una vessant intercultural i fent
servir materials impregnats de valors inclusius.
- Promoure la integració a l’aula de tot l’alumnat detectant les
necessitats específiques de cada nena o nen.
- Sensibilitzar i orientar la famílies en la necessitat d’educar els
seus fills en el valor de la interculturalitat.

- Equip de
coordinació.
- Equips de
cicle.
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TEMES

ACTUACIONS

RESPONSABL
ES

EDUCACIÓ
SOCIOEMOCION
AL

- Compartir amb la Comunitat Educativa els documents de centre
que contemplen l’acompanyament emocional des de la nostra
mirada d’escola.
- Anar actualitzant les NOFC en relació a aquest tema sempre que
sorgeixin coses noves que no hi estan contemplades.
- Formació/acompanyament a totes les persones de la Comunitat
Educativa en relació a aquest tema, tenint en compte els rols i
responsabilitats de cada persona.
- Sensibilitzar el claustre sobre la importància de l’educació
socioemocional en els processos educatius programant actuacions
específiques per tal que tot el professorat prengui consciència que
som un model de referència per a l’alumnat.
- Recollir als documents de centre la necessitat de treballar els
valors de l’educació socioemocional, incorporant valors en el PEC
i concretant a la PGA les accions que es realitzaran per fomentar
aquest aspecte a l’escola.
- Promoure accions i estratègies per fomentar l’educació
socioemocional i la comunicació entre els membres de la
comunitat escolar, establint i difonent en el claustre pautes de
comunicació per afavorir una relació basada en la confiança, el
respecte i el reconeixement mutu.
- Compartir amb totes les persones que intervenen amb els infants,
tant a la franja lectiva com a la franja no lectiva, els valors de
l’escola en relació a l’educació socioemocional.
- Establir propostes d’actuació específiques per fomentar els valors
de l’educació socioemocional entre l’alumnat (aspectes
curriculars, recursos i materials, estratègies, espais de cohesió de
grup…)
- Formar la comunitat educativa en hàbits i estratègies que
potenciïn l’educació socioemocional a través del pla de formació
del centre.
- Desenvolupar, en el marc de l’acció tutorial, mesures i estratègies
per acompanyar l’alumnat i per potenciar la seva competència
social.
- Sensibilitzar i orientar les famílies en la necessitat d’educar
socioemocionalment, implicant-les en la valoració de la
comunicació com a eina per a la millora de les relacions
intrapersonals i interpersonals.

- Equip
Directiu.
- Equips de
cicle.
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TEMES

ACTUACIONS

RESPONSABL
ES

EDUCACIÓ PER
LA PAU

- Conèixer els recursos i orientacions que ofereix el Departament
d’Ensenyament en relació al tema (web Família i Escola, Junts x
l’Educació, etc.)
- Definir objectius i compromisos que afavoreixin la creació i el
manteniment d’un entorn de convivència i respecte en el centre.
- Anar actualitzant les NOFC en relació a aquest tema sempre que
sorgeixin coses noves que no hi estan contemplades.
- Formació/acompanyament a totes les persones de la Comunitat
Educativa en relació a aquest tema, tenint en compte els rols i
responsabilitats de cada persona.
- Sensibilitzar el claustre sobre la importància de l’educació per a la
pau i els drets humans en els processos educatius.
- Recollir en els documents de centre el valor de l’educació per la
pau, incorporant la cultura de la pau al PEC, a la PGA, a les
NOFC, a la Carta de Compromís i al Pla d’Acció Tutorial.
- Promoure accions i estratègies per fomentar l’educació per la pau
i la divulgació dels drets humans entre els i les membres de la
comunitat escolar i establir propostes d’actuació específiques per
fomentar l’educació per la pau i els drets humans entre l’alumnat.
- Formar la comunitat educativa en hàbits i estratègies que
potenciïn la cultura de la pau i el coneixement dels drets humans
a través del pla de formació de centre.
- Desenvolupar, en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i
actuacions per educar en la pau i els drets humans, afavorint la
reflexió sobre la pau basada en l’equitat, la justícia social, els drets
humans i la resolució pacífica de conflictes.
- Estimular el compromís personal de l’alumnat en els valors de
l’educació per la pau, establint relacions entre l’alumnat que es
basin en el reconeixement i el respecte mutu, valorant i potenciant
l’esforç i el compromís personal per a la construcció de la pau i la
no-violència.
- Incorporar, de manera transversal, continguts d’educació per la
pau en el currículum de les diverses àrees. Utilitzar eines i
estratègies, materials i activitats que afavoreixin els valors
convivencials.
- Utilitzar estratègies concretes per implicar les famílies a través de
l’acció tutorial en l’educació per la pau, sensibilitzant-les i
orientant-les en la necessitat d’educar els seus fills i les seves filles
en la pau i el respecte als drets humans.

- Equip de
coordinació.
- Equips de
cicle.
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TEMES

ACTUACIONS

RESPONSABL
ES

EDUCAR EN EL
RESPECTE

- Potenciar el treball en equip per tal de facilitar les relacions entre
els i les membres de la Comunitat Educativa.
- Afavorir el treball de les comissions en què hi conviuen famílies i
mestres.
- Establir normes i límits clars que vetllin pel respecte envers totes
les persones.
- Anar actualitzant les NOFC en relació a aquest tema sempre que
sorgeixin coses noves que no hi estan contemplades.
- Formació, acompanyament i sensibilització a totes les persones de
la Comunitat Educativa en relació a aquest tema, tenint en
compte els rols i responsabilitats de cada persona.
- Incloure en el Projecte Educatiu de Centre el respecte i el
reconeixement de la pluralitat de creences i opinions, i la
necessitat d’evitar qualsevol tipus de discriminació per motius
d’origen, sexe o altra condició.
- Introduir en la carta de compromís educatiu elements de respecte
mutu entre l’escola i les famílies.
- Realitzar activitats grupals i individuals que desenvolupin
l’autoconeixement de l’alumnat i acompanyar a les nenes i als
nens en el reconeixement dels seus límits i capacitats.
- Treballar els elements bàsics de la bona comunicació.
- Fomentar activitats que afavoreixin l’assertivitat.
- Afavorir el respecte com a element bàsic per a la convivència.
- Implicar l’alumnat, a partir de final de cicle mitjà o inici de cicle
superior, en l’elaboració de normes de grup que promoguin un
tracte atent i curós entre l’alumnat.
- Fomentar la tutoria entre iguals per educar en el respecte.
- Desenvolupar des de diferents espais activitats que impliquin el
respecte a l’expressió d’idees i opinions dels companys i de les
companyes.
- Treballar els hàbits i les rutines com a eines que afavoreixen el
respecte envers el grup.
- Fer ús de mètodes d’aprenentatge cooperatiu per potenciar el
valor del respecte entre tots els membres del grup.
- Potenciar la participació dels i de les docents en
l’acompanyament de les famílies per tal de compartir
experiències i donar continuïtat i coherència a la tasca educativa
de l’escola.

- Equip
Directiu.
- Equips de
cicle.
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TEMES

ACTUACIONS

RESPONSABL
ES

EDUCAR EN
L’ESFORÇ I LA
RESPONSABILITA
T

- Compartir amb les persones de l’equip la mirada de l’escola en
relació a la importància de que l’alumnat sigui coresponsable del
seu propi procés d’aprenentatge.
- Definir al Pla d’Acció Tutorial mecanismes i estratègies
d’acompanyament que afavoreixin un increment de percepció de
la infància en relació a la importància d’esforçar-se i fer-se
responsables del seu propi procés així com activitats que
fomentin els valors de l’esforç i la responsabilitat entre l’alumnat,
i el compromís tant individual com col·lectiu.
- Reunions grupals a primària per tal de compartir amb les famílies
la importància d’acompanyar a les seves filles i als seus fills en
relació a aquest tema.
- Formació, sensibilització i acompanyament a totes les persones de
la Comunitat Educativa en relació a aquest tema, tenint en
compte els rols i responsabilitats de cada persona.
- Incorporar els valors de l’esforç i la responsabilitat en el PEC com
a elements bàsics per a l’èxit educatiu.
- Incidir en els deures o responsabilitats per garantir els drets de
tothom recollits a les NOFC.
- Comprometre l’alumnat en l’organització i gestió d’activitats en la
vida del centre.
- Incloure, sempre que es consideri necessari, al pla de formació del
professorat, actuacions formatives sobre l’educació en valors.
- Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als
seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres
centres, etc.
- Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat
escolar les experiències que es duen a terme a l’escola.
- Potenciar les assemblees d’ambient com una oportunitat més per
exercir el valor de la responsabilitat.
- Fomentar la tutoria entre iguals per educar en valors i
compromís.
- Ajudar l’alumnat a reflexionar abans de realitzar una acció i a
valorar les conseqüències que se’n poden derivar i fer-se’n
responsable.
- Ajudar l’alumnat, a través del seu pla de treball, a marcar-se
objectius d’aprenentatge i planificar l’acció per aconseguir-los,
tant de recursos necessaris com de planificació i organització.
- Fomentar la constància i l’esforç en la realització de les feines i
l’adquisició dels objectius del propi aprenentatge.
- Fer ús de mètodes d’aprenentatge cooperatiu per potenciar el
valor de l’esforç col·lectiu.
- Ajudar l’alumnat a tolerar la frustració quan no assoleixen les
seves fites o s’equivoquen i entendre que el fracàs també forma
part de l’aprenentatge.
- Fixar normes de conducta i límits clars per ajudar l’alumnat a
controlar els seus impulsos i fomentar la responsabilitat.
- Fomentar els processos d’autoavaluació i coavaluació entre
l’alumnat.

- Equip
Directiu.
- Equips de
cicle.

40

TEMES

ACTUACIONS

RESPONSABL
ES

EDUCAR EN LA
GESTIÓ POSITIVA
DELS
CONFLICTES

- Desplegar actuacions concretes al Pla d’Acció Tutorial.
- Compartir amb les persones de l’equip la mirada de l’escola en relació a
l’acompanyament dels conflictes.
- Formació/acompanyament a totes les persones de la Comunitat Educativa
en relació a aquest tema, tenint en compte els rols i responsabilitats de
cada persona.
- Potenciar les habilitats socials i les habilitats de cooperació.
- Implicació directa de les famílies en la resolució de conflictes.
- Potenciar la participació de l’alumnat a través de la tutoria o de les
assemblees (sempre i quan els infants implicats hi estiguin d’acord).
- Revisió i actualització de les NOFC, sempre que es consideri necessari, en
relació a l’apartat que contemplen sobre els conflictes al centre.
- Impulsar projectes que fomentin les relacions d’ajuda i aprenentatge entre
iguals.
- Incloure la valoració de les actuacions destinades a educar en la gestió
positiva del conflicte en la memòria anual elaborant, si escau, propostes de
millora.
- Establir des de les tutories un sistema per tractar en el dia a dia els
conflictes de manera constructiva.
- Compartir i utilitzar, per part del professorat, diferents maneres i
estratègies de gestió de conflictes.
- Programació a través de les diferents àrees d’activitats per desenvolupar
la competència social de l’alumnat.
- Convidar les famílies a participar en les activitats formatives del centre
sobre educar en la gestió de conflictes des d’un punt de vista constructiu.
- Impulsar l’intercanvi d’experiències en relació a l’educació en la resolució
de conflictes entre els centres educatius.
- Potenciar actuacions específiques de sensibilització sobre la necessitat de
potenciar l’educació en la gestió constructiva dels conflictes.
- Analitzar els conflictes que es donen a l’escola i fer-ne el retorn al
professorat com a punt de partida del debat i la reflexió per valorar i
millorar l’educació en la gestió positiva dels conflictes.
- Recollir al PEC l’educació en la gestió positiva de conflicte.
- Programar accions preventives de conflictes.
- Potenciar el treball cooperatiu i el treball de processos en tots els àmbits de
l’escola per afavorir les relacions assertives.
- Impulsar la implementació de programes que promoguin la participació
de l’alumnat en la prevenció dels conflictes.
- Impulsar projectes que fomentin les relacions d’ajuda i aprenentatge entre
iguals.
- Impulsar l’intercanvi d’experiències en relació amb l’educació de la gestió
positiva dels conflictes entre els diferents equips de cicle.
- Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als seminaris de
traspàs primària-secundària, reunions amb altres centres, espais on es
comparteixen experiències i vivències entre docents, etc.
- Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat educativa
les experiències que es duen a terme a l’escola.
- Fomentar, en el marc de l’acció tutorial, els valors necessaris per una bona
convivència a l’ambient i la gestió positiva de conflictes, com el respecte,
la responsabilitat, la cooperació, etc.
- Desenvolupar la competència social de l’alumnat mitjançant el treball de
les habilitats cognitives, la gestió de les emocions, la maduresa i les
habilitats socials.
- Fomentar el diàleg respectuós i l’escolta activa.
- Revisar les relacions a l’aula per evitar situacions d’abús de poder i
exclusió.
- Programar sessions amb l’alumnat per a la prevenció de la violència entre
iguals, el maltractament, l’assetjament, el consum i la dependència de
tòxics, els transtorns alimentaris, etc.
- Impulsar des de l’acció tutorial, que l’alumnat prengui consciència que el
conflicte s’ha d’entendre com una oportunitat de creixement personal.

- Equip
Directiu.
- Equips de
cicle.
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TEMES

ACTUACIONS

RESPONSABL
ES

INCLUSIÓ

- Concretar al Pla d’Atenció a la Diversitat les mesures d’acollida i
seguiment dels infants amb NEE.
- Formació/acompanyament a totes les persones de la Comunitat Educativa
en relació a aquest tema, tenint en compte els rols i responsabilitats de
cada persona.
- Potenciar i afavorir les reunions entre els/les diferents professionals que
intervenen amb l’alumnat.
- Programar actuacions específiques de sensibilització per implicar la
comunitat educativa en una escola inclusiva.
- Compartir un mateix concepte d’inclusió, valorar la realitat del centre i
diagnosticar necessitats.
- Incorporar els valors de l’escola inclusiva en el Projecte Educatiu de
Centre.
- Concretar en la PGA les accions previstes per fomentar una educació
inclusiva.
- Incloure en el Pla d’Acollida actuacions per promoure la integració escolar
i social de l’alumnat i de les seves famílies.
- Incloure en les NOFC normes clares que garanteixin el respecte a tothom
independentment de la seva condició, capacitat o característiques.
- Recollir a la Carta de Compromís Educatiu aspectes que afavoreixin un
clima acollidor i inclusiu.
- Dissenyar en el Pla d’Acció Tutorial activitats que fomentin el
coneixement i el respecte per la diversitat de l’alumnat.
- Fer servir el protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront
conductes d’odi i discriminació en el cas de detectar situacions de conflicte
que impliquin discriminació per la condició social o personal dels afectats
o de les afectades.
- Participar en programes que afavoreixin l’èxit escolar i la continuïtat en els
estudis de l’alumnat, especialment d’aquell en risc d’exclusió.
- Potenciar la participació de l’alumnat, especialment d’aquell en risc
d’exclusió, tant en les activitats acadèmiques i educatives del centre com
en les activitats extraescolars.
- Afavorir la integració de l’alumnat, especialment d’aquell en risc
d’exclusió, en el teixit associatiu de l’entorn del centre.
- Potenciar les xarxes de suport entre iguals per facilitar l’acollida i la
integració de l’alumnat més vulnerable.
- Fer de la Comissió d’Atenció a la Diversitat l’instrument de coordinació,
planificació i avaluació de les estratègies i mesures per avançar cap a una
escola inclusiva.
- Analitzar els suports i recursos necessaris per atendre convenientment la
diversitat de l’alumnat.
- Reconèixer l’heterogeneïtat com a criteri bàsic per construir els grups
classe.
- Preveure mesures organitzatives per atendre les necessitats educatives de
tot l’alumnat, preferentment dins d’aula ordinària.
- Garantir, en les programacions curriculars, l’organització i els recursos
necessaris per atendre tothom en funció de les seves destreses i capacitats.
- Diversificar les formes d’avaluació per donar resposta a diversos estils
d’aprenentatge.
- Crear i compartir un banc de recursos per desenvolupar una educació
inclusiva.
- Incloure, sempre que es consideri necessari, en el Pla de formació de
centre, actuacions formatives relacionades amb l’atenció a la diversitat i la
inclusió.
- Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als seminaris de
traspàs primària-secundària, reunions amb altres centres, etc.
- Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades per
promoure l’educació inclusiva, elaborant, si escau, propostes de millora.
- Incloure, en el marc de l’acció tutorial, actuacions de cohesió de grup.
- Potenciar els espais d’assemblea per establir diàlegs sobre el respecte a la
diferència i a la diversitat.

- Equip
Directiu.
- Especialistes
d’EE.
- Equips de
cicle.
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TEMES

ACTUACIONS

RESPONSABLE
S

ACOLLIDA

- Trobades inicials al començar l’escolaritat amb les noves famílies
(reunió conjunta).
- Sensibilitzar el claustre sobre la importància dels processos d’acollida
de totes les persones de la Comunitat Educativa per la seva
implicació i participació posterior.
- Conscienciar la comunitat escolar de la necessitat de la seva
implicació i coresponsabilització en l’acollida i la integració dels nous
i de les noves membres.
- Trobada individual amb cada família i infant que comença l’escola.
- Projecte d’apadrinament de noves famílies.
- Revisar i modificar sempre que es consideri necessari el pla
d’acollida del Projecte Educatiu de Centre.
- Recollir les actuacions a realitzar per a l’acollida dels nous membres
de la comunitat escolar a la PGA i contemplar la valoració a la
Memòria Anual.
- Concretar, al Pla d’Acció Tutorial, les mesures i activitats per a
l’acollida de l’alumnat i de les seves famílies.
- Adequació i cura dels espais d’acollida i entrevistes amb les famílies i
infants nous.
- Contemplar al Projecte Educatiu de Centre el Pla d’Acollida de totes
les persones que s’incorporen a la comunitat educativa.
- Implicar a les persones dels diferents sectors de la Comunitat
Educativa a les Jornades de Portes Obertes.
- Pla Individualitzat d’acollida dels infants tenint en compte les
necessitats individuals de cada nena o nen.
- Convocar una trobada a inici de curs amb totes les persones
treballadores que s’incorporen al centre, recollint també els interessos
i les necessitats dels nous i de les noves professionals i compartint
amb elles i ells el Projecte Educatiu i els diferents projectes de centre,
per tal d’afavorir la seva participació.
- Potenciar el suport entre iguals per facilitar l’acollida i la integració
dels nous i de les noves professionals.
- Formació per a mestres nous i noves impartida per alguna o algunes
persones de l’equip de coordinació, amb el reconeixement del
Departament d’Ensenyament.
- Contemplar, sempre que es consideri necessari, en el pla de formació
de centre la sensibilització i la formació de tota la comunitat escolar
per afavorir l’acollida i la integració.
- Proporcionar a la comunitat escolar eines i estratègies d’atenció a les
persones que arriben al centre.
- Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als
seminaris de traspàs de primària-secundària, reunions amb altres
centres, espais virtuals o d’intercanvi…
- Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat
escolar les experiències que es duen a terme a l’escola.
- Preveure el dia d’incorporació d’alumnat nou per tal que sigui la
persona tutora qui faci aquesta acollida.
- Realitzar activitats de treball cooperatiu i col·laboratiu
d’aprenentatge entre iguals, per potenciar la interrelació i la
integració escolar de tot l’alumnat.
- Contemplar tots els aspectes logístics necessaris el dia d’arribada
d’un nou alumne o d’una nova alumna a l’escola.
- Compartir amb el grup l’arribada d’un nou company o d’una nova
companya per tal de respectar la diversitat i trobar punts compartits.
- Traspàs d’informació als nous i a les noves mestres en relació als
aspectes més rellevants del grup abans de la seva incorporació a
l’aula.
- Organitzar conjuntament amb l’AFA activitats que facilitin el
coneixement de l’entorn per part de les noves famílies.
- Utilitzar els recursos de l’entorn per millorar el procés d’acollida de
la nova família.

- Equip
Directiu.
- Persones
tutores de les
noves famílies.
- Claustre de
mestres.
- AFA.
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TEMES

ACTUACIONS

RESPONSABLE
S

COMUNICACI
Ó

- Actualitzar, sempre que es consideri necessari, tot allò contemplat a
les NOFC en relació a la comunicació entre les persones de la
Comunitat Educativa.
- Anar avaluant les actuacions realitzades per millorar els sistemes
d’informació i comunicació a l’escola, elaborant, si cal, propostes de
millora.
- Sensibilitzar el claustre sobre la importància dels processos
comunicatius a l’escola programant actuacions específiques.
- Recollir en els documents de centre el caràcter comunicatiu de
l’escola i les actuacions i estratègies per dinamitzar la comunicació i
l’intercanvi d’informació entre els i les membres de la comunitat
educativa, així com la projecció exterior del centre.
- Disposar de canals i espais de comunicació que permetin a la
comunitat escolar expressar-se i compartir informació per recollir
suggeriments i comentaris.
- Fer de les reunions i de les trobades espais de comunicació efectius i
d’aprenentatge organitzatiu habilitant mecanismes per accedir a la
informació i als acords presos en les reunions en cas de no assistència
i sistematitzar el coneixement de les reunions per ajudar a prendre
decisions o millorar com a organització.
- Disposar d’estratègies i mesures per projectar una imatge positiva de
l’escola vetllant per un bon ambient a les entrades i sortides, per un
bon estat de les instal·lacions…
- Revisar i actualitzar la pàgina web tenint en compte que és un
element de difusió i comunicació del projecte educatiu de l’escola.
- Formar la comunitat educativa en els hàbits i estratègies que
potenciïn la comunicació dins del pla de formació de centre
contemplant accions orientades a l’adequació de les estratègies i
habilitats comunicatives, enteses en el sentit més ampli així com
actuacions formatives per a la millora de l’ús i gestió de canals
virtuals de comunicació.
- Fer de l’acció tutorial del grup un espai de comunicació de l’alumnat
basat en el respecte i l’assertivitat, i de l’acció tutorial individual un
espai de comunicació personal basat en el respecte mutu i la
confiança.
- Contemplar eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb
l’alumnat per afavorir el seu procés educatiu en relació a la
comunicació.
- Concretar i revisar, sempre que es consideri necessari, estratègies
concretes d’aula per facilitar la comunicació amb les famílies.
- Potenciar les xarxes de suport entre iguals per facilitar la
comunicació i disposar d’espais i canals de comunicació adreçats a
les famílies.
- Afavorir que els mestres i les mestres rebin les informacions de l’AFA
a través de la Newsletter de l’Associació de Famílies.
- Utilitzar la documentació com a eina de comunicació de l’acció
educativa, amb la voluntat de fer visible la cultura de la infància a la
Comunitat Educativa i a l’exterior.

- Equip
Directiu.
- Claustre de
mestres.
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TEMES

ACTUACIONS

RESPONSABLE
S

ESTRUCTURA
I GESTIÓ DE
RECURSOS

- Sensibilitzar el claustre sobre la importància de l’estructura i la gestió
dels recursos per al bon clima del centre, programant actuacions
específiques de sensibilització i diagnosi per compartir i implicar tot
el professorat en estratègies organitzatives per al bon clima de
l’escola.
- Recollir en els documents de centre estratègies organitzatives que
afavoreixin el clima de centre (criteris organitzatius, estratègies
d’estructura i gestió de recursos…)
- Aplicar criteris pedagògics en la confecció d’horaris que facilitin un
bon clima de centre (espais de coordinació, tutories…)
- Organització d’espais per afavorir un bon clima de centre.
- Potenciar espais i mecanismes de coordinació dels recursos humans
per afavorir el treball cooperatiu.
- Compartir amb l’alumnat rutines organitzatives i convencionals
d’aula per afavorir la convivència i l’aprenentatge, organitzant l’aula
en funció de les necessitats de l’alumnat i fent-lo partícip en la gestió
i el funcionament, tenint present la importància de poder comptar
amb espais de comunicació dins l’aula que afavoreixin la relació
positiva entre iguals.
- Compartir entre els i les docents estratègies d’organització.
- Fomentar un lideratge positiu del professorat, actuant com a
referents de comportament i treball i mantenir una coherència entre
allò que diem i allò que fem.
- Fomentar un lideratge positiu de l’alumnat en els processos
d’aprenentatge a través de grups interactius, treball cooperatiu,
grups d’experts…
- Implicar les famílies en el funcionament i gestió del centre i en els
projectes educatius comunitaris, conjuntament amb l’AFA, per
promoure la participació de les famílies en aquesta actuació.
- Compartir una Jornada Pedagògica per a Famílies cada dos cursos
escolars.

- Equip
Directiu.
- Claustre.

NORMA

- Compartir amb les persones de la Comunitat Educativa les
normatives, tant de centre com generals, que es consideri que són
importants per afavorir la bona convivència al centre.
- Sensibilitzar el claustre sobre la importància del valor educatiu i
participatiu de la norma, compartint la norma com a element
important per a la convivència del centre que ens implica a totes i a
tots.
- Recollir en els documents de centre la concreció de les normes de
convivència.
- Difondre les normes de convivència entre totes les persones de la
comunitat educativa.
- Preveure espais de seguiment i valoració del funcionament de les
normes on hi puguin participar els diferents sectors de la comunitat
educativa.
- Formar la comunitat escolar en organització i gestió de centres en
relació al clima escolar.
- Educar l’alumnat en el sentit de la norma emprant les assemblees
d’ambient per treballar la necessitat de les normes en tots els sentits.
Tenir normes d’ambient clares i concretes a partir de Cicle Mitjà
d’Educació Primària ja que és una edat en què els nens i les nenes ja
poden, per moment evolutiu, interioritzar i acceptar les normes sense
necessitat d’una vivència prèvia relacionada.
- Disposar d’estratègies concretes per implicar les famílies en el
compliment de les normes.

- Equip
Directiu.
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TEMES

ACTUACIONS

RESPONSABLE
S

PARTICIPACIÓ

- Coordinació regular entre l’escola i l’AFA per anar avaluant les
maneres de participació de les persones dins de la comunitat.
- Presència de l’AFA a les Jornades de Portes Obertes per compartir
amb les famílies les maneres de participar a l’escola.
- Informar a les famílies, a inici de curs, sobre les diferents maneres de
participar i implicar-se a l’escola.
- Sensibilitzar el claustre sobre la importància dels processos d’acollida
de totes les persones de la Comunitat Educativa per la seva
implicació i participació posterior.
- Recollir en els documents de centre els canals i les formes de
participació de la comunitat educativa.
- Potenciar la corresponsabilitat i la participació de tots els membres
de la comunitat educativa a través de diferents espais: consell escolar,
comissions AFA-Escola…
- Establir propostes d’actuació específiques per fomentar la
participació de l’alumnat, de totes i tots els i les professionals i de les
famílies a l’escola.
- Disposar d’estratègies concretes per facilitar la participació de
l’alumnat en la gestió i organització de l’ambient de referència
utilitzant metodologies que fomentin aquesta participació.
- Estimular la participació de l’alumnat, a partir de Cicle Mitjà, en el
seu propi procés educatiu.

- Equip
Directiu.
- AFA.
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11. Convivència i resolució de conflictes.
DETECCIÓ DE CONFLICTES
Tal i com hem anat concretant al llarg de la redacció del present Projecte de
Convivència, l’energia sempre la destinarem posant la mirada en la prevenció. Tot i
així, és evident que en una comunitat educativa on hi conviuen tantes persones,
sempre hi haurà conflictes i relacions personals que s’hauran de cuidar. És per aquest
motiu que cal prendre tot un seguit de mesures per tal de poder detectar la presència
de possibles conflictes i, especialment, si es tracta de casos d’assetjament on el tipus
de violència es manifesta sovint de manera molt implícita a la mirada de les
persones adultes.
Per tant, caldrà tenir en compte tot un seguit d’eines de detecció que s’hauran
d’anar combinant per tal de poder detectar situacions que necessitin la intervenció i
l’acompanyament dels adults i de les adultes.
Les nostres principals eines de detecció són: l’observació directa a l’aula;
l’observació directa als diferents ambients de l’escola, tenint també molt presents
espais com l’ambient exterior, els lavabos, aules de desdoblament…; l’acció tutorial i
les converses individuals i col·lectives amb l’alumnat; les reunions de tutoria; les
entrevistes amb les famílies; les trobades quinzenals de les persones tutores amb la
cap d’estudis; els traspassos de tutoria d’un curs a un altre.
L’objectiu de totes aquestes eines serà poder detectar qualsevol tipus de
situació que generi malestar a l’alumnat.

MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA.
Les mesures i actuacions que l’Escola Congrés-Indians contempla per a la
millora de la convivència es centren en intervencions que afavoreixen la
conscienciació de tota la comunitat educativa per tal d’assolir aquesta millora i que
es concreten en:
- Elaborar una estructura organitzativa capaç de donar continuïtat i
coherència educativa.
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- Potenciar la participació i la corresponsabilitat de tots els agents de la
comunitat educativa en la vida del centre.
- Afavorir la comunicació dins de l’escola i amb l’exterior.
- Potenciar una gestió de recursos orientada a facilitar la convivència i el bon
clima d’escola.
- Garantir una bona incorporació de noves persones a la comunitat educativa.
- Promoure una cultura de centre inclusiva que respecti i valori les diferències
i promogui la igualtat.
- Establir normes que respectin la diversitat i el no atemptar contra els drets
fonamentals de les persones.
- Establir accions a favor de les diferents cultures del centre.
- Potenciar les competències personals i socials de l’alumnat.
- Potenciar la comunicació com a eina de resolució de conflictes.
- Contribuir a una cultura de la pau i la no violència.
MECANISMES PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.
En relació als conflictes, entesos com les conductes contràries a les normes de
convivència, cal disposar d’eines adients per tal de poder-los acompanyar i
solucionar. Hem de tenir en compte que l’escola ha de ser un espai d’aprenentatge i
convivència, i a vegades poden sorgir conflictes que no afavoreixin cap d’aquests dos
aspectes; en relació a l’aprenentatge, podem trobar-nos en situacions conflictives per
manca de rendiment o per destorb a l’aula. Son conductes disruptives que impliquen
molta dedicació de temps i d’energia i que sovint afecten negativament a l’alumnat
que els produeix i al professorat que els ha d’acompanyar. També podem trobar
conflictes de manca de respecte a persones de la comunitat, indisciplina, abús de
poder entre iguals… Sovint es tracta de situacions que a vegades poden no estar
regulades per normativa, però cal evitar que les petites actuacions es facin grans i
acabin comportant veritables conflictes. En relació a aquests conflictes greus crearem
espais de mediació, intercanvi, converses… de manera que entre la persona tutora i
altres referents adults per l’infant puguin acompanyar-lo en la recerca de nous
camins i de maneres de gestió del propi malestar que no atemptin contra les altres
persones ni contra la convivència.
D’altra banda, trobem els conflictes greus, que serien aquelles situacions de
violència verbal o física que perjudiquen notablement la convivència al centre ja que
generen sentiments d’inseguretat i angoixa envers les persones de l’escola que els
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pateixen. En relació a aquests conflictes caldrà activar i aplicar les mesures
correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses per l’alumnat que
afectin la convivència contemplades a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació en
els seu article 37 i explicitades en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, a les NOFC.
En parlar de conflictes greus ens referim a les conductes tipificades en aquest
article 37; són conductes que 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 protagonistes qualsevol
membre de la comunitat educativa.
A més de la sanció corresponent i de les intervencions en xarxa pertinents,
sempre es poden oferir recursos complementaris, fins i tot en els casos més greus,
amb la voluntat de reparar i reconciliar i així poder restablir la confiança entre les
persones.
GESTIÓ DE CONFLICTES
Tal i com hem comentat anteriorment, tot i que la voluntat i l’objectiu és evitar
els conflictes a través de les eines de prevenció, és evident que el simple fet de
conviure farà que sorgeixin alguns conflictes ja que és inevitable que amb tantes
persones convivint a la comunitat hi hagi discrepàncies d’interessos.
Tot i així, quan parlem de conflictes i de com acompanyar-los, sempre haurem
de tenir en compte el moment evolutiu, segons l’edat i la maduresa, de cada nena o
nen. Tal i com es contempla al Projecte Educatiu del Centre, a l’inici de l’etapa 3-6
observarem un infant més impulsiu (fet que està relacionat amb el seu món
emocional, que encara està, a l’inici de l’etapa, lluny d’una capacitat de més
autoregulació de l’impuls més primari d’anar cap a l’altre o l’altra) i el nostre
acompanyament es centrarà en ajudar a l’infant a expressar la seva agressivitat en els
conflictes d’una manera cada vegada més continguda físicament per arribar, al final
d’aquesta etapa, a poder expressar el seu malestar o disgust des d’un lloc
d’autocontrol i no agressió física, remarcant sempre la importància de dir a l’altre
allò que no li permetem o allò que no ens agrada a través de la paraula o d’altres
formes d’expressió. A mesura que l’infant va entrant a l’etapa 7-12, i per tal de poder
satisfer necessitats pròpies de l’etapa com són la necessitat de pertinença al grup i de
relacionar-se amb els seus iguals desplegant un procés de socialització, haurem
d’acompanyar-lo de manera que l’impuls físic que era propi de l’etapa 3-6 vagi
desapareixent i passi a un lloc de més racionalitat de manera que el nen o la nena
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pugui contenir-lo i passar a un terreny no impulsiu físicament, passant a dir allò que
sent, què li agrada i què no li agrada. En aquesta etapa 7-12 no seria l’habitual que
un nen o una nena resolgués els seus conflictes des d’una violència o agressivitat
física.
Cal destacar que el suport de la família és clau i fonamental per a la gestió dels
conflictes. Hem de compartir amb les famílies les situacions de conflicte dels seus
infants, com les resolen i en quin moment estan. Cal una complicitat entre l’escola i
la família a l’hora d’establir pautes d’acompanyament per ajudar a la nena o al nen a
situar-se en allò que és habitual segons el seu moment evolutiu.
A nivell grupal, les reunions de famílies seran espais on es compartiran temes
relacionats amb les dinàmiques del grup i la convivència, tot posant l’accent en
aquells aspectes de prevenció de conflictes dels quals cal tenir cura des de casa i des
de l’escola. Tot i que el lideratge de la gestió de conflictes entre l’alumnat és
competència de l’escola, és imprescindible la col·laboració estreta de la família amb
l’escola en aquesta gestió.
També cal que les famílies sentin una actitud d’escolta per part de l’escola i que
sentin confiança amb les persones tutores i amb la direcció, amb la finalitat de que no
sempre que detectin quelcom poc habitual en el seu infant, sentin que tenen un espai
a l’escola on compartir el seu sentir, sabent que seran escoltades. Sentim molt
important que la gestió de conflictes o de possibles vivències de desplaer d’un nen o
nena de l’escola, sigui gestionat directament entre l’escola i la família, sense que hi
interfereixin persones alienes al conflicte o altres famílies, evitant així rumors o
valors de judici que sovint poden ser emesos des del desconeixement o amb manca
d’informació.
És per tots aquests motius que en la gestió de conflictes serà important seguir
un protocol que afavoreixi la resolució del conflicte. En aquest sentit ens referim a la
importància de parlar amb l’alumne o alumna i escoltar-lo o escoltar-la
profundament, intercanviar informació entre tutoria-família-equip directiu, valorar
les possibles solucions per al conflicte, veure quines conseqüències poden ajudar a
solucionar el conflicte i reconstruir les relacions entre les persones… en resum, cal
crear tots els espais de diàleg que es considerin per cada situació, evitant actuar de
manera estandarditzada, fet que ens podria portar a no veure l’alumne/a o la
necessitat real que hi pot haver darrere d’un conflicte. Sempre haurem de tenir
present cada persona, les seves singularitats, la seva història, les seves necessitats.
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Finalment caldrà tenir en compte i valorar, segons la intensitat del conflicte i/o
el grau de violència, la presència o intervenció de persones externes així com
l’activació de protocols.
ACTUACIONS CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DE
L’ESCOLA.
Les conductes contràries a la convivència de l’alumnat són objecte
d’acompanyament per part de l’escola si tenen lloc dins de l’escola en franges
lectives o no lectives o fora del recinte escolar si estan motivades per la vida de
l’escola o hi tenen relació.
Aquestes conductes, que comporten l’adopció de les mesures correctores i
sancionadores que es considerin, són:
- El no compliment dels deures i/o obligacions bàsics de l’alumnat.
- El no compliment de les NOFC.
- Totes les que tipifica l’article 37 de la LEC, quan no siguin de caràcter greu.
- Les que comporten el no respectar la bona convivència al centre o a l’aula.
Les NOFC contemplen les mesures que caldrà adoptar en cada cas o situació.
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12. Protocols de prevenció, detecció i actuació.
El Departament d’Ensenyament ofereix uns protocols que seran la base, a la
nostra escola, per tal de gestionar qualsevol forma de violència que comporta una
violació dels drets fonamentals de les persones. Un dels objectius fonamentals de la
nostra escola és transmetre els valors cívics i socials propis d’una societat
democràtica i sentim que l’escola ha de ser un referent social en el respecte dels drets
fonamentals. Per tant, amb aquests protocols pretenem avançar en el nostre
compromís per a l’eradicació de la violència en tots els seus àmbits.
Tant la prevenció com l’assistència i assessorament a les víctimes d’assetjament
i agressores o agressors constitueixen un dels objectius principals d’aquests protocols
que garanteixen una atenció rigorosa i confidencial que posa a disposició de les
persones afectades. Per tant, amb aquests protocols pretenem prevenir, detectar i
donar resposta a possibles situacions d’assetjament que tinguin lloc a l’escola, amb la
voluntat d’aclarir els models d’actuació i les competències de cada persona que
detecti aquestes situacions.
Hem de tenir present que quan parlem de maltractament fem referència a
situacions que van més enllà de possibles baralles entre iguals, canvis d’amistat o
actituds disruptives, accions que s’acompanyaran sense l’activació d’aquests
protocols. Per tant, aquests protocols seran d’aplicació quan ens referim a
maltractament, entenent el maltractament com allò que comporta una relació de
domini-submissió entre un agressor o una agressora i una víctima, quan hi ha
agressions durant un temps prolongat i de manera reiterada i quan hi ha una clara
voluntat per part de l’agressora o de l’agressor de fer mal a l’altre o l’altra.
Finalment hem de tenir en compte que quan parlem d’assetjament fem
referència a totes les vessants que es poden contemplar: físic, psicològic, social o
sexual. Per tant, caldrà sensibilitzar a la comunitat educativa en general, i a les
mestres i als mestres en particular, sobre la importància de ser sensibles a possibles
situacions donant pautes i activitats formatives que ens ajudin a identificar aquestes
situacions, prevenir-les i intentar evitar que es produeixin. Hem de disposar d’una
organització específica i determinar procediments àgils d’intervenció i
acompanyament per tal d’atendre i resoldre aquests situacions amb la màxima
celeritat i dins dels terminis que estableixin els protocols que presentarem a
continuació. També caldrà garantir la seguretat i la integritat de les persones
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afectades aplicant en tot moment les mesures que en cada cas siguin les més adients
per protegir a les víctimes i agressors o agressores per tal d’acabar amb l’assetjament
i aplicar, si cal, les mesures sancionadores pertinents. No cal dir que en tot moment
s’ha de garantir la confidencialitat de totes les persones afectades.
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13. Seguiment del Projecte de Convivència.
El seguiment i l’avaluació del Projecte de Convivència correspondrà a la
direcció de l’escola, amb la col·laboració de la comissió de convivència, el claustre i el
suport del consell escolar.
La comissió de convivència farà la tasca de seguiment d’aquest projecte a
través de les reunions de l’equip de coordinació de l’escola, sempre que es consideri
necessari (s’inclourà a l’ordre del dia de la reunió), i se n’encarregarà de valorar el
coneixement i difusió del document en els diferents estaments de la comunitat
educativa, la seva eficiència… a partir d’aquí aquesta comissió de convivència farà
anàlisi de situacions conflictives al llarg del curs escolar i recollirà propostes i
recomanacions amb la finalitat de millorar sempre el clima de l’escola.
L’avaluació del Projecte de Convivència es realitzarà a partir dels indicadors
d’avaluació elaborats per cada objectiu específic que contemplem a l’apartat 9
d’aquest document. El seguiment de les mesures i actuacions que configuren el
document i que es recullen anualment a la PGA, es duran a terme a partir dels
indicadors elaborats sobre aquestes actuacions. Els resultats del seguiment i, si escau,
les propostes de millora, s’inclouran en la memòria anual del centre.
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