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CAPÍTOL XI.  DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE. 
 

1. Dret i deure de convivència. 
Les persones,  membres de la comunitat educativa, tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de 

facilitar-lo amb les seves actituds i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre. 

En la carta de compromís educatiu, els centres de la ZER Conca de Barberà expressen els objectius 
necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats 
educatives” (art. 20.1 LEC), per tal de garantir la cooperació entre les accions educatives de les famílies 
i la del centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el desenvolupament 
de les activitats educatives” (art. 7.2 Decret d’autonomia dels centres educatius.) 

La carta de compromís educatiu és, el referent per al foment de la convivència (art. 31.1 LEC), i els 
seus compromisos s’han de referir, entre altres, a l’adopció de mesures correctores en matèria de 
convivència (art. 7.4 D_aut). 

Correspon a la direcció i al professorat de cada centre, i sens perjudici de les competències del consell 
escolar en aquesta matèria, el control i l'aplicació de les normes de convivència. En aquesta funció, hi 
ha de participar la resta de membres de la comunitat educativa del centre. Les direccions dels centres i 
de la ZER  han de garantir la informació suficient i crear les condicions necessàries perquè aquesta 
participació es pugui fer efectiva. 
Els centres han de vetllar perquè els membres de la comunitat escolar coneguin la convenció sobre els 
drets dels infants. 
 
2. Mesures de promoció de la convivència. 
L’aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés educatiu.. 
Les mesures que els centres de la ZER desenvoluparan per tal de capacitar els alumnes i tota la comunitat educativa 
per a la millorar de la convivència seran: 

A l’aula: treball sistemàtic per desenvolupar: 
- L’autoestima 
- La gestió d’emocions i sentiments 
- l’asertivitat i l’empatia. 
- La resolució positiva de conflictes 
Al centre: 
- Fer participar l’alumnat del procés d’establiment de normes de convivència. 
- Afavorir que el docent pugui disposar temps i espais per treballar l’educació socioemocional. 
- Realitzar tallers de formació adreçat a tots els membres de la comunitat educativa. 
- Integrar el treball socioemocional dins la línia d’escola. 
- Establir els mecanismes de la mediació per a la resolució pacífica de conflictes. 
A l’entorn: 
- Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la diversitat, que es reculli al Projecte 

Educatiu. 
- Col·laborar amb d’altres organismes i entitats per promoure actuacions que fomentin la convivència fora 

de l’espai escolar. 
  

3. Mecanismes i fòrmules per a la resolució de conflictes 
Un conflicte és la discrepància entre dos o més interessos simultanis, que de vegades condueixen a un estat de tensió 
emocional. Els conflictes formen part de la nostra vida i poden ser motor de canvi i de creixement personal. 
Els adults hem de donar un tractament constructiu que ajudi a créixer: 
 

- Creiem en una visió de la disciplina on s’impliqui als infants en mesures reparadores. 
- Cal identificar les emocions que hi ha darrere de la pròpia conducta i ensenyar a gestionar-les. 
- Farem que l’infant es trobi amb les conseqüències lògiques i reals dels seus actes, conseqüències que 

tinguin relació directa amb l’acció (informarem sobre les coses que passen quan es té un determinat 
comportament i practicarem el pensament seqüencial: què passarà després?). 
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- S’han de mantenir sempre diàlegs assertius, comunicant el que educadors/es pensem, sentim i 
desitgem, sense culpabilitzar. 

- Donar possibilitats de reparació i esmena, buscant conjuntament alternatives a la conducta que volem 
canviar. Treballar pel cantó positiu, estimulant en els infants allò que hi ha de constructiu. 

- Demostrar la nostra confiança i així fer apareixer trets positius de la personalitat. 
 
4. Principis generals d’actuació davant els conflictes. 
- Les capacitats dels educadors s’han de posar al servei de la gestió dels sentiments i les accions de l’alumnat. 
Cal que en el tracte continuat amb els alumnes es tingui present la seva vida emocional per detectar els dèficits i 
les necessitats que es posen de manifest en les relacions interpersonals amb companys i professorat, per 
ajudar-los. 
-Les emocions són senyals que sentim per dins i les conductes són les accions que fem. Les emocions no les 
podem triar, però sí  les conductes i cal evitar accions que fan mal a altres persones i a un mateix. 
-Quan mostrem desaprovació davant de determinades  conductes, s’ha de tenir en compte que darrera 
comportaments agressius o desagradables hi ha dificultats d’expressió dels sentiments i d’adaptació a l’entorn 
social.  
-Per desenvolupar sentiments constructius és imprescindible la relació positiva amb l’adult. Hem d’oferir models 
sòlids d’identificació: referents. 
-Un aspecte crucial és l’existència d’un ambient saludable a tota l’escola. La  coordinació emocional entre tots els 
professionals és fonamental. 
-Dins l’ambient familiar és imprescindible també el treball emocional per tal d’ajudar des de casa al infants a ser 
més reflexius i a controlar-se. 
-Els pares han d’escoltar amb atenció el que diuen i el que senten els seus fills. 
-S’ha de tenir present que els pares i mares són models emocionals dels fills, que quedaran influïts per sempre 
pel  to emocional que es visqui a casa. 
-Cal  elogiar els nens quan demostrin tenir habilitats per autocontrolar-se i sobretot dir en veu alta que els pares 
els estimen. 

 
En un conflicte, cal: 

-calmar els nens i calmar-se tots. 
-identificar el conflicte, buscar les causes. 
-parlar dels sentiments de totes les parts. 
-buscar solucions i decidir quina és la millor 
-planificar com es durà a la pràctica la solució. 
 

La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència, vincula individual i 
col·lectivament els membres de la comunitat educativa del centre i la zona escolar. 
La resolució de conflictes, que s'ha de situar en el marc de l'acció educativa, té per finalitat contribuir al 
manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. 
Els procediments de resolució dels conflictes de convivència a l’escola s'han d'ajustar als principis i criteris 
següents: 
 

a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d'assegurar el compliment dels deures dels 
afectats. 

b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació per a l'alumnat i el 
professorat. 

c) Han d'emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 

d) Les mesures correctores aplicades han de guardar proporció amb els fets i circumstàncies 
personals, familiars i socials. 

e) Les mesures correctores han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu i d’utilitat social. 
f) La LEC i aquestes normes d’organització tipifiquen les conductes que poden ser sancionades. 
g) No es pot privar cap alumnes de l’exercici del dret a l’educació ni al dret a l’escolarització. 
h) Es poden corregir conductes dutes a terme fora del recinte escolar però que estiguin 

relacionades amb la vida escolar. 
i) Correspon al Departament, l'adopció de mesures i iniciatives per a fomentar la convivència en 

els centres i la resolució pacífica dels conflictes. 
 

El procediment indicat per a la resolució positiva de conflictes està desenvolupat al Pla de Convivència. 
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5. Mediació escolar (article 32 LEC). 
La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera persona, amb 
formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 
 

6.  Protecció contra l'assetjament escolar i contra les agressions (article 33 LEC). 
El Govern i el Departament han d'adoptar les mesures necessàries per a prevenir les situacions 
d'assetjament escolar i, si s'escauen, afrontar-les de manera immediata, segons s’explicita a la Llei 
d’Educació. 

 
7. Accions correctores. 
7.1  Conductes contràries a la convivència en el centre. 
Són les que  no perjudiquen greument la convivència i que comporten l’adopció de les mesures que 
estableixen la carta de compromís educatiu i aquestes normes de funcionament. 

a) Les que tipifica l’article 37.1 de la LEC quan no siguin de caràcter greu 
b) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 
c) Interrompre la marxa de la classe. 
d) Destorbar els companys mentre treballen. 
e) Insultar els membres de la comunitat escolar. 
f) Barallar-se. 
g) Deteriorar intencionadament, les dependències del centre, el material de l’escola o de la ZER o el 

material d’alumnes o mestres. 
h) No realitzar les tasques encomanades pels mestres de forma reiterada. 
i) Mantenir-se en una posició sense cedir als arguments. 
j) Actuar deixant-se portar per impulsos, sense reflexionar. 

 
7.2  Mesures correctores de les conductes contràries a la convivència del centre. 
- Les mesures per corregir les conductes contràries a la convivència del centre estaran basades en 
treballar amb els infants de forma constructiva, orientant a connectar les emocions que  motiven la seva 
conducta i a conèixer les conseqüències (com les seves accions afecten els altres). 
- Facilitarem  que l’alumne/a es trobi amb les conseqüències lògiques i reals dels seus actes.  
- Informarem de les coses que passen quan un té determinats comportaments. 
- Desenvoluparem el pensament conseqüencial (què passarà després?) 
- Donarem possibilitats de reparació i esmena en relació directa amb l’acció. 
- Els oferirem la nostra confiança (creurem en ells). 
- Intentarem doncs, trobar solucions que tinguin efectes positius sobre el comportament futur dels 
infants. 
- Per a l’alumnat d’Educació Primària, podem escriure tot aquest procés per tal que quedi constància a 
efectes de reforç. (document: “què ha passat?”) 
 
7.3  Conductes greument perjudicials per a la convivència.  
De vegades, a les escoles es produeixen conductes  i actes dels alumnes que perjudiquen greument la 
convivència: es consideren faltes.  La llei d’educació determina que comporten la imposició de  
sancions:  
Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes 
següents (article 37 LEC) 
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de 
la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin 
greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 
 
b)  L' alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el 
deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de 
documents i materials acadèmics. 
c)  Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la 
incitació a aquests actes. 
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d)  La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre. 
Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o 
qualsevol altra condició personal o social dels afectats s'han de considerar especialment greus. 
 
7.4   Mesures correctores de les conductes greument perjudicials per a la convivència. 
 Les sancions que es poden imposar per la comissió d'alguna de les faltes tipificades per la llei 
d’educació  són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la 
suspensió del dret d'assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període 
màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres 
mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 
 
7.5.  Competència per aplicar les mesures correctores.  

Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l'expedient incoat a l’efecte.  
A l’expedient s’estableixen els fets, i la responsabilitat de l’alumnat implicat, i si escau, la mesura 
correctora pot incorporar alguna activitat d'utilitat social per al centre o la reparació de danys o 
materials. 
Quan, en ocasió de faltes, l’alumne/a i la seva família reconeixen de manera immediata la comissió dels 
fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament aquesta sanció. Sempre 
ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta i acceptació de la sanció firmada per 
l’alumne/a i el seu pare, mare o tutor legal. 
 
7.6  Graduació de les sancions. 
Per a la graduació en l'aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a l'article 37.1 
de la Llei d'educació, s'han de tenir en compte els criteris següents: 
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumnat afectat. 
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l'alumnat afectat i de la resta de 
l'alumnat. 
d) L'existència d'un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta de 
compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida. 
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l'actuació que se sanciona. 
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 
 
7.7   Prescripció. 
Les faltes i sancions prescriuen respectivament al tres mesos de la seva comissió i de la seva 
imposició. 
 
7.8 Garanties i  procediment en la correcció de faltes. 
La instrucció de l’expedient correspon a un docent designat per la direcció.  
El procés d’incoació de l’expedient s’explicita a l’article 25 del Decret d’Autonomia de centres. 
 


