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INTRODUCCIÓ  

 

Aquest projecte que plantegem s’emmarca en les directrius que dona el Departament 

d’Educació pel que fa a la millora de la convivència als centres educatius. Pensem que el 

centre educatiu ha de ser un espai de promoció de la convivència i la salut entesa en el 

sentit global que defineix l’OMS. Segons la definició de l’OMS la salut és un estat de 

complet benestar físic, psíquic i social. (OMS, 1946), per tant caldrà vetllar perquè totes 

les accions que es desenvolupin en els centres educatius promoguin el benestar complet 

de la persona. 

El propòsit educatiu del centre busca la complicitat de les famílies i els mestres en la 

tasca d’educar els nens i les nenes, basada en la col·laboració i les bones relacions, 

amb l’objectiu de crear una escola acollidora i oberta a l’entorn que permeti respondre 

als reptes que planteja l’educació del segle XXI. 

 

1.- PUNT DE PARTIDA I DIAGNOSI 

L’escola La Maquinista va entrar en funcionament el curs 2008-2009.  El centre és de 

doble línia i està ubicat al districte de Sant Andreu, al barri del Bon Pastor, zona de la 

Maquinista. En aquesta zona hi ha habitatges de nova construcció que acullen en gran 

part, parelles joves. 

El projecte s’ha desenvolupat en mòduls provisionals, en espera de la construcció de 

l’edifici definitiu.  

Tenint en compte les necessitats del centre i les directrius del Departament d’Educació 

es revisa i s’actualitza el pla de convivència de l’escola. 

Aquest projecte parteix del nostre context i Projecte Educatiu amb un ideari compartit 

amb la comunitat educativa de l’escola.  

 

Aquest document recull el conjunt d’accions encaminades a la promoció de la 

convivència i les intervencions que es duen a terme per tal de capacitar tot l’alumnat i la 

resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.  
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L’escola vol donar resposta a les noves necessitats de la societat d’avui dia i els trets 

d’identitat del nostre centre es basen i prenen com a repte l’educació per a la 

convivència en la pluralitat i diversitat. 

A més d’ampliar, adaptar i modificar el Pla de convivència del centre a causa dels canvis 

produïts que s’han anat succeint en el centre escolar, hem d’afegir 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. 

Per tal de poder realitzar una diagnosi de la situació actual del centre hem realitzat una 

sèrie d’activitats i qüestionaris (annex) als diferents sectors de la comunitat educativa. 

Posteriorment hem creat espais de diàleg i reflexió entorn als següents aspectes: 

 “Què entenem per convivència? Què és la convivència? Què pensem sobre la 

convivència en el nostre centre? Quins són els temes rellevants en el marc de la 

convivència? Què ens fa sentir bé? Com podem ajudar a crear un bon clima escolar? 

De la diagnosi inicial  podem extreure’n els següents resultats: 

En una primera avaluació inicial, els resultats de les enquestes (annex 2) indiquen, de 

forma resumida, que l’equip docent i l’equip de l’espai migdia de forma general, té una 

visió compartida en relació al marc conceptual i com treballar conjuntament per tal 

d’assolir una convivència positiva que beneficiï l'aprenentatge.  

Les famílies, segons l’anàlisi dels resultats no comparteixen els valors de forma 

cohesionada. Les famílies opinen de forma diferent sobre aspectes com els límits i 

normes, el respecte al professorat, sobre qui recau la responsabilitat d'educar i sobre la 

justificació de l’absentisme. Aquestes discrepàncies són les que volem apropar a través 

del nostre Pla de Convivència. 

L’alumnat, majoritàriament, manifesta sentir-se bé a l’escola. Alguns infants destaquen 

sentir incomoditat als lavabos per qüestions de intimitat o higiene. El menjador és un 

altre espai on alguns alumnes manifesten sentir-se menys a gust quan hi ha soroll o 

massa gent. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7336/1599535.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7336/1599535.pdf
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L’alumnat de CM i CS donen especial valor al respecte i manifesten la necessitat de 

respectar les normes de convivència. Destaquen que totes les persones tenim el dret a 

ser respectades per la comunitat, sense diferències de tracte per raó de gènere, origen i 

creences.  

L’alumnat comparteix que és molt comú i important solucionar els problemes per la via 

del diàleg i la comunicació. Cal estar pendents  de si alguna persona ho passa malament 

i no ho explica i animar-la a expressar el que sent per poder buscar solucions.  
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2.- FONAMENTACIÓ TEÒRICA, MARC CONCEPTUAL 

En primer lloc recollim les definicions de la OMS respecte a al salut. Segons la definició 

de l’OMS la salut és un estat de complet benestar físic, psíquic i social. (OMS, 1946). 

Més tard es defineix com la capacitat de desenvolupar el propi potencial personal i 

respondre de forma positiva als reptes de l’ambient. (OMS, 1985). 

Pensem que el centre educatiu ha de ser un espai de promoció de la salut entesa en el 

sentit global que defineix l’OMS. Per això ens caldrà vetllar perquè totes les accions que 

es desenvolupin en el centre promoguin el benestar complet de la persona. En aquest 

sentit és molt rellevant desenvolupar un Projecte de convivència que doni resposta als 

diferents i permanents canvis de la societat líquida on actualment vivim o, més ben dit 

convivim. Hem de promoure espais i accions que fomentin les relacions i el respecte 

entre les persones. S’ha de donar resposta a aquests canvis, moltes vegades produïts 

per situacions alienes als propis centres, des d’una visió sistèmica que contempli tota la 

comunitat educativa. 

Un altre dels elements que evidencien la necessitat d’elaborar el Projecte de convivència 

en els centres educatius són els resultats de l’estudi obtinguts pel Síndic de Greuges de 

Catalunya (2006, p.12), el qual ha analitzat les diverses situacions de “Convivència i 

conflictes als centres escolars”. Per exemple, aquest document afirma que “segons els 

autors, apunten a pensar que als centres educatius encara hi ha un enfocament 

excessivament sancionador, caracteritzat per la consideració que la causa dels conflictes 

es troba en determinats trets de les persones i no en les relacions, per una intervenció 

centrada en l’alumne i no en el centre com a sistema, i amb un èmfasi especial en 

sancions amb finalitats punitives en les quals s’oblida la dimensió pedagògica.” 

Per aquest motiu és important que tots els centres educatius elaborem i disposem  d’un 

Projecte de convivència per a poder donar i oferir resposta a totes les necessitats en les 

quals es puguem trobar a l’escola.  

En la mateixa línia prenem com a referent l’informe Delors (1994), que defineix els pilars 

de l’educació del segle XXI, aquests pilars es recullen en forma de capacitats en el 

currículum escolar. 

“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 
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la convivència i la gestió positiva dels conflictes.” (Projecte de Convivència i èxit 

educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016, p.6). i remarca més endavant  

“El projecte de convivència de centre és un document que engloba el conjunt d’accions 

encaminades a la millora de la convivència. Elaborar aquest projecte global amb la 

participació de tota la comunitat i de manera coordinada amb l’entorn, comporta un espai 

previ de reflexió conjunta que anomenem sensibilització.” Ibid (2017,  p.186). 

Per tal de poder oferir resposta al treball dels tres nivells anomenats anteriorment, hem 

considerat rellevant destacar els Pilars de l’Educació que detalla Delors (1994) i les 

definicions que ens aporta la OMS. 

Aprendre a ser: 

● Capacitat d’autonomia i judici. 

● Responsabilitat personal en la realització del destí col·lectiu. 

 Aprendre a conèixer 

● Currículum general prou ampli amb destreses que permetin aprofundir en algunes 

matèries (especialització i formació permanent) 

Aprendre a fer 

● Competències que permetin fer front a noves situacions i que facilitin el treball en 

equip. 

 Aprendre a conviure 

● Clau per a la ciutadania democràtica i per la pau. 

● Coneixement dels altres éssers humans. 

● Projectes comuns i gestió intel·ligent i pacífica dels conflictes. 

Quan parlem d’aquest projecte parlem de treballar, fomentar i potenciar el fet de 

conviure (viure plegats) i la convivència (acció de conviure).  

El Departament d’Ensenyament, en la seva Guia per a l’elaboració d’un Projecte de 

convivència (2017, p.11), destaca uns principis d’actuació que han d’orientar qualsevol 

acció que promou i fomenta la convivència. Aquests són:  

- La participació i la corresponsabilització de la comunitat educativa i dels agents 

educatius de l’entorn per tal d’aconseguir una actuació compartida i coherent, 

eficaç i eficient, fonamentada en una cultura dialògica i intercultural, basada en 

l’acord i la norma i concertada amb fermesa, rigor i afecte.  

- L’actuació global i integral perquè amb mesures parcel·lades no s’aconsegueix un 

clima necessari per a la convivència. Cal un plantejament integral i coordinat de 

tota la comunitat educativa, partint d’un procés d’aprenentatge col·lectiu i amb una 

organització que gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos.  
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- La descentralització perquè cal que les decisions siguin contextualitzades. Un 

projecte de convivència ha de respondre a una necessitat percebuda 

col·lectivament, ha de ser flexible i ha de ser fruit d’un procés d'aprenentatge dels 

diferents agents educatius d'un territori.  

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

clares, més properes i més integradores.  

- La millora constant de les actuacions, a fi de donar una resposta ajustada a les 

necessitats més greus i més urgents i establir els instruments i els indicadors que 

permetin anar ajustant les estratègies, les actuacions i els recursos per a la 

consecució dels objectius. 

Segons aquesta mateixa Guia, que ofereix el Departament d’Ensenyament (2017, p.17) 

per a elaborar aquest projecte, ens detalla que aquests principis es treballen des de 3 

nivells diferents: 

● Valors i actituds 

Contribuir que tot l'alumnat sigui competent en la relació amb si mateix, amb els 

altres i amb el món per tal d’aconseguir l’èxit acadèmic, personal, social i laboral. 

● Resolució de conflictes 

Quan es produeixen situacions que atempten contra la convivència calen 

mecanismes d'actuació. D’acord amb un model integrat de resolució dels 

conflictes, entenem que, per abordar les diferents situacions en què es poden 

trobar els centres, calen orientacions i protocols per recuperar la relació entre les 

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

● Marc organitzatiu  

No és possible la convivència si no tenim una organització que gestioni, articuli i 

doni sentit a les actuacions i als processos. L’organització afavoreix o dificulta el 

clima de convivència. Per tant, un projecte de convivència ha de preveure 

actuacions sobre aspectes organitzatius dels centres. En aquest sentit, és 

imprescindible que el Projecte de Convivència sigui un document viu, 

interrelacionat i coherent amb la resta de documents de centre. 
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6.- INFOGRAFIA 

 
 

3.- OBJECTIUS DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA. 

Per realitzar i garantir la convivència a l’escola necessitem la implicació, i el compromís 

de tota la comunitat educativa per tal de potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de 

l’alumnat i d’aquesta manera fomentar la cultura del diàleg com a eina bàsica en la 

gestió del conflicte millorant així una cultura de la pau i la no-violència. Aquests són els 

objectius que ens proposem per desenvolupar el projecte. 

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

comunitat escolar.  

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

3. Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors 

compartits. 

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

del conflicte 

5. 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. 
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Objectiu 1- Participació, implicació i compromís 

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

 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

ESTRATÈGIES I 
ACTIVITATS 

 

INDICADORS  

1.1 Sensibilitzar la comunitat escolar de la 
necessitat d’elaborar un Projecte de 
convivència amb la implicació i el compromís 
de tots els agents educatius 

Xerrades 
Reunions (comissions, junta gestora) 
 

Relació d’actuacions de sensibilització per a cada 
sector de la comunitat escolar 

 

1.2 Elaborar una diagnosi participativa sobre 
la situació de la convivència en el centre.  

Qüestionaris (adults i CS) 
Converses, assemblees, activitats de 
diagnosi 

 Existència d’una diagnosi sobre la situació de la 
convivència al centre  

 Relació de sectors participants en la diagnosi 

 

1.3 Crear els espais necessaris per afavorir 
la participació dels diferents sectors de la 
comunitat en l’elaboració del projecte.  

Plans anuals de les comissions amb 
activitats que promoguin la relació i la 
convivència, 

 Existència de comissions mixtes entre els 
diferents sectors de la comunitat escolar per a 
l’elaboració del Projecte de convivència 

 

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de 
convivència 

Creació de la comissió   Existència de la comissió de convivència  

 Nombre de reunions/periodicitat de la comissió de 
convivència 

 

1.5 Incrementar la formació de la comunitat 
escolar en relació amb la convivència.  

Formació i participació al programa 
escoles per la diversitat i la inclusió. 
Formacions de centre sobre 
disciplina positiva 
 

 Oferta d’accions formatives en matèria de 
convivència adreçades als diferents sectors de la 
comunitat escolar  

 Percentatge de professorat format en temes de 
convivència 
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Objectiu 2- Relacions 

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

   

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
ESTRATÈGIES I 

ACTIVITATS 
INDICADORS  

2.1 Potenciar les competències 
socioemocionals.  

Dinàmiques 
Assemblees d’aula 
Tallers de mediació escolar. 

 Inclusió en la programació d’accions per potenciar les 
competències socioemocionals de l’alumnat.  

 Inclusió en el Pla d’acció tutorial d’actuacions per 
desenvolupar les competències socioemocionals de l’alumnat.  

 Relació de cursos en els quals es desenvolupen accions per 
formar en competència socioemocional 

 

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

Pràctiques restauratives 
Espais de la calma, racons 
de conversa. 
 

 Inclusió en el Pla d’acció tutorial d’actuacions per treballar la 
gestió positiva dels conflictes.  

 Relació d’estratègies del centre que afavoreixen la gestió 
positiva dels conflictes (racó de diàleg, servei de mediació, 
tutoria compartida, pràctiques restauratives, etc.). 

 

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

Pràctiques col·laborat ives 
(espais d’aprenentatge, 
propostes, treball per 
projectes). 
 

 Relació d’actuacions orientades a l’educació en valors.  

 Relació d’actuacions que promouen l’ajuda entre iguals en el 
centre. 

 

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

Activitats i projectes 
realitzats durant el curs. 
Fira del comerç 
Participació en activitats del 
+educació i projectes amb 
l’entorn  

 Inclusió en 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 en la 

Normes compartides i 
visibles. 

 Inclusió en l’acció tutorial d’accions orientades a educar sobre 
el valor de la norma per a la convivència  
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seva elaboració.  Assemblees d’infants   Participació de l’alumnat en l’elaboració de les normes d’aula 
en el marc de l’acció tutorial  

 Existència d’espais perquè els delegats dels alumnes participin 
en l’elaboració de les normes de centre 
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Objectiu 3- Equitat i respecte 

Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits. 

   

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
ESTRATÈGIES I 

ACTIVITATS 
INDICADORS  

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

Activitats i dinàmiques (teranyina, bagul 
de la visa d’aula, presentacions...) 
Protocol d’acollida al nou alumnat 
Delegades d’aula 
 

 Relació d’activitats en el marc de l'acció tutorial per a 
l'acollida del nou alumnat (activitats de presentació del 
centre, alumnes padrins, activitats inter-etapes, etc.)  

 Existència d’un protocol específic per a l’acollida de 
l’alumnat nouvingut i les seves famílies 

 Existència i difusió de protocols d’acollida de qualsevol 
membre de la comunitat escolar (alumnat, famílies, 
professorat, PAS, etc.)  

 

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

Activitats internivells (espais 
d’aprenentatge, propostes) 
Activitats intercicles (Amic lector, 
projectes compartits) 
Activitats de tutoria i centre dels eixos 
diversitat de genera, funcional i cultural, 
en consonància amb el programa 
d’escoles per la inclusió i la diversistat. 

 Relació d’estratègies metodològiques a l’aula que 
afavoreixen la interrelació dels alumnes  

 Relació d’accions orientades a fomentar el coneixement 
mutu  

 Relació d’accions per visibilitzar les diferents cultures 
existents al centre  

 Existència d’unes pautes d’ús de llenguatge inclusiu que 
donin el mateix protagonisme a tot l’alumnat 

 

3.3 Gestionar la diversitat 
cultural i religiosa d’acord amb 
les orientacions de la Guia per 
al respecte a la diversitat de 
creences als centres 
educatius de Catalunya.  

Activitats i propostes de la guia i altres 
dissenyades per l’equip pedagògic. 

 Inclusió en les Normes d’organització i funcionament de 
centre de les orientacions de la Guia per al respecte a la 
diversitat de creences als centres educatius de Catalunya 

 

3.4 Potenciar l’educació 
intercultural.  

A les diferents activitats que es realitzen 
al centre. 
Amb d’activitats específiques per treballar 

 Incorporació de la perspectiva intercultural a les àrees o 
matèries del currículum  

 Relació d’accions per visibilitzar la diversitat existent al 
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la diversitat sexual, cultural i funcional.  centre 

3.5 Prevenir l’absentisme i 
facilitar la reincorporació de 
l’alumnat absentista.  

NOFC  Índex d’absentisme  

 Índex d’abandonament escolar  

 Existència d’un protocol de centre de prevenció, detecció i 
intervenció sobre absentisme amb actuacions específiques 
per a l’alumnat que s’hi incorpora  

 Existència d’un protocol d’absentisme i acompanyament a 
l’escolarització d’àmbit comunitari en coordinació amb 
l’administració local i altres serveis 

 

3.6 Promoure la participació 
de l’alumnat en les activitats 
complementàries, 
extraescolars i de lleure 
educatiu de l’entorn.  

Activitats extraescolars 
Activitats pro-infància 
Activitats de l’entorn que es fan al centre 
Projectes més educació 

 Percentatge d’alumnes que realitzen activitats 
complementàries en el centre educatiu  

 Percentatge d’alumnes que realitzen activitats 
extraescolars en el centre educatiu  

 Percentatge d’alumnes que realitzen activitats de lleure en 
el centre educatiu  

 Inclusió en el Pla d’acció tutorial de la difusió a l’alumnat i 
les seves famílies de l’oferta de lleure educatiu de la zona 
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Objectiu 4- Mediació i resolució de conflictes 

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

   

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
ESTRATÈGIES I 

ACTIVITATS 
INDICADORS  

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

Xerrades adreçades a famílies. 
Formació professorat 
Formació equip espai migdia 

 Relació d’actuacions de sensibilització portades a 
terme en el centre 

 

4.2 Establir mesures per facilitar la mediació 
en la resolució de conflictes.  

Facilitar espais i temps per a la 
resolució de conflictes entre iguals. 
 
Acompanyament de l’adult en la 
gestió del conflicte quan cal.  
 
 
 

 Demanda per part de l’alumnat de fer ús de 
l’espai per resoldre conflictes. 
 

 Sentiment de satisfacció per part dels implicats 
després de fer ús de l’espai de mediació.  
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Objectiu 5- Cultura de la pau 
 

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 ESPECÍFICS 
ESTRATÈGIES I 

ACTIVITATS 
INDICADORS  

5.1 Participar en iniciatives i projectes 
compromesos en la cultura per a la pau.  

Comissió de solidaritat 
Projecte amb el Senaegal 

 Relació d’iniciatives en les quals participa el centre  

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

Treballar en el teixit d’aula, en 
els diferents projectes i 
propostes de treball. 

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

 Percentatge de professorat format sobre drets humans 
i cultura de la pau 

 

5.3 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 (cotutories, tutors referents,etc.)  

 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 

 

5.4 Potenciar la participació de tots els 
sectors de la comunitat escolar com a 
element bàsic per garantir la convivència i el 
clima escolar.  

Comissions mixtes: Famílies, 
coeducació´, solidaritat, 
extraescolars, infraestructures, 
salt, festes,  
Junta gestora 

 Existència de comissions mixtes integrades per 
membres dels diferents sectors de la comunitat escolar  

 Grau de participació de les famílies en l’elaboració dels 
projectes de centre  

 Existència de coordinació periòdica de l’equip directiu 
amb l’AMPA  

 Participació de l’AMPA en els processos d’acollida de 
les famílies  

 Grau de l’alumnat en les comissions de centre 
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5.5 Afavorir els canals de comunicació del 
centre educatiu com a elements facilitadors 
de la convivència i el clima escolar.  

Informacions diverses a través 
de la comissió de  comunicació. 
 
Coordinació de les delegades 
d’aula amb escola. 
 
Canals de comunicació: correu 
electrònic, web, blogs, telegram, 
twiter  

 Existència d’un protocol de comunicació  

 Relació d’eines i canals de comunicació del centre que 
afavoreixin la comunicació entre els diversos sectors de 
la comunitat escolar  

 Existència de canals de comunicació entre el 
professorat i els seus representants al consell escolar  

 Existència de canals de comunicació entre el personal 
d’administració i serveis i el seu representant en el 
consell escolar  
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4.- PLANIFICACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE  

Considerant la realitat de l’escola i el seu ideari, en aquest pla es recolliran el conjunt 

d’accions encaminades a la promoció de la convivència i les intervencions que es 

duen a terme per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per 

a la convivència i la gestió positiva de conflictes. El conflicte, per si sol, no afecta 

greument la convivència a l’escola, no porta implícit la intenció de fer mal a algú, per 

tant, no és necessàriament negatiu. No obstant això, el conflicte entès com a 

enfrontament entre dues o més persones pot derivar en conductes violentes -però no 

necessàriament- (Hernández, 2002 citat a Hernández-Prados, 2005). “Si bé els 

conflictes, quan no es resolen o estan mal gestionats, poden generar destrucció o 

violència dintre de les persones i de les societats, també són font de 

desenvolupament i progrés tant pels individus com pels grups i les comunitats” (Peiró i 

Gregori, 2001, p.57 citats per Cullell i Besalú, 2012, p.13). 

Considerem l’escola un espai privilegiat que permet a totes les persones adquirir 

hàbits de socialització i de relació amb els altres, tot i això l’escola, ha deixat de tenir 

el paper d’institució hegemònica i es fa necessari construir espais conjunts amb la 

família per afrontar, amb creativitat i responsabilitat, els conflictes inevitables que se’n 

deriven de les relacions humanes, per tant el context escolar és un espai afavoridor 

de l’autonomia, el benestar personal i social i el desenvolupament integral de la 

persona. Per tal de saber en quin punt ens trobem ens hem ajudat d’algunes 

enquestes (podeu consultar-ho aquí). Els professionals del centre docents del centre 

tenen una visió a trets generals compartida mentre que les famílies tenen diferències 

en factors importants i és on centrarem l’assessorament. 

Serà un tema clau del projecte l’educació en la gestió positiva dels conflictes, es 

vetllarà per proporcionar a l’alumnat i a la comunitat en general les eines, les 

estratègies i les habilitats necessàries per entendre el conflicte com una oportunitat 

d’aprenentatge i gestionar-lo de manera constructiva per tal de transformar-lo 

eliminant els factors violents.  

Segons el Departament d’Ensenyament (2017, p. 86) defineixen “el conflicte com una 

situació en la qual dues o més persones estan en desacord perquè els seus 

interessos són incompatibles o bé els perceben així.  
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Es fomentarà la mediació en la resolució dels conflictes, tenint en compte el fet que, 

quan es produeix un conflicte, no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar 

a un acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts amb l’ajuda d’un tercer.” 

Actuacions a nivell d’aula: 

- Dotar als alumnes a nivell individual d’eines i estratègies per tal de conèixer, 

identificar i gestionar les seves emocions. Aquest fet permetrà que l’usuari 

tingui una millor gestió dels conflictes que pugui tenir tant a nivell intern, com 

amb altres persones.  

- Pel que fa a nivell grupal, cal dotar als alumnes d’espais de comunicació en un 

ambient distès i tranquil, promoure activitats i estratègies per a fomentar la 

cohesió de grup, treball cooperatiu i, altres estratègies que promouen les 

relacions d’igualtat i respecte entre els alumnes, tutors, mestres, professionals 

implicats i famílies.  

Actuacions a nivell de centre: 

- Incloure dins la metodologia de treball la resolució i mediació de conflictes, 

incloent en el PEC la metodologia i estratègies a realitzar.  

- Disposar, explicar i implementar els protocols que ofereix el Departament 

d’Ensenyament per a enfocar i treballar la detecció i resolució de conflictes.  

- Aplicar i realitzar activitats que fomentin la resolució de conflictes, com per 

exemple fomentar les relacions assertives.  

Actuacions a nivell d’entorn:  

- Implicació de les famílies i la comunitat educativa en la gestió i resolució de 

conflictes que es puguin ocasionar entre els seus fills i filles.  

- Per tal d’ampliar les experiències, estratègies i enfocaments intentarem 

realitzar coordinacions i reunions amb altres centres per a compartir les 

experiències així poder enfocar les dificultats des d’una perspectiva més àmplia 

- Coordinació amb entitats locals, culturals, esportives i de lleure per a fomentar i 

compartir una metodologia semblant pel que fa a la resolució i mediació de 

conflictes.  

Per tal de poder assolir els objectius plantejats i, considerant els principis que ens 

ofereix la guia sobre l’elaboració dels Projectes de convivència proposem una sèrie 

d’actuacions específiques les quals estan enfocades en tres àmbits: actuacions a 

nivell d’aula, actuacions a nivell de centre i actuacions a nivell d’entorn.  
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5.- DIFUSIÓ DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

 

Per realitzar garantir difusió del projecte i garantim la convivència serà molt important 

desenvolupar un pla de difusió implicar tota la comunitat.  

5.1. Objectius de la difusió del projecte. 

1. Explicar, difondre i documentar les taques que s’emprenen en l’àmbit de la 

convivència. 

2. Mantenir o crear espais compartits de participació.  

3. Fomentar campanyes i actes en pro de la millora de convivència en el centre.  

4. Afavorir la comunicació en el centre educatiu.  

5. Crear un espai compartit per tots els agents de la comunitat educativa.  

 

5.2. Destinataris del pla de comunicació.  

La principal destinatària del pla de comunicació serà la comunitat educativa del centre 

i, tota aquella persona interessada en el projecte, com per exemple altres centres 

educatius, professionals del món educatiu (tant formal, com no formal), etc.  

 

 

5.3. Accions 

Per tal d’implicar al màxim de persones possibles es penjarà el projecte de 

convivència a la pàgina web del centre a l’apartat de documentació. 

Paral·lelament es farà difusió de les accions i activitats que es contemplen en aquest 

pla per la millora de la convivència a traves de tots aquells mitjans de que disposem, 

sempre tenint en compte les protecció de dades  i altres normatives que s’han de tenir 

en compte quan treballem amb infants. 

 

Mitjans per donar a conèixer les accions que promou el centre pel que respecta a la 

convivència. 

 

 Web 

 Blogs de les aules. 

 Bolgs de les Comissions mixtes de treball 
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 Correu electrònic 

 Butlletí informatiu 

 Telegram 

 Delegades d’aula 

 Twiter 
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Fonts consultades i rellevants  

Tot projecte de convivència ha de desenvolupar-se a través de les orientacions i 

pautes que ofereixen Decrets, Lleis, Resolucions, entre altres. La normativa més 

important en la qual ens hem de referenciar i guiar són:  

- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 121.2  la 

obligació de que tots els centres tinguin elaborat un Pla de convivència dins el 

Projecte Educatiu.  

- Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa, detalla en l’article 124.1, l'obligatorietat d’incloure dins la 

programació anual les activitats, actuacions i accions desenvolupades per a 

potenciar la convivència. 

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, destaca a l’article 30 la importància de 

treballar la convivència dins l’àmbit educatiu.   

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

23.2 que dins les normes d’organització i funcionament del centre han 

d’incloure les accions que es duen a terme per a fomentar la convivència en el 

centre educatiu.  

- Decret 279/2006, de 4 de juliol, drets i deures de l'alumnat i regulació de la 

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, destaca la 

importància de treballar per evitar situacions conflictives i estableix que cada 

centre ha de tenir una comissió de convivència.  

- Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, detalla l'obligatorietat de tenir 

elaborat i implementar un Projecte de convivència abans del termini de 3 anys 

(2020).  
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7-ANNEXOS 

Annex - Comissió de convivència  

La Comissió de convivència és l’encarregada de gestionar i solucionar casos de 

problemes greus de convivència.  

Segons El Departament d’Ensenyament (2017, p. 64) “la comissió de convivència, 

depenent del Consell Escolar del centre, està formada per (Art.16 de les NOFC):  la 

Direcció Pedagògica, qui la presideix per raó del seu càrrec, un representant de les 

famílies, un representant del claustre de professorat, un representant dels alumnes i 

un representant de la Titularitat.” 

De tal manera que permet oferir diferents punts de vista i perspectives d’una mateixa 

problemàtica, per tal de trobar la millor solució possible a qualsevol problemàtica.  

- Cercar protocols, ja validats, de prevenció, detecció i tractament  en situacions 

de conflicte.  

La Generalitat de Catalunya ofereix protocols d’actuació vers situacions de 

maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu; protocol de prevenció, detecció 

i intervenció enfront situacions d’odi i discriminació; protocol d’actuació vers situacions 

de conflicte, assetjament escolar o comissió d’una infracció penal denunciada en les 

quals estiguin implicats menors de catorze anys; protocol de prevenció, detecció i 

intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals; protocols de prevenció, detecció i 

intervenció enfront situacions de conflictes greus; entre altres.  

Un altre dels elements important que tindrem en compte per a treballar la resolució i 

mediació de conflictes és la coeducació. Que segons el Departament d’Ensenyament 

(2017, p. 32) la defineix com “l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de 

les potencialitats i individualitats de les nenes i els nens, i de les noies i els nois, 

independentment del seu sexe o orientació sexual, potenciant així la igualtat real 

d’oportunitats. La coeducació cerca l’eliminació de tota mena de discriminació per raó 

de gènere o d’orientació sexual i el respecte per la diversitat de l’alumnat.” 

 

 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProtocolsMarcsActuacio
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Si treballem aquest concepte, estem intentant disminuir i/o eliminar les relacions que 

es poden establir de poder, d’abús i els estereotips establerts i així aconseguir  

relacions més justes i plurals.  

L’escola disposa d'una comissió mixta (docents i famílies) que treballen la coeducació, 

aquest curs 2018-2019 formem part del programa Escoles per la Igualtat i la 

Diversitat, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Les actuacions que es realitzaran a l’àmbit d’aula serien: 

- Promoure el respecte i la no discriminació en quant a raons de gènere, sexe, 

identitat sexual, etc.  

- De tal manera que s’emprarà un llenguatge inclusiu, es treballaran aspectes 

relacionats amb la temàtica (diferents identitats de gènere, identitats sexuals, 

diversitat familiar, educació afectiva i sexual).  

- Al llarg de la realització i participació de les activitats del centre, es promou la 

participació igualitària i lliure d’estereotips.  
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Actuacions a nivell de centre:  

- Vinculació i comunicació amb les famílies per a treballar els conceptes detallats 

anteriorment.  

Per tal de transmetre els conceptes i continguts, es realitzaran xerrades, una als 

mestres i professionals implicats i, per altra banda a les famílies.  

- Incorporació de protocols de detecció i actuació en el cas d’observar una 

possible situació de violència masclista o homòfoba.  

Es faran conèixer protocols com el que ens ofereix el Circuit Barcelona contra la 

violència vers les dones, en el qual ens mostren un protocol de valoració del risc de 

violència de parella contra la dona. A més, el grup Ateneu, també ens proporciona 

documentació i informació per tal de realitzar una prevenció de la violència masclista 

en l’àmbit educatiu.  

A més, per el motiu de disminuir i fins i tot eliminar situacions de discriminació es 

treballarà amb els professionals de l’escola per a la no utilització de vocabulari i 

llenguatge no sexista.  

- Incloure en les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)  
normes relacionades amb el respecte a tothom i la no discriminació per causes 
relacionades amb la identitat de gènere o l’orientació afectivoemocional.  

- Fer conèixer a tota la comunitat educativa i aplicar els “protocols de prevenció, 
detecció i intervenció enfront situacions d’odi i discriminació i el d’assetjament 
escolar a persones LGBTI en cas de conflicte greu amb l’alumnat per motius 
d’identitat de gènere, expressió de gènere o orientació afectivosexual”, els 
quals ens ofereix el Departament d’Ensenyament (2017, p. 34).  

Actuacions a nivell d’entorn: 

- Sensibilització a les famílies sobre la coeducació i tots els conceptes i idees 
que aquest comporta. De tal manera que es realitzaran xerrades i se’ls hi 
oferirà informació per tal de conèixer i detectar qualsevol situació de violència 
masclista o per causa d’expressió de gènere.  

- Coordinació amb entitats socials, les quals poden ajudar a fomentar i potenciar 
la coeducació entre tota la comunitat educativa.  

  

http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/jor_atp_material_protocol03112011.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/jor_atp_material_protocol03112011.pdf
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/prevm/modul_4/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/prevm/modul_4/index
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Annex 2 Marcs conceptuals  

 

Qüestionaris. Utilitzarem els qüestionaris per avaluar la convivència extrets del 

Projecte de Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament (2017, pp. 186-

194). per avaluar la percepció de la convivència entre professorat, famílies i alumnat i 

altres enquestes dissenyades al centre. 

 

1a. COMPARTINT MARCS CONCEPTUALS: PROFESSORAT 

 

A) Llegeix detingudament cadascuna de les afirmacions següents. 

B) Valora el teu grau d’acord. De l'escala de l’1 (totalment en desacord) al 4 (completament d’acord). 

C) Completa l’activitat. 

 

AFIRMACIONS DESAC.      ACORD 

1. La millora de la convivència és un mitjà per garantir l’ensenyament i 
l’aprenentatge.  

  1       2       3       4 
   

2. 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 per al benestar individual i col·lectiu.  

  1       2       3       4 
 
   

3. La capacitat del professorat per reflexionar sobre la seva pràctica docent i 
experimentar noves metodologies que faciliten 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.  

  1       2       3       4 
 

4.Un seguiment sistemàtic de les absències de l’alumnat i una comunicació 
àgil i immediata amb les famílies, eviten problemes d’absentisme 

  1       2       3       4 
  

5. El currículum, la metodologia de gestió de l’aula i la manca de lideratge del 
professorat, poden ser la causa de molts conflictes. 

  1       2       3       4 
  

6.L’organització i les estructures del centre són sovint causa de conflictes.   1       2       3       4 
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7.L’existència de canals de participació reals de tots els estaments del centre, i 
especialment de l’alumnat, potencia el sentiment de pertinença , la millora del 
clima i la convivència escolars.  

  1       2       3       4 

8.La convivència positiva requereix l’elaboració d’unes normes clares i 
consensuades amb la participació de tota la comunitat educativa.  

  1       2       3       4 
  

9. El professorat té cura en utilitzar un llenguatge i un tractament de les 
matèries, que facin visibles totes les diversitats en totes les activitats del 
centre. 

  1       2       3       4 
 

10. No podem permetre que l’alumnat porti cap símbol religiós, cultural o de 
pertinència a un grup, encara que siguin diferents dels que han estat presents 
tradicionalment en la nostra societat. 

  1       2       3       4 
 

11 El professorat necessita ajut a l’hora de plantejar i abordar certs problemes 
de convivència a l’aula o al centre. 

  1       2       3       4 
  

12. Els espais d’esbarjo, entre classe i classe, el menjador, els passadissos, 
l'autobús,... s’autoregulen i no influeixen en el desenvolupament de 
l’aprenentatge. 

  1       2       3       4 
  

13. No és necessari que el professorat actuï quan un conflicte es  produeix 
fora del centre, són les famílies o els agents socials externs qui ha de 
resoldre’l. 

  1       2       3       4 
  

14. Els estils de comunicació que s’estableixen entre la comunitat educativa 
poden crear malentesos, distorsions o manques d’informació. 

  1       2       3       4 
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1b. COMPARTINT MARCS CONCEPTUALS: FAMÍLIES 

 

A) Llegeix detingudament cadascuna de les afirmacions següents. 

B) Valora el teu grau d’acord. De l'escala de l’1 (totalment en desacord) al 4 (completament d’acord). 

C) Completa l’activitat. 

 

AFIRMACIONS DESAC.      ACORD 

1. El professorat ha de solucionar els conflictes que es produeixen a l’aula i al 
centre, creiem que no és funció ni de les famílies ni de l’alumnat intervenir en 
la seva solució. 

  1       2       3       4 
   

2. Hi ha famílies que no donen pautes ni posen límits de comportament, als 
seus filles o a les seves filles, la qual cosa genera problemes, quan han de 
conviure amb els altres i han de respectar normes de convivència.  

  1       2       3       4 
 
   

3. El que s’ha de fer a l’aula i al centre és ensenyar, els nostres fills i filles hi 
van a aprendre. Els altres assumptes, els resoldrem a casa. 

  1       2       3       4 

4. Estem interessats en què el professorat ens informi sovint del rendiment 
dels nostres fills i de les nostres filles, per tant creiem que quan el centre ens 
convoca a una reunió hem de fer tot el possible per assistir-hi. 

  1       2       3       4 
  

5. El respecte al professorat acompanyat d’una bona disciplina són les millors 
propostes per una bona convivència 

  1       2       3       4 
  

6. El centre és l’encarregat d’ensenyar a l’alumnat a a comportar-se 
correctament. 

  1       2       3       4 
 

7. La millor senyal de que les coses van bé és que no hi hagi problemes de 
convivència en el centre. 

  1       2       3       4 
  

8. El centre ha d’agrupar a l’alumnat en funció del seu rendiment. El fet d’ 
ajuntar en una classe nois i noies de diferents procedències i de diferents 
capacitats, afecta directament als nostres fills i filles. 

  1       2       3       4 
  

9. La manera de vestir i els objectes que porta l’alumnat al centre és 
responsabilitat de les mares i els pares ,i per tant, el professorat no ha 
d’intervenir. 

  1       2       3       4 
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10. Demanem als nostres fills i filles les mateixes responsabilitats i obligacions 
sense tenir en compte la diferència de gènere. 

  1       2       3       4 
 

11. Hi ha famílies que ens sentim perdudes i necessitem ajuda a l’hora de 
plantejar certs problemes de convivència a casa 

  1       2       3       4 
  

12. Els problemes de convivència són normals i és natural que passin a les 
famílies, als centres i en altres col·lectius. L’objectiu ha de ser aconseguir que 
els problemes no en dificultin el funcionament normal i puguin ser tractats 
adequadament a fi que tothom aprengui i s'eduqui en el procés. 

  1       2       3       4 
  

13. Quan els nostres fills i filles falten a classe és suficient amb la nostra 
justificació. Nosaltres som els que coneixem els motius i és la nostra 
responsabilitat.  

  1       2       3       4 
  

14. Les famílies, mitjançant l’AMPA, hem de participar en activitats, formacions 
o reunions amb d’altres associacions de famílies d’altres centres per una 
millora global de la convivència. 

  1       2       3       4 
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1c. COMPARTINT MARCS CONCEPTUALS: ALUMNAT 

 

A) Llegeix detingudament cadascuna de les afirmacions següents. 

B) Valora el teu grau d’acord. De l'escala de l’1 (totalment en desacord) al 4 (completament d’acord). 

C) Completa l’activitat. 

 

AFIRMACIONS DESAC.      ACORD 

1. En la nostra aula i en el nostre centre aprenem a conviure perquè complim 
les normes que posa el professorat.  

  1       2       3       4 
   

2. Hi ha nois i noies que fan sempre el que volen i no respecten les normes, es 
crea mal ambient i després ho paguem tota la classe 

  1       2       3       4
   

3. De vegades hem de fer servir la força a l’hora de resoldre els conflictes, per 
fer-nos respectar pels companys i companyes. 

  1       2       3       4 

4. Molts dels problemes que tenim l’alumnat són deguts a mancances de 
comunicació entre nosaltres, amb el professorat o amb les nostres famílies. 

  1       2       3       4 
  

5. Quan els alumnes o les alumnes faltem a classe, és suficient amb la 
justificació de les mares o dels pares.  

  1       2       3       4 
  

6. Hi ha companys i companyes que haurien d’anar a classes especials 
perquè ens molesten i no podem seguir les explicacions del professorat. 

  1       2       3       4 
 

7. L’origen de molts dels conflictes a les aules o al centre provenen de 
problemes externs. 

  1       2       3       4 
  

8. La funció del professorat és preparar-nos pel nostre futur i no parlar-nos 
d’emocions o de com ens relacionem. 

  1       2       3       4 
  

9. En el centre l’alumnat i el professorat parlem, discutim i compartim idees 
sobre com crear un clima de convivència i respecte al centre. 

  1       2       3       4 
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10. Els alumnes i les alumnes del centre creiem que hauríem d’elaborar les 
normes de convivència plegats amb el professorat i les famílies, però no 
donen l’opció de fer-ho. 

  1       2       3       4 
 

11. Els alumnes i les alumnes tenim el dret a ser respectats per tota la 
comunitat, sense diferències de tracte per raó de gènere, origen, creences. 

  1       2       3       4 
  

12. Els nois i les noies podem vestir com vulguem i el professorat no ha de fer 
res al respecte. És normal que una noia porti hijab (mocador al cap) o hi hagi 
alumnat que porti gorres, piercings, etc. 

  1       2       3       4 
  

13. Els alumnes i les alumnes podem participar en la gestió dels conflictes 
formant part dels equips de mediació, de l’alumnat – acompanyant, de la 
tutoria entre iguals. 

  1       2       3       4 
  

14. Hi ha alumnat que ho passa malament a l’aula, dins del centre o a l’entorn 
i no ho explica ni a la seva família ni a ningú. 

  1       2       3       4 
   

15. Quan es produeix una incidència al centre, el professorat ens demana la 
nostra col·laboració per identificar els culpables. L’alumnat, abans de tot, hem 
de demostrar solidaritat amb els nostres companys i companyes. 

  1       2       3       4 
 

16..La direcció del centre i el professorat no han d’intervenir en els conflictes 
on intervé alumnat del centre, però que es produeixen fora del centre 

  1       2       3       4 
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ALUMNAT DE CI 

Curs: 2n 
 

NOM ____________________________________     
 

EM SENTO BÉ MAI DE VEGADES SOVINT SEMPRE 

A LA CLASSE     

ALS ESPAIS     

ALS LAVABOS     

ALS PASSADISSOS     

AL MENJADOR     

AL PATI     

ALS DESPATXOS     

AL GIMNÀS     
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Curs: 1r 

 
 
NOM ____________________________________     
 

EM SENTO BÉ MAI DE VEGADES SOVINT SEMPRE 

A LA CLASSE     

ALS ESPAIS     

ALS LAVABOS     

ALS PASSADISSOS     

AL MENJADOR     

AL PATI     

ALS DESPATXOS     

ALS VESTIDORS     
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Annex 3. Reflexió interna dels eixos del projecte de convivència 

RECURSOS I ACTIVITATS 

 
 
ACTIVITATS, DINÀMIQUES, MANERES DE 
FER, ACTITUTS…   
 

Cicle/curs…: 
 

Descripció 

 
 
 
 

Valoració, resultat… 

 
 
 

 

 
 
ACTIVITATS, DINÀMIQUES, MANERES DE 
FER, ACTITUTS…   
 
Cicle/curs…:  

Descripció 

 

Valoració, resultat… 

 

 



 

 

35 

 

 
 
ACTIVITATS, DINÀMIQUES, MANERES DE 
FER, ACTITUTS…   
 
Cicle/curs…: 

 

Descripció 

 

Valoració, resultat… 

 

 
 

 
 
ACTIVITATS, DINÀMIQUES, MANERES DE 
FER, ACTITUTS…   
 
Cicle/curs…: 

 

Descripció 

 

Valoració, resultat… 
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ACTIVITATS, DINÀMIQUES, MANERES DE 
FER, ACTITUTS…   
 
Cicle/curs…: 

 

Descripció 

 

Valoració, resultat… 

 

 
 

 
 
ACTIVITATS, DINÀMIQUES, MANERES DE 
FER, ACTITUTS…   
 
Cicle/curs…: 

 

Descripció 

 

Valoració, resultat… 
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ACTIVITATS, DINÀMIQUES, MANERES DE 
FER, ACTITUTS…   
 
Cicle/curs…:  

Descripció 

 

Valoració, resultat… 

 

 
 

 
 
ACTIVITATS, DINÀMIQUES, MANERES DE 
FER, ACTITUTS…   
 
Cicle/curs…: 

 

Descripció 

 

Valoració, resultat… 
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Annex 4- Avaluació i  indicadors 

 

ACTA DE REUNIÓ 

CICLES/NIVELLS: 

DATA:    

 

Assistents: 

Tema tractat: 

  

● Avaluacions 

activitats 

internivell i 

intercicles 

  

  

  

  

   

  

Avaluació 

  

  

   

  

Acords: 

  

A parlar a la 
coordinació 
pedagògica 

 

Propera reunió: 
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CONSENS DE NORMES 
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Relació d’activitats  

Grup _______________   Cicle ____________ 

 

Data Activitat 
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INFORME D’AVALUACIÓ COMPARTIT AMB LES FAMÍLIES 
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ACTA SESSIONS COMPARTIDES Nº    

Assistents: 

Ordre del dia 

1.  

2. 

3. 

  

Comença la reunió a les: 

1. 

2. 

3. 

Acaba la reunió a les:  

Data 

 

 

propera reunió:  
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Pla d’actuació de les comissions 

● Extraescolars 
● Solidaritat 
● Natura 
● Infraestructures 
● Diversitat i coeducació 
● Festes 
● Biblioteca 
● Migdia 
● Famílies 

 

 Curs:                             _ 

COMISSIÓ MIXTA DE TREBALL: 

Coordina:   

Famílies  implicades: 

Mestres: 

Alumnat: 

  

OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ MOMENT 

SEGUIMENT/ 

AVALUACIÓ 

VALORACIÓ I 

PROPOSTES DE 

MILLORA 

(juny 2019) 

1.             

2.           

3.           

4.           
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Annex 5- Resolució de conflictes 

 

PRÀCTIQUES RESTAURATIVES 

 

Qui ha estat agredit 

 Què ha passat? 

 Com et sents ara amb el que ha passat? 

 Com t’ha afectat, a tu i a altres persones? 

 Que ha estat el més difícil per a tu? 

 Què necessites que passi a partir d’ara? 

 

 

Qui ha agredit 

 Què ha passat? 

 Què pensaves quan ho vares fer? 

 A qui ha afectat l’incident? 

 Com creus que els ha afectat? 

 Què penses ara del que ha passat? 

 Què podries fer per millorar la situació? 
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Possible model contracte de compromís 
 

 
 
Jo, __________________________________________, em comprometo a: 

 

 

1. Tractar amb respecte als companys, mestres i monitors.  

2. No sortir de la classe sense permís. 

3. Quan estigui nerviós demanaré canviar de lloc per estar amb companys o 

companyes que estiguin tranquils. 

4. M’esforçaré per estar concentrat quan faig les activitats. 

5. Reaccionaré amb respecte quan els mestres o monitors em cridin l’atenció per 

avisar-me que estic molestant als companys o companyes, entenent que es fa 

per ajudar-me i ajudar als meus companys.  

 

Per tal que em sigui més fàcil complir amb el contracte, els mestres i monitors es 

comprometen a: 

1. Donar-me permís per sortir de classe quan estigui nerviós per pintar 

mandales, guixar un full o anar a córrer al pati durant uns minuts. 

2. Escoltar-me quan he tingut un conflicte amb algú i ajudar-me a resoldre’l. 

3. Avisar-me 2 cops abans d’arribar a la conseqüència. 

 

En cas de no complir amb el pacte acordat, al 3r avís,  hauré de reflexionar 

sobre el que ha passat en un altre grup i no podré estar amb el meu durant un 

dia. 
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Annex 6- Educació emocional. Estratègies i activitats 

 

Exemple d’activitats per treballar habilitats socials 

 

Extretes de Carpena, A. y Aguilera,I. (1998). Una experiència en habilitats socials. 

Quadern de treball per una immensa minoria. Barcelona: Federació de Moviments de 

renovació pedagògica de Catalunya 

  

Activitat 1. Els meus gustos 

Objectiu 

Aprendre a escoltar. Aquesta és una habilitat que es desenvolupa en els primers anys 

d’escolarització (aproximadament a partir dels cinc anys). 

Desenvolupament de l’activitat 

S’apunten uns quants ítems a la pissarra que puguin ser d’interès pel grup amb el que 

estem treballant, com : nom, animal, color, menjar, beguda, dia de la setmana, etc. 

Seleccionem un d’aquest ítems, o uns quants a l’hora –dependrà del grau de capacitat 

d’atenció que imperi en el grup- i cadascú anirà dient les seves preferències tot 

explicant breument el perquè. 

Quan ja tothom hagi dit el que més li agrada la mestra anirà fent preguntes : “Gerard, 

recordes quina és la beguda preferida de l’Alba?” “Alba, recordes quin dia de la 

setmana li agrada més a l’Ivan? 
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Activitat 2. El que em fa feliç dels meus companys. 

 

Objectiu 

- Comunicar els propis desitjos. 

- Despertar interès en els companys. 

  

Desenvolupament de l’activitat 

Demanarem als nens i nenes que escriguin allò que esperen dels companys. Ho 
escriuran començant sempre amb la mateixa frase: 

- Em fa feliç que ............. 

- Em fa feliç que ............. 

- Em fa feliç que ............. 

Podem demanar que escriguin tres coses, però si volen en podran escriure més. Una 
vegada tothom ja ho té escrit cadascú llegirà en veu alta la frase que cregui més 
important. Seguidament es penjaran tots els full en un lloc ben visible de la classe. 

 

Activitat 3. Què em fa mal? 

Objectius 

- Comprensió del concepte de “mal psicològic”. 

- Conèixer els propis sentiments. 

- Conèixer els sentiments dels altres. 

 Desenvolupament de l’activitat 

Iniciarem una conversa al voltant dels mals que es veuen i dels mals que no es veuen. 

Conduirem la conversa de tal manera que siguin ells mateixos els que arribin a una 

definició de ferida física i ferida psicològica. 

 

Què fa mal als nens i nenes d’aquesta classe? 

ES VEU? NO ES VEU? 

    

Els demanarem que posin exemples de quan s’han sentit ferits i ho escriurem a la 

pissarra, classificant segons correspongui a dolor físic o psicològic. Sota el títol Què fa 

mal als nens i nenes d’aquesta classe? Copiarem en una cartolina tot el que s’hagi 

anat dient i la deixarem penjada en un lloc ben visible de la classe. 

  

Activitat 4. Què faig jo perquè s’estigui bé a classe? 
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Objectius 

- Crear sentiment de grup. 

- Fomentar el sentir-se responsable del benestar dels altres. 

Desenvolupament de l’activitat 

Parlem tots plegats de la necessitat de sentir-nos bé en el grup ja que ens hi 

relacionem durant gran part de la nostra vida. De com es tracten els companys i del 

que se n’espera depèn, en gran part, el que hi hagi o no harmonia en el grup. Entre 

tots es pot fer un llistat de coses que podrien fer-se perquè els companys se sentin a 

gust. 

Farem una graella amb el que ells hagin dit i en passarem una còpia per cadascú 

demanat que posin una creu al no 3 si ho fan sempre, al 2 si no ho fan sempre però 

ho fan sovint i al no 1 si ho fan poques vegades. Recalcarem que no es tracta només 

de com tracten els seus amics sinó a tots, o a la majoria del grup. La mateixa graella 

la tornaran a fer diferents vegades durant el curs per veure si hi ha canvis i poder-ne 

parlar. 

Conduirem la conversa per a que a la graella hi surtin aquests ítems, o semblants: 

 

Data 1 2 3 

Abans d’enfadar-me, penso.       

Ajudo.       

Miro a la cara i als ulls de qui em parla.       

Procuro entendre els altres (cadascú té els seus 

motius i les seves raons). 

      

Somric.       

Escolto.       
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Data 1 2 3 

Abans d’enfadar-me, penso.       

Ajudo.       

Miro a la cara i als ulls de qui em parla.       

Procuro entendre els altres (cadascú te els seus 

motius i les seves raons). 

      

Somric.       

Escolto.       
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Activitat 5. Qui està enfadat? 

Objectius 

- Prendre consciència de que a vegades no entenem bé als altres, els mal 

interpretem. 

- Adquirir seguretat en les relacions interpersonals. 

Desenvolupament de l’activitat 

Explicarem que a vegades ens pensem que algú està enfadat amb nosaltres però ens 

equivoquem, no és veritat, o pot ser que siguem nosaltres els que estem enfadats i de 

mal humor i aquest és el motiu que ens fa creure que són els altres. El milllor que es 

pot fer és preguntar-ho. 

  

Persona enfadada amb mi Per què És veritat? 

En Joan Perquè ahir no em va 

deixar els patins 

  

  

Els donarem una graella on aniran apuntant hipòtesis. Tot seguit aniran a preguntar-

ho directament als companys per comprovar-ne la veritat o falsedat, escrivint sí o no 

al lloc corresponent de la graella. 
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Activitat 6. Una vegada em vaig sentir… 

Objectius 

- Comunicar sentiments. 

- Conèixer els sentiments dels companys. 

Desenvolupament de l’activitat 

Aquesta activitat és apropiada per donar a conèixer com un se sent. Es pot fer servir 

per a tota mena de sentiments. 

Per començar parlarem extensament del sentiment que volem treballar. A continuació 

donarem aquest full (el títol i el començament de cada frase que donem estarà en 

funció del sentiment que vulguem treballar): 

Donaran el full a la mestra que assegurarà que tot quedi ben escrit i, amb el vist i plau 

de cadascú, procedirà a la seva lectura. 

  

Una vegada em vaig sentir sola 

  

Estava amb: 

Va passar que: 

Vaig pensar que: 

Em vaig sentir: 

 

Activitat 7. T’agradaria que t’ho fessin a tu? 

El mètode més efectiu per fomentar conductes compassives i tolerants en els infants 

no es basa en premis i càstigs, ni en “sermonets” sinó raonant amb cada infant com 

les seves accions afecten els sentiments dels altres. 

Objectiu 

Evitar ser la causa de sentiments infeliços. 

Desenvolupament de l’activitat 

Proposarem de fer llistes de coses que causen sentiments de felicitat i de coses que 

causen infelicitat. Es pot fer amb la participació de tot el grup. Les llistes han de 

quedar exposades a la vista. 

El professorat, en la seva relació amb els alumnes hauria de tenir incorporades les 

preguntes: “Si fas això, com creus que es deu sentir l’altre?” “Que t’agradaria que t’ho 

fessin a tu?” demanant-ne resposta. 
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Activitat 8. Una vegada vaig fer que un company/a estigués trist 

En una sèrie d’estudis efectuats per l’Institut Nacional de Salut Mental dels EEUU es 

posa de relleu que quan a l’educació s’inclou “Mira que trist que està” en comptes de 

“Això no es fa!” els nens es mostren més empàtics. 

Objectiu 

- Expressar remordiments d’una manera constructiva. 

- Aprendre a ser honestos per adonar-se’n, d’una manera sana, que han ferit 

algú. 

Desenvolupament de l’activitat 

Els demanarem que voluntàriament expliquin situacions en les que el seu 

comportament ha causat pena a un company. Haurem d’explicar que tothom, un 

moment o altre decebem les persones que apreciem ja que ningú és perfecte, però 

que si som capaços de veure el que causa tristesa llavors podrem canviar-ho mentre 

que si no ens n’adonem no podrem canviar res. 

Preguntarem si es veuen capaços de no tornar-ho a fer. Valorarem el fet de que 

n’hagin volgut parlar i els explicarem que això significa ser honest. 

  

Activitat 9. Què t’agradaria saber? 

Objectius 

- Ampliar el coneixement que es té de tots els companys del grup. 

- Proporcionar un espai on sentir-se segurs per abordar qüestions possiblement 

conflictives. 

Desenvolupament de l’activitat 

Mentre dura aquesta activitat els convidarem a que, en ordre, aixecant la mà, vagin 

preguntant allò que voldrien saber dels companys. Per exemple: 

M’agradaria saber ... 

· Núria, què fas els diumenges? 

· Toni, per què no vens els dilluns a l’escola? 

· Rubèn, de que treballa el teu pare? 

Qui estigui conduint de la sessió haurà de dirigir les intervencions de manera que les 

preguntes que es facin no arribin a ser indiscretes i donant a entendre que si hi ha 

algú que no vol contestar no passa res. Sempre que sigui possible s’hauria de dirigir 

els infants cap al context socio-afectiu per a què surtin preguntes del tipus: 

M’agradaria saber ... 

·         Sarai, per què no vols jugar amb mi? 

·         Sergio, per què, a vegades em fas mal? 
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·         Anaïs, per què sempre vols manar? 

Preguntes i respostes s’hauran de fer amb to de respecte, sense culpabilització. 

 

 

Activitat 10. Com us heu sentit? 

Objectiu 

-       Provocar identificació. 

Desenvolupament de l’activitat 

Farem que algú expliqui una vivència. Si seguim de prop les vivències dels nostres 

alumnes, si hi ha suficient comunicació, ens serà fàcil saber quines experiències 

riques en emocions tenen i qui està disposat a explicar-ho a la classe. 

Quan algú explica la seva experiència, els companys escolten i en acabar fan 

preguntes demanant més informació del com, quan , per què, etc i farem que surti la 

pregunta “Com et vas sentir?” 

Ara serà la mestra que preguntarà: “I vosaltres, com us heu sentit, escoltant el que us 

han explicat? “ Destacarem totes les respostes que siguin empàtiques. 

  

Activitat 11. Conec els sentiments dels meus amics i amigues? 

Objectius 

-       Acostar cada infant als sentiments dels seus companys. 

-       Promoure sentiments d’empatia. 

  

Desenvolupament de l’activitat 

Demanarem a cadascú del grup que nomeni quines coses el fan estar trist, enfadat, 

feliç, satisfet, espantat. 

Els nens i les nenes hauran de recordar què ha dit cadascú. Els anirem preguntant: 

“Roser, amb què s’espanta el Josep? Josep, què espanta la Roser? Joana, quan se 

sent satisfet el Ferran? Ferran, quan se sent satisfeta, la Joana”. 

Quan, en una altra ocasió, algú de la classe expliqui una experiència personal 

preguntarem als companys què creuen que sent aquesta persona a l’hora que també 

preguntarem que sentirien si estiguessin al seu lloc. 
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ACTIVITATS PER FAMÍLIES 

Sessions formatives adreçades a les famílies “Resolució de conflictes” 

Aquestes dues sessions seran conduïdes pels professionals que formen part de la 

comissió d’atenció a la diversitat del centre (CAD) formada per la direcció del centre, 

la mestra d’educació especial i la psicopedagoga de l’EAP. 

OBJECTIUS DE LES SESSIONS DE FORMACIÓ 

● Donar a conèixer els conceptes de conflicte, mediació i negociació. 

● Diferenciar els tipus de conflictes i les respostes possibles davant un conflicte. 

● Proporcionar eines i estratègies adequades per a gestionar els conflictes. 

● Ajudar a crear confiança per al maneig del conflicte i alhora enfortir les 

relacions socials d’adults i infants. 

● Desenvolupar les habilitats de mediació i de negociació amb els fills i filles. 

● Fomentar la comunicació i la col·laboració entre les parts implicades. 

● Prevenir les conseqüències negatives del conflicte. 

DESCRIPCIÓ LES SESSIONS FORMATIVES 

Partim del principi que el conflicte té funcions positives pel que fa a transformar 

relacions i millorar-les, fer canvis personals i socials, aprendre noves i millors maneres 

d’afrontar els problemes i conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i als altres. 

Es treballarem els aspectes necessaris per a assolir estratègies de resolució de 

conflictes mitjançant jocs i recursos . 

METODOLOGIA DE LES SESSIONS 

La  metodologia és participativa i de caràcter lúdic. Com a base s’utilitzarà la 

motivació, l’ús de l’exemplificació demostració i de la instrucció directa-descobriment 

guiat, i la resolució de problemes. Com a suport es farà servir un PowerPoint (apartat 

de la definició). 

  



 

 

57 

 

 

DINÀMICA 1 : PLUJA D’IDEES DE LA DEFINICIÓ DE CONFLICTE” 

  

OBJECTIUS: 

1. Definir el concepte. 

2. Establir un punt de partida comú. 

  

DESENVOLUPAMENT: 

S’anotarà a la pissarra les paraules que surtin en relació a dues preguntes: ¿què 

s’entén per conflicte?” i ¿en quines formes es presenta (violència, crits, 

agressivitat...)? 

Una vegada realitzada la pluja d’idees s’encerclaran el conceptes que ens interessin 

per a explicar el concepte i es passarà la presentació en PowerPoint (apartat de la 

definició). 

DURADA: 10 minuts. 

MATERIAL: Pissarra i guix. Ordinador i projector per a passar el PowerPoint. 
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DINÀMICA 2 : VÍDEO 

  

OBJECTIUS: 

1. Fomentar l’esperit crític davant situacions de conflicte. 

2. Treballar en equip. 

3. Treballar aspectes de resolució de conflictes. 

  

DESENVOLUPAMENT: 

Es reprodueix el següent  vídeo: 

Problemas na ponte: curt d’animació de 2 minuts i 45 segons en què es veuen 

diferents 

maneres de resoldre els conflictes. 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM 

  

Es valora en gran grup responent a les següents preguntes: 

- Resumeix en una frase el que se’ns explica  al vídeo. 

- Quines són les dificultats en què es troben els protagonistes/personatges? 

- De quines maneres es resol la situació? Se t’acudeixen altres opcions per a 

solucionar el 

conflicte? 

DURADA: 

10 minuts. 

MATERIAL: 

Vídeos (pen drive). 
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DINÀMICA 3: JOC DE COMUNICACIÓ “EL RUMOR” 

  

OBJECTIUS: 

1. Entendre els efectes dels rumors com a generadors de conflictes. 

2. Comprendre com la comunicació es bloqueja i es distorsiona segons les 

interpretacions que un en fa. 

  

DESENVOLUPAMENT: 

Un grup de sis persones surten a fora. L'animador/ra llegeix un text (prèviament 

preparat, amb moltes dades en poques línies) a la primera persona voluntària. 

Exemple de text: "Llista de la compra: 

1 paquet de macarrons, 1 d'arròs, 9 pizzes, 18 hamburgueses, 5 tomàtigues, 4 

pebres, 3 cebes, 1/2 kg de patates, una dotzena d'ous, patates i olives per a picar, 2 

brics de llet i 2 de suc, i 1 kg de farina, 1/2 kg de cuscús". 

Aquesta ho explica (el que recorda) al segon participant, que ho ha de contar al 

tercer... i així fins a arribar al sisè. Comprovarem que el missatge ha estat reduït i fins i 

tot s’hauran aportat dades noves. 

Conclusió: quan cal dir alguna cosa a algú cal dir-la-hi directament, no a través 

d’interlocutor, perquè si no es distorsiona el missatge. 

  

DURADA: 15 minuts. 

MATERIAL: Text. 
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DINÀMICA 4: TABÚ: MITES SOBRE ELS CONFLICTES 

 

OBJECTIUS: 

1. Treballar la vinculació dels sentiments als conflictes. 

2. Reforçar la visió positiva del conflicte. 

 DESENVOLUPAMENT: 

Joc de les paraules (TABÚ). Tenim unes targetes amb definicions de paraules 

relacionats amb els conflictes. Una persona voluntària llegeix una definició, si no 

l’endevinen ha d’explicar el sentiment sense dir la paraula. El que l’endevina surt a la 

pissarra i escriu la paraula. 

Les paraules són: 

- RANCOR/RESSENTIMENT: ressentiment que perdura i està molt interioritzat, 

sentiment que es té quan no es perdona un fet, sentiment d’enemistat cap a algú 

motivat per una ofensa o danys soferts. 

- ENUIG/RÀBIA/IRA: disgust que una persona experimenta quan se sent perjudicada 

per una altra, sentiment de contrarietat que sorgeix per una falta de respecte o per 

errades, impressió desagradable i molesta, ira –generalment se sent quan una cosa 

no surt com un voldria–, fúria que es manifesta amb paraules i gestos violents. 

- BLOQUEIG/TANCAMENT: interrompre o no poder moure alguna cosa, no poder 

pensar o reaccionar davant una situació. 

RESPECTE: valor que permet acceptar i valorar qualitats d’una altra persona. És el 

reconeixement dels drets propis i dels altres, valor que facilita la convivència. Se sol 

expressar amb la frase: “No facis als altres el que no vulguis que et facin a tu”. 

- ALEGRIA/SATISFACCIÓ: plaer, gust, sentiment que es genera pel compliment 

d’una necessitat/desig/passió, sentiment d’orgull per alguna cosa aconseguida, 

serenitat. 

- ACORD/PACTE: conveni, consens. S’aconsegueix quan es prenen decisions de 

manera conjunta, amb conformitat i harmonia entre diverses persones. És un tractat 

de col·laboració, una aliança o compromís. 

Una vegada que s’han endevinat totes les definicions es pot explicar la dinàmica: tots 

els conflictes tenen un component emocional que pot influir tant en l’augment com en 

la resolució del conflicte. Si ens quedem amb els components negatius és més difícil 

que es resolgui, més probable que s’enquisti, que patim... 

Components negatius dels sentiments: rancor, negativitat, ràbia, enuig, distorsió, 

inquietud, bloqueig. 
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Components positius: respecte, positivitat, satisfacció, acord, percepció, tranquil·litat, 

obertura, creixement. 

DURADA: 10 minuts. 

MATERIAL: Targetes i pissarra. 

 

 


