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0.

INTRODUCCIÓ

En aquest document s'emmarca l’aplicació del Projecte de convivència a l’Escola Nova. És un
document viu que està liderat, elaborat, en revisió i construcció constant per una comissió de
convivència formada per un equip de mestres. L’Elaboració del document contempla i escolta
els diferents sectors de la comunitat escolar, alumnes, famílies, mestres, monitors de menjador
i personal del PAS. Cada vegada que s’actualitza es presenta en Claustre i s’aprova en Consell
Escolar.

Al llarg del document es troba com s’ha recollit la diagnosi del centre, quins són els objectius i el
pla d’acció, la vinculació amb el PEC, les NOFC i els Protocols del Departament d’Educació.
Finalment com s’anirà fent un seguiment i avaluant el Projecte de Convivència.

El Projecte de convivència

s l’instrument on es reflectei en les accions que l’escola

desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència
i la gestió positiva dels conflictes.

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 pr pia identitat que implica
l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinen a i contribució personal a la societat.

El projecte de convivència té en compte la
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Declaració de la Seu d’ rgell. t Congr s Educació

i Entorn”. La Seu d’ rgell. 2008:

En el marc d una societat tecnol

icament comple a culturalment diversa socialment lí uida i

econ micament dese uili rada am canvis permanents importants moviments mi ratoris i
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noves i preocupants ormes d e clusió entenem la convivència no la simple coe istència com la
necess ria relació entre persones asada en ar es de sentit compartit

escola s el re le de la societat i al ora

s un espai privile iat on tots els ciutadans i

ciutadanes ad uirei en uns conei ements i uns

its de socialit ació i de relació am els altres

n dels seus o ectius

sics a de ser ensen ar i aprendre a viure i conviure

a de omentar i

liderar la convivència tant a l interior del centre educatiu com al seu entorn immediat

Tamb ens sembla interessant fer referència en aquesta introducció a una part del que s’indica
al 2Document del Departament D Educació Pro ecte de Convivència i Èxit educatiu de setembre
de 2017 s’ha tingut molt present aquest document per elaborar el Projecte de Convivència de
l’Escola Nova:
Per educar en la convivència cal posar l accent en les relacions en tot all
que en les di erències Per ai

ue ens unei m s

cal potenciar espais o erts i compartits —tant des d'un punt de

vista social i cultural com intergeneracional— que facilitin el coneixement i el reconeixement de
les persones que viuen en el mateix poble, barri o ciutat per potenciar la con ian a m tua i
propiciar la conversa el di le i la re le ió

s

sic per a la convivència parlar molt i escoltar m s i er- o am un to optimista i positiu El

di le suposa tenir una actitud d escolta activa i estar disposat a canviar d opinió davant els
ar uments de l altre Els lli ams a ectius són elements

sics per a la construcció de

personalitats e uili rades En la convivència no es dona un simple contacte passiu una
coincidència en un espai l altre i s present, ens importa i genera emocions i sentiments.

D altra anda el con licte s inevita le i orma part de les relacions socials d una societat o erta
i complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les generalitzacions i a
partir de la estió positiva dels con lictes

2

uests són els onaments d una escola inclusiva i

Document del Departament D Educació Projecte de Convivència i Èxit educatiu de setembre de 2017
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d una educació intercultural

ue

an de contri uir a

arantir la i ualtat i a respectar la

diversitat en una societat m s co esionada i men s e cloent

1.

NORMATIVA

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, establei a l’article 121.2 l’obligatorietat que tots els
centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin dins el Projecte educatiu de centre.

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

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que l’aprenentatge de la convivència s
un element fonamental del proc s educatiu i ai í ho ha d’e pressar el projecte educatiu de cada centre.
Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència.

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, disposa a l’article 23.2 que les
normes d’organització i funcionament del centre han d’incorporar les mesures de promoció de la
convivència establertes en el centre.

El Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els
centres educatius no universitaris de Catalunya, reforça el caràcter educatiu que han de tenir els
processos i les accions que s'emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes inadequades. A
l’article 6 s’establei que a cada centre s’ha de constituir una comissió de convivència.

La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’establei l’elaboració i la implementació del
Projecte de convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte educatiu de centre, determina
que els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de
convivència en el marc del seu Projecte educatiu, en un termini màxim de tres anys a partir de la data de
publicació.
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A m s d’aquesta normativa general, a cada tema que es desenvolupa en el projecte de convivència es
recull una normativa específica.
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2.

CONTEXTUALITZACIÓ

L'Escola Nova està ubicada a la localitat de Cervelló, a la comarca del Baix Llobregat. El
municipi té uns 8.500 habitants aproximadament. El nivell econòmic de les famílies de l'escola
és molt variat. El 98% dels alumnes són nascuts a Catalunya. Podem dir que estem en un
entorn natural privilegiat, envoltats de gran quantitat d'arbres. Es un municipi amb moltes
urbanitzacions i amb un entorn molt enriquidor. L'escola provisional va començar en uns
mòduls prefabricats situats al Parc de la Timba, un entorn magnífic i al gener de l'any 2013 ens
vam instal·lar a l'edifici construït al Carrers santa Anna.

Per començar cal fer-se una idea de qui som i què volem aconseguir. L'Escola Nova és un
escola de nova creació. Comença a funcionar el curs 2008, amb un equip de 6 persones que
vam començar aquest projecte amb molta il·lusió i ganes de fer les coses amb sentit
pedagògic. Fem un treball competencial a través del constructivisme. Som una escola on volem
que es respiri la pedagogia activa. Per a nosaltres els nens i nenes són els protagonistes, el
motiu pel qual l'escola batega. L'Escola Nova s'inicia davant de la necessitat de crear una nova
escola en el municipi, ja que la població els últims anys havia crescut suficient per a que el
setembre de l' any 2008, es comencessin les classes en un nou centre escolar de Cervelló, El
CEIP de Cervelló, en aquell moment. La iniciativa de dos mestres, juntament amb altres quatre
que ja havien treballat junts, van engegar el projecte, el qual estava recolzat per moltes
famílies.

Les famílies estan molt presents a la nostra escola des de l’inici participen en la vida diària de
l’escola, ja sigui en els tallers de petits, mitjans i grans, on col·laboren, en les diferents
comissions de funcionament del centre (comissió de menjador, extraescolars, convivència,
festes, pati, etc...), sortides i propostes pedag giques de projecte, entre d’altres.

Els mestres acompanyem processos d´aprenentatge i creen espais i situacions, favorables per a
desenvolupar alumnes competents. Al llarg d'aquests anys els mestres que ha anat arribant s'ha
7
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anat integrant i entre tots hem anat perfilant una escola on volem que els nens i nenes siguin
feliços i que aprenguin d'una forma natural, seguint el ritme de cadascú. El professorat nou és
acollit amb atenció. Ells també aporten coses enriquidores i quan marxen s'emporten part del
projecte a una altra banda. Tots hem aportat, l'escola és de tots.

No ens podem oblidar del personal PAS, els quals, des de la seva perspectiva, també ajuden i
s’impliquen en que el projecte de centre i per una bona convivència a l’Escola Nova.

Els primers cursos de l’escola vàrem fer una formació de centre sobre la pedagogia sistèmica i
en aquesta formació vàrem elaborar l’organigrama del centre:
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3.

PROCÉS DE SENSIBILITZACIÓ I DIAGNOSI DE CENTRE

El Departament d’Ensenyament va posar a l'abast dels centres educatius una aplicació
informàtica amb elements per a fer la sensibilització, la diagnosi, orientacions i recursos per
elaborar un projecte de convivència que respongu s a la necessitat percebuda col lectivament
de millorar el clima escolar i contribuir ai í a l’è it personal, acadèmic, social i laboral de tot
l’alumnat. El curs 2017-18 dues mestres de la comissió de convivència van assistir a una
formació de Departament sobre l’elaboració d’aquest document i a partir d’aquí es va
comen ar a elaborar l’aplicatiu amb tot el proc s de sensibilització i diagnosi.

SENSIBILITZACIÓ
El projecte de convivència de centre

s un document que engloba el conjunt d’accions

encaminades a la millora de la convivència. Hem elaborat aquest projecte de manera global
amb la participació de tota la comunitat i de manera coordinada amb l’entorn, ai

ha

comportat un espai previ de refle ió conjunta que s’anomena sensibilització. Aquesta eina de
sensibilització3 t l’objectiu de facilitar un espai per compartir creences, parlar, escoltar, cercar
un llenguatge comú i arribar a una concepció de convivència, consensuada per tothom que hi
participa. 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? O
per on i com podem començar a treballar plegats? Aquestes són algunes de les preguntes que al
llarg del curs 2017-18 es van plantejar en diferents moments tant a claustres, reunions obertes
a famílies, monitors de menjador i e traescolars i en el Consell d’infants i les assemblees d’aula.
Inicialment cada sector va reflexionar de manera separada i, després, es va fer una posada en
comú per redactar la nostra definició de convivència. Els documents elaborats pels diferents
sectors es troben al centre.

3

Vegeu Eina de sensibilització per a l’elaboració del projecte de convivència pàg 185-204
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A continuació podeu veure diferents links que mostren el procés:

Compromís nens i nenes:
El curs 2017-18 al Consell d’Infants el tema principal en què ens hem centrat ha estat el
concepte de CONVIVÈNCIA a trav s d’algunes dinàmiques i d’alguns vídeos vàrem anar fent
reflexions.
La tasca que es van emportat els delegats i delegades va ser traslladar a les assemblees d’aula
que cada grup construis una definició conjunta del què significa CONVIURE A L’ESCOLA.
https://escolanova.cat/consell-dinfants-batega/
https://escolanova.cat/empremptes-de-compromis-per-la-convivencia/

El curs 2017-18 les delegades i els delegats de cada aula van fer una sèrie de trobades
relacionades amb el Projecte de convivència. Van buscar aquelles paraules que pensaven que
eren importants i imprescindibles per a una escola que estima, que camina i que participa a
favor de la convivència. Vam trobar moltes paraules: equip, comunicació, respecte, compartir,
confiança, companyonia, empatia, pau, acceptar les diferències…
Amb aquelles paraules es va fer un quadre on tots els alumnes vam deixar la nostra empremta
en senyal de compromís amb el projecte.

A final de curs es va portar a l’escola l’exposició Joan Turu Conviure és viure i a partir d’aquí es
van fer diferents activitats a les aules. Podeu veure una mostra al següent link:
https://escolanova.cat/conviure-es-viure/

El curs 2018-19, els nens i nenes del Consell d’Infants van anar una mica més enllà i van
presentat el quadre amb el significat de convivència als mestres, al personal de menjador i a les
famílies delegades de cada classe per a que també poguessin participar, deixar la seva
empremta i emocionar-se, com nosaltres, amb aquest camí de Conviure per aprendre.

Compromís

convivència

famílies

a

trav s

https://escolanova.cat/conviure-per-aprendre/
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Compromís mestres: https://escolanova.cat/consell-dinfants-comptem-amb-el-compromis-delsmestres/

DIAGNOSI
Al llarg del curs 2017-18 es van passar uns google formularis als diferents sectors de la
comunitat escolar (alumnes de cicle superior, famílies, mestres, PAS i monitors) per a poder
elaborar la diagnosi. Eren uns qüestionaris anònims força semblants amb les següents
preguntes:
SOBRE EL SISTEMA DE RELACIONS
Les relacions entre el professorat són bones
La comunicació amb el centre i les famílies és fluïda
-

La relació amb el professors del meu fill/a és bona

-

El professorat, en general, és apreciat per l'alumnat

-

Entre l'alumnat hi ha unes bones relacions, sense problemes amb col·lectius específics: alumnes

nouvinguts, alumnat amb necessitats educatives específiques, etc
-

Hi ha un clima de col·laboració i entesa entre famílies, professorat, PAS i alumnes

-

Els professors i professores ens ajuden si tenim problemes amb el nostre fill

SOBRE EL QUE APRENEN ELS NOSTRES FILL/ES
-

Poden parlar a la tutoria els possibles problemes de convivència en el grup i amb el professorat

-

Els ensenyen a relacionar-se millor

-

Els ensenyen a respectar i respectar-se, a ser més tolerants i a ser millors persones

-

Els ensenyen a treballar en equip i ajudar-se els uns als altres

-

Els ensenyen bé i els ajuden quan ho necessiten

-

El que aprenen a l'escola els serà útil en el futur

SOBRE ELS ESPAIS
-

L'espai del centre és agradable i es troba en bon estat

-

Les aules són espais de treball acollidors que faciliten aprenentatges

-

L'ambient dels passadissos és tranquil i ordenat en els canvis de classe

-

Els pares podem participar en la cura dels espais del centre

-

Els nostres fills se senten segurs en els patis, passadissos....
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SOBRE LA GESTIÓ DELS CONFLICTES
-

Existeixen poques normes, clares i compartides

-

Hem participat en l'elaboració de les normes

-

No acostumen a produir-se greus conflictes

-

La resposta dels professors davant els conflictes és ràpida, mesurada i eficaç

-

Les sancions ens semblen justes i proporcionades

SOBRE L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
-

Coneixem el servei de mediació en el centre i el faríem servir en el cas de necessitat

-

Existeixen xarxes de suport entre iguals: tutoria entre iguals, alumnes ajudants, parelles lingüístiques,

cibermentors...
-

Coneixem el funcionament del centre respecte a la convivència

-

Cada curs es forma el professorat, PAS, alumnes i famílies en temes relacionats amb la convivència

-

Podem participar en la vida del centre (AMPA, pares delegats, Consell Escolar, comissió de convivència...)

-

Els pares podem fer servir les instal·lacions del centre per fer activitats del nostre interès

CLIMA DE CONVIVÈNCIA
-

Per últim, valora el teu grau de satisfacció global amb el clima convivencial del teu centre

Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de nivells diferents (valors i actituds,
resolució de conflictes i marc organitzatiu) i adre ades a l'aula, al centre o a l'entorn, amb el
benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavorei la transferència
d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. Tamb es recull els mecanismes
que el centre estableix a l'hora de resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i de
convivència segura i saludable.

Del buidatge dels qüestionaris s’omplien unes dades a l’aplicatiu del Departament i entre
l’aplicatiu, els qüestionaris i els comentaris que es van anar recollint es va fer la diagnosi amb
punts forts, molt forts, febles o molt febles i la tria de temes que es prioritza treballar. La
decisió del temes es va acordar a la comissió tenint en compte totes aquestes dades i van ser:
-

Valors i actituds: Educar en el respecte

-

Resolució de conflictes: Gestió i resolució positiva dels conflictes

-

Organització del centre: Norma
12
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Valors i actituds: Educar en el respecte
Punts forts

Punts molt forts

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes per fomentar el respecte i el compromís cívic en el nostre
alumnat.

Planifiquem activitats
tutorials que facilitin
el respecte entre
l'alumnat.

Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure el respecte.
Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i
altres professionals del centre.
Planifiquem activitats amb l'alumnat que fomentin el respecte cap a un
mateix.
Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre els
membres de la comunitat escolar.
Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers
l'entorn.
Recollim el valor del respecte en els documents del centre.

Promovem accions i
estratègies
per
afavorir el valor del
respecte entre i cap a
l'alumnat.
Sensibilitzem
el
claustre sobre el valor
del respecte com a
principi bàsic per tal
de garantir un bon
clima de convivència
en
els
centres
educatius.

Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per
promoure el respecte en la comunitat escolar.
Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills
en el respecte.
Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries
curriculars de manera transversal.
Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre
l'alumnat.
Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal•lacions.

Punts febles

Punts molt febles

No Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure
el respecte i ho recollim en la memòria anual.
No Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació
en el respecte.
No Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el
valor del respecte.

13
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No Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte.
No Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del seu
entorn.
No Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de l'alumnat
cap al professorat.

Resolució de conflictes: Gestió i resolució positiva dels conflictes
Punts forts
Analitzem els conflictes
l'autoaprenentatge.

d'aula

per

Punts molt forts
tal

de

fomentar

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes
perquè l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva.
Detectem els conflictes que es donen a l'aula.
Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la
gestió i resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula.
Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la
gestió i resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula.
Disposem d'un servei de mediació escolar.
Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que
faciliten la gestió i resolució dels conflictes al centre.
Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i
pràctiques sobre la gestió i la resolució de conflictes lleus.
Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de
l'entorn escolar per promoure l'aplicació d'estratègies de gestió i
resolució positiva dels conflictes.
Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents del
centre.
Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte.
Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de l'aula per
gestionar positivament els conflictes entre iguals.

14

Impliquem les famílies en la
gestió i resolució dels conflictes
lleus dels seus fills i filles.
Sensibilitzem el claustre en la
necessitat i el compromís,
davant els conflictes lleus,
d'implementar estratègies de
gestió i resolució positiva dels
conflictes.
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Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de
manera positiva.
Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió
positiva dels conflictes i la mediació.
Treballem amb l'alumnat la prevenció dels conflictes a l'aula.
Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes.

Punts febles

Punts molt febles

No Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la
gestió i resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula.

No Avaluem el funcionament
dels processos d'intervenció i
resolució dels conflictes i ho
recollim en la memòria anual
del centre.

No Ens coordinem amb les administracions locals per detectar,
analitzar i donar resposta als conflictes lleus que es donen a
l'entorn dels centres educatius.

No Formem la comunitat
educativa en tècniques i
destreses de gestió i resolució
positiva de conflictes.

Organització del centre: Norma
Punts forts

Punts molt forts

Avaluem les mesures destinades a fomentar el coneixement i el compliment de
les normes i ho recollim en la memòria anual del centre.

Elaborar
les
normes d'aula amb
l'alumnat.

Donem responsabilitat a l'alumnat en el compliment de la norma.
Eduquem en el sentit de la norma.
Ens coordinem amb altres centres de l'entorn per intercanviar experiències i
pràctiques sobre l'elaboració i aplicació de la norma.
Ens coordinem amb els diferents agents de l'entorn per donar coherència a la
normativa que incideix directament en els infants i joves.
Ens coordinem amb les administracions locals per procurar que l'alumnat
conegui les normes ciutadanes en aquells àmbits que l'afecten.
Fem explícites aquelles normes tàcites de comportament entre l'alumnat que
entorpeix el bon funcionament i el clima de convivència de l'aula (per exemple,
l'encobriment d'actes no desitjables).
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Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centres en relació amb
el clima escolar.
Preveiem espais de seguiment i valoració del funcionament de les normes.
Sensibilitzem el claustre sobre la importància del valor educatiu i participatiu
de la norma.
Tenim normes d'aula clares i concretes.
Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització i
acceptació de la norma.

Punts febles

Punts molt
febles

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en el compliment de
les normes.
Establim un protocol de difusió i aplicació de les normes de convivència en el
centre i les conseqüències del seu incompliment.
Impliquem les famílies en l'elaboració, gestió i difusió de la norma.
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de les normes de
convivència.
Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula.
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4.

PLA D’ACCIÓ

4.1.OBJECTIUS
Objectius generals
1. Assegurar i garantir la
participació, la implicació i el
compromís de tota la comunitat
escolar.

Objectius específics
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.
1.2 Elaborar una diagnosi participativa sobre la situació de la
convivència en el centre.
1.3 Crear els espais necessaris per afavorir la participació dels
diferents sectors de la comunitat en l'elaboració del projecte.
1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.
2.1 Potenciar les competències socioemocionals.

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

2.2 Potenciar les habilitats i competències necessàries per a la
gestió positiva dels conflictes.
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.
2.4 Potenciar la competència social i ciutadana de l'alumnat.
2.5 Educar en el valor de la norma i potenciar la participació
de l'alumnat en la seva elaboració.

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.

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

4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la importància del
valor del diàleg i la gestió positiva dels conflictes.
4.2 Organitzar el servei de mediació al centre amb la
participació dels diferents membres de la comunitat escolar.
5.3 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de
recursos que afavoreixin la convivència i el clima escolar.
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.
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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.

4.2.

NIVELLS D’ACTUACIÓ

Com s’ha comentat anteriorment es planteja el projecte de convivència des dels nivells següents:

A.

Valors i actituds

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

B.

Resolució de conflictes

Quan es produeixen situacions que atempten contra la convivència calen mecanismes d'actuació.
D’acord amb un model integrat de resolució dels conflictes, entenem que, per abordar les diferents
situacions en què ens podem trobar a l’escola, calen orientacions i protocols per recuperar la relació
entre les parts, reparar-ne els danys i aportar resolucions positives a aquestes situacions.

C.

Marc organitzatiu

No és possible la convivència si no tenim una organització que gestioni, articuli i doni sentit a les
actuacions i als processos. L’organització afavorei 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.

4.3.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Un plantejament global de la convivència necessita una acció coordinada i coherent entre tots els
agents educatius que intervenen en els diferents espais i temps dels nostres alumnes. És per això que el
projecte de convivència es planteja des de tres àmbits d’intervenció: Centre, Aula i Entorn. 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’è it.
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4.4.

TEMES

Tenint en compte la comple itat d’elements que intervenen en la convivència el Departament
d’Educació proposa delimitar l’acció en diferents temes que s’entenen imprescindibles per al
desenvolupament d‘un bon clima de convivència.

Els temes del Projecte de convivència es poden desenvolupar seguint aquest quadre de doble entrada:

4.5.

ACTUACIONS PREVISTES DESPRÉS DE LA DIAGNOSI

Com ja s’ha dit anteriorment tenint en compte la diagnosi amb punts forts, molt forts, febles o
molt febles dels nivells d’actuació Valors i actituds, Resolució de conflictes i Marc organitzatiu
la tria de temes que es prioritza treballar és la següent:
5.5.1. Valors i actituds: Educar en el respecte
19
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5.5.2. Resolució de conflictes: Gestió i resolució positiva dels conflictes
5.5.3. Marc organitzatiu: La Norma

4.5.1. VALORS I ACTITUDS: EDUCAR EN EL RESPECTE
Què entenem per respecte?
El respecte s’ent n com l’actitud de reconei ement dels drets de les persones i la valoració de la seva
identitat, opinió i manera de pensar, i constitueix el principi bàsic per viure i conviure en societat. La
manca de respecte pot generar conflictes en tots els àmbits: personal, familiar, escolar, etc.

Introducció
En les relacions humanes, el respecte es manifesta en una forma de mirar i de tractar els altres. La
persona respectuosa s atenta i s’apropa als altres, per mantenint una certa distància, sense envair-la.
En aquest sentit, el respecte es troba a les antípodes de la indiferència i de la violència. En una societat
diversa, rica i intercultural, cal advocar pel diàleg com a forma bàsica de respecte. El diàleg autèntic es
fonamenta en una actitud d’interès envers l’altre i tot all que ens pot aportar. Tot i la seva importància,
malauradament, sovint trobem actituds ben diferents al carrer, als mitjans de comunicació o als entorns
escolars, com la manca de diàleg, crits, insults, indiferència... Des dels centres educatius hem d’oferir
models positius i tenir el respecte com a component transversal de totes les activitats. Per fer possible
una bona convivència, és necessari potenciar el respecte cap a un mateix, cap als altres i cap al medi on
vivim.

Respecte a un mateix
Respectar-se un mateix és atendre i satisfer les pròpies necessitats, conèixer i valorar les pròpies
qualitats i valors, i acceptar els errors. Només aprenent a respectar-se un mateix es pot respectar,
valorar i acceptar les diferències i els errors dels altres. En el nostre centre vetllem per promoure que el
nostre alumnat es respecti a un matei sense dependre de l’opinió o el reconei ement dels altres. na
bona autoestima permet a l’alumnat ser positiu, tenir confian a en si mateix i en els altres, la qual cosa
facilita els aprenentatges, les relacions socials i proporciona benestar.

Respecte als altres
Educar en el respecte suposa l’acceptació i el reconei ement de les altres persones, dels seus drets i la
seva forma de pensar. Al nostre centre garantim el respecte entre tots els membres de la comunitat
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educativa. Tanmatei garantim l’e pressió de les opinions i creences en un marc de llibertat i respecte,
evitant qualsevol tipus de discriminació per motius de discapacitat física o psíquica, origen ètnic, racial o
nacional, sexe, identitat de gènere o orientació afectiva sexual.
Des de ben petits (P3) promovem el respecte mutu entre tots els membres de la comunitat escolar.
Davant de qualsevol incidència, establim un espai de diàleg on tots els membres se sentin escoltats i
valorats, per intentar arribar a un acord entre totes les parts implicades.

Respecte al món
Com a centre escolar, fomentem el valor del respecte envers el món: ensenyant a l’alumnat a valorar i
tenir cura del seu entorn m s proper, la natura i el medi ambient. Per a tal fi, impliquem a l’alumnat en
la cura dels materials (llibres, estris, agenda, etc.) i del espais comuns, tant del centre (aules,
passadissos, menjador, etc.) com de l’entorn (places, carrers, mobiliari, etc.). De la mateixa manera,
potenciem la sostenibilitat, en el sentit de proveir el millor possible l’avui sense posar en perill els
recursos del demà, i el respecte al medi ambient desenvolupant programes o projectes com la
reutilització de materials escolars i llibres, el reciclatge de materials, la reducció del consum energètic
(aigua dels lavabos, llums innecessàries, etc.). En el marc del Projecte de Convivència, el respecte entre
els diversos membres de la comunitat educativa constituei un valor fonamental per tal d’aconseguir un
bon clima de centre i l’è it educatiu de tot l’alumnat.

Marc normatiu educar en el respecte

Àmbit
d’actuació

Centre

Actuacions i proposta de recursos

Establir normes de conducta que vetllin pel respecte envers els adults.
Recurs D1
Implicar la comunitat escolar en la cura i manteniment de les instal•lacions
del centre. Recurs F1
Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades per
promoure l'educació en el respecte, elaborant, si escau, propostes de
millora. Recurs I2
Participar en projectes per despertar el valor del respecte a l'entorn i el
compromís cívic en el nostre alumnat (campanyes de sostenibilitat,
mediambientals, de reutilització i reciclatge de materials, campanyes de
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reducció del consum energètic, etc.). Recurs F3
Promoure un lideratge positiu per part del professorat per tal de facilitar el
reconeixement de la seva autoritat moral. Recurs D2
Promoure, com a mesures correctores a les conductes contraries a les
normes de convivència, activitats cíviques en benefici de la comunitat tant
dins (manteniment, neteja, acompanyament, etc.) com fora del centre
(llars d'infants, casals d'avis, etc.). Recurs F2
Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat escolar
sobre el respecte en diversos àmbits d'intervenció: aula, centre i entorn.
Recurs I1
Aula
Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família i tutor del
centre en els continguts específics addicionals de la carta de compromís
educatiu per estimular l'educació en el respecte. Recurs H2
Utilitzar els recursos i orientacions que ofereix el web Família i Escola.
Junts x l'Educació referents a l'educació en valors dels fills, i orientar-ne
l'ús. Recurs H1

4.5.2. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES
Què entenem per conflictes lleus?
Els conflictes lleus són un conjunt de conductes contràries a les normes de convivència del centre. Es
tracta, majoritàriament, de conductes disruptives a l’aula i situacions de conflicte interpersonal.

Són considerades conductes contràries a la convivència totes les tipificades per l’article 37.1 de la Llei
d’Educació, quan no siguin de caràcter greu i les que es recullen a les NOFC del centre.

Introducció
Els conflictes lleus són font de malestar i dificulten el dia a dia la dinàmica del centre. Són conductes a
les quals, sovint, cal dedicar molt de temps i d’esfor os i que tenen efectes negatius sobre el clima
relacional i sobre el proc s d’ensenyament-aprenentatge. Moltes d’aquestes conductes disruptives les
evitem o minimitzem plantejant estratègies de gestió efica d’aula que inclouen, entre altres, la
diversificació de metodologies, el treball en equip, el treball per projectes, les programacions multinivell,
etc. Ai í matei , l’adquisició d’estratègies proactives possibilita que l’alumnat sigui competent per
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resoldre el conflicte en la seva fase inicial. En aquest sentit, el tema Educar en la Gestió positiva dels
conflictes d’aquesta aplicació t

com a objectiu principal proporcionar a l’alumnat 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 elements violents.

En el cas que, malgrat les mesures preventives i proactives tant a nivell individual com grupal, el conflicte
es produei i o persistei i, posem en mar a estratègies d’intervenció. En aquest sentit, les Normes
d'organització i funcionament del nostre centre recullen quines són les conductes considerades faltes
lleus i determinen les mesures correctores i sancionadores oportunes. Aquestes tenen un caràcter
reparador i restauratiu i, sempre que sigui concordant, inclouen alguna activitat d’utilitat social per al
centre.

D’altra banda, les mesures correctores i sancionadores contribuei en al proc s educatiu de l’alumnat de
manera que es vetlla per la protecció dels drets dels afectats i s’assegura el compliment dels seus
deures, es garanteix la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació per a l’alumnat
i professorat, i s’empren mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent.

Marc normatiu gestió i resolució positiva dels conflictes.

Àmbit
d’actuació
Centre

Actuacions i proposta de recursos

Determinar el grau d'impacte en la millora del clima de convivència del
centre de l'aplicació d'estratègies d'intervenció i resolució positiva del
conflicte en la intervenció davant conflictes lleus. Recurs H2
Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades en
la resposta als conflictes lleus i elaborar, si s'escau, propostes de millora.
Recurs H3
Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al professorat i,
si escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre la gestió i resolució
positiva dels conflictes. Recurs F1
Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat escolar
sobre l'aplicació de mesures d'intervenció i resolució dels conflictes per
intervenir davant dels conflictes lleus. Recurs H1
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Aula
Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família i tutor del
centre en els continguts específics addicionals de la carta de compromís
educatiu per estimular la implicació de les famílies i els alumnes del cicle
superior d'educació primària i de l'educació secundària en el procés
educatiu. Recurs J1
Entorn
Treballar en xarxa i de manera efectiva amb els agents de l'ordre, els
mediadors de la zona i altres agents socials. Recurs C2

4.5.3. ORGANITZACIÓ DE CENTRE: LA NORMA
Què implica la gestió participativa de la 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 formalitzen el necessari clima de respecte, seguretat i cordialitat del nostre centre. Es
tradueixen en un seguit de drets i deures, compromisos i responsabilitats que regulen i faciliten la vida al
centre.

Els centres educatius han d’incloure en les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)
unes propostes compatibles i coherents amb la normativa vigent de rang superior i adaptades a
l’especificat de cada centre.

Introducció
A l’hora d’establir el marc normatiu del nostre centre cal, en primer lloc, definir els objectius que com a
centre volem assolir. Tot seguit, cal redactar aquelles mesures que afavorei en la consecució d’aquests
objectius i decidir-ho per consens

(alumnat, professorat, familiars, altres professionals, persones

d’altres cultures, etc.) . Cal preveure la normativa necessària per al seu compliment, que ha de tenir
valor educatiu. Aquestes han de ser poques i clares i han d’ajudar a entendre, assumir i reconèi er els
límits. Han de ser públiques i conegudes per tothom, s’han de complir sense e cepcions i s’han de
revisar periòdicament.
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Marc normatiu de la norma
Àmbit
d’actuació
Centre

Actuacions i proposta de recursos

L'adenda que es faci a la carta de compromís tant de la família, alumne
com centre, cal que s'estableixi en una reunió conjunta entre la família,
tutor/a i algun membre del equip directiu.
(Centre)
Definir en les NOFC les mesures correctores, sancionadores i educadores
corresponents a l'incompliment de les normes. Recurs C5
Difondre les normes de convivència amb un llenguatge que sigui accessible
a totes les persones de la comunitat escolar. Recurs C1
Elaborar un protocol d'intervenció per a l'aplicació de les normes de
convivència en la vida ordinària del centre. Recurs C2
Seguir les instruccions establertes pel Departament d'Ensenyament per fer
arribar les bones pràctiques que el centre realitza i que se'n faci difusió.
Recurs F1
Aula
Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família i tutor del
centre en els continguts específics addicionals de la carta de compromís
educatiu per garantir el compliment de les normes per part de l'alumnat.
Recurs H2
Facilitar espais de trobada entre l'alumnat per poder avaluar el
compliment de les normes i elaborar noves propostes. Recurs G2
Potenciar els Consells de delegats com a òrgans que poden fer el
seguiment de les normes i la seva aplicació. Recurs G1
Entorn
Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i funcionament
de centre (NOFC). Recurs A2
Facilitar la participació de les famílies en l'elaboració i gestió de la norma
(consell escolar, comissió de convivència, comissions mixtes de treball,
etc.). Recurs A1
Organitzar conjuntament amb les AMPA activitats per conèixer, millorar i
difondre la normativa del centre. Recurs A3
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4.6.

PLANIFICACIÓ

4.6.1. PLANIFICACIÓ VALORS I ACTITUDS: EDUCAR EN EL RESPECTE
Temes
Educar en el
respecte

Actuacions
Establir les mesures necessàries i els
compromisos entre família i tutor del
centre en els continguts específics
addicionals de la carta de compromís
educatiu per estimular l'educació en el
respecte. Recurs H2

Educar en el
respecte

Establir normes de conducta que vetllin
pel respecte envers els adults. Recurs D1

Educar en el
respecte

Implicar la comunitat escolar en la cura i
manteniment de les instal•lacions del
centre. Recurs F1

Educar en el
respecte

Incloure en la memòria anual la valoració
de les actuacions realitzades per
promoure l'educació en el respecte,
elaborant, si escau, propostes de millora.
Recurs I2

Educar en el
respecte

Participar en projectes per despertar el
valor del respecte a l'entorn i el

Recursos

Responsables

Temporització

Carta de compromís
Projecte de
convivència
Actes d’entrevista
PAT
NOFC
NOFC
Normes de
convivència a l’aula
Comissions de pati
Comissions bricolatge
AFA

Comissió de convivència

Curs 2021-22

Equip Directiu

Curs 2021-22 * depenent de
la situació COVID.

Memòria
Pla Anual

Equip Directiu

Curs 2021-22

-Sortides i activitats

Comissió de convivència

Es fa cada curs però cal donar
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compromís cívic en el nostre alumnat
(campanyes de sostenibilitat,
mediambientals, de reutilització i
reciclatge de materials, campanyes de
reducció del consum energètic, etc.).
Recurs F3

complementaries
-Tallers

Educar en el
respecte

Promoure un lideratge positiu per part
del professorat per tal de facilitar el
reconeixement de la seva autoritat moral.
Recurs D2

Educar en el
respecte

Promoure, com a mesures correctores a
les conductes contraries a les normes de
convivència,.Recurs F2

PAT.
NOFC
PEC amb la
línia educativa del
centre.
NOFC

Educar en el
respecte

Recollir el grau de satisfacció dels
diferents agents de la comunitat escolar.
Recurs I1

Educar en el
respecte

Utilitzar els recursos i orientacions que
ofereix el web Família i Escola. Junts x
l'Educació referents a l'educació en valors
dels fills, i orientar-ne l'ús. Recurs H1

visibilitat a les entrades a la
web amb una etiqueta de
convivència/Educar en el
respecte.

Equip Directiu

Curs 2021-22

Comissió de convivència

Curs 2021-22

Qüestionaris
de convivència

Comissió de convivència

Curs 2022-23

-Web família i escola
(vincular al web de
l’escola)

Comissió de convivència

Curs 2021-22
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4.6.2. PLANIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES

Temes
Gestió i resolució
positiva dels
conflictes

Actuacions
Determinar el grau d'impacte en la
millora del clima de convivència del
centre de l'aplicació d'estratègies
d'intervenció i resolució positiva del
conflicte en la intervenció davant
conflictes lleus. Recurs H2

Gestió i resolució
positiva dels
conflictes

Establir les mesures necessàries i els
compromisos entre família i tutor del
centre en els continguts específics
addicionals de la carta de compromís
educatiu per estimular la implicació de les
famílies i els alumnes del cicle superior
d'educació primària. Recurs J1

Gestió i resolució
positiva dels
conflictes

Incloure en la memòria anual la valoració
de les actuacions realitzades en la
resposta als conflictes lleus i elaborar, si
s'escau, propostes de millora. Recurs H3

Gestió i resolució
positiva dels

Oferir, en el marc del Pla de formació de
centre, formació al professorat i, si escau,

Recursos
Document de
mediació. (Reducció
progressiva del
nombre de casos en
el document)
Fulls
d’incidència.

Responsables

Temporització

Comissió de convivència

Curs 2022-23

Carta de
compromís.

Comissió de convivència.

Curs 2022-23

Comissió de convivència.

Curs 2022-23

Comissió convivència

Cada curs es mirarà

Document de
mediació. (Reducció
progressiva del
nombre de casos en
el document)
Fulls
d’incidència.
Memòria
anual
-Xerrades des de
l’AFA, Escola.
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conflictes

a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre
la gestió i resolució positiva dels
conflictes. Recurs F1

AFA

d’organitzar una errada al
respecte la convivència.

Gestió i resolució
positiva dels
conflictes

Recollir el grau de satisfacció dels
diferents agents de la comunitat escolar
sobre l'aplicació de mesures d'intervenció
i resolució dels conflictes per intervenir
davant dels conflictes lleus. Recurs H1

Qüestionaris
de convivència

Comissió de convivència

Curs 22-23 (es realitzen cada
dos cursos).

Gestió i resolució
positiva dels
conflictes

Treballar en xarxa i de manera efectiva
amb els agents de l'ordre, els mediadors
de la zona i altres agents socials. Recurs
C2

-

d’Infància i
Adolescència en
Risc)

Equip Directiu

Curs 21-22

Recursos
Carta de
compromís.
NOFC

Responsables

Temporització

NOFC

Comissió de convivència

XIARC (Xarxa

4.6.3. PLANIFICACIÓ ORGANITZACIÓ DE CENTRE: LA NORMA
Temes
Norma

Norma

Actuacions
L'adenda que es faci a la carta de
compromís tant de la família, alumne
com centre, cal que s'estableixi en una
reunió conjunta entre la família, tutor/a i
algun membre del equip directiu.
(Centre)
Definir en les NOFC les mesures
correctores, sancionadores i educadores
corresponents a l'incompliment de les
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normes. Recurs C5
Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Difondre les normes de convivència amb
un llenguatge que sigui accessible a totes
les persones de la comunitat escolar.
Recurs C1

NOFC

Comissió de convivència

Curs 22-23

Donar a conèixer a les famílies les
Normes d'organització i funcionament de
centre (NOFC). Recurs A2

NOFC

Comissió de convivència

Curs 21-22

Elaborar un protocol d'intervenció per a
l'aplicació de les normes de convivència
en la vida ordinària del centre. Recurs C2

NOFC

Comissió de convivència

Curs 21-22

Carta de
compromís.
NOFC

Equip Directiu

Tutoria
individualitzada
Assemblea
Consell
infants

Comissió de convivència
Tutories

Establir les mesures necessàries i els
compromisos entre família i tutor del
centre en els continguts específics
addicionals de la carta de compromís
educatiu per garantir el compliment de
les normes per part de l'alumnat. Recurs
H2
Facilitar espais de trobada entre
l'alumnat per poder avaluar el
compliment de les normes i elaborar
noves propostes. Recurs G2

Facilitar la participació de les famílies en
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l'elaboració i gestió de la norma (consell
escolar, comissió de convivència,
comissions mixtes de treball, etc.). Recurs
A1

Membre del CE
(famílies)

Comissió de convivència

Norma

Organitzar conjuntament amb l’AFA
activitats per conèixer, millorar i difondre
la normativa del centre. Recurs A3

NOFC

Comissió de convivència

Norma

Potenciar als delegats del Consell
d’infants com a rgans que poden fer el
seguiment de les normes i la seva
aplicació. Recurs G1

NOFC

Comissió de convivència

Norma

Seguir les instruccions establertes pel
Departament d'Educació per fer arribar
les bones pràctiques que el centre
realitza i que se'n faci difusió. Recurs F1

WEB
Correu electrònica
Projecte de
convivència
Articles sobre
convivència
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5.
ASPECTES RELLEVANTS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL PEC (Projecte
Educatiu de Centre)

5.1. ACCIÓ TUTORIAL
El nostre pla d’acció tutorial (que està en construcció) s’emmarca dins de la normativa vigent
concretament té com a referència l´Artícle 12. Acció tutorial del Decret 119/2015 d´Educació
Primària i està encabit dins del Projecte de Convivència del Centre. Tal com estableix la Llei
d’educació, la tutoria dels alumnes s part de la funció docent. Tots els alumnes tenen un tutor
o tutora , que s el responsable d’acompanyar el seu proc s educatiu, tant en l’àmbit individual
com en el col·lectiu.

L´objectiu principal

s afavorir el desenvolupament dels alumnes en l’àmbit intel lectual,

emocional, ètic i moral per tal de garantir la convivència i el benestar de tots els membres de la
comunitat educativa .

Al nostre centre l’acció tutorial està present en tot moment de l´horari escolar tal i com
contempla el nostre PEC.

Dins de l’Àmbit emocional l’objectiu s formar persones capaces de comprendre les
pròpies emocions i les dels altres desenvolupant la intel·ligència emocional.
Dins de l’Àmbit social, dotar l’alumne de les eines necessàries per ser competent en la
nostra societat .
Dins de l’Àmbit acadèmic, facilitar el desenvolupament dels alumnes per a que
esdevinguin persones competents.
La nostra acció tutorial està emmarcada dins de la competència d´Autonomia i iniciativa
personal i més concretament dins de la competència d´Educació en valors ( Dimensió personal i
la Dimensió Interpersonal).
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L’Acció tutorial respecte la convivència es concreta a trav s d’activitats o moments com:
-

Conversa a l’aula, rotllanes diàries a infantil

-

L’hora d’esmorzar a educació infantil

-

Acompanyament i gestió dels conflictes d’aula

-

Respecte per les normes d’aula que cada grup crea a l’inici de curs i les normes de

convivència del centre.
-

Comunicació diària per donar coherència entre l’espai lectiu i l’espai de menjador,

acollida i extraescolars.
-

La mestra com a model respecte el tracte amb la resta de companys i infants i respecte

la gestió de les pròpies emocions.
5.2. ASSEMBLEA
Perquè amb aquest àmbit d’aprenentatge es poden desenvolupar les següents capacitats i
competències:
• Aprendre a conviure en la diversitat, avan ant en la relació amb els altres i en la resolució
pacífica de conflictes.
• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
•

Aprendre a reflexionar sobre la seva actitud individual i com aquesta influeix en la

col·lectivitat ( una actitud serena o violenta és evident que condiciona el grup-..)

És un espai on els infants poden:
-

Expressar les seves emocions, els neguits, alegries...

-

Aprendre rebent i donant estratègies per buscar solucions.

-

Aprendre a escoltar als altres i a escoltar-se a un mateix.

-

Treballar les normes i els hàbits d’una manera significativa, a partir de la

situació real del grup.
-

Expressar la pròpia opinió i respectar les opinions dels altres.

-

Evocar i relatar fets per expressar i comunicar idees, desigs i sentiments.

-

Millorar l’e pressió oral amb un ús de la llengua cada vegada m s acurat.
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-

Aprendre a conviure en una comunitat.

Les assemblees es desenvolupen dins el grup classe, principalment i coordinades pel seu tutor
o tutora i sovint moderades pels alumnes delegats de classe. Els alumnes es disposen en
rotllana de forma que tothom es pugui mirar als ulls. Poden estar asseguts en cadires o
directament asseguts al terra.

Les assemblees que es fan normalment són les de grup classe però en molts moments deixem
espai per a altres tipus d´assemblees com: assemblees d’internivell, de tota la Primària, de tot
Infantil o de tota l’escola si hi ha algun tema que s’hagi de parlar entre tots els alumnes. Es
coordinen per la directora, cap d’estudis o coordinadora segons els casos
Tamb es desenvolupen les assemblees de delegats, l’anomenen Consell d’infants” El delegat
o delegada de classe des de P5 fins a sisè traslladarà les propostes del seu grup a l’assemblea
de delegats. La funció dels delegats, és, traslladar les propostes i informacions, a la resta de
delegats i d´arribar a acords que després es comunicaran a les aules. Aquestes assemblees
estan coordinades per la directora.

L’assemblea, per a la nostra escola, representa un espai d’aprenentatge on els pilars
fonamentals (continguts)

són: la conversa, el diàleg, l’argumentació, el raonament,

l´autoconeixement i entendre que cada persona té la seva manera de mirar el món.

A l´assemblea es desenvolupa a l’àmbit d’educació en valors socials i cívics desplegada en les
tres dimensions:
- Dimensió personal
- Dimensió interpersonal
- Dimensió social
Els quatre pilars de la Pedagogia Sistèmica ajuden a reflexionar sobre pensar què és
el que funciona o no dins del nostre grup
-

Mantenir una Mirada amorosa. Hi ha empatia a l´aula? Es miren amb bons ulls

els uns als altres? El referent de l’aula dóna un bon e emple d’aquesta manera de
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mirar?
-

Equilibri entre el donar i rebre. Tots els nens/es manifesten aquest equilibri?

Qui dóna molt i no rep? Qui rep i no dóna?...
-

Jerarquia Cada persona t el seu lloc”. Tots els nens/es respecten l’espai dels

altres? Hi ha algú que fa tasques que no li corresponen? Queda clar el lloc que ocupa
el/la mestra dins l’aula?...Saber quin s el càrrec que cal desenvolupar dins l´aula.
-

Pertinença: Tothom s´ha de sentir inclòs. Hi ha algun exclòs? Con es relacionen

dins i fora de l’aula?

Les assemblees es desenvolupen en les següents fases:
-

Fer una dinàmica Treva

-

Recordatori de les normes que s’han de seguir en una assemblea.

-

Presentació de l’ordre del dia.

-

Conversa, intercanvi d’opinions de cada punt.

-

Abans de passar a un nou punt dei em tancat l’anterior i el/la tutor/a repetei

els acords presos. Aquests acords han de quedar enregistrats en un acta d’assemblea.
Depenent de la situació i el nivell educatiu, ho pot escriure la tutora o els propis
alumnes.
-

Cloenda: tancar l’assemblea amb una dinàmica que variarà segons el moment

en que estigui cada grup.
-

Traspàs a l’assemblea de delegats de propostes rellevants (per a la comunitat

educativa) dels diferents grups.
-

Traspàs dels acords de les assemblees de delegats als grups classe.

Temporització: La durada de l’assemblea està en funció de la dinàmica del grup i del moment
del curs en què ens trobem. Dins de l’horari hi ha un espai setmanal reservat per a fer-la, però
en cas que sigui necessari es pot fer en altres moments.
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Totes les assembles tenen uns ELEMENTS comuns:
-

Introducció de les propostes. La manera dependrà del nivell en que es trobin

els alumnes a partir de 1r es pot fer per mitjà de la bústia de propostes.
-

Ordre del dia

-

Moderador. El paper i funcions del qual dependran de l’edat dels alumnes

-

Donar el torn de paraula.

-

Espai on es fa l’assemblea. És convenient fer una organització diferent de

l’espai.
-

Ambient especial. Donar importància a l’activitat.

-

Mural o acta per a recollir els acords i fer-ne el seguiment.

5.3. CONSELL D’INFANTS
El Consell d’Infants són unes trobades pel benestar de la convivència. Està formada pels
delegats de cada classe des de P5 fins a 6è, que representen a les seves classes, i la Directora
del centre. Cada nen i nena porta els punts a tractar que han decidit prèviament a les
assemblees d’aula.
Al Consell d’infants es posen en comú els temes, ens organitzem per a buscar solucions i es
donen resposta de nou a l’espai d’Assemblea. Tot ai

ho fan amb l’acompanyament de la

Directora que modera la reunió i acompanya als infants en aquest procés. Quan fem aquestes
reunions sempre respectem l’ordre sistèmic a la reunió i ens endrecem per ordre d’arribada a la
vida, donant així un valor especial a les experiències que pel pas dels anys ens ajuden a créixer.
Ens repartim les tasques dins del Consell per a fer altres reunions amb altres mestres o
coordinadors per a trobar respostes o fer propostes per a millorar el nostre dia a dia a l’escola.
Els delegats es prenen molt seriosament la responsabilitat que tenen envers els seus companys
i és un goig compartir aquest espai amb tots els delegats i delegades.
https://escolanova.cat/lart-conviure-trobades-consell-dinfants/

37

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Escola Nova

5.4.

APADRINAMENT EN VALORS

QUÈ ÉS? L’activitat consistei en formar i acompanyar als alumnes de 6è i 5è que desitgin
voluntàriament formar part de la mediació i resolució de conflictes. Coincidint amb la nostra
línia pedagògica, sabem que cada alumne té unes virtuts i unes potencialitats i per aquesta raó
donem l’oportunitat a tothom de participar o no en aquesta activitat.

PER A QUÈ HO FEM? L´objectiu, és aconseguir alumnes referents i responsables que puguin
ajudar als petits de l’escola a resoldre els seus conflictes mitjan ant el diàleg i l’assertivitat. Que
els ajudin a posar paraules a les seves emocions en les diferents situacions que es donen a
l´escola i que vetllin pel compliment de les normes, per a millorar la convivència al centre. Tots
sabem que entre iguals, la comprensió és mes propera. En definitiva, poder crear situacions
d´aprenentatge dels petits conflictes de la convivència diària que els ajudaran a afrontar les
diferents etapes de la vida.
COM HO FEM? Fem sessions formatives amb els alumnes voluntaris en horari extraescolar i un
seguiment diari des de l´escola per a anar definint poc a poc amb els alumnes la figura dels
PADRINS I PADRINES. Durant les sessions donem eines als alumnes per a que desenvolupin
estratègies de resolució, comunicació assertiva, d´escolta activa, percepció, empatia, valors,…
en definitiva, que sàpiguen acompanyar a la resta de nens/es que ho necessitin mitjançant
activitats e periencials com rollplays, dinàmiques de grup, focusing, curts… El Projecte es va
crear amb l’assessorament de la Caroline Copestake, formadora del centre.

5.5.

EDUCACIÓ EMOCIONAL I EL PROJECTE TREVA

Dins de la competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria es fa esment
l’adquisició de la

a

consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals, el

conei ement de si matei i l’autoestima, el control emocional.
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Per aquest motiu a l’Escola Nova dediquem temps l’educació emocional i a l’adquisició de
tècniques de rela ació per tal d’afavorir l’assoliment d’aquesta competència.

Fem TREVA a Educació Emocional perquè:
Un principi de la nostra escola és que els nens i nenes han d´estar bé emocionalment
per a poder aprendre.
És fonamental que els alumnes sàpiguen posar paraules a les seves emocions i tinguin
espais per deixar-se-les sentir.
És fonamental formar persones capaces de comprendre les pròpies emocions i les dels
altres, i poder diferenciar-les.
- ...

Les emocions ens acompanyen a tots i totes, formen part de nosaltres i volem que els nostres
infants siguin conscients del que senten, com ho senten, on ho senten, que es coneguin, que
s’acceptin i s’estimin. Volem que tinguin espais de confian a per poder compartir tot all que
necessitin o simplement que tinguin un espai per estar i transitar allò que necessitin sense cap
tipus de judici.

També que tinguin presents les emocions en els altres, que els sàpiguen respectar, que les
sàpiguen diferenciar de les pròpies, escoltar i acompanyar.

Cal que totes les persones que treballen o viuen l'escola tinguin un espai. Les relacions a la
comunitat educativa estan basades en un bon clima i un alt nivell d’implicació, capa de
transformar els conflictes amb aspectes positius per a la reflexió de manera que permetin el
creixement i el desenvolupament professional de les persones, centrat en la presa de decisions
consensuades sempre a trav s d’una actitud de respecte, d’escolta i valoració de les diferents
creences. La coherència cap als infants només pot venir donada de la comunicació contínua i
respectuosa entre mestres, famílies, monitors de menjador, extraescolar...
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A l’escola vivim les relacions amb mirada sistèmica. Intentem que tothom es pugui sentir
incl s, que pertanyen a l’escola, equilibrant el donar i el rebre i respectant la jerarquia natural
del nostre organigrama. Ai

vol dir, mirar amb bons ulls, reconèi er a l’altre com a part de

l’escola, respectar als altres i les seves maneres de fer, sense jutjar, i saber, en tot moment, quin
és el lloc de cadascú i el TREVA ens dona eines per a aconseguir-ho.

Amb aquestes activitats pretenem que els nostres alumnes assoleixin els següents objectius:
Objectius:
-

Reconèixer, expressar i gestionar el què senten.

-

Donar estratègies als alumnes per a què es coneguin a ells mateixos a un nivell més

profund.
-

Potenciar una manera de viure la vida amb calma.

-

Potenciar una manera de mirar a l’altre sense judicis.

-

Ser capaços de respectar les emocions dels altres.

-

Aprendre a parar atenció en el cos: la postura, quina part ens molesta,...

-

Ampliar el treball de les habilitats cognitives: atenció, abstracció i memòria.

-

Millorar el rendiment acadèmic.

I treballem diferents continguts com:
-

Habilitats cognitives: atenció, abstracció, memòria

-

La calma, la tranquil·litat

-

La postura adequada

-

Reconeixement i gestió de les emocions

-

L’ e pressió de les emocions

-

Empatia

-

El respecte

-

...

Dins l’horari escolar durant tot el curs dediquem dos espais per a fer aquest treball:
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1.

El treball TREVA : Es fa cada dia després del pati, després de menjador, en qualsevol

moment d’estrès de l´escola i constarà d’uns e ercicis per a tornar a la calma amb respiracions,
visualitzacions, ...

2.

El treball emocional: Es fa un dia a la setmana. A l’hora d’educació emocional o de

tutoria individual. Constarà d’e ercicis de treball emocional on els alumnes aprendran a posar
nom a les seves emocions, a gestionar-les i a reconèixer-les.

A la unitat compartida del centre hi ha tot un recull d’activitats per a desenvolupar aquest espai
de l´horari. També hi ha una comissió TREVA que assessora als mestres.

5.6.

HORA DEL CONTE A EDUCACIÓ INFANTIL

A educació infantil està establerta una sessió setmanal per fer l’hora del conte. Tot i que està
estipulat a l’horari, el conte s un recurs que es fa servir en diverses ocasions al llarg de la
setmana en diferents franges horàries.

Treballem contes de caire tradicional i contes amb components emocionals més específics. La
tipologia de conte està seqüenciada per nivell, tot i ai , s’inclouen contes nous segons la
temàtica que interessi treballar a l’aula en aquell moment.

Es tenen en compte les

característiques del grup o les situacions individuals dels infants de l’aula.

L’escola obre una sessió setmanal a les famílies dels alumnes de P3 per tal que siguin aquestes
les que expliquen els contes acompanyats dels seus fills i filles.

A través dels contes es treballen aspectes de convivència amb els infants.
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5.7.

TUTORIA INDIVIDUALITZADA

Les tutories individualitzades oferei en un espai on el nen/a i l’adult compartei en un moment
més proper. Aquest ajuda a establir un fort vincle i una relació de confiança entre el mestre/a i
el nen/a.

És un espai on els/les nens/es tenen la possibilitat d’e pressar els seus sentiments, emocions i
neguits, resoldre conflictes, fer propostes, aprendre tècniques de relaxació i d´autogestió
mitjançant diferents activitats proposades pel mestre/a o en alguns casos pels propis alumnes.

També en aquest moment, el/la mestre/a te la possibilitat de conversar, dialogar, entendre i
conèixer molt millor als nens i nenes del seu grup i desenvolupar l’àmbit d’educació en valors
socials i cívics entre d’altres.

Els OBJECTIUS que es treballen en les tutories individualitzades són:
-

Conèixer millor als alumnes per a poder entendre la seva realitat diària.

-

Crear un espai de confiança entre alumne/a i mestre/a.

-

Establir un vincle entre tutor/a i alumnes.

-

Expressar sentiments i emocions.

-

Posar-se en el lloc de l´altre.

-

Treballar l´autocontrol.

-

Entendre que cada persona té la seva manera de mirar-se el món.

-

Aprendre a avaluar situacions, conductes i conseqüències.

-

Desenvolupar la capacitat de buscar múltiples solucions.

-

...

A l’horari dels alumnes hi ha un espai dedicat a aquesta activitat. Normalment els alumnes trien
quan volen anar a parlar amb el/la mestre/a. Hi ha una graella a la classe amb els dies de tutoria
individualitzada i els alumnes en funció de la seva necessitat s’apunten. El tutor/a, conei edor
del seu grup, pot convidar a determinats alumnes (segons la necessitat i criteri de l‘adult) a
compartir aquell espai.
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El docent ha de tenir un registre de les tutories individualitzades i de les converses
desenvolupades amb els/les nens/es.
Tot i que la majoria de sessions són individuals, esporàdicament es pot treballar per parelles, en
grups reduïts (mà im o 5 alumnes), depèn de l’activitat que es vol desenvolupar.

Cal recollir totes les sessions desenvolupades en un full de Programació on enregistrem
l´objectiu de la sessió, amb qui es treballa i l´activitat desenvolupada.

La tutoria individualitzada és un espai on treballem:
-

Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma

-

Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent

-

Aprendre a conviure

-

Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global

-

...

Temporització: Es fa una sessió setmanal de 30 min. El nombre d´alumnes per sessió depèn de
la situació a treballar amb cada alumne.

Els elements importants de les sessions de les tutories individualitzades són:
-

Triar un espai acollidor i tranquil, on ningú pugui interrompre.

-

Intentar que l’espai sigui sempre el matei .

-

Tenir uns materials motivadors.

-

Conversar amb els alumnes de forma calmada i pacífica per a aconseguir un

bon espai de confiança. L´adult cal que tingui una actitud d´escoltar més que de
parlar.
-

Deixar de banda el judici i mantindre una mirada amorosa.

Avaluació
- Observació per part del professorat.
- Autoavaluacions.
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- Criteris d'avaluació establerts dins de l´àmbit d´educació en valors.
- Recull d´activitats desenvolupades i de materials.

5.8.

SETMANA DE L’ESCOLTA

El 21 d’octubre de cada any es celebra el dia de l’escolta. Per aquest motiu a l’escola enviem un
e-mail des de la comissió TREVA per recordar als companys la importància que te aquest dia des
de la nostra visió educativa.
En aquest escrit, proposem activitats i orientem als mestres per a dur a terme durant la
setmana dinàmiques adaptades a cada cicle. D’aquesta manera tots els infants, mestres i
membres de la comunitat educativa puguin gaudir de manera conscient de totes les
possibilitats que es oferei l’escolta activa.
Alguns exemples d’aquestes propostes són els següents:
PROPOSTA D´ACTIVITATS
-

Parar, respirar i simplement estar…sense fer res més, només respirant.

-

Dinàmiques d´expressió corporal. Com pot parlar el meu cos sense utilitzar les paraules?

-

Escanner corporal: mireu el document adjunt.

-

Consciència corporal: Hi ha moments que per a connectar-nos amb el cos i alliberar el cap de pensaments cal

tocar-se el cos amb petits massatges, amb petites carícies,...podeu proposar als nens/es que es facin
massatges/carícies a les mans, als peus, a la cara,...
-

TIPUS DE RESPIRACIONS: respirar de forma ràpida, respirar amb el pit, respirar amb la panxa, respirar

posant l´atenció a la inspiració, després a l´exhalació, …sentir el cos quan respirem de diferents formes. Amb quina
respiració ens sentim millor?
-

Esmorzar silenciós: esmorzar a poc a poc, mastegant lentament, sentint a la boca com la llengua i els dents

fan la seva funció, assaborint els aliments...respirant...
-

Postura: posar-nos en diferents postures, unes més còmodes, d´altres més incòmodes i veure com el nostre cos

ens parla.

MESTRES
Com a línia d’Escola donem molta importància a escoltar als nens/es de forma atenta i durant aquesta setmana ho
farem prenent consciència de com ho fem.
Recordeu:
- Parar i respirar
- Presenteu les activitats amb calma, sense pressa,... Doneu exemple
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- Mireu als nens/es als ulls.
- Amb presència plena, aquí i ara amb tots els sentits.
-...

5.9.

ESCOLA AL DIA

Pendent d’elaborar el curs 2021-22
ANNEX 4 Recomanacions valoració neteja de l’aula

5.10. FORMACIONS PERMANENTS

Al llarg d’aquesta anys a l’escola s’han anat fent diferents formacions que afavorei en la
convivència al centre com pedagogia sistèmica, el programa TEI, assessoraments amb el
CREETDIC, formació TREVA i educació emocional.

6.

NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de centre)
6.1. TÍTOL V COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR

Capítol 1. Informació a les famílies
És important que tots plegats mantinguem una bona relació i comunicació i per això no hem de dubtar a
fer servir els diferents canals:
● Reunions organitzatives de cicle/classe. Aquestes reunions se celebren a començament de curs i en
el moment de la preparació de la realització de les colònies.
● Reunions pedagògiques de cicle/classe. Aquestes reunions se celebren durant el primer trimestre
per tal de fer participar els pares de les diferents metodologies emprades en el centre.
● Entrevistes entre els pares i mares i les tutores o tutor. Aquestes entrevistes, normalment les
convoca la tutora o tutor, tanmateix qualsevol pare o mare en pot sol·licitar personalment per telèfon o
a trav s de l’agenda. Cada tutor/a t assignat dia i hora per fer les entrevistes.
● Entrevistes amb direcció. Cal demanar prèviament l’entrevista.
● Notes i circulars informatives adreçades als pares per correu electrònic i/o paper.
● Notes adre ades als tutores mitjan ant l’agenda (posar un clip a la pàgina on s’escriu la nota per a
poder-la localitzar més ràpidament)
● Notes adreçades a direcció o administració mitjan ant l’agenda amb clip o correu electr nic
(a8063710@xtec.cat).
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● Per telèfon (936840257).
● Mitjan ant el bloc de l’escola
● Rètol informatiu taronja: ENS COM NIQ EM...”, al taulell d’anuncis, on es penjarà si aquell dia hi
ha una nota o informació.

Capítol 2. Participació de les famílies
Secció 1. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPAs) més endavant AFAS ( ASSOCIACIÓ DE
FAMÍLIES D’ALUMNES)
Les famílies que pertanyen al centre estan constituïdes en una associació (article 26 de la Llei 12/2009,
del 10 de juliol d’educació) que es regei en per les lleis reguladores del dret a l’educació, per les normes
reguladores del dret d’associació, per les disposicions establertes per aquesta llei i les normes de
desplegament i pels estatuts de l’associació. L´ associació de mares i pares d'alumnes t per finalitat
essencial facilitar la participació de les mares i els pares en les activitats del centre, a més de les
establertes per la normativa vigent i les que determinin els estatuts de les dites associacions.
Les funcions més importants són:
Col·laborar en les activitats educatives del centre
Cooperar amb el consell escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats
complementàries, extraescolars o de serveis
Promoure les activitats de formació per les famílies, tant des del vessant cultural com de
l'específic de responsabilització en l'educació familiar
Promoure la participació familiar en la gestió del centre.

Secció 2. ESPAI FAMILIAR
Amb l’Espai familiar el que pretén és crear espais de comunicació, reflexió i formació al voltant de temes
relatius a la criança dels infants, fomentar la relació, cooperació i coordinació entre les docents i la
família i fer arribar la manera de fer de l’escola, el projecte educatiu.
Es basa en diferents tipologies de trobades per arribar de diverses maneres al màxim de persones
possibles. És molt important que tothom busqui la manera de sentir-se m s a gust dins d’aquest espai.
Es realitzaran:
Xerrades amb famílies amb un especialista e tern. Seran gratuïtes, subvencionades per l’AMPA i l’Escola
Nova. Quan es presenti cada xerrada caldrà apuntar-se per veure el nombre d’assistència (per les cadires
i l’espai).
Tallers en família amb famílies, pares i mares amb o sense infants (depenent del tipus d’activitat), amb
un especialista extern. Tindran un cost econòmic per a les persones que vulguin assistir. Quan es
presenti cada taller caldrà apuntar-se amb compromís d’assistir-hi ja que segurament les places seran,
en aquest cas, limitades.
Tallers d’escola amb famílies, pares i mares, i les mestres voluntàries com a especialistes. Seran
gratuïtes. Quan es presenti caldrà apuntar-se potser hi hagi un número de places limitades.
Taules rodones seran gratuïtes. Compromís d’assistència a llarg termini, per crear un marc de
comunicació i confiança adient. Caldrà apuntar-s’hi
Respecte els ponents, és important tenir present que lògicament són persones que segueixen la línia
metodol gica de l’escola, el projecte educatiu.
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Secció 3. PARES I MARES DELEGATS.

Per tal d’arribar a totes les famílies, des de la Junta de l'AFA es va plantejar un sistema de comunicació i
relació fluida i efectiva que era escollir un pare o mare representant de cada classe. Aquesta proposta es
va presentar a la direcció del centre, al claustre i en el Consell Escolar.

La figura del delegat/da de classe permet tenir una persona de referència i propera com a representant
de cada classe per establir un nou canal de comunicació amb l’escola.

FAMILIA

DELEGAT

AFA

ESCOLA

La figura del delegat/da no substitueix cap dels mecanismes de comunicació formal que tenim com és la
comunicació directa amb el tutor, amb la direcció,...en casos particulars.

Les funcions del pare o mare delegat/da poden ser:

-

El delegat/da ha de ser el vincle d’unió entre les famílies de la classe que representa.

-

El delegat ha ser el mecanisme que acceleri la transmissió d’informació entre els pares/mares

de la seva classe i el representant de les famílies delegades de Junta de l’AFA a fi de que qualsevol
dubte, inquietud, suggeriment, proposta, arribi i tothom es senti atès, escoltat.

-

El delegat ha ser el mecanisme que acceleri la transmissió d’informació entre el representant

de les famílies delegades de Junta de l’AFA i els pares/mares de la seva classe a fi de que qualsevol
dubte, inquietud, suggeriment, proposta, arribi i tothom es senti atès, escoltat.
.
-

Amb la figura del delegat/da volem dinamitzar la participació de les famílies en les diferents

comissions o en activitats puntuals (fira, Sant Jordi, Carnestoltes…), recollir propostes de millora i noves
idees.

-

El delegat/da, com qualsevol família, pot assistir a les reunions de la Junta si ho creu adient.
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-

El mecanisme de comunicació entre delegat/da i i representant de les famílies del la Junta de

l'AMPA per a recollir les inquietuds i les aportacions de cada classe es farà a través de correu electrònic.

-

El mecanisme de comunicació entre el delegat o delegada amb les famílies de cada classe és

lliure i a decidir per tots i totes. ( whatsapp, correu, msm...)

Secció 4. FAMILIARS COL.LABORADORS.
Som una escola molt oberta a les famílies, que en gran part, són molt participatives. Aquesta implicació
s meravellosa i aporta moltes coses a l’escola i sobretot als m s petits. Per no ens oblidem que som un
sistema i cada persona té el seu lloc.
Les famílies de la nostra escola estan molt implicades a molts nivells (en el nostre dia a dia, en la manera
com enfoquem l’aprenentatge...). Participen molt perquè els hi donem espai per a fer-ho.
El paper de mare o pare col·laborador va ser creat per tal poder comptar amb un número de pares i
mares amb força disponibilitat per tal de participar en diferents activitats que es fan a l’escola de forma
puntual o bé fixes cada setmana.
Hi ha pares i mares Col·laboradors per :El dia de la fruita, Bricolatge, Piscina, Biblioteca, Sortides,
Educació física, Tallers, Festes...En cada activitat tenen una funció concreta i una manera fe fer i actuar
que s’e plica a l’inici de curs.
Aspectes generals
- Els pares i mares col·laboradors han de ser curosos amb la privacitat dels alumnes, han de tenir en
compte que hi ha alumnes amb uns comportaments o unes actituds que, per respecte i discreció, no
s’han d'explicar fora del recinte escolar.
- Han de recordar que a l’escola es parla en català i que cal adre ar-se als nostres alumnes en aquesta
llengua o intentar-ho dins de les possibilitats de cadascú.
- Han de fer-se respectar i si hi ha algun alumne que els faltés el respecte, cal demanar una resposta
curosa i adreçar-se a la persona responsable del grup per informar.
- Ajudar i col·laborar, mai fer la feina dels nens i nens.
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- Valorar l’estada, l’activitat i el comportament que han tingut els alumnes vers a ells amb la mestra
corresponent a l’activitat.

Protocol d’actuació davant dels familiars col·laboradors:
Abans d’iniciar l’activitat
-

Recordar a les famílies col·laboradores que siguin curosos amb la privacitat dels alumnes, que

tinguin en compte que hi ha alumnes amb uns comportaments o unes actituds que, per respecte i
discreció, no s´han d’ e plicar fora del recinte escolar.
-

Recordar que a l'escola es parla en català i que cal adreçar-se als nostres alumnes en aquesta

llengua.

Davant dels alumnes:
-

Fer la presentació del seu nom i del parentiu que tenen amb els nens o nenes de la mateixa

classe o d’ una l'altre classe.
-

Demanar als alumnes que saludin i donin la benvinguda.

-

Explicar en què consistirà l'activitat que es farà.

-

Explicar que s'espera d'ells en aquesta activitat: ajudar i col·laborar, mai fer la feina dels nens i

nens .
-

Recordar les normes generals de classe i les concretes per aquella activitat davant dels pares i

mares.
-

No es poden fer fotos amb els mòbils i càmeres fotogràfiques personals

A l’acabar l’activitat
-

Agrair la tasca feta per part de la professora o professor.

-

Demanar als alumnes que agraeixin la tasca feta.

-

Acomiadar a les famílies amb atenció i respecte.

-

Agrair la tasca feta i parlar de com s'han sentit ells davant de l'activitat i davant dels alumnes.

Capítol 3. Carta de compromís educatiu

La carta de compromís educatiu és una eina que, en aplicació del projecte educatiu, facilita la cooperació
entre les famílies i el centre educatiu i ha d'expressar els compromisos que adquireixen per garantir la
cooperació entre les seves accions educatives, d'acord amb l'article 20 de la Llei 12/2009, del 10 de
juliol, d'educació i l'article 7 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.
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Els continguts comuns de la carta són elaborats pel centre amb la participació de la comunitat escolar a
partir d’una proposta presentada per una comissió formada per pares i/o mares i mestres del centre, a
més a més de la direcció, i presentada al consell escolar per la seva aprovació.

El centre i la família han de formalitzar la carta de compromís amb els seus continguts comuns en el
moment de la matrícula. Aquesta ha de ser signada pel pare, mare o tutor legal de l'alumne i pel director
del centre públic o el titular del centre.

Cada inici de curs es farà una lectura de la matei a en les reunions d’inici de curs, a m s a m s
d’entregar c pies, si es creu necessari, per tal de fer mem ria.

D'altra banda, i d'acord amb l'article 7.4 del Decret 102/2010, la carta de compromís educatiu ha de fer
referència al seguiment de l'evolució dels alumnes. En aquest sentit, és convenient afegir als continguts
comuns de la carta altres continguts específics addicionals per al seguiment de cada alumne. Aquesta
addenda la signarà durant el pare, la mare o el tutor legal de l'alumne i el tutor del centre i l’alumne de
cicle superior i tindrà, com a mínim, una revisió anual.
ACORD DE CENTRE:
La nostra carta de compromís:

COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE:
1. L’escola es compromet a mantenir els dos pilars fonamentals a partir dels quals es
desenvolupa el Projecte Educatiu de Centre (PEC):
- Una mirada respectuosa envers els infants.
- Metodologies de treball actives i vives.
... per tal de contribuir al desenvolupament integral dels infants tot respectant la seva naturalesa
pròpia i de la família (religiosa, moral i ideològica), les seves necessitats, tenint-ne cura perquè
puguin créixer en equilibri i benestar.
2. Centrar l’actuació tenint com a punt de partida una mirada àmplia envers la infància i
l’educació, tenint en compte en tot moment les necessitats dels nens i de les nenes: protecció i
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seguretat, autonomia i e ploració, autoregulació i temps d’interacció, moviment i joc espontani,
necessitat de pertinença i de vincles, construcció d’un autoconcepte positiu, autorealització i
desenvolupament de totes les potencialitats i dimensions de la persona, acompanyament
emocional... perquè l’infant se senti reconegut, acceptat i estimat.
3. Oferir a les famílies una escola acollidora i oberta a les aportacions on cadascú hi trobi el seu
lloc i senti que hi pertany. Vetllar perquè hi hagi una complicitat entre la família i l’escola de
manera que el vincle que es creï esdevingui el punt de partida per poder fer escola” a partir de les
reflexions compartides, créixer junts i juntes, aprendre els uns dels altres, sempre des del respecte i
la confian a.... perquè les relacions humanes siguin naturals des d’una mirada amorosa.
4. Mantenir informades a les famílies dels documents de centre (especialment del PEC) i de
l’organització i funcionament general de l’escola.
5. Mantenir el funcionament com a “escola oberta a les famílies” amb la voluntat de cuidar la
comunicació regular família-escola per tal d’acompanyar conjuntament a l’infant en el seu procés
de crei ement personal i d’aprenentatge, adoptant en tot moment les mesures educatives m s
adients per atendre les necessitats específiques de cada alumne o alumna.
6. Compartir informació amb la família sobre l’organització, les concrecions del currículum, les
opcions metodol giques, els criteris d’atenció a la diversitat i l’avaluació que es van duent a terme
a l’escola.
7. Vetllar pel bon funcionament i per la continuïtat del treball compartit en la creació de l’escola
a través de les comissions de famílies-escola, de la feina conjunta escola-AMPA, dels pares i mares
col laboradors, del Consell Escolar del centre i l’espai de pares i mares.

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA:
1. Respectar i col·laborar en l’aplicació del Projecte Educatiu de Centre (PEC) a través dels canals
de participació que oferei i l’escola. Conèi er de primera mà la metodologia, l’organització i el
funcionament i respectar-ho, tenint present en tot moment les tasques, funcions i responsabilitats
de cada persona dins de l’escola.
2. Establir una comunicació directa amb el centre parlant primer, sempre, amb el tutor/a, després
amb l’equip docent i, finalment, amb l’equip directiu sempre que sorgei in dubtes o situacions que
necessitin ser resoltes. Adreçar-se directament a l’escola per contrastar les discrepàncies,
coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del PEC.
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3. Interessar-se per la vida de l’escola, pel dia a dia, per les actuacions que requereixin la
participació de les famílies des de l’àmbit on cada persona se senti més a gust: comissions de
famílies-escola, la junta de l’AMPA, , participació directa com a pares i mares col laboradors, al
Consell Escolar del centre, dins l’espai de pares i mares, amb acompanyaments en moments
puntuals... Aquesta implicació beneficia en molts sentits la relació pares i fills. L’escola dóna la
oportunitat de compartir espais educatius amb els fills i filles per millorar la relació familiar, amb
coherència al projecte educatiu de l’escola.
4. Respectar el caràcter propi del centre, les metodologies de treball vives i actives, i les actuacions
docents centrades en una mirada respectuosa envers els infants.
5. Facilitar a l’escola les informacions que siguin rellevants (emocionals, acadèmiques, vivències
que ha viscut l’infant...) per l’acompanyament del fill o de la filla en el seu procés de creixement i
d’aprenentatge. Vetllar per actuacions amb l’equip docent centrades en la complicitat i el treball
compartit. Podem comunicar totes les informacions a les entrades i sortides de l’aula, a les
entrevistes, a les agendes...
6. Acompanyar als nostres fills en les relacions i la convivència. Els nens i nenes han de ser
capaços de treballar i jugar amb persones diverses, conviure, col·laborar, tenir empatia, i participar
en diferents situacions. Hem de promoure un clima de confiança i diàleg que doni als nens i nenes
les estratègies per poder conviure en pau i felicitat.

COMPROMISOS PER PART DELS INFANTS:
Els nens i nenes, al principi de cada curs, elaboren les normes de l’aula. En començar el curs, us
farem arribar els compromisos que han acordat els infants, a cada classe.

COMPROMISOS DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA:
Emmarcat dins del Projecte de convivència del centre, a trav s del Consell d’infants de l’escola, els nens i
nenes van definir que volia dir convivència a l’Escola Nova. Aquest treball es va construir prèviament a
les aules i despr s es va concretar gràcies als delegats de cada classe al consell d’infants. Van buscar
aquelles paraules que pensen que són importants i imprescindibles per a una escola que estima, que
camina i que participa a favor de la convivència.
Amb aquestes paraules van fer un quadre que es troba a l’entrada de l’escola on tots els alumnes vam
deixar la seva empremta en senyal de compromís amb el projecte. Els nens i nenes del Consell d’Infants
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van anar una mica més enllà i van presentat el quadre als mestres, al personal de menjador i a les
famílies delegades de cada classe per a que també poguessin participar, deixar la seva empremta i
compromís per a conviure plegats a l’escola sota el marc d’aquestes paraules: equip, comunicació,
respecte, compartir, confiança, companyonia, empatia, pau, acceptar, respectar les diferències,
col·laborar, sinceritat, compromís, relacionar-se, estimar-se, responsabilitat.

6.2. TÍTOL VII LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE
Llei D'educació - Article 30
L’aprenentatge de la convivència s un element fonamental del proc s educatiu. Tots els membres de la
comunitat educativa tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur
actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre.
Correspon a la direcció, al professorat del centre en e ercici de l’autoritat que tenen conferida, i sens
perjudici de les competències del consell escolar en aquesta matèria, el control i l’aplicació de les
normes de convivència. En aquesta funció, hi ha de participar la resta de membres de la comunitat
educativa del centre(monitors de menjador, PAS) . La direcció del centre ha de garantir la informació
suficient i crear les condicions necessàries perquè aquesta participació es pugui fer efectiva.
A l’escola les normes de convivència són imprescindibles. Contribuei en a la creació d’un ambient per
poder conviure de manera gratificant i d’un bon clima per poder aprendre.

Capítol 1. La convivència escolar

En aquest capítol es tenen presents els articles 3 , 35, 36, 37 i 38 de la Llei d’Educació.

Secció 1. NORMES DE CONVIVÈNCIA RESPECTE ALS ALUMNES

Amb els límits els nens i les nenes troben la seguretat que necessiten. La bona convivència a l’ escola ha
d’obrir el canal, l’espai de confiança on tota la comunitat educativa pugui sentir-se escoltat, respectat,
mirat amb bons ulls i sabent estar cadascú en el seu lloc.

Les normes de convivència han de ser conegudes per tothom i impliquen un compromís per part dels
alumnes i de les famílies, que han d'acompanyar als seus fills i filles en les relacions i la convivència.
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Al començar el curs, durant les assemblees de classe, els alumnes expliquen quines creuen que han de
ser les normes de convivència per la seva classe i quines seran les conseqüències si no es compleixen.
Quan ja es tenen les idees, es recullen i es parla de perquè són necessàries i tamb observem si se n’han
oblidat alguna d’important que cal posar com adult.

Les normes i les conseqüències es pengen ben visibles a la classe i ens serveixen com a recordatori del
què hem pactat entre tots. A m s a m s, s'ha de comunicar a trav s del full d'informació d’ inici de curs i
de la carta de compromís a les famílies i resta de comunitat educativa.

Perquè les normes tinguin sentit i ens puguem assegurar del seu compliment, estan fetes en positiu, són
clares, curtes i coherents. Estan adaptades a les seves necessitats i possibilitats.( normes de classe i
normes generals d'escola). Cal també que siguin coherents i per aquest motiu és també necessària una
bona comunicació entre mestres, famílies, monitors de menjador, monitors d'activitats extraescolars...
Secció 2. CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA
Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció pel
centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d'activitats complementàries i
extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador i transport o d'altres organitzats pel centre.
Igualment, comporten l'adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels
alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi
estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa.
Considerem faltes greus per a la convivència en el centre educatiu les conductes següents:
a) Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o
qualsevol altra condició personal o social dels afectats.
b) Les situacions d'assetjament d’un company o companya.
c) Les agressions físiques a un membre de la comunitat escolar.
d) Les amenaces, ofenses i els insults als membres de la comunitat educativa.
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e) El fet de causar danys intencionats en les pertinences dels companys o companyes.
f) El fet de causar danys intencionats en les pertinences del centre(dependències i/o equipaments
g) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre.
h) La falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de la
personalitat en actes de la vida escolar.
i) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i
la incitació a aquests actes.
j)Les faltes d'assistència injustificades.
k)La manca de puntualitat per part dels alumnes que venen sols a l’ escola.
l)La reincidència de més de tres vegades d´ alguna faltes lleus.

Considerem faltes lleus per a la convivència en el nostre centre educatiu les conductes següents:
a) L’ús d’un vocabulari inapropiat.
b) Utilitzar un to poc respectuós vers als companys o qualsevol membre de comunitat
educativa.
c) El no compliment de les tasques encomanades pels mestres
d) Resoldre els conflictes sense diàleg, sense demanar perdó.
e) Caminar sense calma o amb desordre per dins l'escola.
f) Caminar sense calma o amb desordre en els desplaçaments pel poble,excursions.

A més a més considerem una manca de respecte per a la convivència a l’escola les conductes següents:
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a)

Parlar quan algú està parlant i no respectar el torn de paraula.

b)

Desordenar els objectes o mobiliari de la classe, no mantenir un ordre i cura dels espais.

c)

El no compliment dels hàbits de treball acordats a classe.

d)

Treure les coses de les mans sense demanar el consentiment de l’altre.

e)

Córrer i cridar a dins l’edifici.

f)

Obrir les portes sense picar i fent cops.

g)

Pujar o baixar les escales sense deixar passar.

Secció 3.CONSEQÜÈNCIES DE L’INCOMPLIMENT DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA
L’aplicació de les conseqüències correctores o sancionadores no pot privar els alumnes de l'exercici del
dret a l’educació

ni de l’escolarització. En cap cas no es poden imposar mesures correctores o

sancionadores que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels alumnes. Les
conseqüències ha de tenir en compte les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de
l'alumnat afectat i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva i ha de tenir com a
finalitat contribuir al manteniment i millora del procés educatiu de l'alumnat afectat i de la resta de
l'alumnat.
Les conseqüències i sancions aplicades per les faltes lleus s’apliquen en funció de la falta que han portat
a terme i en funció de les vegades que ho han fet, les conseqüències van augmentant de gravetat .
La Comunicació a les famílies de la falta tan lleu com greu ha de ser un fet prioritari. Se'ls informa o bé
amb una nota a l’agenda, o b oralment a la sortida de l’escola o trav s d’una entrevista segons la
gravetat de la falta que el seu fill o filla ha incomplert. Se’ls e plica la norma de convivència que no han
complert, les conseqüències que ha tingut a l’escola i la resposta que demanem d'ells per a que aquesta
actitud no es torni a repetir. Les famílies han de respondre a la demanda de l'escola, han de col·laborar
amb les mesures presses, tenint en compte que han signat la carta de compromís i han d'acompanyar als
seus fills o filles per tal de contribuir i millorar el seu procés educatiu.

Procediment que es segueix per a aplicar conseqüències:
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1.Sempre que cometen una falta, s’avisa als alumnes oralment per part de qualsevol membre de la
comunitat educativa que estigui present, perquè canvïi la seva conducta.
2. Fem un llistat de possibles conseqüències però el més important és que siguin conseqüències
lògiques i relacionades amb el que ha passat. La reflexió i l’acompanyament en aquest procés és molt
important, per a que ho han fet, com afecta això a la comunitat, de quina altra manera haurien pogut fer
les coses, donar temps...
- Preocupar-se del benestar en funció de l’edat. Què necessites per estar b ?
- Reparació dins de l'escola o a casa del dany o desperfecte ocasionat.
-Endreçar el material de classe.
-Recollir el material .
-Tornar el material que s'ha agafat
-Recollir papers que hi ha al terra de les aules, els passadissos o del pati si s’escau.
- Repetir el desplaçament caminant tranquil·lament
- Netejar el que s’ha embrutat..
- Demanar perdó als companys o membres de la comunitat educativa o oralment o per escrit.
- Resoldre els conflictes amb diàleg seguint un procés de resolució de conflictes
...

La resolució de conflictes permet el diàleg entre els implicats. L’adult o mestre dirigei , orienta la
conversa entre els implicats cap a una solució coherent . L’adult posa paraules en cas que els infants no
sàpiguen fer. Si no arriben a un acord ,pensen durant uns minuts de forma individual i tornen a buscar
una solució. Tornen a parlar els dos implicats i si no hi ha solució un adult fa la mediació també es pot
posposar a un altre moment donant un espai.
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3.Si els alumnes no fan cas a l’amonestació oral i tenint en compte les característiques personals i
socials (un avís, dos avisos,en tres avisos com a màxim) es passarà a prendre unes altres mesures més
dures:
- Canvi d’espai dins l’aula per continuant amb la tasca iniciada.
- Canvi d’espai dins l’aula i dei ar de fer l'activitat que tocava.
- Privació d’una estona d’esbarjo previ avis.
- Canvi d’aula per tal de rela ar-se i reflexionar.
- Anar al despatx de direcció.
4. Quan aquestes faltes lleus es repeteixen sovint van convertint-se en greus i es fa un expedient
intern i les mesures que es prendran respecte als alumnes que no les complei in s’ agreujaran i poden
convertir-se en:
- Fer unes mesures cautelars recollides en un document expedient intern del centre on es recull la falta
que s’ha fet, les conseqüències i la signatura de la família conforme ha estat informada.
- Pèrdua d’una activitat escolar.
- Pèrdua d’una activitat complementària (sortides o colònies)
- D’altres que es considerin adients segons la falta.

5. Les conseqüències

aplicades per les

faltes molt greus per a la convivència inici expedient

Departament d’Ensenyament:
Són les previstes a l'article 37.3 de la Llei d'Educació de Catalunya. Correspon a la direcció del centre
imposar la sanció en la resolució de l'expedient incoat a l'efecte, sense perjudici que la mesura
correctora incorpori alguna activitat d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de
danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix expedient
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La instrucció de l'expedient a què fa referència l'apartat anterior correspon a un o una docent amb
designació a càrrec de la direcció del centre. A l'expedient s'estableixen els fets, i la responsabilitat de
l'alumnat implicat, i es proposa la sanció.
Tipus de sancions per aquests casos:
a)

Suspensió de les activitats extraescolars o complementàries.

b)

L’ e pulsió de classe per anar a una altre classe o al despat de direcció.(S’ haurà de concretar

dies)
c)

Suspensió del dret d'assistència al centre en períodes que no poden superar els 15 dies.

De la incoació de l'expedient la direcció del centre n'informa l'alumnat afectat i també els progenitors o
tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions d'instrucció que es considerin oportunes, abans de
formular la proposta definitiva de resolució, l'instructor o instructora de l'expedient ha d'escoltar
l'alumnat afectat, i també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l'expedient completat
fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò
que a l'expedient s'estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per realitzar el
tràmit de vista de l'expedient, de la realització del qual n'ha de quedar constància escrita, és de cinc dies
lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. Model d'expedient

Link circuit simplificat actualitzat:
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificatintervencio.pdf
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Secció 4. MEDIACIÓ
Llei d’Educació -Article 32
La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es puguin produir en
el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en conflicte perquè puguin arribar per si
mateixes a un acord satisfactori.
El Departament ha d'establir les normes reguladores del procediment de mediació, que han de definir
les característiques del procediment i els supòsits bàsics en què és procedent d'aplicar-lo.
ACORD DE CENTRE:
Apliquem la resolució pacífica de conflictes com a procés de mediació escolar per tal de què els alumnes
vagin assolint les estratègies necessàries per aplicar-les de forma autònoma.
El professorat és mediador en la resolució de conflictes. En aquesta línia, el professorat del centre ha de
tenir formació en educació emocional i resolució de conflictes.
El centre desenvolupa tot el marc normatiu que planteja el Departament inclòs Serveis externs en cas
necessari com els professionals de l’EAP.

DOCUMENT: CIRCUITS DE MEDIACIÓ ENTRE ALUMNES

0.- CONDICIONS A TENIR EN COMPTE PRÈVIAMENT
Abans de tot, quan ens trobem davant una situació que requereix d’una mediació hem de tenir en
compte les següents qüestions:

-

Hem de saber si hi ha algun adult que conegui de primera mà que és el que ha passat i que

ens informi.
-

Les persones que necessiten de la mediació han d’estar d’acord en que estaran a la

vegada, junts/es, en el moment de la mediació. Cal que estiguin disponibles.
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-

Convé que la mediació es faci en un lloc tranquil, en la mesura del possible en una taula

rodona i amb totes les cadires amb la mateixa alçada.
-

En el cas de conflicte greu, els/les mediadors/es seran membres de la comissió de

convivència.
-

En cas de conflictes lleus, la mediació es gestionarà des de les tutories i/o especialitats

-

Els documents Acta de mediació i el document Recull de mediacions ha de quedar

guardat a la carpeta de mediació de Direcció. La carpeta consta de dos apartats, per una banda el
cas de conflictes greus (guardat únicament a la carpeta de direcció) i un altre apartat pels
conflictes lleus (guardat l’original en aquesta carpeta i la còpia a la carpeta negra d’aula). Annex
1- Documents mediació

1.- INICI DE LA MEDIACIÓ: PRESENTACIÓ I CREACIÓ DEL CLIMA

Donem la benvinguda a les persones i ens presentem.
Expliquen les normes bàsiques per tal que la mediació funcioni:
-

L’objectiu de la mediació és el benestar i la convivència, tot el que es parli té

l’objectiu de construir.
-

Els mediadors í mediadores no prenem partit. (no jutgem)

-

La mediació es dóna en un espai de confiança i cal explicar als alumnes que la

mediació té un tret confidencial, cal deixar clar que aquells aspectes es tracten en aquell espai.
-

Us demanarem que parleu i escolteu per torns.

(recurs de l’orella i la boca de cartolina pels més

petits)

-

Us demanarem que parleu sense ofendre ningú.

-

Us demanarem que coopereu per canviar la situació..

A continuació preguntem a cadascú: Estàs d'acord i disponible amb aquestes normes?. I esperem
que ens responguin afirmativament.
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Si hi ha algú que no està d’acord amb alguna norma, caldrà preguntar amb que no està d’acord i
que proposi una alternativa. Tots els membres de la mediació han de donar el vist-i-plau a la
nova norma per establir-la.
L’Objectiu és trobar el consens de totes les parts.

2.- DIÀLEG ENTRE ELS PARTICIPANTS

Ens adrecem a una de les dues persones en conflicte i li diem: Si us plau, explica'ns què ha
passat i com t’has sentit.
Començarà a parlar el que ha demanat la mediació. Primer un, després l’altre.
En el cas de que no et demanin mediar, decideix l’adult qui parla primer tenint en compte qui
està més disponible per construir.

3.- RESUM DE LA SITUACIÓ

Resumim: ordenem la informació i sintetitzem els punts més importants.

Bé, ens heu dit que...
Veig que el que us preocupa és...

Preguntem: Vols afegir res més?

Preguntem: Què necessites? Per què?
Demanem que es posin en el lloc de l'altra persona.
Que pensaries si et trobessis al lloc de...?
Com et sentiries si fossis ell/a?
Com t'afectaria la situació si et trobessis en el seu lloc?
63

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Escola Nova

Preguntem:
Què creus TU que has de fer perquè la situació de conflicte s’hagi produït?
Quina és la teva part de responsabilitat en aquesta situació?

4.- PROPOSTES

Ara es tracta de crear opcions i alternatives per gestionar el conflicte.

Per torns i educadament, cadascú farà la seva proposta.

Preguntem: Què creus que pots fer TU per millorar o canviar la situació? Quines altres accions
podries haver fet per no arribar aquesta situació?

5.- L’ACORD

Demanem a les persones que facin un pla d'acció ben concret: qui farà què, quan, on i com.
Preguntem: A que estaries disposat a comprometre’t?

Demanem a cadascú que resumeixi el pla i preguntem

Preguntem: necessites alguna cosa més?
Cada alumne/a completa el full d’acta de la trobada de mediació anotant:
-

Fets. Que ha passat?

-

A que em comprometo per canviar la situació?

Acordem una data per a la revisió i fem una encaixada de mans a cada persona, mentre felicitem
per la feina realitzada.
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Entre les persones que han tingut el conflicte els hi preguntem si estan disponibles per fer-se
l’encaixada de mans/abraçada.
Preguntem: Voleu fer-vos una encaixada/abraçada?
Alternatives
A vegades, les persones no estan preparades o disponibles per fer la mediació de manera oral. En
aquests casos es pot fer per escrit en comptes de oralment. Escriuran els fets i després el/la
mediador/a ho llegirà davant de totes les parts.
Secció 5. MECANISMES I FÓRMULES PER A LA PROMOCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
L’escola treballa l’educació emocional i l’assemblea en tots els nivells com a camí per a millorar la
convivència i la resolució de conflictes. El diàleg, l’autoregulació i el respecte vers l’altre són les eines
principals per a aconseguir una bona convivència. A primària també es treballa a la tutoria
individualitzada i a cicle superior es fa el projecte apadrinament en valors.
Secció 6. PROTECCIÓ CONTRA L’ASSETJAMENT ESCOLAR I CONTRA LES AGRESSIONS
El Govern i el Departament han d'adoptar les mesures necessàries per a prevenir les situacions
d'assetjament escolar i, si s'escauen, afrontar-les de manera immediata, i per a assegurar en tot cas als
afectats l'assistència adequada i la protecció necessària per a garantir-los el dret a la intimitat.
El Departament ha de posar a disposició dels centres els mitjans necessaris per a atendre les situacions
de risc d'assetjament escolar. En cas que resulti imprescindible, es poden adoptar mesures
extraordinàries d'escolarització, i el Departament pot adoptar també, en l'àmbit del personal al seu
servei, mesures extraordinàries de mobilitat.
El Govern ha d'adoptar les mesures normatives pertinents per a assegurar, davant les agressions, la
protecció del professorat i de la resta de personal dels centres educatius i de llurs béns o patrimoni. En
el cas que les agressions siguin comeses per menors escolaritzats al centre, si fracassen les mesures
correctores o de resolució de conflictes, s'han d'aplicar les mesures establertes per la legislació de la
infància i l'adolescència.
L'Administració educativa ha d'assegurar l'opció d'assistència lletrada gratuïta al professorat i a la resta
de personal dels centres públics i dels centres privats sostinguts amb fons públics que siguin víctimes de
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violència escolar, sempre que els interessos dels defensats i els de la Generalitat no siguin oposats o
contradictoris.
El curs 2017-18 tot el claustre va fer la Formació TEI (Tutoria Entre iguals) a nivell municipal.

66

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Escola Nova

Capítol 2. Drets i deures dels membres de la comunitat educativa

Secció 1. DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT
Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i de
qualitat. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la regulació orgànica del
dret a l'educació, tenen dret a:
Drets dels alumnes
a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats.
b) Accedir a la formació permanent.
c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d'aprenentatge i
n’incentivi i en valori l’esfor i el rendiment.
d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.
e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació.
f) Ésser educats en la responsabilitat.
g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de
cooperació.
h) Ésser educats en el discurs audiovisual.
i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a
situacions de desemparament.
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.
o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident.

Deures dels alumnes
●

Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents:

●

Assistir a classe.

●

Participar en les activitats educatives del centre.

●

Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.

●

Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.
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Els alumnes, a m s dels deures que especifica l’apartat 1, i sens perjudici de les obligacions que els
imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:
●

a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.

●

b) Complir les normes de convivència del centre.

●

c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.

●

d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.

●

e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.

Més els Deures Recollits en la carta de compromís del centre.

Secció 2. DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT

Llei d’Educació - Article 29
Els mestres i els professors, en l’e ercici de llurs funcions docents, tenen els drets específics següents:
a) E ercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l’article 10 , en el marc del
projecte educatiu del centre.
b) Accedir a la promoció professional.
c) Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent.

Els mestres i els professors, en l’e ercici de llurs funcions docents, tenen els deures específics següents:
a) E ercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del projecte
educatiu.
b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerància,
participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una societat democràtica.
c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per a la millora
contínua de la pràctica docent.

Més els Drets i Deures Recollits en l a carta de compromís del centre.

Absències del professorat:
Resolució de 24 d’octubre de 2012 per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències
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Registre d’absències
El director/a registra les absències del personal adscrit al centre mitjan ant l’aplicació informàtica de
l’e pedient d’absències disponible al portal ATRI. On s’e plicita el motiu de l’absència segons la
classificació següent:
a. Absència per motius de salut de durada mà ima d’un dia
b. Absència per assistència a consulta mèdica
c. Absència justificada
d. Encàrrec de serveis
e. Formació

El director/a del centre ar iva i t a disposició de les persones afectades, de la Inspecció d’Educació i del
consell escolar la documentació interna emprada per fer el control d’absències i els justificants
presentats.

Tanmateix, en cap cas no podran conservar-se els justificants documentals que continguin dades sobre
la salut de les persones (dades sobre diagn stic, proves mèdiques realitzades...), els quals s’hauran de
retornar a les persones interessades.

En cas que no es conservi cap documentació que justifiqui l’absència, caldrà dei ar constància a l’apartat
Observacions que l’absència ha estat correctament justificada mitjan ant documentació adequada i
suficient.

En cas d’absència injustificada, es registra a l’aplicació informàtica i es segueix el procediment especificat
a l’apartat Sup sits d'absència i manca de puntualitat dels professors. Aplicació de la deducció
proporcional d'havers.

Es recorda que les baixes per malaltia o IT (absència per motius de salut de durada superior a un dia) no
han de ser registrades a l’aplicació informàtica, ja que el control i seguiment d’aquestes llicències
correspon als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona. En aquests casos caldrà que el
director del centre segueixi les instruccions específiques que es detallen a continuació.

Justificació d’absències
sències per motius de salut de durada m ima d un dia
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Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una
durada mà ima d’un dia s’acreditaran documentalment mitjan ant justificació de presència o document
acreditatiu d’atenció mèdica, en el qual ha de constar el nom i cognoms del pacient, la data d’atenció
mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica.

Absències per assistència a consulta mèdica
L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball i els casos en què aquesta
circumstància no sigui possible han de quedar degudament justificats mitjançant justificant del centre o
consulta mèdica referit als horaris de visita o, excepcionalment, declaració escrita de la persona
interessada.

Els casos de tractaments de rehabilitació o de llarga durada s’han de justificar mitjan ant certificat del
centre o consulta corresponent, en el qual ha de constar la impossibilitat de rebre tractament fora de
l’horari de treball del pacient.

L’assistència a consulta mèdica es concedei pel temps indispensable per acudir i retornar i s’ha de
justificar documentalment mitjançant certificació mèdica, en la qual ha de constar el nom i cognoms del
pacient, el dia i l’hora de la cita prèvia, l’hora d’entrada i sortida de la consulta mèdica i les dades
identificatives del facultatiu signant (nom i cognoms, número de col legiat…).

Absències justificades
Com a absència justificada els directors dels centres registraran tots els permisos que són competència
del director i que estan detallats al document Llicències i permisos del personal docent. Per a la seva
justificació se seguiran els criteris que s’especifiquen en el document esmentat. Es podran registrar
també com a justificades les absències provocades per causes de força major, que hauran de
correspondre a fets o situacions que per la seva naturalesa no s’hagin pogut preveure ni evitar.

Absències per encàrrec de serveis
Les absències per encàrrec de serveis estan justificades quan en la seva concessió s’ha seguit el
procediment establert a l’apartat d’aquest document d’organització i funcionament que hi fa referència.
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Absències per motius de formació
S’inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de formació i altres
activitats formatives dins el Pla de formació permanent del professorat justificades amb la conformitat
de l’admissió de l’alumne.

Absències per motius de salut de durada superior a un dia (Baixa per malaltia o IT)
Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a un dia es justificaran necessàriament
mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la tramitació corresponent a la situació
d’incapacitat temporal. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la seva situació de baixa, ho
ha de comunicar al director del centre on està adscrit, fent-li arribar el comunicat de baixa com a molt
tard l’endemà de la seva e pedició.

La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els
comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el dia laborable següent, s a dir, el matei dia de
reincorporació al lloc de treball.

Els directors dels centres faran arribar els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de
gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d’Educació amb la mà ima urgència.

Procediment disciplinari sumari per faltes lleus de professorat

L’article 50. del Decret 102/2010 d’Autonomia, l’article 12 del Decret 155/2010 de direcció de centres
educatius, determinen que correspon al director imposar sancions disciplinàries per faltes lleus i que cal
fer-ho pel procediment sumari regulat en el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de
l’Administració de la Generalitat i que el Departament d’Ensenyament l’adaptarà a les seves
característiques. Aquesta adaptació està regulada a l’ordre ED /521/2010.

Faltes que es consideren lleus (art. 117 del text únic de la Llei de la Funció Pública aprovat pel D.
1/1997)
a) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions.
b) La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l’Administració.
c) La manca d’assistència al treball injustificada d’un dia.
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d) L’incompliment de la jornada i l’horari sense causa justificada, quan no
constitueixi falta greu.

En aquest sentit:
- És falta lleu si ha incomplert menys de 10 hores al mes.
- És falta greu (per tant, el director no podrà imposar sanció, només podrà
proposar incoació d’e pedient disciplinari) si ha faltat 10 h. o m s al llarg
d’un mes.
- Cal remarcar que no es pot computar el temps total d’absències
injustificades corresponents a diversos mesos.
e) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.
f) La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents de
servei, si no causa perjudicis greus.
g) L’incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta
l’e ecució de tasques incompatibles o que requerei in la compatibilitat prèvia.
h) L’incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no
constitueixin falta molt greu o greu.

Sancions aplicables a faltes lleus (art. 119 Llei de la Funció Pública)
a) Suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions, fins a 15 dies.
b) L’amonestació.
c) La deducció proporcional de retribucions, que pot ésser imposada com a sanció principal o accessòria
per les faltes de puntualitat i d’assistència.

Graduació de faltes i sancions (art. 120 te t únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la
Generalitat, aprovat pel D. 1/1997):

Per graduar les faltes i sancions, a m s del que objectivament s’ha comès o omès, actuant sota el principi
de proporcionalitat, cal tenir en compte:
a) La intencionalitat: descuit o negligència que pales i la conducta.
b) La pertorbació en el serveis públic d’educació.
c) Els danys produïts al centre educatiu públic o d’altres membres de la comunitat educativa.
d) La reincidència en les faltes.

72

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Escola Nova
e) La participació en la comissió o en l’omissió, com autor o inductor.

Passos a seguir en un procediment sumari per
faltes lleus
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Secció 3. DRETS I DEURES DELS PARES, MARES O TUTORS LEGALS DE L’ALUMNAT

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la legislació vigent
en matèria d’educació, tenen dret a rebre informació sobre:
a) El projecte educatiu.
b) El caràcter propi del centre.
c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.
d) La carta de compromís educatiu, i la responsabilització que comporta per a les famílies.
e) Les normes d’organització i funcionament del centre.
f) Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats e traescolars i els serveis que s’oferei en, el
caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, l’aportació econ mica que, si
escau, els comporta i la resta d’informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts.
g) La programació general anual del centre.
h) Les beques i els ajuts a l’estudi.

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats al centre tenen dret a rebre informació sobre
l’evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el Departament ha de preveure els mitjans
necessaris perquè els centres, el professorat i altres professionals puguin oferir assessorament i atenció
adequada a les famílies, en particular per mitjà de la tutoria.

Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del
centre, el dret i el deure de participar activament en l’educació de llurs fills, el deure de contribuir a la
convivència entre tots els membres de la comunitat escolar i el dret de participar en la vida del centre
per mitjà del consell escolar i dels altres instruments de què es dotin els centres
en exercici de llur autonomia.

El Govern ha de promoure, en el marc de les seves competències, les mesures adequades per a facilitar
l’assistència de mares i pares a les reunions de tutoria i l’assistència de llurs representants als consells
escolars i als altres òrgans de representació en què participin.

També Drets i Deures recollits en la carta de compromís del centre.
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7.

PROTOCOLS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

El Projecte de Convivència del centre ha d’incloure la concreció de protocols de prevenció, detecció i
intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència en els seus
projectes. Els centres poden adaptar a la seva realitat i necessitats específiques els protocols per a la
millora de la convivència del Departament d'Educació. Tenint en compte que els protocols es van
actualitzant al llarg del temps incorporem els enllaços per a tenir la informació actualitzada en el
moment que es pugui necessitar.
Veure més informació sobre el Projecte de convivència a la WEB de Departament d’Educació

7.1. Protocol d’intervenció en cas de conflicte greu
Protocol actualitzat al següent enllaç protocol d intervenció en cas de con licte reu

7.2. Protocol detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves Organitzats i
Violents)
Protocol actualitzat al següent enllaç protocol detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de
Joves Organitzats i Violents.

7.3.

Protocol maltractament infantil i adolescent

Protocol actualitzat al següent enllaç protocol maltractament infantil i adolescent

7.4.

Protocol Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius

Protocol actualitzat al següent enllaç Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als
centres educatius

7.5.

Protocol Prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació
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Protocol actualitzat al següent enllaç Prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i
discriminació

7.6. Protocol Prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament
entre iguals
Protocol actualitzat al següent enlla Prevenció, detecció i intervenció davantl’assetjament i el
ciberassetjament entre iguals

7.7. Protocol Prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones
LGBTI
Protocol actualitzat al següent enlla Prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a
persones LGBTI

7.8. Protocol Prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers
treballadors dependents del Departament d’Ensenyament
Protocol actualitzat al següent enllaç Prevenció, detecció i actuació davant de violència envers
treballadors depenents del Departament d’Ensenyament

7.9.

Protocol Prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat

Protocol actualitzat al següent enllaç Prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista
entre l’alumnat

7.10. Protocol Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant
situacions d’absentisme
Protocol actualitzat al següent enlla Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció
davant situacions d’absentisme
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7.11. Protocol d’actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió
d’una infracció penal
Protocol actualitzat al següent enllaç protocol actuació amb menors de catorze anys en situacions de
conflicte o comissió d’una infracció penal

8.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

El seguiment d’aquests projecte viu es farà a trav s de la comissió de convivència a les PGA
(Programació General Anual) i la Mem ria de cada curs i mitjan ant reunions de l’Equip Directiu.
S’informarà d’aquestes reunions amb la finalitat que el personal de l’escola pugui fer els seus comentaris
i/o aportacions. (ANNEX 2 Resum seguiment memòries anuals objectius generals, ANNEX 3 Resum
seguiment memòries anuals actuacions per temes.)
Un cop el document base hagi estat completat i presentat al Claustre, restarà a disposició dels membres
del Consell Escolar de cara a poder fer les esmenes que considerin oportunes, abans de la seva aprovació
definitiva.

Cal tenir present que al llarg dels anys es poden enriquir molt més les actuacions . Amb el temps el
Projecte de convivència evolucionarà i trobarem necessari afegir i replantejar actuacions en relació als
temes i objectius que ens hem plantejat.

Tots els objectius que es presenten al Pla anual s’avaluaran a la mem ria a trav s d’uns indicadors de
manera descriptiva i quantitativa.

Grau d’aplicació tenint en compte que vol dir si s’ha fet all programat.

VALOR 0%
Sense evidències o

VALOR 25%
Alguna evidència

VALOR 50%
Evidències

VALOR 75%
Evidències clares

VALOR 100%
Evidències total

anecdòtiques

Grau de qualitat d’execució tenint en compte que vol dir si s’ha fet com estava programat a nivell
metodològic.
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Depenent de l´actuació la valoració serà quantitativa en relació al grau de qualitat d’execució tenint en
compte com a indicador de procés. Es valorarà tenint en compte els següents valors:
VALOR 0%
No s´ha fet.

VALOR 25%
S´ha iniciat

VALOR 50%

VALOR 75%

En procés de

En procés de

desenvolupament

finalització

VALOR 100%
Finalitzat

Grau d’impacte tenint en compte que vol dir com hem a aconseguit allò proposat.

VALOR 0%
Sense evidències o

VALOR 25%
Alguna evidència

VALOR 50%
Evidències

VALOR 75%
Evidències clares

VALOR 100%
Evidències total

anecdòtiques

Depenent de l´actuació la valoració serà quantitativa en relació al grau de satisfacció tenint el compte
com a indicador de procés.. Es valorarà tenint en compte els següents valors:
VALOR 0%
Gens satisfactori

VALOR 25%
Poc satisfactori

VALOR 50%
Satisfactori

VALOR 75%
Força Satisfactori

VALOR 100%
Molt satisfactori

Si es valora oportú s’incorporarà a la mem ria la concreció del moment de desenvolupament on es
troba cada actuació.
F

P

I

A

C

FORMACIÓ

PLANIFICACIÓ

IMPLEMENTACIÓ

AVALUACIÓ

CONSOLIDACIÓ
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9.

ANNEX

Annex 1- Documents mediació
Annex 2- Resum seguiment memòries anuals objectius generals
Annex 3- Resum seguiment memòries anuals actuacions per cada tema.
Annex 4- Documents escola al dia
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Annex 1
RECULL DE MEDIACIONS REALITZADES
Trimestre ___________Curs escolar___________
DATA

MEDIADOR/A

PARTICIPANTS

FETS

ACORDS
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Acta de mediació
MEDIACIÓ ESCOLAR CURS _____________

Alumne/a.-

Curs.

Data:

1.- Fets. Que ha passat?:

2.- Quina part de responsabilitat tinc jo?
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3.- A que em comprometo per canviar la situació:

Signatura:

Signatura mediador/a:

ANNEX 2:
Resum seguiment memòries anuals objectius generals
Objectius generals
1. Assegurar i garantir la
participació, la implicació i el
compromís de tota la
comunitat escolar.

Objectius específics
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.
1.2 Elaborar una diagnosi participativa sobre la situació de la convivència en el
centre.
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1.3 Crear els espais necessaris per afavorir la participació dels diferents sectors de
la comunitat en l'elaboració del projecte.
1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.
2.1 Potenciar les competències socioemocionals.
2. Ajudar cada alumne a
relacionar-se amb si mateix,
amb els altres i amb el món.

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

2.4 Potenciar la competència social i ciutadana de l'alumnat.
2.5 Educar en el valor de la norma i potenciar la participació de l'alumnat en la seva
elaboració.
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.

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

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

4.2 Organitzar el servei de mediació al centre amb la participació dels diferents
membres de la comunitat escolar.
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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.

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

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

ANNEX 3
PLANIFICACIÓ VALORS I ACTITUDS: EDUCAR EN EL RESPECTE

Resum seguiment memòries anuals actuacions
Actuacions Educar en el
respecte

Temporització

85

Indicador

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Escola Nova
Establir les mesures
necessàries i els
compromisos entre família i
tutor del centre en els
continguts específics
addicionals de la carta de
compromís educatiu per
estimular l'educació en el
respecte. Recurs H2
Establir normes de
conducta que vetllin pel
respecte envers els adults.
Recurs D1
Implicar la comunitat escolar
en la cura i manteniment de
les instal•lacions del centre.
Recurs F1
Incloure en la memòria
anual la valoració de les
actuacions realitzades per
promoure l'educació en el
respecte, elaborant, si
escau, propostes de millora.
Recurs I2
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Escola Nova
Participar en projectes per
despertar el valor del
respecte a l'entorn i el
compromís cívic en el nostre
alumnat (campanyes de
sostenibilitat,
mediambientals, de
reutilització i reciclatge de
materials, campanyes de
reducció del consum
energètic, etc.). Recurs F3
Promoure un lideratge
positiu per part del
professorat per tal de
facilitar el reconeixement de
la seva autoritat moral.
Recurs D2

Promoure, com a mesures
correctores a les conductes
contraries a les normes de
convivència,.Recurs F2
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Escola Nova
Recollir el grau de
satisfacció dels diferents
agents de la comunitat
escolar. Recurs I1

Resum seguiment memòries anuals actuacions

PLANIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: GESTIÓ I RESOLUCIÓ

POSITIVA DELS CONFLICTES

Actuacions gestió i resolució
positiva dels conflictes
Determinar el grau
d'impacte en la millora del
clima de convivència del
centre de l'aplicació
d'estratègies d'intervenció i
resolució positiva del
conflicte en la intervenció
davant conflictes lleus.
Recurs H2

Temporització

88

Indicador

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Escola Nova
Establir les mesures
necessàries i els
compromisos entre família i
tutor del centre en els
continguts específics
addicionals de la carta de
compromís educatiu per
estimular la implicació de les
famílies i els alumnes del
cicle superior d'educació
primària. Recurs J1
Incloure en la memòria
anual la valoració de les
actuacions realitzades en la
resposta als conflictes lleus i
elaborar, si s'escau,
propostes de millora. Recurs
H3
Oferir, en el marc del Pla de
formació de centre,
formació al professorat i, si
escau, a les famílies, al PAS i
a l'alumnat, sobre la gestió i
resolució positiva dels
conflictes. Recurs F1

89

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Escola Nova
Recollir el grau de
satisfacció dels diferents
agents de la comunitat
escolar sobre l'aplicació de
mesures d'intervenció i
resolució dels conflictes per
intervenir davant dels
conflictes lleus. Recurs H1
Treballar en xarxa i de
manera efectiva amb els
agents de l'ordre, els
mediadors de la zona i altres
agents socials. Recurs C2

Resum seguiment memòries anuals actuacions
Actuacions La Norma

PLANIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: LA NORMA

Temporització

90

Indicador

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Escola Nova
L'adenda que es faci a la
carta de compromís tant de
la família, alumne com
centre, cal que s'estableixi
en una reunió conjunta
entre la família, tutor/a i
algun membre del equip
directiu.
(Centre)
Definir en les NOFC les
mesures correctores,
sancionadores i educadores
corresponents a
l'incompliment de les
normes. Recurs C5
Difondre les normes de
convivència amb un
llenguatge que sigui
accessible a totes les
persones de la comunitat
escolar. Recurs C1
Donar a conèixer a les
famílies les Normes
d'organització i
funcionament de centre
(NOFC). Recurs A2
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Escola Nova
Elaborar un protocol
d'intervenció per a
l'aplicació de les normes de
convivència en la vida
ordinària del centre. Recurs
C2

Establir les mesures
necessàries i els
compromisos entre família i
tutor del centre en els
continguts específics
addicionals de la carta de
compromís educatiu per
garantir el compliment de
les normes per part de
l'alumnat. Recurs H2
Facilitar espais de trobada
entre l'alumnat per poder
avaluar el compliment de les
normes i elaborar noves
propostes. Recurs G2
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Escola Nova
Facilitar la participació de
les famílies en l'elaboració i
gestió de la norma (consell
escolar, comissió de
convivència, comissions
mixtes de treball, etc.).
Recurs A1
Organitzar conjuntament
amb l’AFA activitats per
conèixer, millorar i difondre
la normativa del centre.
Recurs A3
Potenciar als delegats del
Consell d’infants com a
òrgans que poden fer el
seguiment de les normes i la
seva aplicació. Recurs G1
Seguir les instruccions
establertes pel Departament
d'Educació per fer arribar les
bones pràctiques que el
centre realitza i que se'n faci
difusió. Recurs F1
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Escola Nova

ANNEX 4

Recomanacions valoració neteja de l’aula
hauran de valorar com han deixat l’aula per la tarda.
Tindran un encarregat/da que observarà com queda l’aula a les 16:30 i valorarà mitjançant una etiqueta l’estat d’aquesta.
L’encarregat/da revisarà:
Estan les taules ben col·locades?
-

Els alumnes/ as

-

Hi ha objectes al terra?

-

Estan les eines al seu lloc?

-

Les llums estan apagades?

-

Les finestres es queden tancades?

-

La biblioteca d’aula queda recollida?

-

S’han quedat els calaixos ben endreçats?

-

Estan els ventiladors apagats?

-

Hi ha papers pel terra?

-

Estan les cadires pujades?

-

S’han apagat els ordinadors?

-

Utilitzen adequadament les papereres de reciclatge?

Es important que es fixi en aquests ítems per tenir una visió realista i objectiva de quin es l’estat de l’aula quan marxen.
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Escola Nova

Assignaran el color verd quan l’aula estigui endreçada i compleixi amb tots els ítems.
Posaran el color groc quan faltin alguns ítems per realitzar.
Utilitzaran el color vermell quan l’aula estigui desendreçada i faltin per fer la majoria dels ítems.
El personal de neteja valoraran com es troben l’aula. Revisaran tots els ítems anteriorment mencionats. És necessari que siguin
curosos/es a l’hora de valorar.
Pels matins els encarregats/des d’ordre i neteja compararan les qualificacions dels pòsters i ho comentaran amb la resta de la classe.
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