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1. OBJECTIUS DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

MISSIÓ
El Projecte de convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat.

1.1 OBJECTIUS GENERALS

•Elaborar un projecte global amb la participació de tota la comunitat educativa per tal de gestionar i orientar les actuacions i els processos.

•Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat.

•Ajudar a cada alumne/a a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb el món.

•Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la convivència en el centre i l'entorn.

•Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes.

•Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte.

•Contribuir a una cultura de la pau i la noviolència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.
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1.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS
1.2.1. Elaborar un projecte global amb la participació de tota la comunitat educativa per tal de gestionar i orientar les actuacions i els 
processos.
- Crear una comissió de convivència.

-Elaborar una estructura organitzativa capaç de donar continuïtat i coherència educativa.

-Potenciar la participació, la representativitat i la corresponsabilitat de tots els agents de la comunitat educativa en la vida del centre.

-Afavorir la comunicació en el centre educatiu.

-Incrementar la formació de la comunitat educativa en relació a la convivència.

-Promoure la projecció positiva del centre.

1.2.2. Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat.
-Garantir la incorporació òptima dels nous membres de la comunitat educativa en la cultura del centre.

-Promoure una cultura de centre inclusiva que respecti i valori les diferències i promogui la igualtat.(Pla d´Atenció a la Diversitat)

-Establir accions a favor de les diferents cultures presents al centre. 

-Garantir l’escolarització de tothom i la reincorporació de l’alumnat absentista.

-Garantir la inclusió de les famílies.

1.2.3. Ajudar l'alumnat a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
-Potenciar les competències personals relacionades amb aprendre a pensar, a gestionar les emocions i a assumir valors.

-Potenciar la competència en comunicació lingüística de l’alumnat adequant-la als diferents contextos socials i culturals.(Projecte Lingüístic)

1.2.4.Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
-Sensibilitzar la comunitat educativa perquè adquireixi l’hàbit del diàleg i posi en pràctica la mediació.
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1.2.5. Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes.
-Potenciar la gestió participativa de la norma amb la implicació de la comunitat educativa en la seva elaboració.

-Garantir la difusió, l’explicació i l’aplicació de la norma.

-Garantir l’assistència real a classe de tot l’alumnat.(Protocol absentisme)

-Concretar en les normes d´organització i funcionament del centre l’aplicació del règim disciplinari previst en el marc de la Llei d´Educació, en el 

Decret 102/2010, de 3 d´agost, d´autonomia dels centres educatius.

1.2.6.Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la convivència en el centre i l'entorn.
-Construir una xarxa educativa i de col·laboració entre el centre i els agents educatius de l’entorn.

-Desenvolupar les competències personals i socials mitjançant l’educació en la participació i la ciutadania

1.2.7. Contribuir a una cultura de la pau i la noviolència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les 
persones.
-Aconseguir un clima de centre que promogui les relacions harmòniques entre tota la comunitat educativa.

-Participar en iniciatives i projectes compromesos en la cultura per a la pau.

-Formar les persones per a què siguin capaces d'informar-se, entendre i analitzar críticament situacions de conflicte social, de violència i de pau.
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2. ÀMBITS D´ACTUACIÓ I DESENVOLUPAMENT

ÀMBIT
NIVELL AULA CENTRE ENTORN

VALORS I ACTITUDS Acollida
-Coordinació del tutor d'aula 
ordinària amb el tutor d'aula 
d'acollida.
-Aplicació de les activitats descrites 
en el PAT. ( annex 1)

Acollida
-Desenvolupament dels processos 
d'acollida i integració de l´alumnat i 
les seves famílies i la resta de la 
comunitat educativa tal i com està 
previst en el PLA  D´ACOLLIDA 
(annex 2).

-Creació d´un grup de treball que 
elabori actuacions per treballar la 
diversitat de l´alumnat (PAT)

Acollida
-Coordinació amb entitats de 
l'entorn per dur a terme actuacions 
concretes per treballar els 
processos d´acollida (OME, 
PLACI).

Coeducació
-Sensibilització de l´alumnat sobre 
l'equitat de gènere.
-Establiment de la mateixa relació 
educativa i foment de les mateixes 
tasques i responsabilitats en nois i 
noies.
-Tractament, si és necessari, de 
situacions de conflicte de caràcter 
sexista.

Coeducació
-Establiment de pràctiques docents 
que afavoreixen la coeducació.
-Utilització d´un llenguatge inclusiu.

Coeducació
-Implicació en activitats de millora 
de l´entorn i participació en 
esdeveniments culturals organitzats 
per diferents entitats del barri o 
municipi.

Competència social
-Desenvolupem estratègies d
´autoconeixement i relació amb els 
altres i els companys i companyes. 
(PAT)

Competència social
Programem activitats perquè 
l'alumnat de diferents nivells es 
conegui, es doni suport mutu i 
intercanviï experiències 

Competència social
-Potenciem espais de relació 
informal: esmorzar intercultural, 
festa fi de curs, festa de nadal, 
carnestoltes,…

5



PROJECTE DE CONVIVÈNCIA                                                                                                                                                       Escola Mossèn Joan Batlle
(apadrinament lector, tallers Inter 
cicle,…)
- Promovem el civisme (patis, 
passadissos, lavabos, aules, 
entrades, sortides,….)

-Ens impliquem en activitats de 
millora de l´entorn i participem en 
esdeveniments culturals organitzats 
per altres entitats del barri o poble.

Comunicació
-Treballem oralment i per escrit la 
competència lingüística.

Comunicació
-Promovem la llengua catalana com 
a llengua vehicular de centre.
-Disposem d´espais  i canals de 
comunicació que permeten a tots 
els membres de la comunitat 
educativa expressar la seva opinió i 
rebre informació.

Comunicació
-Potenciem la relació amb altres 
centres de l´entorn. (carteig, 
activitats PCEE,..)

Educació antiracista
- Establim un clima de confiança 
que afavoreixi la comunicació i 
l’anàlisi dels conflictes (PAT).

Educació antiracista
- Organitzem l’esbarjo de 
manera que s’afavoreixi la 
relació de l’alumnat en un bon 
clima de convivència. 
(organització de jocs al pati)

Educació antiracista
- Ens coordinem amb 
l’administració local per dur a terme 
actuacions concretes que 
promoguin el respecte a la 
diferencia i la igualtat d’oportunitats 
de l’alumnat.

Educació emocional
- Atenem individualitzadament a 
l’alumnat incloent aspectes 
emocionals i afectius.

- Treballem l’educació emocional 
mitjançant les activitats del PAT, per 
mantenir un clima emocional 
positiu.

Educació emocional
- Impliquem les famílies en les 
activitats relatives a l’educació 
emocional.

Educació emocional
- Ens impliquem en activitats de 
millora de l’entorn i participem en 
esdeveniments culturals organitzats 
per altres entitats del barri o 
municipi.
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Educació per la pau
- Fomentem la democràcia i la 
participació a través de 
l’organització de l’aula.

Educació per la pau
- Aprofitem els esdeveniments i 
diades commemoratives per 
reflexionar sobre la pau i els drets 
humans.

- Prenem mesures contra tot tipus 
de violències dins del centre.

Educació per la pau
- Vetllem pel respecte dels drets 
humans.

Inclusió
- Elaborem i organitzem els 
materials didàctics específics per 
atendre la diversitats i fomentar la 
inclusió dins de l’aula.

- Treballem perquè l’alumnat se 
senti identificat amb el seu grup 
classe o grup de tutoria.

Inclusió
- Disposem d’espais planificats de 
coordinació i reflexió sobre la 
pràctica docent (grups de treball).

- Establim el marc de relació entre 
la família i el centre per compartir 
els objectius necessaris per assolir 
l’entorn de convivència i respecte 
que inspiren la carta de compromís 
educatiu.

- Coordinem, planifiquem i 
avaluem, a la comissió d’atenció a 
la diversitat, els recursos 
necessaris per avançar en la 
inclusió de tot l’alumnat amb el 
suport dels serveis educatius.

Inclusió
- Treballem amb coordinació i 
implicació amb els equips 
d’assessorament externs que 
incideixen en el desenvolupament 
del caràcter inclusiu.

- Tenim en compte els recursos del 
territori per educar a favor de 
l’escola inclusiva.

Mediació
- Utilitzem l’assemblea de classe 
com a recurs per a tractar 
sistemàticament els conflictes que 
es produeixen a l’aula.

Mediació
- Tenim agents educatius que 
poden realitzar alguna de les 
funcions de mediació (TIS , PLACI, 
Serveis Socials...)

Mediació
- Ens coordinem i col·laborem amb 
els agents o entitats mediadores de 
la zona.
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RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES

Absentisme
- Els tutors i les tutores fem el 
seguiment i acompanyament 
individualitzat de l’alumnat.

- Registrem l’assistència de 
l’alumnat.

Absentisme
- Disposem d’un protocol per a la 
detecció i seguiment de 
l’absentisme, amb un recull de 
dades quantitatives.

- Informem a les famílies de la 
situació i de la gravetat del fet que 
el seu fill en edat escolar no 
assisteixi amb regularitat a l’aula.

Absentisme
- Col·laborem amb la Comissió 
local d’absentisme.

Conflictes lleus
- Fem activitats a l’aula per afavorir 
la participació dels alumnes en la 
gestió, prevenció i resposta davant 
els petits conflictes (PAT).

Conflictes lleus
-  Les NOFC contenen  la tipificació 
dels petits conflictes, la seva 
diferenciació amb els conflictes 
greus, i també les actuacions que 
cal emprendre en cada cas.
RÈGIM DISCIPLINARI DE 
L'ALUMNAT (annex 3)
- La comissió de convivència 
analitza les causes dels conflictes 
que es produeixen habitualment al 
centre, les analitza i fa propostes 
d’actuació.

Conflictes lleus
- Treballem en xarxa i de manera 
efectiva amb els agents de l’ordre i 
altres agents socials (serveis 
socials, mossos d’esquadra...)

Conflictes greus
- Els tutors i les tutores fem 
activitats amb el grup-classe en les 
quals l’alumnat discerneix i 
identifica les conductes impròpies 
de les conductes greument 
perjudicials per a la convivència.

Conflictes greus
- Les NOFC contenen  la tipificació 
dels conflictes greus i molt greus i 
també les actuacions que cal 
emprendre en cada cas.
- La comissió de convivència 
analitza les causes dels conflictes 
que es produeixen habitualment al 
centre, les analitza i fa propostes 
d’actuació.

Conflictes greus
- Treballem en xarxa i de manera 
efectiva amb els agents de l’ordre i 
altres agents socials (serveis 
socials, mossos d’esquadra...)
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ORGANITZACIÓ DE 
CENTRE

Estructura i gestió de recursos
- Apliquem el Pla d’Acció Tutorial a 
l’aula.

Estructura i gestió de recursos
- Tenim en compte a l’hora de 
l’assignació de tutories, el perfil de 
cada docent.
- Apropem i impliquem en el 
funcionament del centre a les 
famílies de l’alumnat.

Estructura i gestió de recursos
- Partim d’un diagnòstic de l’entorn i 
desenvolupem bones pràctiques 
organitzatives per incidir-hi.
- Col·laborem i ens impliquem en 
iniciatives de l’entorn formant part 
de comissions de treball mixtes.

Participació
- Fomentem que l’alumnat 
intervingui en la gestió i en 
l’organització de l’aula mitjançant 
els delegats i delegades.

Participació
-Fem especial atenció perquè les 
famílies disposin de diverses 
instàncies i canals on fer sentir la 
seva veu (consell escolar, AMPA...).

Participació
- Obrim el centre a les iniciatives de 
la localitat.

Norma
- Elaborem les normes d’aula amb 
l’alumnat i les avaluem 
periòdicament.

- Potenciem el civisme.

- Tenim normes clares i escrites a 
l’aula.

Norma
- Apliquem la normativa de manera 
coordinada i sistemàtica.

Norma
- Fem conèixer la normativa vigent 
del centre a tota la comunitat 
educativa.
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3. AVALUACIÓ

OBJECTIUS ESPECÍFICS i INDICADORS

MISSIÓ: l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat.

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS D’AVALUACIO
1. Elaborar un projecte global amb la 
participació de tota la comunitat educativa 
per tal de gestionar i orientar les actuacions 
i els processos.

1.1 Crear una comissió de convivència. - Reunions quinzenals de la comissió de 
convivència.
(actes)

1.2 Elaborar una estructura organitzativa capaç 

de donar continuïtat i coherència educativa.

- Realització de la PGAC, a l’inici de curs.
(document)

- Memòria anual a final de curs.(document)
1.3 Potenciar la participació, la representativitat 

i la coresponsabilitat de tots els agents de la 

comunitat educativa en la vida del centre.

- Realització de cicles, claustres, consell 
escolar, entrevistes a les famílies, reunions 
d’inici de curs, coordinacions  AMPA- equip 
directiu, comissions i grups de treball.(actes)

1.4 Afavorir la comunicació en el centre 

educatiu.

- Establiment de comunicació amb els alumnes, 
pares i entre els mestres mitjançant notes a 
l’agenda, reunions, circulars,  correu electrònic, 
correu ordinari...

1.5 Incrementar la formació de la comunitat 

educativa en relació a la convivència.

- Organització si s’escau de xerrades, 
assessorament a pares, alumnes i mestres 
(circulars informatives)

1.6 Promoure la projecció positiva del centre. - Difusió de les bones pràctiques (pàgina web 
del centre...)

- Obrir determinats actes del centre a la 
comunitat educativa i a l’entorn.(memòria de les 
diferents comissions i a la PGAC)
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2. Potenciar l’equitat educativa i el respecte 
a la diversitat.

2.1 Garantir la incorporació òptima dels nous 

membres de la comunitat educativa en la 

cultura del centre.

- Aplicació del pla d’acollida del centre. 
(document i memòria final de curs)

2.2 Promoure una cultura de centre inclusiva 

que respecti i valori les diferències i promogui la 

igualtat.

- Aplicació del Pla d’Atenció a la Diversitat. 
(document i memòria final de curs)

2.3 Establir accions a favor de les diferents 

cultures presents al centre. 

- Organització i desenvolupament de l’esmorzar 
intercultural.(memòria de la comissió de festes)

2.5 Garantir l’escolarització de tothom i la 
reincorporació de l’alumnat absentista

- Coordinació amb la tècnica d’absentisme i 
memòria final (actes)

- Coordinació amb la OME.(actes de reunions, i 
actes de la comissió d’Atenció a la Diversitat).

2.6 Garantir la inclusió de les famílies. - Realització de reunions periòdiques de l’equip 
directiu amb l’AMPA.(actes)

- Organització de diferents activitats obertes a 
les famílies.(memòria de final de curs de les 
diferents comissions i PGCA)

3. Ajudar l'alumnat a relacionar-se amb si 
mateix, amb els altres i amb el món.

3.1 Potenciar les competències personals 

relacionades amb aprendre a pensar, a 

gestionar les emocions i a assumir valors.

- Realització d’activitats del PAT.(graelles de 
valoració de les diferents activitats recollides a 
les diferents carpetes d’aula.)

3.2 Potenciar la competència en comunicació 

lingüística de l’alumnat adequant-la als 

diferents contextos socials i 

culturals.PROJECTE LINGÜÍSTIC (annex 4)

- Aplicació i revisió del projecte lingüístic (actes 
de la comissió lingüística i memòria final de 
curs).
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4.Fomentar la cultura de mediació com a 
eina bàsica en la gestió del conflicte.

4.1 Sensibilitzar la comunitat educativa perquè 

adquireixi l’hàbit del diàleg i posi en pràctica la 

mediació.

- Organització de xerrades o tallers si s’escau 
destinada a la comunitat educativa (llistat 
d’assistència, memòria final de curs)

5. Garantir una aplicació ferma i flexible de 
les normes.

5.1 Potenciar la gestió participativa de la norma 

amb la implicació de la comunitat educativa en 

la seva elaboració.

- Aconseguir el consens de delegats, claustre, 
consell escolar i famílies vers les normes de 
l’escola.(llibreta de delegat, actes de les 
reunions amb l’equip directiu, actes dels 
claustre, actes dels consells escolars, circulars 
informatives a les famílies.)

5.2 Garantir la difusió, l’explicació i l’aplicació 

de la norma.

- Incorporació de les normes a l’agenda 
(agenda).
-  disseny del cartell il·lustrat de les normes per 
les aules (cartell).
- Elaboració del rap de les normes de l’escola i 
ensenyar-lo als alumnes (document amb la 
lletra).
- Explicació de les normes de l’escola a l’hora 
de tutoria (programació d’aula).

5.3 Garantir l’assistència real a classe de tot 

l’alumnat.(Protocol absentisme)

- Omplir sistemàticament el full d’assistència 
dels alumnes i comptabilitzar les faltes 
(graelles)
- Omplir quan sigui necessari el full de derivació 
dels alumnes a la tècnica d’absentisme (full).
- Coordinació dels tutors, la coordinadora 
d’absentisme i la tècnica d’absentisme. (actes)

5.4 Concretar en les normes d´organització i 

funcionament del centre l’aplicació del règim 

disciplinari previst a:

Llei 12/2009, 10 juliol, d´Educació (LEC), arts. 

30 al 38; i Decret 102/2010, de 3 d´agost, 

d'autonomia de centres educatius, arts. 23 al 

25.

- Elaboració, aprovació i aplicació de les NOFC 
(document, acte del claustre i consell escolar i 
registre d’incidències i sancions)
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6.Promoure la implicació i el compromís de 
tots els agents educatius en la millora de la 
convivència en el centre i l'entorn.

6.1 Construir una xarxa educativa i de 

col·laboració entre el centre i els agents 

educatius de l’entorn.

- Coordinació amb els diferents serveis externs 
implicats en el dia a dia de l’escola. (actes)

6.2 Desenvolupar les competències personals i 

socials mitjançant l’educació en la participació i 

la ciutadania

- Realització d’activitats del PAT.(graelles de 
valoració de les diferents activitats recollides a 
les diferents carpetes d’aula.)

- Realització, aplicació i avaluació de l’àrea 
d’educació per a la ciutadania i convivència a 
5è. (programació d’aula, llibreta del mestre i 
avaluacions)

7. Contribuir a 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.

7.1. Aconseguir un clima de centre que 

promogui les relacions harmòniques entre tota 

la comunitat educativa.

- Organització de diferents activitats del centre 
obertes a la comunitat educativa (esmorzar 
intercultural, tallers...)

7.2. Participar en iniciatives i projectes 

compromesos en la cultura per a la pau.

- Participació de les activitats organitzades al 
municipi durant la setmana per la PAU.
(memòria de les entitats o grups de treball 
organitzadors de l’activitat).

- Implicació de diversos docents del centre al 
grup de treball: Comissió Activitats Educatives 
Solidàries (CAES) i posterior coordinació amb 
la resta de membres del claustre. (actes 
reunions)

7.3 Formar les persones per a què siguin 

capaces d'informar-se, entendre i analitzar 

críticament situacions de conflicte social, de 

violència i de pau.

- Participació a les diferents activitats 
proposades pel CAES (memòria de curs).

- Realització d’activitats del PAT.(graelles de 
valoració de les diferents activitats recollides a 
les diferents carpetes d’aula.)
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4. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA (PLA ANUAL)

En aquest apartat es concreten els objectius que ens marquem com a prioritaris per treballar durant el curs 2012-2013, referents al que 
s'ha definit en el Projecte de Convivència.

OBJECTIU 1: Sensibilitzar la comunitat educativa perquè adquireixi l´hàbit del diàleg i posi en pràctiva la mediació.

Actuacions/activitats Temporització Indicadors Valoració i acords

-Organitzar claustres pedagògics 
sobre mediació.

2n trimestre -Actes i acords

-Organitzar xerrades per les famílies 
sobre mediació

3r trimestre -Assistència

OBJECTIU 2: Garantir la incorporació òptima dels nous membres de la comunitat educativa en la cultura de centre.

Actuacions/activitats Temporització Indicadors Valoració i acords

-Elaborar  el  document  de 
funcionament de cicles

Inici de curs -Document elaborat

-Lliurar a les famílies el document de 
benvinguda i informacions generals 
del centre

Inici de curs -Document lliurat

-Aplicar el protocol d´acollida a les 
famílies i alumnes nouvinguts al llard 
del curs

Tot el curs -Nombre de famílies i alumnes acollits 
segons el protocol d´acollida
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