
•  Directors 

 

•  Personal autoritzat 



CERTIFICACIÓ: requisits 



PER OBTENIR LA CERTIFICACIÓ DEL CURS 

CAL: 
 

❖ Assistir el 80% de les sessions (5 de les 6 

sessions). 

 

❖ Lliurar al formador/a la “Planificació del 

procés d’elaboració del PdC” del vostre 

centre després de la 6ª sessió. (màxim 15 dies 

després). 



LA SENSIBILITZACIÓ 



 

 

❏ Un recull d’activitats de reflexió i de debat sobre la convivència 

adreçades als diversos sectors de la comunitat escolar 

(professorat, alumnes, famílies i PAS) per construir sinèrgies 

❏ Compartint marcs conceptuals > consens de prioritats (4 

documents, un per a cada sector) 

❏ Parlant de la nostra convivència > breu anàlisi de les situacions 

de benestar i malestar en el centre: emocions i pensaments (un 

sol document) 

❏ Construïm la nostra convivència > conceptes de convivència i 

norma (un sol document) 
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Eina de sensibilització: què és? 



 

 

❏ Sensibilitzar i implicar tots els membres de la comunitat escolar 

en l’elaboració del seu projecte de convivència 

❏ Facilitar un espai per compartir creences, parlar, escoltar, cercar 

un llenguatge comú i arribar a una concepció de la convivència, 

consensuada per tothom 

❏ Conèixer un procediment o dinàmica de treball que pot servir com 

a model en l’elaboració del projecte de convivència de centre 
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Eina de sensibilització: objectius 



 

 

❏ Dinàmica de treball en diverses fases: reflexió individual >  consens en 

petit grup > posada en comú en gran grup 
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Eina de sensibilització: com treballar 

ind 

ind 

ind 

ind 

ind 

petit 

grup 

petit 

grup 

petit 

grup 

gran grup 

❏ Participació de tots els sectors de la comunitat escolar 

 



Document 

amb els 

materials per 

treballar la 

sensibilització 

als centres 



Projecte de convivència  -  Activitat  1: Sensibilització  

Individual 
PETIT 

GRUP 

GRAN 

GRUP 



Projecte de convivència  -  Activitat  1: Sensibilització  

Treball Individual:    10 minuts 



Projecte de convivència  -  Activitat  1: Sensibilització  

Treball grup petit (3/4 persones):    10 minuts 



Projecte de convivència  -  Activitat  1: Sensibilització  

Treball grup gran (Tothom):    15 minuts 



LA DIAGNÒSI 



Diferents eines: 

➢ L’aplicació Informàtica 

(diagnosi temàtica). 

 

➢ diagnosi global de 

convivència del centre 

(document adjunt). 

 

➢Altres pròpies del centre. 

 







Moltes gràcies!!! 

 


