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SESSIÓ 1 



INTRODUCCIÓ 



CALENDARI SESSIONS FORMACIÓ A TERRASSA 

 

 

Dimarts                15/10/2019          

Dimarts                29/10/2019 

Dimarts                12/11/2019                   17:30 a 19:30  

Dimarts                26/11/2019 

Dimarts                03/12/2019 

Dimarts                14/01/2020 

 

Lloc:         Servei Educatiu de Terrassa 



Convivència: objectiu i clau de l’èxit educatiu 

ÈXIT  

EDUCATIU 

CONVIVÈN

CIA 

Projecte de convivència 
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❑Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE): art. 121.2 

❑Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC): art. 7.1, 30.1, 30.5 i 

32 

❑Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 

infància i l’adolescència: art. 90.2  

❑Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, 

gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar 

l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (LGBTI): art. 12.3 i 12.6 

❑Decret 102/2010, del 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius: 

art. 23.2 

Marc Normatiu 
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❑ Implementar el Projecte de 

convivència en un termini màxim 

de tres anys. 

 

❑ Posar a disposició dels centres 

educatius recursos formatius i 

assessorament. 

 

❑ Impulsar l’ús de l’aplicació 

informàtica per a l’elaboració del 

Projecte de convivència. 

Projecte de convivència Projecte de convivència 

Objecte de la Resolució ENS/585/2017   

Suport  

Centres  

educatius 

Projecte de 

convivència 

□ Plantejament global i 

integral: aula, centre i 

entorn 

□ A partir de les pròpies 

necessitats i la cultura 

de centre 

Departament 

 d’Ensenyament 
 

 

PEC 

 

 

 

  



 

 

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

de tota la comunitat educativa. 

2. Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els 

altres i amb el món. 

3. Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat. 

4. Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg. 

5. Fomentar una cultura de la pau i la no-violència. 
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Objectius generals del Projecte de convivència    

http://slide.xml


❑ Formula la proposta inicial 

❑ Impulsa l’elaboració garantint la participació de la 

comunitat escolar. 

❑ Aprova la proposta definitiva prèvia consulta 

preceptiva al 

 

Elabora i aprova el Projecte de convivència, una 

vegada escoltat el                      i el  

Elaboració i aprovació del projecte 

  

 Claustre  Intervé en l’elaboració, la modificació i l’actualització  

Director/a  

Centres privats concertats 

consell escolar   

consell escolar 

Centres públics 

Titular  

Comissió de convivènci     Col·labora en la planificació, l’aplicació i el seguiment  

claustre 

Comissió de convivència 



Comissió de convivència                                                 Col·labora en la planificació, l’aplicació i el seguiment  

➢ 1 membre de l’Equip directiu. 

➢ 1 representant del professorat. 

➢ 1 representant de les famílies. 

➢ 1 representant del personal PAS. 

➢ 1 representant de l’alumnat (si 

s’escau). 

➢ Qualsevol altra persona que es 

consideri necessària. 

Pot ser la 

comissió del 

Consell 

Escolar 

o 

una creada 

específicament 

al centre 



OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ: 

❖ Donar suport i ajuda als equips directius 

dels centres en relació al Projecte de 

Convivència (PdC). 

❖ Donar a conèixer l’eina de l’aplicació 

informàtica per elaborar el PdC. 

❖ Donar a conèixer els diferents protocols per 

a la millora de la convivència del 

Departament d’Ensenyament 

 



ON PODEU 

TROBAR ELS 

MATERIALS 

DE LA 

FORMACIÓ 

PER PODER 

BAIXAR-LOS 

http://blocs.xtec.cat/licvallesoccidental/  

Cliqueu a la 

pestanya 

http://blocs.xtec.cat/licvallesoccidental/


ACCÉS A L’APLICACIÓ 



PROJECTE DE CONVIVÈNCIA:  

APLICACIÓ INFORMÀTICA 

Recursos 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 
DIAGNÒSTIC 

Normativa 

INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 

Objectius  

generals 

ACTUACIONS   

i RECURSOS 

P
R
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J
E

C
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C
E

N
T

R
E

 

Contextualització 

Proposta 

d’actuacions 

Eines 

de 

diagnosi 

Proposta 

 d’indicadors 

Centre educatiu 

AVALUACI

Ó 





Cal un usuari i una 

contrasenya 

USUARI PER A TOTHOM: 

EL NIF (DNI+lletra) 

CONTRASENYA 
➢ Docents centres públics: La 

contrasenya GICAR (d’ATRI). 

 

➢ Docents centres altres titularitats: 

S’ha de generar a l’aplicació GUAC. Els 

directors tenen accés. 

 



Document 

guia d’ús de 

l’aplicació 

informàtica 

del PdConv 



Projecte de convivència: vídeos tutorials 



NOMÉS el director/a 

 del centre 


