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INTRODUCCIÓ 

El document PROJECTE de CONVIVÈNCIA que a continuació presentem és 

l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per 

capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la 

gestió positiva dels conflictes.  

 

Aquest document és fruit de l’anàlisi de la realitat del nostre centre per part del 

personal del centre, per les famílies i sobretot per l’alumnat i incorpora aspectes que 

ja es treballen diàriament a l’escola i noves propostes a desenvolupar. 

 

El Projecte de Convivència es basa en la pedagogia de l’estimació i el respecte i és 

en aquest sentit que es convida a tota la comunitat educativa a establir una 

comunicació fluïda, sincera i discreta que ajudi a tots els agents implicats, això és 

alumnat, famílies, professionals i personal de l’escola, a ajudar-se entre tots a ser 

millors persones i actius en pro d’un món millor. En aquest sentit es considera que el 

Projecte de Convivència ha de tenir la màxima difusió entre tots els membres que 

formen la comunitat educativa i ha d’estar obert a tots ells. Alhora, és important que 

tothom qui estigui relacionat en la formació dels infants conegui les activitats que es 

realitzen al nostre centre educatiu, per tal de treballar en el mateix sentit i reforçar 

des de l’escola i la família l’aprenentatge dels alumnes, la maduresa de la seva 

personalitat així com afavorir la detecció de qualsevol conflicte per tal de resoldre’l. 

 

 

 

 

 

 

Per educar en la convivència caldrà basar-se en les relacions humanes, capacitar les 

persones per saber trobar allò que ens uneix més que el que ens diferencia, i 

promoure el coneixement de tots els membres de la comunitat educativa per així 

establir unes relacions de respecte, atès que aquest coneixement és la base de 

l’estimació 

 

“Conviure significa viure plegats i en bona relació. La convivència demana la formació integral 

de la persona, i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la participació democràtica, la 

inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva de 

conflictes i la cultura de pau. La convivència comporta una consciència de la pròpia identitat 

que implica l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinença i contribució personal a la societat.” 

(Projecte de Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016) 
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Aquest document pretén mostrar el conjunt de valors que es viuen i transmeten a 

l’escola i les activitats que es realitzen per tal de promoure una bona convivència que 

capaciti els alumnes i per a què creixin en harmonia i llibertat alhora que dóna les 

bases d’una gestió positiva dels conflictes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d’una societat oberta i 

complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les generalitzacions i a 

partir de la gestió positiva dels conflictes. Aquests són els fonaments d’una escola 

inclusiva i d’una educació intercultural que han de contribuir a garantir la igualtat i a 

respectar la diversitat en una societat més cohesionada i menys excloent”.(Projecte de 

Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016) 
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1. DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ 

Dades del centre 

Codi: 08002629 
Nom: Les Acàcies 

Titularitat: Públic 
Adreça: c. Pujades, 252-270 

Telèfon: 933070033 
Adreça 
Electrònica: 

a8002629@xtec.cat 

 

Contextualització 

Una mica d'història: 

L'any 1961 es va construir el Col·legi Públic Lope de Vega a la Plaça Josep 

Trueta, en els terrenys que abans havia ocupat el club de futbol Júpiter, al 

barri de Poblenou de Barcelona. L'edifici escolar va servir durant molts anys 

per impartir Educació Primària, una doble línia per a nens i nenes, separats 

en dos espais diferenciats de l'edifici, i Formació Professional a l'espai del 

soterrani.  

A principis dels anys 80 es van enderrocar les parets divisòries i el centre va 

començar a impartir la coeducació, alhora que es va deixar d'impartir F.P.  

L'escola ha sofert diverses reformes en la seva estructura física, degudes 

principalment a la necessitat d'adequar l'edifici al moment educatiu de cada 

època i s'han adaptat espais en moments de forta demanda. Acabant el curs 

2008/2009, la proposta d'ampliació del centre a doble línia va motivar la 

realització de noves obres d'ampliació i millora i el canvi de nom (escola Les 

Acàcies). 

 

Indicadors socioeconòmics: 

L'entorn és d'un nivell socioeconòmic i cultural mitjà, amb un índex d'atur baix. 

L'activitat econòmica del barri es basa principalment en el petit comerç, la 

indústria i els serveis. A l'actualitat, a l'escola conviuen alumnes i famílies 

d'unes 25 nacionalitats diferents, amb una gran diversitat sòcio-cultural i 

econòmica. La gran majoria dels nens i les nenes de l'escola viuen pel barri i 

són fill/es de famílies amb recursos. Malgrat tot, no hem d'oblidar que 

continuen existint a l'escola casos de famílies amb situacions laborals 
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precàries i amb diferències culturals que es reflecteixen en diversos moments 

de la vida escolar dels seus fills/es. 

 

Projectes: 

Actualment a l'escola hi ha consolidats els següents projectes: 

-Pla d'Acció Tutorial : L'acció tutorial l'exerceix de forma compartida tot el 

professorat, atès que l'activitat docent implica, a més de la implicació dels 

ensenyaments propis de l'àrea, el seguiment i l'orientació del procés 

d'aprenentatge dels i les alumnes i l'adaptació dels ensenyaments a la 

diversitat de necessitats educatives que es presenten.Cada nivell té una 

programació actualitzada i molt ben elaborada per a dur a terme a l'hora de 

tutoria. 

- "Eco-Acàcies".Escoles + sostenibles: Programa pensat per facilitar la 

implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari de construir 

un món millor i més sostenible, començant per la intervenció de l’entorn més 

immediat. 

- Global scholar: Programa d’intercanvi internacional que connecta estudiants 

de 10 a 13 anys d’arreu del món. L’alumnat treballa de forma cooperativa en 

una plataforma digital. 

- Cooperar per aprendre/ Aprendre per cooperar : El treball cooperatiu és una 

eina d'aprenentatge en la qual els alumnes s'organitzen en petits grups per 

treballar amb la intenció d'aconseguir metes i objectius comuns. 

-GEP, Generació Plurilingüe : Els objectius generals del programa són 

promoure l’aplicació a l’aula de metodologies per a l’aprenentatge integrat de 

continguts i llengua estrangera (AICLE); fomentar el desenvolupament de 

projectes interdisciplinaris en llengua estrangera, i oferir pautes per a 

l’organització educativa i el disseny curricular. A través del GEP també es vol 

reforçar el treball cooperatiu entre el professorat, fomentar la innovació 

educativa i promoure l’intercanvi de bones pràctiques entre els centres 

educatius participants. 

-KA101:Ampliando Horizontes: Programa de la UE per a l’educació, la 

formació, la joventut i l’esport a Europa. Oferirà a l’escola, al llarg dels propers 

tres cursos, la possibilitat de conèixer en primera persona i compartir 
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experiències amb escoles de Dinamarca, Finlàndia i Lituània. 

- Racons 

- Treball per projectes 

 

2. MARC LEGAL 

El present document es basa en la normativa vigent que tot centre de la Generalitat 

de Catalunya ha de contemplar: 

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

l’obligatorietat que tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin dins el 
Projecte educatiu de centre. 

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

programades 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 és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha 
d’expressar el projecte educatiu de cada centre. Els centres han d’establir mesures 
de promoció de la convivència. 

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, disposa a 
l’article 23.2 que les normes d’organització i funcionament del centre han 

d’incorporar les mesures de promoció de la convivència establertes en el centre. 

El Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, reforça el 

caràcter educatiu que han de tenir els processos i les accions que s'emprenguin, tant 
per prevenir com per corregir conductes inadequades. A l’article 6 s’estableix que a 

cada centre s’ha de constituir una comissió de convivència. 

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

Projecte educatiu de centre, determina que els centres educatius del Servei 
d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de convivència en el 

marc del seu Projecte educatiu, en un termini màxim de tres anys a partir de la data 
de publicació. 

A més d’aquesta normativa general, a cada tema que es desenvolupa en el projecte 

de convivència es recull una normativa específica. 
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3. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

Recollida de dades 

El projecte de convivència de centre és un document que engloba el conjunt 

d’accions encaminades a la millora de la convivència. Elaborar aquest projecte 

global amb la participació de tota la comunitat i de manera coordinada amb l’entorn, 

comporta un espai previ de reflexió conjunta que anomenem sensibilització.  

Aquesta eina de sensibilització té 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 es 

van plantejar a alumnes ( de 3r a 6è), mestres, personal PAS i famílies. 

Cada sector  va reflexionar de manera separada i, després, entre els membres de la 

Comissió de Convivència es va fer una posada en comú per tal de detectar punt forts 

i punts febles. 

A més a més, de l’eina de sensibilització, la Comissió de Convivència va omplir la 

Diagnosi global de la convivència de l’aplicació informàtica que constitueix un recurs 

que pretén facilitar l’elaboració d’una diagnosi global i de forma participada que 

determini les necessitats del centre en relació amb l’estat de la convivència. 

Resultats 

De l’anàlisi d’aquest dos recursos utilitzats en la diagnosi del nostre centre per a 

començar l’elaboració del nou Projecte de la Convivència vam arribar a la següent 

conclusió respecte els diferents temes tractats: 

 
Punts molt forts 

- Comunicació 
- Educar en el respecte 

 
 
Punts forts 

- Absentisme 
- Acollida 
- Coeducació 
- Conflictes greus 
- Educació per a la Pau 
- Educació socioemocional  
- Participació 
- Inclusió 

 

 
 
Punts febles 

- Educació Intercultural 
- Estructura i gestió de recursos 
- Norma 
- Educar en l’esforç i la responsabilitat. 

 
Punts molt febles 

- Gestió i resolució positiva dels conflictes. 
- Educar en la gestió positiva dels conflictes. 
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4. OBJECTIUS GENERALS, ESPECÍFICS I INDICADORS 
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Objectiu general Objectiu específic Indicadors 

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

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. 
  

  

• Relació d'actuacions específiques de sensibilització 
(xerrades al claustre, reunions informatives..)sobre la 
necessitat de potenciar l'educació en la gestió positiva 
dels conflictes. 
• Anàlisi dels conflictes que es donen al centre i fer-ne el 
retorn al professorat com a punt de partida del debat i la 
reflexió 
 

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

• Existència d'una diagnosi sobre la situació de la 
convivència al centre on han participat alumnes, famílies i 
mestres. 
 

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. • Existència de la comissió de convivència on participa un 
mestre representant de cada cicle i l'equip directiu. 
• Nombre de reunions/periodicitat de la comissió de 
convivència. La comissió es reuneix 6 sessions al llarg del 
curs i en funció de les necessitats. 
 

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

2.1 Potenciar les competències socioemocionals. 
  
 
 

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial d'actuacions per 
desenvolupar les competències socioemocionals de 
l'alumnat.  
• Potenciar les dinàmiques de grup dins del l'aprenentatge 
cooperatiu. 
 

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

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial d'actuacions per 
treballar la gestió positiva dels conflictes  
• Relació d'estratègies del centre que afavoreixen la gestió 
positiva dels conflictes (racó de diàleg, pràctiques 
restauratives, tutories individuals). 
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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. 
  
 

• Relació d'actuacions orientades a l'educació en valors 
recollides en el PAT. 
• Promoure l'ajuda entre iguals en el centre. 
 

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

• Inclusió en el currículum d'accions orientades a 
potenciar l'anàlisi crítica i la presa de decisions (espais 
d'educació infantil, treball per projectes, aprenentatge 
cooperatiu). 
• Inclusió en l'acció tutorial d'accions orientades a 
potenciar l'anàlisi crítica i la presa de decisions 
 

2.5 Educar en el valor de la norma i potenciar la 
participació de l'alumnat en la seva elaboració. 
 

• Inclusió en l'acció tutorial d'accions orientades a educar 
sobre el valor de la norma per a la convivència en tots els 
espais de la comunitat educativa. 
• Participació de l'alumnat en l'elaboració de les normes 
d'aula i els acords en el marc de l'acció tutorial. 
 

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

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

• Existència i difusió de protocols d'acollida de l'alumnat i 
les famílies. 
• Recollir les actuacions per acollir el professorat nou i 
elaborar un protocol. 
• Relació d'activitats en el marc de l'acció tutorial per a 
l'acollida del nou alumnat . 
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3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i valori les 
diferències en un marc de valors compartits. 
 

• Relació d'estratègies metodològiques a l'aula que 
afavoreixen la interrelació dels alumnes  
• Relació d'accions orientades a fomentar el coneixement 
mutu.  
• Existència d'unes pautes d'ús de llenguatge inclusiu que 
donin el mateix protagonisme a tot l'alumnat.  
• Relació d'accions orientades a fomentar la diversitat 
cultural i religiosa. 
 

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

 Percentatge d'alumnes que realitzen activitats 
complementàries (natació, sortides, colònies) en el 
centre educatiu.  

 Percentatge d'alumnes que realitzen activitats 
extraescolars en el centre educatiu.  

 Fer difusió de l'agenda del districte de Sant Martí 
mitjançant la pàgina web de l'escola. 

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

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

• Relació d'actuacions de sensibilització portades a terme 
en el centre  

 Revisió i recull de les activitats relacionades amb la 
importància del diàleg i la gestió positiva dels conflictes 
en els Plans d'Acció Tutorial del centre. 

 

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.  

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

• Desenvolupament dels continguts sobre els drets 
humans i la comprensió crítica del món. 
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5.3 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de 
recursos que afavoreixin la convivència i el clima escolar. 
 

• Existència d’espais dins l’horari escolar per a l'acció 
tutorial  
• Existència de pautes d'organització dels espais escolars 
per afavorir la convivència 
 

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

• Relació d'eines i canals de comunicació del centre que 
afavoreixin la comunicació entre els diversos sectors de la 
comunitat escolar (correu electrònic, taulell de novetats, 
Dinantia...). 
• Existència de canals de comunicació entre les famílies i 
els seus representants al consell escolar 
• Existència de canals de comunicació entre el professorat 
i els seus representants al consell escolar 
• Existència de canals de comunicació entre el personal 
d'administració i serveis i el seu representant en el consell 
escolar 
• Relació d'estratègies de projecció i comunicació externa 
del centre (webs, blocs, xarxes socials) 
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5.ACTUACIONS PREVISTES 

 
Àmbits i nivells d’actuació del projecte de convivència 

 
 

5.1. Valors i actituds   (PREVENCIÓ) 

 
5.1.1. Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 

QUÈ ENTENEM PER GESTIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES? 
 

Definim el conflicte com una situació en la qual dues o més persones estan en 

desacord perquè els seus interessos són incompatibles o bé els perceben així. 
 
L’ educació en la gestió positiva dels conflictes té com a objectiu primordial 

proporcionar a l’alumnat les eines, les estratègies i habilitats necessàries per 

entendre el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge i gestionar-lo de 
manera constructiva  per tal de transformar-lo eliminant els factors violents. 

 

Aquest procés educatiu té una vessant individual i una de grupal. 
 A nivell individual, l’objectiu serà el desenvolupament de les 

competències necessàries per gestionar els conflictes positivament, de 
manera autònoma i responsable. 

 A nivell grupal, caldrà promoure la cohesió de grup,  , la presa de 

decisions de manera consensuada i el treball cooperatiu per tal de 
potenciar un clima que faciliti les relacions interpersonal. 

 
Cal introduir un nou enfocament en la gestió positiva de conflictes en l’àmbit 
escolar que contempli, a més de la cultura de la mediació, les pràctiques 
restauratives. 
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La cultura de la mediació, és una eina de gestió positiva de conflictes. Promou 

els canvis necessaris perquè cada persona afronti els conflictes convertint-se en 

part de la solució. D’aquesta manera promou l’enfortiment personal i la capacitat 
d’aprofitar els conflictes per transformar la realitat, partint de la 

responsabilització de les parts afectades i de la gestió democràtica de la 
convivència.  
 
Les pràctiques restauratives són eines que pretenen millorar la convivència a 

traves de la creació de vincles, de fer comunitat i abordar el conflicte des de la 

reparació del dany i el restabliment de les relacions personals. Promouen la 
participació de tot l’alumnat implicat en processos que els permeten 
responsabilitzar-se de les seves accions i comprometre’s en les solucions 
 
 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 
   Actuacions 

 
C

e
n

tr
e
 

Incloure la valoració de les actuacions destinades a educar en la 
gestió positiva del conflicte en la memòria anual, elaborant, si s’escau, 
propostes de millora. 
  
Programar actuacions específiques de sensibilització (claustres, 
reunions informatives, comissions mixtes, etc.) sobre la necessitat de 
potenciar l'educació en la gestió positiva dels conflictes. Recurs A1 
  
Recollir en el PEC de centre l'educació en la gestió positiva de 
conflicte. Recurs B1 
  
 Aprofitar la celebració de dates reconegudes internacionalment per 
impulsar l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la millora del 
clima de convivència (DENIP, dia de la prevenció de la violència 
contra les dones, dia dels drets humans, etc ). Recurs D2 
 
 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 
educar en gestió positiva dels conflictes. Recurs G1 
  
 Potenciar el treball cooperatiu i el treball per projectes en tots els 
àmbits del centre educatiu per afavorir les relacions assertives. 
Recurs D1 

 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.7j90nqdcgwgl
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.irc52qfrqusw
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.x2o56hio7zwr
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.h4i6vutgehoy
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.y4xs4glfmj49
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Programar, des del PAT, activitats per desenvolupar la competència 
social dels alumnes (habilitats cognitives -ensenyar a pensar-, 
habilitats socials, educació emocional -com relacionar-se amb un 
mateix i amb els altres-, etc.). Recurs B1 
  
 Compartir i utilitzar, per part del professorat, diferents models de 
gestió positiva de conflictes (la negociació informal i formal, 
l'arbitratge, la mediació, etc.). Recurs H1 
  
 Elaborar protocols consensuats per l'equip docent amb orientacions 
per a la gestió efectiva de conflictes a l'aula (establiment de límits, 
advertiments, compromisos, etc.). Recurs H3 
  
 Promoure a les diferents àrees curriculars metodologies que 
contribueixen a educar en la gestió positiva dels conflictes com el 
treball cooperatiu i el treball per projectes. Recurs B3 
  

 

 
E

n
to

rn
  Conèixer els recursos del territori en relació a l'educació en la gestió 

positiva dels conflictes. Recurs E1 
  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.3o8egjjwz5fc
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7gx3ml3hgn0p
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.i24eeg7f5nbx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.8l39auvcggfo
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
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5.2. Resolució de conflictes (INTERVENCIÓ) 

 
5.2.1. 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 (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació), 
quan no siguin de caràcter greu, i també les faltes d’assistència a classe i de 

puntualitat. 

 
Els conflictes lleus són font de malestar i dificulten el dia a dia en el centre. Són 

conductes a les quals, sovint cal dedicar molt de temps i d’esforços i que tenen 
efectes negatius sobre el clima relacional i sobre el procés d’ensenyament  
aprenentatge. 

 
Moltes d’aquestes conductes disruptives es poden evitar o minimitzar plantejant 

estratègies de gestió eficaç d’aula que inclouen, entre d’altres, la diversificació 
de metodologies, el treball en equip, el treball per projectes, les programacions 
multinivell, etc. Així mateix, en educar en la gestió positiva de conflictes i 

afavorir l’adquisició d’estratègies proactives, possibilita que l’alumnat sigui 
competent  per resoldre el conflicte en la seva fase inicial i entendre el conflicte 

com una oportunitat d’aprenentatge i gestionar-lo de manera constructiva. 
  
En el cas que, malgrat les mesures preventives i proactives tant a nivell 

individual com grupal, el conflicte es produeixi o persisteixi, caldrà posar en 
marxa estratègies d’intervenció. En aquest sentit, les Normes d’organització i 

funcionament del centre recullen quines són las conductes considerades faltes 
lleus i determinen les mesures correctores i sancionadores oportunes. 
Aquestes tenen un caràcter reparador i restauratiu, així mateix poden incloure 

alguna activitat d’utilitat social per al centre o l’entorn.  
 

Igualment les mesures correctores i sancionadores contribueixin al procés 
educatiu dels alumnes, vetllant per la protecció dels drets dels afectats i 
assegurant el compliment del seus deures: Igualment s’ha de garantir la 

continuïtat de les activitats del centre amb la mínima pertorbació de l’alumnat i 
professorat, emprimant  mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 
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  Actuacions 

 
C

e
n

tr
e
 

 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 a les NOFC, les normes d'ús del pati i altres espais 
(passadissos, entrades i sortides del centre, etc.) així com el 
funcionament de la vigilància d'aquests espais. Recurs C5 
  
 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 
  
 Incloure en les NOFC que les mesures sancionadores vagin 
acompanyades de mesures educatives i/o d'utilitat social per al 
centre. Recurs C2 
  
 Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al 
professorat i a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre la gestió i 
resolució positiva dels conflictes. Recurs F1 
  
 Programar actuacions específiques de sensibilització (claustres, 
reunions informatives, comissions mixtes, etc.) sobre la necessitat, 
davant els conflictes lleus, d'implementar estratègies de gestió i 
resolució positiva dels conflictes i el servei de mediació. Recurs A1 
  
 Recollir en els documents de centre (PEC, PAT, PGA...) les 
estratègies de gestió positiva del conflicte que s'aplicaran davant les 
irregularitats o faltes comeses per l'alumnat que afectin la 
convivència. Recurs B1 
 
Desenvolupar en el marc de l'Acció Tutorial actuacions concretes 
perquè l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva. 
(Centre) 
 
 
 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.50je52x35f31
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.v1zavgig0aju
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.f43toiqqv1qn
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.apj0772pd58v
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.dw2wdetia1bb
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.6ckq3nv3dzf9
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.kv5kosiy5xhy
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Donar a conèixer a l'alumnat les normes de convivència del centre i 
les seves conseqüències si no es compleixen. 
 (Centre) 
 
 Ajudar l'alumnat a reflexionar després de realitzar una acció, a fer-
se'n responsable i a assumir les conseqüències que se'n poden 
derivar. Recurs E4 
  
 Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les actuacions i les 
estratègies a dur a terme a l'aula. Recurs I3 
  
 Crear un espai de reflexió compartida docent - alumne per tractar les 
situacions conflictives que es donen a l'aula. Recurs E2 
  
 Donar a conèixer a l'equip docent els protocols d'intervenció enfront 
els conflictes lleus i les conductes disruptives que tenen lloc a l'aula. 
Recurs I2 
  
 Incloure en les reunions d'equip docent l'anàlisi de conflictes, les 
possibles causes i les propostes de millora. Recurs I1 
  
 Reflexionar sobre com afecta l'actitud individual en el clima de 
convivència d'aula i assumir compromisos de millora. Recurs E3 
  
 Utilitzar els canals de comunicació que ofereix la tutoria individual. 
Recurs E1 
  

 

 
E

n
to

rn
  Intercanviar experiències i estratègies al voltant de la gestió i el 

tractament dels conflictes lleus. Recurs B1 
  

 

 

5.3. Organització de centre (ORGANITZACIÓ) 

5.3.1. Estructura i gestió de recursos 

QUÈ ENTENEM PER ESTRUCTURA I GESTIÓ DE RECURSOS? 

És la implementació eficient i eficaç dels recursos humans i materials del centre 

educatiu orientats a assolir uns objectius determinats. 

QUÈ CAL CONSIDERAR? 

-La gestió de recursos humans i materials 

Organització i gestió de les persones (alumnat, docents, famílies i altres 

professionals), com s’agrupen, quines funcions duen a terme, com es 

relacionen. I la gestió dels materials. 

-La gestio del temps i l’espai 

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jg9qiqmzbr9q
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.gfnbtkguu3uv
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.uc8ibr8egpp5
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.biel23pxsm84
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jv6znckao4xt
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.3p8ppoibvbo0
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.bo2ub2zbpg85
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.9q3cq4t6u88
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Com a recurs funcional que es concreta bàsicament en l’horari  i el calendari i 

la dels espais “propis”, compartits, específics… 

-La gestió del coneixement i el lideratge 

El conjunt de metodologies, pràctiques i tecnologies que faciliten la generació i 

intercanvi de coneixement entre els membres de la comunitat escolar i 

educativa així com el desenvolupament de les competències  per a compartir-lo 

i utilitzar-lo de la millor manera possible. 

 

C
e

n
tr

e
 

Incloure en el Pla de formació del centre actuacions 
formatives de gestió d'aula efectiva orientada al bon clima 

d'aula per al professorat. Recurs G2 
 

Incloure en la Programació general anual de centre les 

actuacions previstes per a la gestió de recursos. Recurs 
B3 
 

Incorporar els criteris organitzatius en el Projecte educatiu 

com a element bàsic per a la convivència. Recurs B1 
 

Recollim en el Projecte de direcció estratègies d'estructura de 
centre i gestió de recursos que facilitin un bon clima de centre. 
Recurs B2 
 

 

A
u

la
  

Arribar a acords amb les famílies sobre les actituds 
necessàries per a una bona dinàmica d'aula. Recurs H1 

 E
n

to
rn

  

Optimitzar les recursos propis tenint en compte els recursos 
existents en la zona. Recurs E3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.pip4c44lrsde
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.h13a6w9hdlvw
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.h13a6w9hdlvw
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.d7bmeqp21q6u
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.8ab3h2ggx8s3
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark%3Dkix.8oa0amnvlu8m
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark%3Dkix.pldx07ak2q5f
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6. PLANIFICACIÓ     

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Gestió i resolució positiva 

dels conflictes 

Desenvolupar en el marc de l'Acció 

Tutorial actuacions concretes perquè 
l'alumnat gestioni els seus conflictes 
de manera positiva. 

  

PAT  Equip Docent  

Al llarg de tot el curs  

 Gestió i resolució positiva 
dels conflictes 

Donar a conèixer a l'alumnat les 
normes de convivència del centre i 
les seves conseqüències si no es 

compleixen. 
  

Activitats de tutoria Equip Docent  
Quan comença el curs escolar 

 Gestió i resolució positiva 
dels conflictes 

 Ajudar l'alumnat a reflexionar 
després de realitzar una acció, a fer-

se'n responsable i a assumir les 
conseqüències que se'n poden 
derivar. Recurs E4 

  

PAT Equip Docent  
Al llarg de tot el curs 

 Gestió i resolució positiva 
dels conflictes 

Coordinar-se a nivell d'equip docent 
respecte a les actuacions i les 
estratègies a dur a terme a l'aula. 

Recurs I3 
  

Reunions de cicle un 
cop al trimestre. 
Planificació a partir del 

PAT. 

Equip Docent  
Coordinacions a principi de 
cada trimestre 

 Gestió i resolució positiva 
dels conflictes 

Crear un espai de reflexió 
compartida docent - alumne per 

tractar les situacions conflictives que 
es donen a l'aula. Recurs E2 
  

Tutoria individual Mestres implicats  
Reservar setmanalment una 

estona per crear un espai de 
reflexió. 

 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 
  

Valoració per nivells 

del clima de 
convivència a les aules 
i al centre. 

 

Equip Docent 

 

A partir del juny de 2022 (en 
acabar la formació) 

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jg9qiqmzbr9q
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.gfnbtkguu3uv
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.uc8ibr8egpp5
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.50je52x35f31
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6. PLANIFICACIÓ     

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Gestió i resolució positiva 

dels conflictes 

 Donar a conèixer a l'equip docent 

els protocols d'intervenció enfront els 
conflictes lleus i les conductes 
disruptives que tenen lloc a l'aula. 

Recurs I2 
  

NOFC  

Equip Directiu 

 

Setembre 

 Gestió i resolució positiva 
dels conflictes 

 Incloure en les NOFC les normes 
d'ús del pati i altres espais 

(passadissos, entrades i sortides del 
centre, etc.) així com el 
funcionament de la vigilància 

d'aquests espais. Recurs C5 
  

Revisió de les NOFC.  
Equip de coordinació/ 

Convivència 

 
Primer trimestre curs 2021-2022  

 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 

  

Recollir les valoracions 
fetes en els diferents 

cicles per a incloure-les 
a la memòria. 

 
Equip Docent 

 
Juny  

 Gestió i resolució positiva 
dels conflictes 

 Incloure en les NOFC que les 
mesures sancionadores vagin 
acompanyades de mesures 

educatives i/o d'utilitat social per al 
centre. Recurs C2 
  

NOFC 
Formació de l'equip 
docent. 

 
Equip docent / directiu 
 

 
 Un cop acabada la formació  

 Gestió i resolució positiva 

dels conflictes 

Incloure en les reunions d'equip 

docent l'anàlisi de conflictes, les 
possibles causes i les propostes de 
millora. Recurs I1 

  

Claustre pedagògic.  

Comissió de convivència 

 

Una vegada al curs 

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.biel23pxsm84
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.v1zavgig0aju
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.f43toiqqv1qn
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.apj0772pd58v
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jv6znckao4xt
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6. PLANIFICACIÓ     

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Gestió i resolució positiva 

dels conflictes 

 Intercanviar experiències i 

estratègies al voltant de la gestió i el 
tractament dels conflictes lleus. 
Recurs B1 

  

Claustre pedagògic.  

Comissió de convivència 

 

Una vegada al curs 

 Gestió i resolució positiva 
dels conflictes 

 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 

  

Realitzar una formació 
amb un expert en la 
resolució positiva dels 

conflictes per a l'equip 
docent. 

 
Equip Directiu 

 
Curs 2021-2022  

 Gestió i resolució positiva 
dels conflictes 

 Programar actuacions específiques 
de sensibilització (claustres, 
reunions informatives, comissions 

mixtes, etc.) sobre la necessitat, 
davant els conflictes lleus, 
d'implementar estratègies de gestió i 

resolució positiva dels conflictes i el 
servei de mediació. Recurs A1 
  

Claustres pedagògics.  
Comissió de convivència 

 
Al llarg del curs 

 Gestió i resolució positiva 

dels conflictes 

 Recollir en els documents de centre 

(PEC, PAT, PGA...) les estratègies 
de gestió positiva del conflicte que 
s'aplicaran davant les irregularitats o 

faltes comeses per l'alumnat que 
afectin la convivència. Recurs B1 
  

Claustre pedagògic.  

Equip directiu 

 

Una vegada acabada la 
formació sobre la gestió positiva 
dels conflictes.  

 Gestió i resolució positiva 

dels conflictes 

 Reflexionar sobre com afecta 

l'actitud individual en el clima de 
convivència d'aula i assumir 
compromisos de millora. Recurs E3 

  

 

PAT 

 

Equip Docent 

 

Al llarg del curs  

https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.9q3cq4t6u88
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.dw2wdetia1bb
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.6ckq3nv3dzf9
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.kv5kosiy5xhy
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.3p8ppoibvbo0
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6. PLANIFICACIÓ     

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Gestió i resolució positiva 

dels conflictes 

 Utilitzar els canals de comunicació 

que ofereix la tutoria individual. 
Recurs E1 
  

PAT  

Equip Docent 

 

Al llarg del curs  

 Educar en la gestió positiva 

dels conflictes 

Incloure la valoració de les 

actuacions destinades a educar en 
la gestió positiva del conflicte en la 
memòria anual, elaborant, si escau, 

propostes de millora. 
 

Acords de cicle.  

Comissió de Convivència 

 

A partir del curs 2022-2023 (un 
cop feta la formació) 

 Educar en la gestió positiva 
dels conflictes 

Programar actuacions específiques 
de sensibilització (claustres, 

reunions informatives, comissions 
mixtes, etc.) sobre la necessitat de 
potenciar l'educació en la gestió 

positiva dels conflictes. Recurs A1 
 

Presentació del nou 
Projecte de 

Convivència al 
Claustre. Introduir 
alguna dinàmica en 

algun claustre. 

 
Comissió de Convivència 

 
3r trimestre curs 2020-2021 

 Educar en la gestió positiva 
dels conflictes 

Programar, des del PAT, activitats 
per desenvolupar la competència 

social dels alumnes (habilitats 
cognitives -ensenyar a pensar-, 
habilitats socials, educació 

emocional -com relacionar-se amb 
un mateix i amb els altres-, etc.). 
Recurs B1 

 

Ampliar el PAT amb 
noves activitats si 

s'escau. 

 
Equip Docent 

 
Al llarg del curs 

 Educar en la gestió positiva 
dels conflictes 

Recollir en el PEC de centre 
l'educació en la gestió positiva de 
conflicte. Recurs B1 

 

Revisió del PEC  
Equip directiu 

 
Curs 2021-2022 

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.bo2ub2zbpg85
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.7j90nqdcgwgl
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.3o8egjjwz5fc
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.irc52qfrqusw
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6. PLANIFICACIÓ     

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Educar en la gestió positiva 

dels conflictes 

 Aprofitar la celebració de dates 

reconegudes internacionalment per 
impulsar l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes i la millora del 

clima de convivència (DENIP, dia de 
la prevenció de la violència contra 
les dones, dia dels drets humans, etc 

). Recurs D2 
  

Continuar amb la 

celebració del DENIP i 
del dia de la Dona ( de 
manera alterna). 

 

Equip Docent 

 

Cada curs 

 Educar en la gestió positiva 
dels conflictes 

 Compartir i utilitzar, per part del 
professorat, diferents models de 

gestió positiva de conflictes (la 
negociació informal i formal, 
l'arbitratge, la mediació, etc.). Recurs 

H1 
  

 
Reunions de cicle. 

 
Equip Docent 

 
Un cop realitzada la formació 

fer 1 cicle pedagògic per 
compartir experiències i sempre 
que un cicle ho requereixi.    

 Educar en la gestió positiva 
dels conflictes 

 Conèixer els recursos del territori en 
relació a l'educació en la gestió 

positiva dels conflictes. Recurs E1 
  

Donar a conèixer la 
formació i material del 

CRP. 

 
Comissió de Convivència 

 
Durant el primer trimestre de 

cada curs. 
 

 Educar en la gestió positiva 
dels conflictes 

 Elaborar protocols consensuats per 
l'equip docent amb orientacions per 

a la gestió efectiva de conflictes a 
l'aula (establiment de límits, 
advertiments, compromisos, etc.). 

Recurs H3 
  

 
Reunions de cicle. 

 
Equip Docent 

 
Un cop finalitzada la formació 

fer cicles pedagògics. 
 
Revisar els protocols 1 cop a 

l’any. 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.x2o56hio7zwr
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7gx3ml3hgn0p
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7gx3ml3hgn0p
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.i24eeg7f5nbx
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6. PLANIFICACIÓ     

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Educar en la gestió positiva 

dels conflictes 

 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 educar en 

gestió positiva dels conflictes. 
Recurs G1 
  

 

Fer una proposta de 
formació. 

 

Equip directiu/ CRP 

 

Curs 2021-2022  

 Educar en la gestió positiva 

dels conflictes 

 Potenciar el treball cooperatiu i el 

treball per projectes en tots els 
àmbits del centre educatiu per 
afavorir les relacions assertives. 

Recurs D1 
  

Continuar amb els 

plans de generalització 
respecte el treball 
cooperatiu.I respecte el 

treball per projectes, 
continuar amb un 
projecte interdisciplinari 

de P3 a 6è i els 
projectes en l'àrea 
d'anglès. 

 

Equip Docent 

 

Durant el curs.  

 Educar en la gestió positiva 

dels conflictes 

 Promoure a les diferents àrees 

curriculars metodologies que 
contribueixen a educar en la gestió 
positiva dels conflictes com el treball 

cooperatiu i el treball per projectes. 
Recurs B3 
  

Continuar amb el 

treball cooperatiu. 

 

Equip Docent 

 

Durant el curs.   

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.h4i6vutgehoy
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.y4xs4glfmj49
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.8l39auvcggfo
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6. PLANIFICACIÓ 

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
Estructura i gestió de 

recursos 
Arribar a acords amb les famílies sobre 

les actituds necessàries per a una bona 
dinàmica d'aula. Recurs H1 

  
Reunions d’inici de curs i 
entrevistes amb les 

famílies 

 
 Equip docent 
  

 
 Reunions al setembre/octubre. 
Entrevistes al llarg del curs. 

Estructura i gestió de 
recursos 

Incloure en el Pla de formació del centre 
actuacions formatives de gestió d'aula 
efectiva orientada al bon clima d'aula per 

al professorat. Recurs G2 

 
 Pla Anual 

 
 Equip directiu 

 
 Setembre 2021 

Estructura i gestió de 
recursos 

Incloure en la Programació general anual 
de centre les actuacions previstes per a la 

gestió de recursos. Recurs B3 

 
Pla Anual 

 
 Equip directiu 

 
 Desprès de la formació  

(setembre 2022) 

Estructura i gestió de 
recursos 

Incorporar els criteris organitzatius en el 
Projecte educatiu com a element bàsic 

per a la convivència. Recurs B1 

 
Projecte Educatiu 

 
Equip directiu 

 
 Desprès de la formació  

(setembre 2022) 

Estructura i gestió de 
recursos 

Optimitzar els recursos propis tenint 
en compte els recursos existents en 

la zona. Recurs E3 

 
Elaboració d’un mapa de 

recursos de l’entorn. 
(In via, Socioeducatiu, 
ludoteca, biblioteca…) 

 
 

 
 Comissió de convivència 

 
Primer trimestre del curs 2021, 

revisable cada any. 

https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark%3Dkix.8oa0amnvlu8m
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark%3Dkix.8oa0amnvlu8m
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.pip4c44lrsde
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.h13a6w9hdlvw
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.d7bmeqp21q6u
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark%3Dkix.pldx07ak2q5f


Projecte de convivència      Curs 2020-2021 
 

28 
 

7. PROTOCOLS DEL DEPARTAMENT 

Protocol d'intervenció en cas de conflictes greus 

 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
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Protocol de prevenció, intervenció davant conductes d'odi i discriminació 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/


Projecte de convivència      Curs 2020-2021 
 

30 
 

Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament entre iguals i 

ciberassetjament 

 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
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8.ANNEXOS 

Eines de sensibilització 


