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1. INTRODUCCIÓ.

El Projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre
docent desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la
convivència i la gestió positiva dels conflictes. Així, s’ha d’elaborar un projecte que
respongui a la necessitat percebuda col·lectivament de millorar el clima escolar i contribuir
a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat.

Per aquest motiu, les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de nivells
diferents (valors i actituds, resolució de conflictes i marc organitzatiu) i adreçades a l'aula,
al centre o a l'entorn, amb el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits
d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits
relacionals.

Finalment, també 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.

Aquest document ha estat elaborat amb l’ajuda de l’aplicació informàtica que el
Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres.

NORMATIVA.
- 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

2

https://boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-C.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=480169&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=545262&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&action=fitxa


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.

2. CONTEXTUALITZACIÓ.
El Centre de Formació d'Adults Freire és un centre públic que depèn del Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya i està situat a la Via Favència, 254 al districte de
Nou Barris dins el barri de Verdum.

Ens definim com una escola laica, coeducativa, igualitària i integradora. Defensem la
participació democràtica, el respecte a la pluralitat i la diferència, l'intercanvi d'idees i la
tolerància. Entenem l'educació de les persones adultes com a part fonamental de
l'Aprenentatge Permanent al llarg de la vida.

Des del curs 2019-20 hem començat a treballar per comissions i les més rellevants en relació
amb la convivència són la comissió pedagògica i la comissió d’atenció a la diversitat.

El Projecte de Convivència ha estat elaborat a partir de la diagnosi inicial realitzada al centre
amb la major participació possible de la comunitat educativa. Aquesta diagnosi ens va
permetre adonar-nos de la situació real de la convivència al nostre centre i establir els temes
que ens afecten de manera directa: Absentisme, Educació intercultural i Participació.

La comissió de convivència està formada per 2 docents, 2 alumnes i un membre del PAS.

Actualment al nostre centre tenim 1 docent de primària amb formació relacionada amb la
convivència (psicopedagoga), però no comptem amb cap personal de suport enviat des del
Consorci. A partir d'aquest curs el Consorci ens ha indicat la possibilitat d’adreçar-nos a
l’EAP del nostre barri per demanar les orientacions pertinennts en casos d’alumnat amb
NEE/NESE.

Històricament Nou Barris presenta el percentatge més alt de població en risc de pobresa i
per tant, la demanda d'atenció de serveis socials així com la proporció d'usuaris de serveis
d'atenció domiciliària supera el pes de la població del districte. En conseqüència l'educació
d'adults a Nou Barris té una importància històrica i una presència major que en altres
districtes de la ciutat.

És voluntat del centre mantenir una relació oberta amb aquestes entitats, per tal
d'intercanviar experiències, aportar i nodrir-nos de projectes que puguin emmarcar-se en el
nostre Projecte Educatiu de Centre.
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En la jornada d’estudis postobligatoris del dijous 11 de febrer de 2021 del Departament
d’Educació, es va presentar una proposta de circuit per atendre les NEE als centres
d’ensenyaments postobligatoris, inclosos els Centres de Formació d’Adults

https://docs.google.com/presentation/d/1YOuOLMr9X-BiXRZrp_DFbli7Pijdr43J/edit#slide
=id.p41

*De la diapositiva 11 a la 17, és on hi ha la informació d’aquest circuit.

Reproduïm la imatge del resum del circuit:

En posterior comunicació, ens vam assabentar que aquest circuit es posarà en marxa el curs
2021- 2022.

3. DIAGNOSI- RESULTATS

Per fer una diagnosi que ens aportés dades reals, vam fer una enquesta a l'alumnat i una altra
al claustre de professors. El resultat de les enquestes van generar uns punts forts i febles que
reproduïm en aquesta graella.

Els resultats de la nostra diagnosi són:
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Nivell/Tema Punts forts Punts febles

Absentisme - Generem mecanismes àgils per a la
detecció i registre de les faltes
d'assistència a classe.

- Desenvolupem algunes estratègies i
actuacions per intervenir davant
situacions d'absentisme escolar.

- Seguim el protocol de prevenció,
detecció i intervenció sobre
absentisme genèric del Departament
d’Educació.

- Incorporem de manera implícita en el
Projecte educatiu, i a la resta de
documents del centre, el principi
general del dret i el deure a
l'escolarització

- Disposem d'estratègies concretes
per implicar l'alumnat en la lluita
contra l'absentisme.

- Disposem de mecanismes per a la
prevenció de l'absentisme.

- Ens coordinem amb les
administracions locals per dur a
terme actuacions concretes per
combatre l'absentisme.

- Recollim en les NOFC una
normativa clara i eficient referent a
l'abordatge integral de l'absentisme.

- Recollim i divulguem les bones
pràctiques en relació a la gestió i
resolució de casos d'absentisme.

- Sensibilitzem el claustre en la
importància d'intervenir amb
rapidesa i de forma coordinada
davant situacions d'absentisme.

Educació
intercultural

- Promovem la inclusió a l'aula de tot
l'alumnat.

- Recollim l'educació intercultural en
els documents del centre.

- Disposem d'estratègies per treballar
els valors i elements comuns.

- Gestionem la diversitat de creences i
manifestacions culturals de l'alumnat.

- Sensibilitzem el claustre sobre la
importància de l'educació
intercultural.

-

- Avaluem les mesures destinades a
fomentar l'educació intercultural i
ho recollim en la memòria anual
del centre.

- Establim propostes d'actuacions
específiques a l'alumnat per
conèixer i respectar la diversitat
social i cultural i per promoure les
relacions interpersonals.

- Formem el professorat per a
l'adquisició de la competència
intercultural

- Participem en programes
socioeducatius de l'entorn.

- Plantegem el currículum de les
diferents àrees i matèries des d'una
perspectiva intercultural.

- Potenciem des de l'acció tutorial el
reconeixement a la diferència i la
diversitat cultural.

- Recollim i difonem les bones
pràctiques realitzades al voltant de
l'Educació Intercultural.

- Coneixem i participem en xarxes
de centres que promouen els valors
de l'educació intercultural.
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- Ens coordinem amb les entitats de
l'entorn del centre per promoure
l'educació intercultural

Participació - Avaluem el funcionament de la
participació i ho recollim en la
memòria anual del centre.

- Estimulem la participació de l'alumnat
en el seu propi procés educatiu com,
per exemple, en el seguiment i en
l'avaluació de les activitats a l'aula.

- Potenciem la corresponsabilitat i la
participació de tots els membres de la
comunitat escolar.

- Recollim en els documents de centre
els canals i les formes de participació
de la comunitat escolar.

- Recollim i difonem les bones
pràctiques en participació realitzades
en el centre.

- Sensibilitzem el claustre sobre la
importància de la participació i
implicació de la comunitat escolar en
els processos educatius.

- Disposem d'estratègies concretes
per facilitar la participació de
l'alumnat en la gestió i organització
de l'aula.

- Establim propostes d'actuació
específiques per fomentar la
participació de l'alumnat en el
centre.

- Establim propostes d'actuació
específiques per fomentar la
participació del professorat, PAS i
professionals d'atenció educativa en
el centre.

- Preveiem un calendari i espais
físics i virtuals per tal de facilitar
les reunions de les associacions del
centre i els diversos òrgans de
participació de la comunitat
escolar.

- Promovem les xarxes de centre.
- Ens coordinem amb l'administració

local per promoure la participació
de tots els membres de la comunitat
escolar en projectes comunitaris.

- Ens coordinem amb les entitats de
l'entorn del centre per promoure la
participació de tots els membres de
la comunitat escolar.

- Formem la comunitat escolar en
temes de participació dins del Pla
de Formació de centre.

- Tenim en compte els recursos de
l'entorn en la tasca educativa.

- Utilitzem metodologies que
fomentin la participació de
l'alumnat.

Dels resultats anteriors concretem cinc objectius generals i cinc d’específics.
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4. OBJECTIUS

Objectiu general Objectiu específic
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.

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.
2. Ajudar cada alumne a
relacionar-se amb si mateix, amb
els altres i amb el món.

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

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

3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació de
l'alumnat absentista del GES

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.

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.

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

5. ACTUACIONS PREVISTES
1. Valors i actituds
Temes:
1 - Educació intercultural

Actuacions

Centre Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat escolar les
experiències que es duen a terme en el centre.

Aula Programar activitats perquè l'alumnat es conegui i pugui intercanviar
experiències.

2- Resolució de conflictes

Temes:
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1 - Absentisme

Actuacions

Centre Concretar en les NOFC el procediment d'actuació en situacions d'absentisme.

Disposar d'indicadors que permetin a la comunitat escolar identificar l'alumnat amb
factors de risc d'absentisme.

Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades per a la
gestió dels casos d'absentisme, elaborant, si escau, propostes de millora.

Incloure en les reunions d'equip docent l'anàlisi de l'absentisme, les possibles
causes i les propostes de millora.

Preveure actuacions concretes en el procés d'acollida de l'alumnat en situació de
risc i exclusió social.

Programar itineraris específics i/o plans individuals per facilitar la incorporació de
l'alumnat després d'un període d'absentisme.

Aula Determinar horaris o agrupacions que afavoreixin la permanència de l'alumnat al
centre.

Fer un seguiment individualitzat dels alumnes que s'incorporen al centre després
d'un període d'absentisme per garantir-ne al màxim la integració.

3. Organització de centre
Temes:
1 - Participació

Actuacions

Centre Facilitar una major presència del PAS i d'altres professionals en la vida del
centre (celebracions, diades,culturals,etc.).

Reunir periòdicament la junta de delegats i delegades de curs amb les
persones representants de l'alumnat al consell escolar, per vehicular les seves
informacions i propostes.

Valorar i reflexionar sobre quina forma de participació oferim a l'alumnat en
les nostres metodologies didàctiques.
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Afavorir la participació de l’alumnat en la vida del centre creant comissions,
equips de treball, juntes de delegats, etc.

Aula Conèixer les dinàmiques a l'aula (relacions entre alumnes, petits grups
naturals, etc.) i tenir-les en compte en la programació i realització de les
activitats.

Preveure, en l'acció tutorial, actuacions per a l'acollida de l'alumnat nou en el
centre que potenciï la seva participació en el grup-classe.

Entorn Fer participar a les entitats de l'entorn en projectes i activitats de centre.

Oferir les instal·lacions del centre educatiu per a activitats culturals, esportives i
de lleure adreçades a la comunitat local.

Participar en els mitjans de comunicació per difondre l’actualitat del centre .

6. PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
Absentisme Concretar en les NOFC el

procediment d'actuació en
situacions d'absentisme

- NOFC (Regulació
de la convivencia)

- Protocol
d’absentisme

- Equip directiu

- Comissió de
convivència

Revisió 2n
trimestre curs
2019-2020

Absentisme Determinar horaris o
agrupacions que afavoreixin
la permanència de l'alumnat al
centre

-Elaboració d’itineraris
personalitzats

- Pla d’acollida

-Tutors

-Equip
directiu

Trimestral

Absentisme Disposar d'indicadors que
permetin a la comunitat
escolar identificar l'alumnat
amb factors de risc
d'absentisme

- Plantilla d’indicadors

- Graella

Docents de
l’ensenyament

Inici de trimestre

Absentisme Fer un seguiment
individualitzat dels alumnes
que s'incorporen al centre
després d'un període
d'absentisme per garantir-ne al
màxim la integració.

- PATO

- Protocol
absentisme

Tutors Trimestral

Absentisme Incloure en la memòria anual
la valoració de les actuacions
realitzades per a la gestió dels
casos d'absentisme, elaborant,
si escau, propostes de millora

- Taula valoració de
les actuacions

-Memòria anual

Coordinador
GESO

Juny
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Absentisme Incloure en les reunions
d'equip docent l'anàlisi de
l'absentisme, les possibles
causes i les propostes de
millora.

- Reunions d’equip
docent

Docents del
GESO

Inici i final de
cada trimestre

Absentisme Preveure actuacions concretes
en el procés d'acollida de
l'alumnat en situació de risc i
exclusió social.

-PATO

-Protocol absentisme

- Docents de
l’ensenyament

-Tutors i
docents de
l’ensenyament

- PAS

Inici de
trimestre i
revisió al juny

Educació
intercultural

Programar activitats perquè
l'alumnat es conegui i pugui
intercanviar experiències

-Calendari
d’activitats per
ensenyaments
(activitats dins de
l’àmbit ciències
socials)

Cap d’estudis
i docents de
l’ensenyament

Trimestral

Educació
intercultural

Utilitzar canals de
comunicació per compartir
amb la comunitat escolar les
experiències que es duen a
terme en el centre

- Claustres, reunions
informatives,
comissions mixtes,
pàgina web,
telegram,...

- Equip
directiu

- Tutors de
l’ensenyament

Trimestral

Participació Conèixer les dinàmiques a
l'aula (relacions entre
alumnes, petits grups naturals,
etc.) i tenir-les en compte en
la programació i realització de
les activitats

-(qüestionari
d’opinió sobre les
activitats fetes,..)

- Cap
d’estudis

- Comissió
pedagògica

- Docents de
l’ensenyament

Trimestral

Participació Facilitar una major presència
del PAS i d'altres
professionals en la vida del
centre (celebracions, diades,
activitats esportives, culturals,
etc.)

- Activitats culturals
de centre.(portes
obertes, sessió
d’espais del centre,...)

- Equip
directiu

- Comissió
d’activitats

Trimestral

Participació Fer participar a les entitats de
l'entorn en projectes i
activitats de centre

-Pàgina web del
centre, telegram,
whatsapp,…

- Activitats culturals
de centre(portes
obertes, sessió
d’espais del
centre,...)

- Equip directiu

- Comissió
d’activitats

Trimestral

Participació Oferir les instal·lacions del
centre educatiu per a activitats
culturals, esportives i de lleure
adreçades a la comunitat local

- Convenis d’ús
social al centre
(portes obertes,
sessió d’espais del
centre,...)

Equip directiu Trimestral
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Participació Preveure, en l'acció tutorial,
actuacions per a l'acollida de
l'alumnat nou en el centre que
potencien la seva participació
en el grup-classe

-PATO Tutors de
l’ensenyament

Inici de curs i
revisió

Participació Reunir periòdicament la junta
de delegats i delegades de
curs amb les persones
representants de l'alumnat al
consell escolar, per vehicular
les seves informacions i
propostes

- Reunions de
delegats

Equip directiu Trimestral

Participació Valorar i reflexionar sobre
quina forma de participació
oferim a l'alumnat en les
nostres metodologies
didàctiques

- Reunions sobre
bones pràctiques

Comissió
pedagògica

Trimestral

Participació Afavorir la participació de
l’alumnat en la vida del centre
creant comissions, equips de
treball, juntes de delegats, etc.

-Reunions de
delegats

Equip directiu Trimestral

Participació Participar en els mitjans de
comunicació per difondre
l’actualitat del centre

- Mitjans de difusió
departament
d’ensenyament,
vídeos, pàgina del
departament,
telegram...

- Equip
directiu

-Comissió
d’activitats

Trimestral

6- “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.
Aquests protocols s’haurien d’adjuntar a l’informe del projecte.”

PROTOCOL D'ABSENTISME ADAPTAT

7. INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
1.1 Sensibilitzar la comunitat escolar de la
necessitat d'elaborar un Projecte de
convivència amb la implicació i el
compromís de tots els agents educatius.

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

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de
convivència.

• Existència de la comissió de convivència
• Nombre de reunions/periodicitat de la
comissió de convivència.
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2.4 Potenciar la competència social i
ciutadana de l'alumnat.

• Inclusió en l'acció tutorial d'accions
orientades a potenciar l'anàlisi crítica i la
presa de decisions
• Nombre d'alumnes que realitza Servei
Comunitari

3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar la
reincorporació de l'alumnat absentista

• Index d'absentisme
• Index d'abandonament escolar
• Existència d'un protocol de centre de
prevenció, detecció i intervenció sobre
absentisme amb actuacions específiques per
a l'alumnat que s'hi incorpora.
• Existència d'un protocol d'absentisme i
acompanyament a l'escolarització d'àmbit
comunitari en coordinació amb
l'administració local i altres serveis.

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.

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.

• Existència de comissions mixtes integrades
per membres dels diferents sectors de la
comunitat escolar.
• Existència d’un perfil dels delegats i
delegades que es contempli en el procés
d’elecció.
• Grau de participació dels delegats i
delegades en les comissions de centre.
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