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1. PREÀMBUL ______________________________________________________________________________________________ 
 
El claustre de la ZER Conca de Barberà ha elaborat aquesta proposta de Projecte de Convivència perquè creiem  que ensenyar i aprendre a viure 
i conviure és una de les raons de ser de l’escola. Estem decidits com a grup compromès, a potenciar la confiança mútua entre tota la comunitat 
educativa i facilitar la conversa, el diàleg i la reflexió. 
 
 

2. INTRODUCCIÓ____________________________________________________________________________________________ 
 
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). 
 
2.1 Per què un Projecte de convivència?  
Per millorar l’èxit educatiu  
Els centres educatius de la ZER han d’establir de manera sistemàtica i rigorosa  un diàleg permanent amb els diferents agents socials i culturals 
pròxims (famílies, associacions i entitats municipals) per teixir plegats xarxes constructores d’educació integral dels seus alumnes i futurs 
ciutadans compromesos amb l’entorn més pròxim i amb el món.  
La bona relació amb tots els agents implicats  és una de les condicions imprescindibles per millorar l’èxit educatiu immediat i a llarg termini, és una 
inversió de futur. 
  

Per necessitat  
Un projecte de convivència és una eina necessària en la nostra societat diversa i complexa. Una eina que ha de contribuir a la formació de 
persones capaces de conviure en un pla d'igualtat, des del profund respecte a la diferència. 
 
Una societat complexa i diversa per diferents maneres i graus d’accés al coneixement, a la informació, al consumisme... Una societat amb 
desequilibris econòmics, ecològics ... Una societat constantment en canvi que ha d’afrontar la construcció conjunta dels recursos de convivència 
per resoldre els inevitables conflictes que es generen en aquest variat marc social. En la nostra societat cal trobar el punt d’equilibri entre la 
competència i l'esforç individual, s’ha de lluitar contra les desigualtats, treballar a favor dels drets humans i tenir present la sostenibilitat. 
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Per això els sistema educatiu en general i cadascuna de les nostres escoles en particular tenen la necessitat de treballar d’acord a un projecte de 
convivència que prepari els alumnes per a ser ciutadans  justos capaços de respondre positivament a les exigències d’una societat consumista i 
competitiva i de comprometre’s a participar-hi d’acord a uns valors que ens portin a una millor cohesió social i a una bona convivència. Cal 
aconseguir l’èxit personal en constant equilibri amb l’èxit social i això comença convivint adequadament a l’escola. 
 
Ajudar a construir una nova ciutadania davant les constants amenaces de totes les noves formes d'exclusió i violència vol dir, entre altres coses, 
aprendre i ensenyar a pensar, a gestionar emocions, a compartir valors i a trobar noves i millors formes de relació.  
El projecte de convivència de les nostres escoles és necessari per contribuir a aquest procés col·lectiu de creació de coneixement i de 
revitalització de valors imprescindibles com el rigor, la responsabilitat, el respecte, la dignitat i la solidaritat i per aprendre i ensenyar nous models 
de gestió de conflictes. 
 
L’informe DELORS signat per la UNESCO,  assenyala quatre grans pilars educatius: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i 
aprendre a viure junts. Els dos darrers, construcció de la pròpia identitat i equilibri personal i relacions interpersonals i gestió positiva de conflictes, 
mereixen, un tractament més rigorós i més sistemàtic del que han tingut fins al present per contribuir a la convivència i cohesió social i per això 
són presents en el projecte de convivència de les escoles de la ZER. 
 

Per coherència amb actuacions ja iniciades   
Des de sempre a les escoles de la ZER Conca s’ha treballat des de l’òptica de formar ciutadans lliures i implicats en el procés de cohesió social 
de l’entorn proper i de l’entorn més ampli i sempre s’ha buscat la manera de resoldre els conflictes a partir de la mediació de totes les parts 
implicades, fent servir diversos instruments de convivència i en la majoria dels casos el sentit comú. 
 
Així doncs per coherència amb aquestes actuacions ja iniciades al llarg de la nostra història hem elaborat un Projecte de Convivència que  és 
inclusiu, que aporta recursos per la cohesió social, que activa valors d’unitat, de superació i de bon fer amb tots i cadascun dels membres de la 
comunitat educativa i amb la resta d’institucions amb les que treballem conjuntament en diverses ocasions. 
 
Un Projecte de Convivència encaminat a formar ciutadans responsables i respectuosos que han de créixer i desenvolupar-se en una societat 
diversa i complexa. 
El plantejament del nostre Projecte de Convivència és global i està integrat en el procés d’aprenentatge col·lectiu,  i també manté una organització 
que gestiona, articula i dona sentit tant a les actuacions com al processos. 
 

Per oportunitat legal  
La Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació (BOE núm. 106) estableix a l’article 121 apartat 2n., l’obligatorietat que tots els centres elaborin 
un Pla de Convivència i l’incloguin dins el Projecte educatiu de centre. 
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol d'educació, diu en el seu article 30 que tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon 
clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre. 
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D'altra banda 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 el processos i les accions que s'emprenguin, tant per prevenir com per 
corregir conductes inadequades, amb la finalitat de satisfer el dret al desenvolupament personal i el deure d'aprendre i mantenir actituds de 
responsabilitat per a resoldre conflictes de convivència. 
 

El Decret 142/2007 de 26 de juny (DOGC núm. 4915), d’ordenació dels ensenyaments d’educació infantil i primària, estableix que cada centre en 
el projecte educatiu especificarà els principis bàsics per al desenvolupament curricular i el tractament transversal en les diverses matèries dels 
objectius de l’educació per la ciutadania i els drets humans. 
 

 El nostre projecte educatiu estableix els principis per a l’elaboració del projecte de convivència.  

 Seguin els decrets esmentats que assenyalen com a competències bàsiques i per tant com a part del currículum obligatori: la competència 
comunicativa, la competència d’autonomia i iniciativa personal i la competència social i ciutadana, el projecte curricular de les escoles de la 
ZER inclou en cada àrea el treball d’aquestes competències lligades amb el Projecte de Convivència. 

 El reconeixement des de la legalitat, d’elaborar un Projecte de Convivència és una oportunitat de reconeixement i d’emparament de les 
diferents actuacions que es realitzen en  els centres, per al desenvolupament personal i col·lectiu de tots els alumnes i en general de tota 
la comunitat educativa que forma la ZER Conca de Barberà. 

  

Per contribuir a la cultura de la pau 
La pau quotidiana, es fonamenta en els valors de la pluralitat, el respecte a la diferència, la participació democràtica, la inclusió social,  la igualtat 
de possibilitats, la gestió positiva de conflictes i la cultura del diàleg.  
 
2.2 Què significa conviure?  
La convivència, entesa com la necessària relació entre individus, demana la formació integral de la persona i es fonamenta en els valors de la 
pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la 
cultura de pau.  Entenem que la convivència gira al voltant de tres eixos fonamentals: construcció de la pròpia identitat, acceptació de l’altre i 
pertinença a la comunitat.  
 

Aprendre a conviure en el context escolar implica un esforç individual i col·lectiu de totes les persones que comparteixen el dia a dia en el centre 
educatiu que es concreta, sobretot, en la corresponsabilitat, la participació i la millora contínua.  
 
2.3 Què és el Projecte de convivència?  
El Projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de les relacions en el centre educatiu i, per 
tant, recull les intervencions que s’hi desenvolupen per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la tolerància i la 
gestió positiva de conflictes.  
Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre 
aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, normes, actituds i hàbits relacionals. 
També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable, així com els que 
s’estableixen per resoldre els conflictes que es produeixen en els tres àmbits als que s’ha fet esment. 
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3. PRINCIPIS QUE ORIENTEN L’ACCIÓ_________________________________________________________________________ 
 
Els principis d’actuació d’aquest  projecte de convivència són: 
- La participació i la corresponsabilització de la comunitat educativa i dels agents educatius de l’entorn per aconseguir una actuació compartida,   
coherent, eficaç i eficient. 
- Actuació global i integral coordinat per tota la comunitat educativa. 
- Millora constant de les actuacions per anar-se ajustant a la consecució dels objectius. 
 
 

4. OBJECTIUS DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA_______________________________________________________________ 

 
El projecte de Convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat. 
 
4.1 Objectius generals 
1. Elaborar un projecte global amb la participació de tota la comunitat educativa per tal de gestionar i orientar les actuacions i els processos. 
2. Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat. 
3. Ajudar a cada alumne/a a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb el món. 
4. Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la convivència en el centre i l’entorn. 
5. Garantir l’aplicació de les normes per garantir un bon clima de treball. 
6. Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 
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. 
 
 
4.2 Objectius específics 
 
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 Elaborar una estructura organitzativa capaç de donar continuïtat i coherència educativa. 
1.2 Afavorir la comunicació en el centre educatiu. 
1.3 Potenciar una gestió dels recursos, (humans, temps, espais,..) orientada a facilitar la convivència i el bon clima del centre. 
1.4 Promoure la projecció positiva del centre. 
 
2. Potenciar l’equitat eductiva i el respecte a la diversitat. 
2.1 Garantir la incorporació òptima dels nous membres de la comunitat educativa en la 
cultura del centre. 
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2.2 Establir normes de consens que potenciïn i permetin la diversitat, sempre que no 
s’atempti contra els drets fonamentals de les persones i els principis de l’organització escolar. 
2.3 Establir accions a favor de les diferents cultures presents al centre. 
2.4 Garantir l’escolarització de tothom i la reincorporació de l’alumnat absentista. 
2.5 Garantir la inclusió de les famílies i l’entorn. 
 
3. Ajudar a 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. 
3.2 Potenciar la competència en comunicació lingüística de l’alumnat. 
 
4.Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la convivència en el centre i l’entorn. 
4.1 Recollir, difondre i divulgar les bones pràctiques del professorat en matèria de convivència. 
4.2 Sensibilitzar la comunitat educativa perquè adquireixi l’hàbit del diàleg i posi en pràctica la mediació. 
 
5. Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes. 
5.1 Garantir l’assistència real a classe de tot l’alumnat. 
5.2 Concretar a les NOF la regulació de la convivència. 
 
6. Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 
6.1 Desenvolupar les competències personals i socials mitjançant l’educació en la 
participació i la ciutadania. 
 
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.  
 
 

5. NIVELLS, ÀMBITS D’ACTUACIÓ_____________________________________________________________________________ 
 
El Projecte de Convivència: 
 

-  Abordarà tres nivells 
                          Valors i actituds 
                          Resolució de conflictes  
                          Marc Organitzatiu. 
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- Es plantejarà des de tres àmbits d’intervenció: 
                         Aula 

                                     Centre  
                                     Entorn 
             
 

6. VALORS I ACTITUDS______________________________________________________________________________________ 
 
Són accions proactives, afavoridores de la convivència què contribueixen a crear un bon clima escolar, ajuden a fer que l’alumnat sigui competent 
en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món, i propicien l’èxit acadèmic, personal, social i laboral. 
 

6.1. Acollida 
6.2. Coeducació 
6.3. Competència social 
6.4. Comunicació 
6.5. Educació intercultural 
6.6. Educació emocional 
6.7. Educació per la pau 
6.8. Educació per la responsabilitat 
6.9. Esforç 
6.10 inclusió 
6.11. Mediació 
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 6.1. ACOLLIDA 
 
L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre posa en funcionament, bé per guiar la incorporació òptima dels nous 
membres de la comunitat educativa en la vida i la cultura quotidiana, bé per facilitar la reincorporació al centre després de processos d’absència. 
 

Els processos d’acollida mereixen una atenció especial dins el projecte de convivència de centre perquè, com a primer moment de socialització, 
poden esdevenir un element clau per a la creació de vincles, per establir un bon clima relacional i per afavorir la implicació en el centre de tots els 
seus membres. Dins el procés d’acollida, la carta de compromís educatiu és un document clau per formalitzar aquesta coresponsabilitat i 
implicació entre el centre educatiu i les famílies.  
 

D’altra banda, l’arribada constant i nombrosa de famílies nouvingudes, conjuntament amb la gran mobilitat d’alumnat en els centres, ha posat en 
evidència la importància dels processos d’acollida, que cal gestionar adequadament. Aquests processos no van adreçats només a l’alumnat i a les 
famílies nouvingudes, també van adreçats a la resta d’alumnat i famílies, al professorat i personal de l’administració i serveis que s’incorpora al 
centre i a d’altres professionals que hi puguin intervenir. 
 

DIAGNOSI 
Diagnosi aula  
-Disposem d’estratègies organitzatives i metodològiques concretes d’aula per facilitar l’acollida de l’alumnat nou (pels de P3). 
-Disposem de  materials didàctics de l’àrea de català per atendre l’alumnat nouvingut (material maleta LIC, material de les antigues aules 
d’acollida) 
-Disposem d’un protocol per informar/acompanyar el professorat o altres professionals que intervinguin per primer cop a l’aula.  
 
Diagnosi centre  
-Tenim sistematitzats els processos d’acollida per als alumnes nous a l’escola i les seves famílies i per a la resta de la comunitat educativa 
(professorat, PAS, altres professionals d’intervenció puntual al centre) tant si s’incorporen a l’inici com un cop iniciat el curs.  
-Contemplem el moment de preinscripció i matrícula com a part del procés d’acollida de les noves famílies.  
-Elaborem la carta de compromís educatiu com un document que faciliti l’acolliment de les noves famílies al centre i faciliti la seva implicació en 
els processos d’ensenyament dels seus fills i filles en el funcionament de centre. -Disposem d’un repertori compartit de recursos i materials 
didàctics per atendre l’alumnat nouvingut: maleta LIC (es comparteix a nivell de ZER), material antigues aules d’acollida (Escola Sagrat Cor i 
escola Valldemur) i material d’educació infantil i cicle inicial (a totes les escoles). 
 
Diagnosi entorn  
-Impliquem les famílies en les activitats relatives a l’acollida dels nous membres de la comunitat educativa.  
-Promovem la participació de les famílies nouvingudes en les activitats que hi organitza l’AMPA.  
-Ens coordinem amb entitats de l’entorn per dur a terme actuacions concretes per treballar els processos d’acollida o per compartir possible 
informació que faciliti l’acolliment.  
-Potenciem que l’alumnat conegui i participi en les activitats que promouen les entitats culturals, esportives i de lleure de l’entorn.  
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                                                                                                                                                                ACOLLIDA 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A L’AULA 

Preveure activitats d’acollida de l’alumnat cada inici de curs. 
 
Realitzar a l’aula activitats prèvies a l’arribada del nou alumnat per facilitar 
el coneixement i millorar la rebuda.  
 
Tenir previst el material necessari, lloc on seure, company, informació 
pràctica a facilitar, etc. el dia d’incorporació de nou alumnat.  
 
Establir un company guia dels alumnes nouvinguts per facilitar l’acollida.  

Consultar el Pla d’acollida de la ZER: 
-Durant el mes de setembre, el període d’adaptació contempla un horari 
més flexible, amb activitats de preparació  
-Estratègies organitzatives i metodològiques concretes d’aula per facilitar 
l’acollida de l’alumnat nou. 

 

Preveure l’activitat a realitzar el dia d’incorporació de nou alumnat per 
facilitar la seva participació i integració en el grup classe.  
 
Preveure que sigui el tutor del seu  
grup qui faci l’acollida.  
 
Contemplar l’esbarjo com un espai important de socialització i programar 
activitats per facilitar la cohesió de grup. 

Consultar el Pla d’acollida de la ZER: 
-Activitats que es realitzaran el dia d’arribada. 
 

Realitzar una avaluació inicial per tal d’establir, si s’escau, un pla individual 
que faciliti l’acollida dels/les alumnes a l’aula. 
 
Tenir en compte en el procés d'acollida els instruments per detectar les 
necessitats acadèmiques, sòcio-econòmiques i emocionals que es poden 
derivar, per exemple, del fet migratori. 
 
Facilitar el Servei de Traducció i Mediació, que el Departament 
d’Ensenyament posa a disposició dels centres quan sigui necessari. 

Consultar el Pla d’acollida de la ZER: 
-Aplicar als alumnes d’acollida els instruments per detectar necessitats: 
  Acadèmiques 
  Sòcio-econòmiques 
  Emocionals 
 

Treballar amb el grup, si s’escau, els trets culturals del nou alumnat per tal 
de trobar punts compartits, amb activitats que ajudin al coneixement, al 
respecte i a la valoració de la cultura de tot l’alumnat.  

Consultar el Pla d’acollida de la ZER: 
-Activitats per anar fent al llarg del curs. 
 

Elaborar un repertori de recursos didàctics per atendre l’alumnat nouvingut.  
 
Elaborar un fons material classificat per matèries i competències 
lingüístiques per tal que tot l’alumnat pugui assolir-les.  

Consultar el Pla d’acollida de la ZER: 
-Material de les aules d’acollida (escoles de Solivella i Barberà). 
-Fer servir el material d’educació infantil (afavoreix l’adquisició de 
vocabulari). 
-S’està elaborant un recull de fitxes per nivells que s’arxiva en carpetes a 
cada aula i que es pot fer servir també en aquests (també hi ha fitxes de 
treball de reforç i lúdiques. 
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Mantenir una coordinació periòdica entre tot el professorat que atén 
alumnat nouvingut.  

Consultar el Pla d’acollida de la ZER: 
-Posar en coneixement de tots els mestres i monitors que hi intervenen que 
vindrà un alumne nou.  
-Si és necessari, programar reunions entres els mestres que treballen amb 
el nen/a, per tal de fer un seguiment. 

Elaborar procediments i mesures d’acollida específiques per l’alumnat que 
es reincorpora a l’aula després d’una absència prolongada. 
  
Disposar d’un recull de materials per corregir les possibles mancances de 
l’alumnat derivades de la falta d’assistència al centre.  

Consultar el Pla d’acollida de la ZER: 
-L’equip de mestres mantindrà comunicació amb les famílies, de manera 
que si és possible, l’alumne rebi el material de treball setmanalment. 
-Procediment i mesures per l’alumnat que es reincorpora a l’aula després 
d’una absència prolongada. 
-S’està elaborant un recull de fitxes per nivells que s’arxiva en carpetes a 
cada aula i que es pot fer servir també en aquests (també hi ha fitxes de 
treball de reforç i lúdiques.  

 

AL 
CENTRE 

Organitzar l’acollida dels nens i nenes de P3 i les seves famílies al centre 
escolar. 
 
Elaborar actuacions específiques pel procés d’acollida, tant en el moment 
inicial (preinscripció, matrícula, inici de curs...) com al llarg del curs. 

Consultar el Pla d’acollida de la ZER: 
Acollida dels/les alumnes de p3. 
 

Recollir el caràcter acollidor del centre en el Projecte educatiu i en la resta 
de documents del centre. 
  
Recollir i analitzar les expectatives sobre el procés d’acollida que tenen els 
diferents agents de la comunitat educativa. 
  
Actualitzar el Pla d’acollida a partir de les necessitats de centre i les 
expectatives dels diferents agents de la comunitat.  
 
Incloure en el Pla d’acollida la implicació i la corresponsabilitat de tota la 
comunitat educativa en la acollida i integració dels nous membres.  

PEC 
Programació anual 
NOFC 
Pla d’acció tutorial 
Pla de convivència 
Pla d’acollida 
Carta de compromís educatiu 
 

Afegir a la carta de compromís educatiu continguts específics on s’inclogui 
el compromís de centre, de les famílies i de l’alumne/a per millorar 
l’assistència al centre.  
 
Recollir, a la carta de compromís educatiu, les informacions més rellevants 
del centre i els possibles canals de participació de les famílies.  
 
Especificar, a la carta de compromís educatiu, els compromisos per part 
del centre per facilitar l’acollida de les noves famílies.  

A la carta de compromís 
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Descriure al Pla d’acollida, el procés de rebuda i atenció inicial del nou 
alumnat, famílies, professorat, PAS i d’altres professionals que puguin fer 
incidència en el centre, des d’una triple vessant d’intervenció: aula, centre i 
entorn. 
 
Elaborar un dossier per lliurar i comentar al professorat nouvingut que 
reculli les informacions més importants del centre. 
 
Establir la persona encarregada de l’acollida dels nous professionals 
(professorat, PAS, etc). 
 
Convocar una reunió a inici de curs amb totes les persones que 
s’incorporen al centre per compartir el projecte educatiu i els diferents 
projectes que desenvolupa el centre.  
 
Sensibilitzar el claustre de la necessitat d'establir una bona acollida. 
 
Recollir i sistematitzar el bagatge professional, els interessos i les 
necessitats dels nous professionals. 

Consultar el Pla d’acollida de la ZER: 
Acollida del professorat nou: 
-Dossier d’acollida de ZER 
-Dossier d’acollida de centre: 
-Documents de la ZER: alguns estan penjats al bloc de la ZER 
-Reunió prèvia per explicar el funcionament i organització del centre i de la 
ZER. 
-Traspàs d’informació amb el tutor/a o especialista anterior, sempre que 
sigui possible, ja sigui en persona o amb un escrit d’indicacions. 
-La direcció de l’escola explicarà als alumnes i al mestre/a que quan sigui 
necessari, els nens i nenes el poden ajudar amb el funcionament de la 
classe. 
 
Actuacions d’acollida amb les famílies noves al centre. 

Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als seminaris de 
traspàs primària-secundària, reunions amb altres centres de l’entorn, 
espais virtuals d’intercanvi o pràctica compartida (xtec.cat), etc. 

-Traspàs informació primària-secundària. 

 

A 
L’ENTORN 

Promoure la participació de les famílies en les activitats programades per 
afavorir l’acollida dels nous membres de la comunitat educativa.   
 
Informar els pares i mares de les activitats que organitza l’AMPA.  

-Carta de compromís. 
-AMPAs 

Donar a conèixer i orientar l’alumnat i les famílies sobre activitats de fora 
escola per tal de facilitar la seva integració social.  

-Activitats extraescolars dels centres. 
-Associació Esportiva escolar ZER Conca de Barberà. 

Utilitzar els recursos de l’entorn per millorar el procés d’acollida (traductors, 
mediadors, promotors, entitats, associacions...).  

-Serveis del Consell Comarcal. 
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6.2.  COEDUCACIÓ 
 
La coeducació té com a objectiu promoure una acció educativa que potencia la igualtat real d’oportunitats entre nois i noies, entre homes i dones.  
La coeducació cerca l'eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, la integració explícita de la perspectiva de gènere als 
continguts d’aprenentatge i el respecte per la diversitat de l’alumnat.  
 
La coeducació i el respecte per la diversitat de les diferents opcions sexuals de les persones són elements cabdals per treballar en el respecte i la 
igualtat. A través del reconeixement, el dret i el respecte a la primera diferència que existeix entre nens i nenes, i nois i noies, s’estableixen les 
relacions d’igualtat i llibertat entre les persones. La coeducació proporciona a l’alumnat i al professorat estratègies que poden modificar les 
relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere i transformar-les en relacions més justes i plurals.  
De vegades, part de l’alumnat i les famílies presenten una actitud d’estranyament o de rebuig enfront a les propostes del centre. Caldrà dissenyar 
intervencions socioeducatives diferenciades per trobar formes per avançar conjuntament en la via de la coeducació i de la igualtat efectiva entre 
homes i dones.  
 
DIAGNOSI 
Diagnosi aula 
- Establim pràctiques que afavoreixen la coeducació. 
- Donem les mateixes oportunitats d’expressió i participació a tot l’alumnat, independentment del gènere. 
- Establim la mateixa relació educativa i fomentem les mateixes tasques i responsabilitats en nois i noies. 
- Evitem rols o estereotips discriminatoris en el grup o en el joc. 
- Utilitzem un llenguatge inclusiu. 
- Intervenim de manera específica per tal d’afavorir una igual implicació dels nois i noies. 
- Potenciem l’autoestima i la capacitat de lideratge i donem les mateixes oportunitats d’establir relacions de convivència equilibrades. 
 

Diagnosi centre 
- Tenim en compte el foment de les relacions entre tot l’alumnat en l’organització dels espais, especialment, els patis. 
- Tenim cura d’utilitzar un llenguatge i unes orientacions explícites que facin visibles totes les diversitats, inclosa la de gènere. 
- Potenciem la participació de tot l’alumnat, intervenim i fem propostes en igualtat de condicions i d’oportunitats. 
- En àmbits de decisió i de màxima responsabilitat hi ha una representació equilibrada d’homes i dones, alumnat, pares i mares i professorat. 
- Formem a la comunitat educativa en coeducació. 
- Fomentem la participació de les nenes en totes les activitats esportives extraescolars. 
- Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació. 
- Reconeixem la problemàtica de la violència masclista com una realitat que està patint l’alumnat. 
 

Diagnosi entorn 
- Tenim en compte els recursos del territori per educar a favor de la coeducació. 
- 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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PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                                                                                                                                                          COEDUCACIÓ 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A 
L’AULA 

Introduir la coeducació i la prevenció de la violència 
masclista i homòfoba en l’acció tutorial. 

Buscar llibres que en parlin i introduir-los a la programació de ed. Emocional. 
 
Fer la unitat didàctica “Prevenció de la violència de gènere a l’aula” adjunta als documents, de 
forma bianual a cs.  
 
Fer una tria i proposta dels recursos “Ells i elles, colze a colze”, i distribuir-les en les diferents 
programacions curriculars. (Es presenten un seguit d'àmbits a treballar, amb bibliografies i 
activitats per realitzar, per a tota l'etapa primària i infantil). El representant de coeducació del 
consell, fa la tria de llibres, recursos, i presentar-la als diferents cicles). Adjunta als documents. 
 
Programar les activitats del projecte de Xavier Carbonell, adaptant-les a les edats de l'alumnat 
(CM i CS). Adjuntat. 

Incorporar l’ús habitual d’un llenguatge inclusiu que doni 
el mateix protagonisme a tot l’alumnat. 

Revisar els documents que entreguem als infants (fitxes de treball, lectures). 
Dissenyar una graella d’autoavaluació per al professorat. 

Planificar i seqüenciar els continguts de la coeducació a 
les diferents àrees curriculars, proporcionant  nous 
models femenins i masculins a través del currículum 

Incloure activitats (ja dissenyades) en cada un dels cicles. No sempre a tutoria, mirar de fer-ho 
en altres àrees. 
Un cop al (trimestre, curs) proposar de fer un taller “culturalment femení” (costura, teixir...) i un 
altre de masculí (construcció, ...). 
Anualment, un dels llibres que el mestre utilitza per a treballar la lectura en veu alta (lectura per 
part del mestra), que toqui alguns d’aquests temes, adaptats a cada cicle.  
   -“La senyora de los libros” http://www.editorialjuventud.es/3785.html 
   -http://valorestic.wordpress.com/2009/05/10/el-libro-de-los-cerdos/ 
   -Es pot buscar aquesta bibliografia i definir-la en la proposta “Colze a colze” 
 
Realitzar de forma bianual (una vegada en cada cicle) la unitat de programació sobre el treball 
domèstic. (Adjunta als documents). Per a Ed. Primària. 

Fer una distribució de responsabilitats, càrrecs, tasques 
i funcions equilibrada 

Càrrecs de la classe rotatius, no per gustos, o costums culturals.   
Càrrecs puntuals: vetllar per a que nens i nenes en facin de tot tipus. 

Motivar explícitament la intervenció i participació de les 
noies en els diferents àmbits educatius i àrees de 
coneixement.  

Incloure activitats a diferents àrees: problemes mates, lectures (biografies sobre dones 
importants),informació o vídeos de l'àrea de medi. 
Buscar activitats/situacions puntuals per a tractar el tema: regals de reis, jocs al pati, 
decoracions dels títols dels treballs, creacions artístiques, activitats físiques... 

Promoure la gestió positiva de les situacions de conflicte 
vinculades a comportaments i actituds de caràcter 
sexista i d’orientació afectivo-sexual 

Promoure l’empatia. Fer activitats de role-playing per a resoldre aquest tipus de situacions. 
 
C.Mitjà i Superior. Veure alguna pel·lícula en la que es canviïn els rols pre-establerts.  Billy Elliot, 
quiero bailar;  Quiero ser como Bekcam 

http://www.editorialjuventud.es/3785.html
http://valorestic.wordpress.com/2009/05/10/el-libro-de-los-cerdos/
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AL 
CENTRE 

Sensibilitzar la comunitat educativa en la necessitat del 
treball en la coeducació i en la prevenció de la violència 
masclista o per raons d’orientació afectivo-sexual. 

Lectura de textos que comportin una reflexió personal. (Adjuntats). 
Preparar una xerrada, o powerpoint, que es presentaria al claustre, posteriorment a les lectures 
individuals. Encetar un debat en els cicles (una reunió de treball anual, on es faci reflexió.) 

Incorporar la coeducació i la prevenció de la violència 
masclista o homòfoba al Projecte educatiu i a la resta de 
documents del centre 

Incorporar-lo a través del Pla de Convivència. 
Elaboració d’una activitat a partir de l’article de “La Vanguardia” “Les escoles limiten la pilota al 
pati” i crear diferents situacions de joc durant l’hora d’esbarjo, per tal que els infants recuperin 
altres jocs. Crear una comissió dins el claustre per analitzar i tirar endavant aquesta proposta. 
Fins i tot convidar famílies a que expliquin jocs alternatius per a poder fer durant l’hora d’esbarjo 
(com a unes jornades lúdiques al principi o final de curs; per crear també vincle amb les 
famílies). 

Formar a la persona del Consell Escolar que  impulsar 
mesures educatives a favor de la igualtat i contra la 
violència vers la dona. 

Incorporat a nivell de consell d'Escola i de Consell de ZER. 
Realització per part d'aquest de formació específica en l'àmbit de la coeducació, per part del 
Departament d'Ensenyament  

Incorporar en el Pla anual del centre la reflexió i 
participació en els esdeveniments i jornades que són 
referents coeducatius (la joguina no sexista, la diada 
internacional contra la violència envers les dones, la 
diada internacional de la dona, entre d’altres). 

Fer un buidat a partir d'una cerca inicial. 
Decidir quines a cada Cicle (la cerca es fa per part del responsable, la tria pel claustre). Decidir 
quines d'elles es treballen cada any (les que són un dia internacional, per exemple) i parlar en 
cicle quan arribin de puntuals. 

Potenciar una orientació professional i acadèmica no 
estereotipada i sense discriminacions sexuals ni socials. 

Revisar si en la reunió que fa el representant de l'EAP amb les famílies en el canvi d’etapa 
(primària-secundària) es tracta aquest tema. 

Recollir i difondre les bones pràctiques realitzades en 
matèria de coeducació. 

Compartir-ho amb la comunitat educativa a través dels blocs dels centres i de la ZER. 
Dedicar un any la revista de l'escola a aquesta temàtica. 

 Incorporar l’ús habitual d’un llenguatge inclusiu que 
doni el mateix protagonisme a tot l’alumnat, personal 
docent i famílies, i a la resta de la comunitat educativa. 

Revisar el llenguatge que s’utilitza en els informes i adequar-lo quan calgui. 
Introduir l’ús del programa INTRO, que revisa el llenguatge dels diferents documents per saber 
si són inclusius.  http://www.gencat.cat/icdones/intro.exe 

 

A 
L'ENTORN 

Compartir amb les famílies informacions, activitats i 
recursos sobre la coeducació. 

Penjar al bloc de les escoles/ZER amb una periodicitat Bimensual o trimestral, articles, 
informacions de cursos, xerrades, activitats que es puguin fer amb els infants, i informar a les 
famílies de la seva publicació al bloc. 

Promoure la participació de les famílies en les activitats 
promotores de nous models de feminitats i 
masculinitats. 

Crear una festa/jornada en les que les famílies puguin aportar models diferents, a través de jocs, 
activitats quotidianes... 
     
Incloure a les famílies d’altres cultures. 

Concretar amb les entitats de l’entorn que en 
l’organització de les seves actuacions incloguin activitats 
i tallers sobre la coeducació i sobre prevenció de la 
violència de gènere o homòfoba. 

Aprofitar el recull de recursos en COEDUCACIÓ del CRP. 
Els coordinadors dels CE de ZER i escoles, fer extensiu aquest recull en algun claustre, a 
començament de curs. 
Aprofitar les activitats que el Consell Comarcal presenta en aquest marc, i, si és necessari, 
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proposar-ne la realització d’altres. 

Potenciar que l’alumnat conegui i participi en les 
activitats que promouen les entitats culturals, esportives 
i de lleure de l’entorn en aquest tema. 

Traspassar aquesta informació a les famílies, quan aquesta arribi al centre. 

 

METODOLOGIA 
Realitzar lectures i generar la reflexió en el claustre sobre que la coeducació és una actitud en la manera de fer de mestre. Lectures i debats en els cicles. 
Establir relacions educatives que respectin la diferència i promoguin la igualtat 
Potenciar una educació afectiva i sexual que afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva i saludable. 
Tenir cura del llenguatge que utilitzem tant en el desenvolupament de les sessions a l'aula, com en les reunions amb famílies. 
Intentar no utilitzar estereotips sexistes (verbals i no verbals) en la nostra relació amb els infants, companys i companyes de feina i famílies. 
Tenir present que la coeducació ha d'impregnar totes les actuacions en l'àmbit educatiu. 
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6.3 COMPETÈNCIA SOCIAL 
 
És la capacitat per relacionar-se amb els altres. Es tracta d’un conjunt d’habilitats cognitives i emocionals que possibiliten el desenvolupament 
personal i la vida en societat. 
 
DIAGNOSI 
Diagnosi aula 
- Establim pràctiques que afavoreixen l’exercici de la competència social. 
- Desenvolupem estratègies d’autoconeixement. 
- Les relacions entre el docent i l’alumnat es basen en el reconeixement i el respecte mutus. 
- Establim criteris d’avaluació per valorar la millora d’actituds i capacitats socials de l’alumnat. 
 
Diagnosi centre 
- Potenciem espais de relació informal 
- Tenim pautes de relació respectuosa entre els membres de la comunitat educativa (reunions amb pares i mares, professorat, entrevistes). 
- Promovem el civisme (patis, passadissos, lavabos). 
- Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en competència social. 
 
Diagnosi entorn 
- Tenim en compte els recursos del territori per educar a favor de la competència social. 
- Implicació en activitats de millora de l’entorn i participació en esdeveniments culturals organitzats per altres entitats del barri o municipi. 
- Potenciem que l’alumnat conegui i participi en activitats d’entitats culturals, esportives i lleure. 
 
 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                                                                                                                                  COMPETÈNCIA SOCIAL 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A 
L’AULA 

Promoure dinàmiques de grup per practicar l’empatia. Si 
entenem els altres ens serà més fàcil comunicar-nos-hi i 
comprendre’ls  

Utilitzar les que ja estan incloses en el PAT. 
Fer una selecció de les activitats dels Programes de competència social (Segura), per a 
CM i CS. Adjunts als documents. 
Qüestionaris d’avaluació de l’assertivitat (CI-CM-CS).Adjunts als documents. 

Potenciar activitats de relació entre alumnat de diferents 
nivells.  

Padrins de lectura (inclòs en la programació)  
Tallers i activitats intercicles (projectes d’escola, Nadal, panellets, etc.) 

Promoure els càrrecs a l’aula com a eina per adquirir 
responsabilitats. La col·laboració de tots perquè el grup 
funcioni. Avaluar el desenvolupament d’aquests a nivell 
individual i de grup. 

Càrrecs setmanals d’aula. Valorar entre tots qui ha desenvolupat millor el seu càrrec. 
El que ho hagi fet millor pot triar el càrrec que vol fer la setmana següent.  
Si algú no ho fa bé se li posarà un company  tutor/a  
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Incloure en totes les àrees activitats d’aprenentatge 
cooperatiu, avaluant-lo a nivell individual i de grup, i en cas de 
resultats negatius fer propostes de millora. 

Metodologia per a cada àrea/trimestre: 
Treball en grups, parelles, racons, murals o esquemes, projectes, parelles de cicle (1 de 
segon i un de primer) 
Acabar amb una sessió de valoració i la mestra en fa un registre. 
Segons el cicle aquesta valoració es farà de forma oral, escrita o amb dibuixos, ... 

 Establir canals per avaluar el clima d’aula Treball PAT educació emocional. 
 

AL 
CENTRE 

Posar en pràctica les formes cíviques de relació: salutacions, 
agraïments, disculpes.  

Elaborar un referent de ZER amb aquestes formes. Els mestres han de ser el model. 
Jocs i cançons. 

Tenir en compte la competència social en els criteris 
d’avaluació, incloure’n una valoració a mode d’observació en 
els informes dels alumnes si es creu necessari.  

Les actituds que generin conflictes o les molt positives cal que apareguin a les 
observacions dels informes. 
Marcar-se objectius de millora pels propers trimestres. (acords mestre-alumne) 

Preveure espais de relació informals amb els diferents 
membres de la comunitat educativa, sopars, celebracions, 
jornades, festes, etc. 

Dinar anual de comunitat escolar: alumnes, pares i mestres.  
Sopars i activitats “extraescolars” per als mestres de la ZER. (mínim un per trimestre) 

Consensuar amb les famílies a la carta de compromís les 
actuacions que ens portaran i facilitaran un bon nivell de 
convivència. 

Explicar-la o/i signar-la amb les famílies que es van incorporant al centre. 
Explicar-la o/i signar-la amb les famílies dels alumnes que comencen a cicle inicial. 

Establir canals per avaluar el clima de centre Activitats PAT 
 

A 
L’ENTORN 

Fer coneixedores a les famílies del objectius i  les activitats 
que es treballen a l’escola i de la necessitat de l’assoliment 
comú d’objectius. Tant a les entrevistes amb els tutors com a 
nivell més global 

Notes a l’agenda 
Reunions d’inici de curs aula/zer 
Entrevistes al 2n trimestre o sempre que es consideri necessari. 
Bloc de l’escola 
Plantejar activitats/problemes al bloc de l’escola perquè les famílies hi participin. 

Participar en les activitats que es proposin a nivell d’entorn: 
concursos, activitats, etc. 
 

Concursos al poble 
Concursos literaris 
Concursos Consell Comarcal 
(Participar sempre que sigui possible i trobin una cabuda coherent dins el pla anual). 

Promoure xerrades i activitats per les famílies sobre la 
competència social. 
 

Xerrades inici de curs amb ponents experts. 
Xerrades que organitza l’AMPA 
Tallers familiars 
Possibilitat de concretar xerrades si es detecta una dificultat específica. 
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6.4.  COMUNICACIÓ 
 
La competència comunicativa consisteix a saber expressar i entendre diferents discursos, amb diferent nivell de domini i de formalització. 
D’entre els elements que cal tenir en compte a l’hora de comunicar-nos efectivament, cal destacar l’adequació a la situació comunicativa i als 
diferents contextos socials i culturals. 
 
DIAGNOSI 
Diagnosi aula 
- Incorporem a l’aula activitats d’interacció entre l’alumnat per a la millora de la competència de comunicació (conversar, escoltar i parlar) 
- Creem situacions comunicatives des de les diferents llengües de treballa amb la base del plurilingüisme. 
- Creem situacions comunicatives des de les diferents àrees 
- Treballem oralment i per escrit la competència lingüística 
- Utilitzem el llenguatge oral en tots els seus registres (col·loquial, formal, específic). 
- Utilitzem el llenguatge no verbal (visual, gestual i corporal) per a la millora de la comunicació. 
- Utilitzem els recursos artístics i culturals en el dia a dia de l’aula. 
- Fem servir les tecnologies de la informació i de la comunicació com a eina per tal d’enriquir la competència comunicativa. 
- Realitzem activitats per a la cerca, selecció i processament de la informació, a partir de tot tipus de mitjans. 
 
Diagnosi centre 
- Utilitzem la llengua oral per expressar pensaments i sentiments. 
- Plantegem un tractament global de la llengua catalana com a vehicle de comunicació i eina de convivència. 
- Disposem de canals de comunicació que permetin que tots els membres de la comunitat educativa estiguin ben informats. 
- Quan fem el traspàs d’informació primària-secundària recollim les pràctiques i els recursos treballats en l’àmbit de la competència comunicativa. 
- Recollim i fem difusió de les bones pràctiques realitzades. 
 
Diagnosi entorn 
- Impliquem les famílies en les activitats relatives a la millora de la competència lingüística. 
- Tenim en compte els recursos del territori que tenen en compte la millora de la comunicació. 
- Potenciem que l’alumnat conegui i participi en les activitats que promouen les entitats culturals, esportives i de lleure. 
- Valorem i fem visible la diversitat lingüística de l’entorn. 
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                                                                                                                                             COMUNICACIÓ 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A 
L’AULA 

Incloure en les programacions de totes les aules la 
competència lingüística. Activitats per aprendre a 
escoltar, parlar, conversar. (Padrins, expressió oral a 
l’àrea de llengua catalana, presentacions orals, etc . 

Preparar lectures en veu alta. 
Explicar el cap de setmana, o les coses que es van fent. (els més petits). 
A partir d’imatges, improvisar històries. Escoltar-les i valorar-les entre tits els companys. 
Cadascú al seu nivell. 

Utilitzar sempre un to de veu adequat a la situació 
comunicativa. 
 

Exercicis d’expressió oral (vocalitzar, postura corporal) 
Preparar el cos i la veu per l’exercici oral. 
No cridar pels passadissos. 

Introduir elements de reflexió i anàlisi de materials 
audiovisuals fent-los comprendre els seus propis 
missatges i introduint-ne els seus. 

Gravar els alumnes llegint o presentant alguna activitat i visualitzar-se després. 
Fer-ne una anàlisi col·lectiva i constructiva. 
En l’època dels anuncis de joguines valorar els missatges que aquests ens aporten, si són 
reals o suggestius. 

Promoure espais, activitats i converses on els alumnes 
puguin expressar els seus sentiments o emocions i 
sentir-se compresos. 

Incloure al PAT activitats de l’espurna.cat que treballen els contes amb emocions. 
Escollir les que potencien el treball en grup i que porten a la reflexió col·lectiva. 
Veure pel·lícules que tractin temes emocionals: la vida es bella, cadena de favors,  

Demanar sempre argumentació a les respostes. 
 

Els mestres hem d’actuar com a model perquè els alumnes es facin conscients del que 
significa. 
Adquirir l’hàbit. 

Promoure activitats que permetin desenvolupar els 
llenguatges expressius i artístics i potenciar-ne la 
creativitat. 
 

Cal que puguin fer una explicació coherent de les seves produccions plàstiques. 
Com s’han sentit fent l’activitat. 
Teatre 
Concerts 
Tallers d’expressió corporal 
Educació física 

Utilitzar les TIC per enriquir aquesta competència. 
 

Fer activitats TIC en parelles o grups. 
(reforçar la comunicació, respecte envers el treball dels altres, saber esperar el torn.) 

Comunicació no verbal La comunicació no verbal transmet el clima emocional de la relació. És una actitud personal 
que ha de tenir sempre present el mestre. Al recull de documents del PAT hi ha orientacions 
al respecte. 

Llenguatge audiovisual El tractament del llenguatge audiovisual es fa des de totes les àrees, i es tracta de manera 
transversal al desenvolupament del currículum. 
Es fa un tractament més directe al Pla TAC, però tenint en compte que la competència 
audiovisual, cal atendre-la en totes les seves dimensions receptives, productives i crítiques; 
de comunicació i de creació, i amb una clara relació amb les interaccions orals que afavoriran 
un accés més conscient i eficaç a les informacions audiovisuals de tanta importància per 
l’impacte tan global que han aconseguit les tecnologies de la informació i comunicació. Els 
processos de recepció i creació són complexos i diversos segons el tipus i format triat i el 
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contingut que s’hi vehicula, són processos que s’aprenen en la seva utilització en qualsevol 
àrea o activitat escolar. 
Així, a l’escola hem de desenvolupar la capacitat de crítica per interpretar els diferents 
missatges audiovisuals que arriben freqüentment als nostres alumnes, partint de: 
     -Elements bàsics del llenguatge audiovisual. 
     -Tipus de textos i missatges audiovisuals 
     -Producció de textos audiovisuals senzills per expressar idees, emocions o records. 

 

AL 
CENTRE 

Promoure l’ús del català com a llengua de cohesió social 
i igualtat d’oportunitats.  

 

El plurilingüisme Enfocament global dels tractament de les llengües a la ZER. Projecte educatiu. 

Potenciar espais (reals, virtuals) on la comunitat 
educativa pugui dir-hi la seva. 
 

Bloc                                       Entrevistes 
Reunions d’aula                    Reunions de ZER 
Agenda                                 Contacte directe amb els mestres. 

Establir protocols clars de comunicació al centre. (Carta 
de compromís, accés a la informació) 

Correus electrònics             Circulars 
Bloc                                     Agendes  

Potenciar la comunicació i el traspàs d’informació entre 
primària i secundària. 

Trobades d’inici i final de curs. 

 

A 
L’ENTORN 

Promoure i potenciar la participació de les famílies en 
totes les activitats que es fan al centre. 

Presentacions d’alguns treballs. 
Festes populars 
Festes d’escola 
Demanar col·laboració a les famílies sobretot  temes dels quals en siguin coneixedors (oficis, 
Etc.) 
Avis que expliquen contes. 

Garantir l’accés de les famílies al PEC i al PLC. Documents al bloc de la ZER. 

Garantir l’accés i la participació dels alumnes a les 
activitats que es facin a l’entorn i que milloren la seva 
competència comunicativa: teatre, música, etc. 

Festes de Nadal                                 Dinars final de curs 
Cros                                                    Bicicletades 
CaminadesActivitats diverses 

Estar al cas dels mitjans propers i aportar-hi. Donar a conèixer les activitats que es fan mitjançant el bloc. 
Enviar correus a les publicacions comarcals  
(nova conca, laconcadiari.cat) 

Reflectir en actes, reunions la diversitat lingüística del 
centre. 

Cartells de benvinguda en diferents idiomes per a les festes de l’escola/ZER. 
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6.5. EDUCACIÓ INTERCULTURAL 
 
L’Educació intercultural és la resposta pedagògica a l’exigència de preparar a la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i 
democràtica. Té com a finalitat la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones i el dret a la diferència en un marc de valors 
convivencials compartits. 
Els tres eixos bàsics sobre els que s’ha de bastir l’educació intercultural a les escoles de la ZER Conca de Barberà són: 
Igualtat: garantir una educació bàsica i de qualitat per a tothom. 
Diversitat: aprendre a conviure en societats plurals, participant en un projecte de vida compartit. 
Identitat: afavorir a la construcció de personalitats madures i responsables, amb sentit de pertinença al territori on viuen. 
Aquests eixos bàsics han de conduir a un espai de convivència i integració, posant èmfasi en la cerca de valors compartits que permeten la 
incorporació de tots els grups socials. 
 
DIAGNOSI 
Diagnosi aula 
- Analitzem i posem en comú aspectes comuns a totes les persones. 
-Tenim en compte la diversitat social, cultural i ètnica en el funcionament diari de l’aula. 
- Potenciem el coneixement i el respecte per les diferències culturals. 
 
Diagnosi centre 
- Incloem la diversitat social, cultural i ètnica en el funcionament del centre. 
- Organitzem espais i temps perquè es pugui treballar responent a la diversitat de l’alumnat. 
- Formem la comunitat educativa en interculturalitat. 
- Actuem amb rapidesa en els casos de conflictes greus. 
 
Diagnosi entorn 
- Preveiem i prenen mesures perquè les sortides, les activitats extraescolars i les de serveis, siguin accessibles a tot l’alumnat. 
- Promovem la participació de les famílies a les activitats del centre i de la ZER. 
- Facilitem la integració de les famílies nouvingudes a l’AMPA del centre. 
 

PROPOSTA D’ACTUACIONS                                                                                                                                                             EDUCACIÓ INTERCULTURAL 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A 
L’AULA 

Potenciar l’aprenentatge cooperatiu. 
 

Fer activitats cooperatives en les diferents àrees, procurant canviar de grups i barrejar 
diferents nivells d’aprenentatge. 
Potenciar l’ajuda entre uns i altres. 
Fer activitats internivells i intercicles. Projectes d’escola. 
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Canviar periòdicament els alumnes de lloc per potenciar 
les relacions entre iguals. 
 

Canviar els llocs quinzenalment, asseure’ls amb alguns companys amb els que tinguin menys 
relació, per tal de potenciar-les. 
Procurar no ajuntar alumnes d’una mateixa cultura en els grups que es vagin fent. 

Treballar la pertinença a una cultura com a tret 
d’identitat personal. 

Treball de conscienciació de que la pròpia cultura enriqueix el grup-  

Pronunciar els noms i els cognoms dels alumnes de 
forma correcta. 
 

Fer murals amb els noms i cognoms dels alumnes i agrupar-los per lletres i sons (EI) 
Demanar a les famílies quan matriculen un alumne la pronunciació correcta del nom en cas de 
ser complicada i fer-la conèixer a tot el claustre. 

Donar importància a les celebracions de totes les 
comunitats que conviuen a l’escola. 

Explicar i escenificar/il·lustrar les festes de les diferents cultures que conviuen a l’escola. 
Demanar als alumnes d’una determinada cultura que fotografiïn la festa per explicar-la als 
companys. 

Treballar sistemàticament els valors i les creences de 
les diferents comunitats que conviuen a l’escola al PAT. 

Trobar espais per explicar les diferents creences dels alumnes que conviuen a l’escola. 
Fer tallers de cuina de les diferents comunitats. 

Utilitzar la diversitat lingüística com a recurs, donar la 
mateixa importància a totes les llengües: plurilingüisme. 

Demanar la traducció de les paraules importants als alumnes de les diferents comunitats. 
Incloure cançons o poemes en altres idiomes a les festes de la ZER o l’escola. 

Dur a terme activitats i tallers interculturals en festes, 
celebracions, menjars... 

Dinar intercultural anual, en aquesta jornada es podrien dur a terme tallers relacionats amb 
cada cultura. 

Treballar la llengua oral i la comunicació oral a totes les 
àrees, per tal de garantir la competència lingüística del 
català. 

Parlar en català des del primer dia als alumnes de l’escola, sempre utilitzant el sentit comú i 
fent-los sentir còmodes. 

 

AL 
CENTRE 

Garantir la comprensió de tots els documents de 
funcionament del centre. 

Traduir en el cas que es demani o es cregui necessari les circulars o notes que s’envien a les 
famílies. 

Promoure activitats lúdiques que recullin la diversitat. 
 

Dinars 
Sopars 
Festes i celebracions 
Incloure al pati jocs de les diferents cultures. 

Disposar de material bibliogràfic divers, tenint en compte 
les diferents comunitats que conviuen al centre. 

Tenir-ho en compte quan s’amplia el fons de la biblioteca. 

 

A 
L’ENTORN 

Proposar a l’AMPA la creació d’un protocol d’acollida 
per a les famílies que arriben noves al centre. 

Proposar a l’AMPA la creació d’un protocol d’acollida per a les famílies que arriben noves al 
centre. 

Promoure la participació de les famílies a totes les 
activitats que es fan al centre. 

Promoure la participació de les famílies a totes les activitats que es fan al centre. 
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6.6.  EDUCACIÓ EMOCIONAL 
 
Les emocions són estats afectius innats i automàtics que s’experimenten a través de canvis fisiològics, cognitius i conductuals. Serveixen per fer-
nos més adaptatius a l’entorn que experimentem. 
Els sentiments són la presa de consciència d’aquestes emocions etiquetades. Serveixen per expressar,  de forma més racional, el nostre estat 
anímic. Són blocs d’informació integrada que inclouen valoracions en què un està implicat i que predisposen a actuar d’una manera o una altra. 
Apareixen com una síntesi de les dades que es tenen sobre les experiències anteriors, els desitjos, els projectes el sistema de creences i valors 
propis, i la realitat. Els sentiments sostenen la motivació que indueix a l’acció més o menys intensa i que marca la direcció de la conducta.  
Tota conducta genera una reacció emocional i els sentiments ens diuen quins fets són veritablement  importants per a la nostra vida. 
La intel·ligència emocional és la capacitat per reconèixer els nostres propis sentiments i els dels altres, d’automotivar-nos i de controlar de forma 
positiva les nostres emocions. És una manera d’interactuar en el món tenint en compte el sentiments i requereix habilitats com la motivació, 
l’entusiasme, la perseverança, l’autoestima i l’empatia. 
L’educació emocional es desenvolupa al llarg de la vida a partir dels processos viscuts. 
Els sentiments, les emocions i les reaccions emocionals són necessaris per sobreviure i per viure amb altres persones. 
 
DIAGNOSI 
Diagnosi aula 
- Planifiquem activitats tutorials perquè l’alumnat desenvolupi l’autoestima, l’empatia, la gestió d’emocions i sentiments i la capacitat de resolució 
de problemes. 
-Treballem la intel·ligència emocional dels nens i nenes de la ZER per millorar les seves qualitats de comunicació. 
- Fomentem la interacció emocional positiva per augmentar el sentit de pertinença al grup. 
 

Diagnosi centre 
- Programem i seqüenciem accions especifiques que treballen l’educació emocional en el currículum. 
- Entenem que l’atenció individualitzada també inclou aspectes emocionals i afectius. 
- Hem tingut en compte l’educació emocional a l’hora d’elaborar les mesures de promoció de la convivència de les NOF. 
- Formem la comunitat educativa en educació emocional. 
- Recollim els recursos treballats a primària en ed. Emocional a l’hora del traspàs primària-secundària. 
- Compilem i divulguem les bones practiques realitzades sobre educació emocional. 
 

Diagnosi entorn 
- Impliquem les famílies en els processos educatius per fomentar les relacions amb un mateix i amb els altres. 
- Ens coordinem amb l’Associació Esportiva Escolar per educar plegats a través dels valors per a la millora de les relacions interpersonals. 
-Tenim en compte els recursos de l’entorn que afavoreixen l’educació en valors. 
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PROPOSTA D’ACTUACIONS                                                                                                                                                                    EDUCACIÓ EMOCIONAL 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A 
L’AULA 

 
 

Programar activitats que treballin: 

 l’autoestima 

 l’empatia 

 la gestió d’emocions i sentiments 

Activitats PAT 

Tenir present les intel·ligències múltiples a l’hora d’agrupar  l’alumnat en 
tasques cooperatives. 

Distribució de tasques dins el grup de treball valorant les diferents 
Intel·ligències: lingüística, lògico-matemàtica, espacial, cinètico-corporal, 
musical, interpersonal, intrapersonal.   
Fer treballar els nens/es de manera que puguin desenvolupar i aplicar els 
diferents tipus d’intel·ligència. 
Currículum ZER Conca de Barberà (PEC) 

Treballar la intel·ligència intrapersonal  Activitats PAT 

Proposar activitats d’aula obertes i flexibles per tal d’aprofitar dinàmiques 
de grup. 

Organització de l’aula al servei de l’aprenentatge. 
PEC ZER Conca de Barberà 

Realitzar activitats d’aprenentatge cooperatiu i d’aprenentatge entre iguals 
per a potenciar la participació i el reconeixement de tot l’alumnat de la 
classe 

Disseny d’estratègies on els nens i nenes s’ajudin per aconseguir els 
objectius. 
Activitats PAT 

Reflexionar amb l’alumnat sobre la importància de donar temps a cada 
ritme d’aprenentatge. 

Activitats PAT autoestima. 
PEC. currículum 

 

AL 
CENTRE 

Sensibilitzar la comunitat educativa en el treball de l’ed. Em. Xerrades, bloc, difusió de les activitats de tutoria, tallers. 

Incorporar els valors de l’educació emocional al PEC, NOF, PAT i Pla 
Acollida 

Treball per comissions del claustre de la ZER 
Estructura del currículum PEC 

Introduir els continguts de l’ed. Em en el currículum 

Programar des de les diferents àrees, activitats curriculars que tinguin en 
compte les intel·ligències múltiples. 

Elaboració de les UD par part dels equips de cicle i els departaments 
d’àrea. 

 

A 
L’ENTORN 

Promoure la implicació de les famílies en els processos educatius per 
fomentar les bones relacions de l’alumnat amb un mateix i amb els altres. 

Tallers per als pares i mares d’estratègies emocionals. 
Planificació del treball a casa:. 
Comportaments bàsics de relació, com saber saludar o presentar-se, 
demanar o agrair favors, donar les gràcies, saber disculpar-se, fer 
compliments, saber dir no, saber respondre al fracàs… 
Els tallers s’especifiquen al PAT 

Promoure i valorar la participació amb entitats de l’entorn per treballar 
plegats a favor de l’educació emocional i el desenvolupament personal. 
(casals i campus d’estiu, AEE, extraescolars centres. 

Planificació del curs amb la Junta directiva AEE, coordinador i equip dir 
ZER. 
Planificació dels campus i casals tenint en compte el PEC de la ZER. 
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6.7.  EDUCACIÓ PER A LA PAU 
 
Té com a objectiu fomentar una cultura de pau i no violència juntament amb els valors que fan possible preservar la vida de totes les persones. 
La convivència és el valor primordial de tota societat desenvolupada que conrea la pau: utilitzar el diàleg per resoldre els conflictes que es poden 
plantejar en el dia a dia. 
 
DIAGNOSI 
Diagnosi aula 
- Afavorim la reflexió sobre la pau basada en l’equitat, la justícia social, els drets humans i la resolució pacífica de conflictes. 
- Promovem que l’alumnat relacioni la cultura de la pau amb el respecte i el diàleg entre companys. 
- Potenciem l’afirmació individual i col·lectiva en el clima d’aula. 
- Establim relacions amb l’alumnat que es basen en el reconeixement i el respecte mutus. 
-Fomentem la democràcia i la participació a través de l’organització de l’aula. 
 
Diagnosi centre 
- El claustre de la ZER té un compromís explícit en relació amb la construcció de la pau. 
- Aprofitem els esdeveniments i diades commemoratives per reflexionar sobre la pau i els drets humans. 
- Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades. 
 
Diagnosi entorn 
- Impliquem les famílies en les activitats relatives a la cultura de la pau i els drets humans. 
- Treballem des de l’escola perquè la formació tingui una dimensió comunitària de compromís per a la pau. 
 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                                                                                                                                       EDUCACIÓ PER LA PAU 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A 
L’AULA 

Incloure en el Pla d'acció tutorial els valors necessaris 
per al desenvolupament de la cultura de pau. 

Revisar el Pla d’acció tutorial per incloure els valors necessaris per al desenvolupament de la 
cultura de pau. 

Identificar situacions d'injustícia per establir debats i 
reflexions a favor d'una societat millor. 

Buscar notícies on es posi de manifest injustícies del món i del nostre entorn per  establir 
debats i reflexions a l’hora de tutoria, d’educació per a la ciutadania i sempre que sigui adient. 
Aprofitar temes d’actualitat per debatre i reflexionar sobre les situacions d’injustícia del món i 
del nostre entorn. 

Promoure metodologies que fomentin l'aprenentatge 
autònom, cooperatiu, crític i socioafectiu. 

Treballar l’educació socioemocional incorporant-la en tota la vida escolar. 
Incorporar el treball cooperatiu sempre que es pugui. 

Planificar i seqüenciar els continguts de l’educació per a 
la pau i sobre els drets humans a les diferents àrees 
curriculars. 

Revisar els currículums per incorporar els continguts de l’educació per la pau. 
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Educar l'alumnat en la capacitat d'esforç, de compromís i 
de lluita no violenta. 

Posar en pràctica la metodologia de resolució positiva dels conflictes. 
Portar a terme la mediació per a resoldre els conflictes que es donen a l’aula i a l’escola. 

Generar pràctiques destinades a afavorir les relacions de 
cooperació i la solidaritat entre iguals. 

Organitzar activitats (fires, rifes, etc) per recollir diners per a què ningú es quedi sense anar a 
les sortides i/o colònies. 

Aprofitar els esdeveniments puntuals per abordar el tema 
de la pau. 

Treballar sempre que sigui possible esdeveniments que es donen al món i al nostre entorn 
(guerres, injustícies, etc.) per abordar el tema de la pau. 

Assegurar-nos que els materials educatius utilitzats estan 
impregnats de valors fonamentadors d'una cultura de 
pau. 

Tenir-ho en compte quan escollim els llibres de text. 
Tenir materials educatius que promoguin la cooperació i la solidaritat. 

Promoure el compromís envers els problemes del món. Acabar les activitats vinculades a educació per a la pau amb propostes d'acció que els infants 
puguin impulsar. 

Oferir recursos personals i col·lectius a les persones per 
evitar la violència en els conflictes. 

Implementar el programa de mediació. 
Practicar la resolució positiva de conflictes. 

 

AL 
CENTRE 

Sensibilitzar el claustre sobre la importància de 
l'educació per a la pau i els drets humans. 

Organitzar alguna xerrada sobre el tema. 

Incorporar la cultura de la pau al Projecte educatiu i a la 
resta de documents del centre. 

Revisar el Projecte educatiu i la resta de documents del centre per incorporar-hi la cultura de 
la pau. 

Programar activitats sobre la vivència de la pau 
adreçades a tot el col·lectiu del centre. 

Celebrar el DENIP (Dia escolar de la  no-violència i la pau ) cada 30 de gener. 
Celebrar altres diades que promoguin la cultura de la pau: 

 Dia internacional de la dona (8 de març). 

 Dia internacional per a l’eliminació de totes les formes de discriminació racial (21 de març). 

 Dia mundial del medi ambient (5 de juny). 

 Dia Universal dels drets dels infants (20 de novembre). 

 Dia dels Drets humans (10 d’octubre). 

Introduir pràctiques que afavoreixin l’exercici de la pau 
social a la tutoria entre iguals o en tasques de 
responsabilitat. 

Realitzar activitats i utilitzar tècniques que afavoreixen la cultura de pau, com: dilemes, 
debats, jocs de rol, diàlegs, estudi de casos, etc. 

Incloure en el Pla de formació de centre actuacions 
formatives relacionades amb la cultura de la pau.  

Proposar al CRP formació o xerrades sobre el tema de l’educació per la pau. 

Promoure accions concretes en favor de la pau. Portar a terme activitats que plantegen ONGs o associacions en favor de la pau. 
Portar a terme activitats que plantegen campanyes d’ONGs com Intermón. Participar d'algun projecte de foment de la pau com a 

experiència educativa. 

Introduir bones pràctiques de consum responsable en la 
vida del centre.  

Utilitzar paper reciclat, comerç just, practicar la recollida selectiva, estalviar en consum 
energètic, en ús de l'aigua, etc. 

Formular una carta de compromís educatiu en la qual 
s'expressin els objectius i compromisos per a la creació i 

Carta de compromís del centre. 
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el manteniment d'un entorn de convivència i respecte. 
 

A 
L’ENTORN 

Promoure la participació de les famílies en activitats a 
favor de la cultura de la pau. 

Celebrar conjuntament el DENIP i altres diades relacionades amb l’educació per la pau. 
Proposar activitats per realitzar en el DENIP i a altres diades que ajudin a conèixer la cultura 
de pau. 

Donar a conèixer entre les famílies l’educació per la pau i 
la seva aplicació a l’escola. 

Planificar xerrades d’experts que expliquin a les famílies què s’entén per ed. per la pau. 
Explicar a les famílies la metodologia de la resolució positiva de conflictes per  aplicar-la a 
casa i anar a l’hora amb l’escola (PAT). 

Potenciar la col·laboració amb entitats de l'entorn per tal 
d'implicar l'alumnat en accions conjuntes que tinguin com 
a objectiu la sensibilització i la construcció de la pau.  

Promoure la participació en diferents campanyes de recollida de: joguines, roba, menjar, etc. 
que promouen entitats de l’entorn. 
Desenvolupar activitats que ajudin a reflexionar del s motius d’aquestes campanyes. 

Promoure una cultura de pau a través d'impulsar o 
participar en projectes d'aprenentatge-servei. 

Parlar amb l’ajuntament, entitats i/o associacions del poble per portar a terme algun projecte o 
servei que necessitin. 

 

METODOLOGIA: 
Valorar i potenciar l'esforç i el compromís personal per a la construcció de la pau. 
Tractar la pau com a necessitat personal i col·lectiva per concretar i poder incidir-hi en ella a través de totes les propostes curriculars. 
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6.8. EDUCACIÓ PER LA RESPONSABILITAT 
 
La responsabilitat és la capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i d’assumir les conseqüències dels propis actes. 
En l’àmbit escolar, es tracta d’aconseguir que l’alumnat es comprometi en el seu propi procés d’aprenentatge, és a dir, ha de saber quins són els 
seus dures i dur-los a terme de la forma més autònoma possible. 
Els adults són models de referència preeminents. 
 
En el marc del Projecte de Convivència, la responsabilitat i el compromís constitueixen alguns dels valors bàsics per tal d’aconseguir una bona 
convivència en els centres i l’èxit educatiu de tot l’alumnat. 
 
DIAGNOSI 
Diagnosi aula 
- Promovem la responsabilitat com a eina d’aprenentatge i desenvolupament personal.  
- Ajudem l’alumnat a conèixer les seves pròpies capacitats i límits i adquirir responsabilitat en funció d’ella.  
- Fomentem, des de les diferents àrees, el valor de la responsabilitat com a eina d’aprenentatge individual i col·lectiu.  
- Marquem hàbits i rutines de treball, i exigim a l’alumnat que es responsabilitzi del seu compliment.  
- Fixem normes de conducta per ajudar l’alumnat a controlar els seus impulsos i fomentar-los el valor de la responsabilitat.  
- Estimulem l’autoestima i la confiança de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.  
- Treballem l’error com a part del procés d’aprenentatge i no només com un incompliment de la responsabilitat que tenia l’alumnat.  
 
Diagnosi centre:  
- Valorem la importància del valor de la responsabilitat en el procés educatiu. 
- Recollim el valor de la responsabilitat en el Projecte educatiu i la resta de documents del centre.  
- Recollim en les NOFC normes de conducta que potenciïn la responsabilitat i el compromís de l’alumnat en la bona convivència del centre i la 

gestió positiva dels conflictes.  
 
Diagnosi entorn:  
- Promovem, amb la col·laboració d’altres entitats socials i/o educatives de l’entorn, activitats de responsabilitat i compromís cívic.  
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 PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                                                                                                                                        RESPONSABILITAT 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A 
L’AULA 

Ajudar l’alumnat, des de la tutoria, que es marqui 
objectius d’aprenentatge i planifiqui l’acció per 
aconseguir-los.  

Activitats incloses al Pla d’acció tutorial: 
-A la classe de tutoria, ajudar a l’alumnat a marcar-se objectius d’aprenentatge sobre 
algun aspecte que es treballi a l’aula i a que planifiqui com pot aconseguir-los.  

Realitzar activitats tutorials que capacitin l’alumnat a fer 
front als compromisos que ha d’adquirir en 
l’aprenentatge: contractes d’aprenentatge, previsions 
d’avaluació...  

Activitats incloses al Pla d’acció tutorial: 
-Contractes d’aprenentatge: on cada nen es responsabilitzi a estudiar unes hores al dia, a 
fer cada dia els deures... (contracte model ) 
-Si és necessari, a mig curs, revisar i ampliar els compromisos amb els que falli cada nen 
(per exemple el que no fa mai els deures, agafar un compromís més concret ) 

-Ajudar a establir prioritats per portar a terme les feines i 
tasques complementàries que s’han de realitzar a les 
diferents àrees, promovent així l’autonomia personal.  
 
-Fomentar entre l’alumnat, en el marc de l’acció tutorial, 
la planificació de l’estudi i la tasca setmanal tenint en 
compte les activitats extraescolars. 

Activitats incloses al Pla d’acció tutorial: 
-Ús de l’agenda: 

-Aprendre a seleccionar els deures o estudi que s’han de fer cada dia, depenent del dia 
en que es treballarà l’àrea, la data en que s’han d’entregar o la quantitat de treball que 
hi hagi (a l’agenda hi ha també l’horari). 
-Decidir amb els nens de la classe com s’apuntaran els deures a l’agenda si pel dia que 
es manen o pel dia a presentar (segons ells creguin que els anirà millor). A l’institut 
s’apunten el dia que s’han d’entregar. 
-Llegir als alumnes el capítol d’organització de l’aula de les NOFC de ZER on es 
detallen les normes respecte a les feines que s’han de fer a casa. 
-Anotar a l’agenda els deures, exàmens, encàrrecs, festes escolars, sortides, activitats, 
... 
-Observar el temps al llarg de curs: trimestres, vacances, setmanes, estacions, ... 

-Preparar activitats amb els passos pautats de manera que els pugui realitzar l’alumne/a 
de manera autònoma (a internet hi ha activitats TIC ja preparades: Websquests). 
-Explicar als alumnes els objectius que hauran d’assolir abans de començar un nou 
aprenentatge o unitat. 

Exigir l’adquisició d’hàbits i rutines: puntualitat, 
planificació, realització feines/deures.  

Activitats incloses al Pla d’acció tutorial: 
-Encarregats d’aula: Tenir càrrecs assignats i que cada setmana valorin si els han 
complert (pujar i baixar persianes, llums, mirar agendes,...). 
-Adquisició d’hàbits i rutines. Treball diari. 
-Explicar el capítol de les NOFC de la ZER sobre els drets i deures dels alumnes 
(puntualitat, comportament, ...). Tenir taules de control a l’aula per portar un registre i que 
els alumnes vegin que forma part del seu aprenentatge. 

Fixar normes de conducta per ajudar l’alumnat a 
controlar els seus impulsos i fomentar-los el valor de la 
responsabilitat.  

Activitats incloses al Pla d’acció tutorial: 
-Redactar entre tots a la classe les normes de comportament (ajudarà als nens i nenes a 
controlar els seus impulsos i saber el que poden fer o no). 
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Ensenyar, a través del currículum, com el valor de la 
responsabilitat ha fet que homes i cultures aconsegueixin 
les seves fites.  

Ex.: vida de Pau Casals a música, Nelson Mandela, Marie Curie, esportistes, ... 
 

 

AL 
CENTRE 

Sensibilitzar la comunitat educativa sobre el valor de la 
responsabilitat en el procés acadèmic, personal i social 
de l’alumnat. 
 
Compartir amb la família la importància d’educar en la 
responsabilitat i difonem entre les famílies la web escola-
família. 
 
Implicar les famílies en el fet d’educar els nois i les noies 
en l’adquisició de compromisos i l’autoexigència del seu 
compliment. 
 
Compartir amb les famílies el nostre paper com a models 
de referència ja que els nens i els joves sovint imiten els 
pares i educadors i els tenen com a referents. 
 
Combatre amb les famílies el model d’èxit fàcil que molt 
sovint es projecta als mitjans de comunicació, 
col·laborant amb els mitjans d’àmbit local (ràdio, premsa, 
televisió) per tal de fer difusió de models d’èxit i 
d’implicació responsable dels membres de la comunitat. 

Ponent reunió presentació curs escolar 
Reunions de començament de curs a les escoles 
Entrevistes amb les famílies. 
Carta de compromís educatiu 
Difusió de les NOFC 
Ús de l’agenda:  

-Els pares podrien firmar cada setmana l’agenda i així ajudarien a ser més 
responsables als seus fills ja que quan es firma s’ha de comprovar que cada nen ha fet 
els deures i així han de justificar-se també davant els pares. 
-Les famílies han de posar un tic o un Ok, o signar,  indicant que han rebut un 
comunicat a través de l’agenda  

Activitats del web escola i família: 
-Articles per treballar la responsabilitat en família. 
-Piràmide de les tasques domèstiques. 
-Orientació sobre activitats que poden fer els nens i nenes a casa per aprendre a ser 
responsables, graduades per edats. 

 

Incorporar el valor de la responsabilitat al Projecte 
educatiu de centre.  

El Projecte educatiu de ZER tracta de manera transversal el valor de la responsabilitat dins 
els trets d’identitat 

Incloure en la Programació general anual de centre 
accions per promoure valors instrumentals com la 
responsabilitat.  

La Programació general anual de ZER mitjançant el PdC i Pla d’acció tutorial promou 
accions per treballar sistemàticament valors instrumentals com la responsabilitat.  

Fer servir la carta de compromís educatiu per 
consensuar amb les famílies la necessitat de fixar hàbits 
que estimulin la responsabilitat, el compromís, l’esforç... 
entre els seus fills i filles.  

La carta de compromís educatiu serveix per consensuar amb les famílies la necessitat de 
fixar hàbits que estimulin la responsabilitat, el compromís, l’esforç... entre els seus fills i 
filles.  

Incloure en les NOFC normes de conducta per ajudar 
l’alumnat a complir amb les seves responsabilitats.  

Les NOFC de la ZER contemplen normes de conducta per ajudar l’alumnat a complir amb 
les seves responsabilitats.  
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Elaborar i compartir amb el professorat mesures per 
estimular el valor de la responsabilitat entre l’alumnat.  

Punt del Pla d’acollida, a l’apartat de mestres: 
Compromís dels i les mestres en la realització de les accions previstes en aquest apartat 
del PdC: omplir una taula de seguiment/avaluació a mesura que es van realitzant les 
activitats previstes al llarg del curs, i que es consulten els projectes i plans de la ZER 
elaborats i consensuats pels mestres del claustre. 

Comprometre l’alumnat en l’organització i gestió 
d’activitats en la vida del centre.  
 

L’alumnat participa en l’organització i gestió d’activitats en la vida del centre: festes 
escolars, ordre i neteja, jocs al pati, activitats en grup, el bloc de les escoles i la ZER,... (es 
pot fer mitjançant comissions). 

Fomentar la participació del centre en convocatòries, 
concursos i campanyes de solidaritat que estimulin el 
compromís cívic amb l’entorn.  

Fomentar la participació del centre o animar els/les alumnes a participar en convocatòries, 
concursos i campanyes de solidaritat que estimulin el compromís cívic amb l’entorn: 

-Decoració Nadal reciclant (concurs Consell Comarcal) 
-Marató de TV3 (a nivell d’ajuntament o associació esportiva ZER) 
-Campanyes del Banc d’aliments (mitjançant l’empresa de menjador Tió solidari de 
l’Ajuntament,...) 
-Recollida de taps, de llaunes,... 
-El bosc i els incendis (a CS cada dos anys) 
-Tallers de medi ambient organitzats pel Consell Comarcal. 

Recollir en el traspàs d’informació primària-secundària 
les pràctiques i els recursos utilitzats per promoure la 
responsabilitat entre l’alumnat.  

Activitats incloses al Pla d’acció tutorial: 
-Ús de l’agenda 
-Feines de reforç per a l’estiu: l’alumne és responsable del seu propi aprenentatge. Hi ha 
taules d’autoavaluació, horaris per organitzar el temps, diaris, ... 

 

A 
L’ENTORN 

Convidar agents educatius de l’entorn per tal que en les 
seves actuacions es fomenti la responsabilitat individual i 
col·lectiva.  

Activitats incloses al Pla d’acció tutorial: 
-Mossos d’esquadra, bombers, ... 

 

Donar a conèixer en el centre i el seu entorn els mèrits 
(premis, publicacions...) en reconeixement al compromís 
de qualsevol membre de la comunitat educativa o 
municipal. 
 
Recollir i difondre les bones pràctiques realitzades en el 
centre al voltant del valor de la responsabilitat i el 
compromís. 

-Mitjançant el bloc de la ZER i les escoles. 
 

 

METOLOGIA 
Aspectes metodològics  que s’han de tenir presents en les activitats diàries a classe: 
-Assegurar-nos que els nens i nenes comprenen l’objectiu que han d’aconseguir en l’activitat que realitzin (per exemple, al taller de lectura expressiva, veure 
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fitxa graduada per a cada cicle). 
-Potenciar l’autonomia personal afavorint situacions d’aprenentatge en que l’alumne hagi de resoldre per ell mateix les dificultats. 
-Augmentar els reptes de manera progressiva. 
-Ajustar les responsabilitats a les capacitats i necessitats dels nostres alumnes. 
-Ensenyar als alumnes a conèixer les pròpies capacitats i límits per a que sàpiguen en què es poden comprometre.  
-Ajudar els nens i nenes a reflexionar abans de realitzar una acció, a valorar les conseqüències que se’n poden desprendre i fer-se’n responsable. 
-Fomentar la constància en la realització de les feines i l’adquisició dels objectius del seu aprenentatge. 
-Prendre consciència que tota la comunitat escolar (professorat, pares i mares, membres del PAS) som un model de referència per a l’alumnat 
-Valorar les tasques realitzades, estimulant l’autoestima i la confiança de l’alumnat. 
-L’error com a part del procés d’aprenentatge, i no només com un incompliment de la responsabilitat de l’alumne. 
-Ajudar a l’alumnat a tolerar la frustració quan no assoleixen les seves fites o s’equivoquen, i a entendre que el fracàs també forma part de l’aprenentatge. 
-Realitzar activitats de treball cooperatiu i d’aprenentatge entre iguals en les diferents matèries per potenciar el valor de la responsabilitat de cada individu envers 
el grup (per exemple, a l’àrea de medi és fàcil programar activitats d’aquest tipus: recerca d’informació per a un projecte, elaboració d’un mural o presentació,...). 
-Quan l’activitat ho permeti, ensenyar com el valor de la responsabilitat ha fet que homes i cultures aconsegueixin les seves fites. 
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6.9.  EL VALOR DE L’ESFORÇ 
L’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps per aconseguir uns objectius. A l’escola, l’esforç constitueix la base fonamental 
perquè  l’alumnat optimitzi les seves capacitats i superar entrebancs en tots els àmbits de la vida. 
Moltes vegades, per evitar que els infants pateixin, els pares i els mestres facilitem que els alumnes tinguin allò que volen sense massa esforç i 
evitant-los el fracàs. És necessari incidir en el fet que les fites només es poden assolir a partir de l’esforç  i la capacitat de superació. 
L’esforç és el resultat d’un procés en el qual també intervé la motivació i la constància. 
L’esforç té també molta rellevància per a la col·lectivitat ja que la suma d’esforços individuals fan que aconseguim fites comunes. 
 
DIAGNOSI 
Diagnosi aula 
- Promovem l’esforç com a eina d’aprenentatge i desenvolupament personal en l’acció tutorial. 
- Ajudem l’alumnat perquè es marqui objectius d’aprenentatge i planifiqui l’acció per aconseguir-los. 
- Estimulem l’autoestima i l’ autoconfiança de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. 
- Treballem l’error com a part del procés d’aprenentatge. 
 
Diagnosi centre 
- Valorem la importància de l’esforç en el procés educatiu. 
- Recollim el valor de l’esforç en el projecte educatiu i la resta de documents de la ZER. 
- Compartim estratègies per estimular l’esforç entre l’alumnat. 
- Formem la comunitat educativa en valors instrumentals com l’esforç. 
- Impliquem l’alumnat en l’elaboració i gestió d’activitats del centre. 
- Recollim les pràctiques i els recursos utilitzats per promoure l’esforç entre l’alumnat en el traspàs d’informació primària-secundària. 
- Recollim les bones pràctiques dissenyades al voltant del valor de l’esforç. 
 
Diagnosi entorn 
- Sensibilitzem i orientem les famílies en el valor de l’esforç. 
 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ                                                                                                                                                                                VALOR DE L’ESFORÇ 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A 
L’AULA 

Ajudar, des de la tutoria, a marcar objectius d’aprenentatge i planificar 
l’acció per aconseguir-los.  
Ensenyar a establir prioritats per portar a terme les feines i els deures que 
s’han de realitzar 

Activitats incloses al Pla d’acció tutorial: 
-Omplir una taula per ajudar a marcar objectius d’aprenentatge i planificar 
els passos per a aconseguir-los. 
-Ús de l’agenda i l’horari per tal de planificar el treball a casa.  
-Taula amb les activitats extraescolars per organitzar el temps de treball i 
de lleure. 
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-Realitzar activitats tutorials que capacitin l’alumnat a fer front als 
compromisos que ha d’adquirir en el procés d’aprenentatge. 
- Realitzar activitats de treball cooperatiu que impliquin esforç. 

Activitats incloses al Pla d’acció tutorial: 
-Ex. L’avellana. 
 
Muntar l’obra de teatre. 

Exigir l’adquisició d’hàbits i rutines: puntualitat, planificació, realització 
feines/deures.  

Activitats incloses al Pla d’acció tutorial: 
-Explicar el capítol de les NOFC de la ZER sobre els drets i deures dels 
alumnes (puntualitat, comportament, ...). Tenir taules de control a l’aula 
per portar un registre i que els alumnes vegin que forma part del seu 
aprenentatge. 
-Treball diari d’hàbits i rutines. A ed. infantil hi ha una recull. 

Fixar normes de conducta per ajudar l’alumnat a controlar els seus 
impulsos i fomentar-los el valor de l’esforç. 

Activitats incloses al Pla d’acció tutorial: 
-Redactar entre tots a la classe les normes de comportament (ajudarà als 
nens i nenes a controlar els seus impulsos i saber el que poden fer o no). 

Combatre a través del currículum el model d’èxit fàcil que molt sovint es 
projecta als mitjans de comunicació.  

Quan l’activitat ho permeti, ensenyar com el valor de l’esforç ha fet que 
homes i cultures aconsegueixin les seves fites (ex.: Galileo, Cristòfor 
Colon, Marie Curie, esportistes, ...). 

 

AL 
CENTRE 

-Sensibilitzar la comunitat educativa en la potenciació del valor de l’esforç i 
d’altres relacionats (tenacitat, constància, autorresponsabilitat, capacitat 
de superació...).  
- Implicar les famílies en el fet d’educar els nois i les noies en l’adquisició 
de compromisos i l’autoexigència del seu compliment. 

Activitats del web escola i família: 
-Hi ha un curs per fer en dos sessions 
-Enquesta d’autoconeixement 
-Gradació activitats esforç per edats. 
 
Proposta d’articles i vídeos de la pàgina xtec del PdC. Es podrien anar 
posant com a “deures” pels pares i mares. 
 
Bloc de la ZER: veure exemple bloc escola Vedruna de Tona. 
Reconeixement de l’esforç dels nens i nenes a través del bloc 
http://www.esfvedrunatona.blogspot.com.es/ 

Prendre consciència que tota la comunitat escolar (professorat, pares i 
mares, membres del PAS) és un model de referència per a l’alumnat.  

Mitjançant les entrevistes, reunions de pares, bloc, presentacions, 
xerrades,... 
-Donar a conèixer els documents a la comunitat escolar. 

Estimular la innovació per tal de promoure l’esforç de tots per aconseguir 
l’èxit educatiu.  

Principis del PEC 

-Incorporar el valor de l’esforç dins el Projecte educatiu de centre i a 
d’altres documents. 
-Fer servir els documents del centre per transmetre a les famílies la 
necessitat de fixar hàbits que estimulin el sentit del deure, la 

És un dels punts del PEC. 
Surt al PdC i al PAT. 
PGA 
NOFC 

http://www.esfvedrunatona.blogspot.com.es/
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responsabilitat i l’esforç personal. Pla d’atenció a la diversitat 
Carta de compromís 

-Donar a conèixer en el Pla d’acollida models d’èxit i superació en el 
centre.  
-Donar a conèixer en el centre els mèrits (premis, publicacions...) de 
qualsevol membre de la comunitat educativa, obtinguts gràcies al seu 
esforç. 
- Recollir i difondre les bones pràctiques realitzades en el centre al voltant 
de la cultura de l’esforç. 

Al Pla d’acollida, fer un apartat on s’informi que al bloc de la ZER i escoles 
hi ha activitats i models d’èxit i superació en el centre (ex: guanyadors del 
concurs literari de la ZER, participació a les activitats de l’AEE,...) 

-Concretar en el currículum com es promourà i es valorarà la capacitat de 
superació i l’esforç de l’alumnat.  

-Recull activitats d’aquest document. 
-Taules de seguiment. 
-Principis del PEC 
-Foment de la pràctica esportiva (i dels valors associats) a l’AEE ZER 
Conca  

-Incloure en el Pla de formació del professorat actuacions formatives 
sobre estratègies per fomentar valors instrumentals com l’esforç.  

-Si escau 
-Entre tots elaborem el PdC de la ZER, així s’assegura el coneixement del 
document. 

Comprometre l’alumnat en l’organització i gestió d’activitats en la vida del 
centre.  

-Els alumnes col·laboren en la publicació del bloc. 
-Activitats a nivell d’escola: decorar, reciclar, , ... 
-Muntatge obra teatre. 
-AEE ZER Conca, figura del dinamitzador esportiu. 

Fomentar la participació del centre en convocatòries i concursos que 
estimulin l’afany de superació. 

-Concurs literari de la ZER 
-Concurs dibuix Fertiberia. 
-Concurs dibuix Sant Jordi 
-Concurs Natura Consell Comarcal 

Recollir, en el traspàs d’informació primària-secundària, les pràctiques i 
els recursos utilitzats per promoure l’esforç entre l’alumnat.  

Passar aquest recull d’activitats a la reunió prim-sec. 
-Activitats de reforç per a l’estiu. 

 

A 
L’ENTORN 

- Col·laborar, coordinar-se, implicar a/amb les administracions locals per a 
què les actuacions culturals, lúdiques i esportives promoguin la cultura de 
l’esforç i el sentit de la responsabilitat.  
- Promoure i acompanyar la participació responsable dels alumnes en les 
diferents entitats culturals, esportives i cíviques de l’entorn.  
- Coordinar-se amb les entitats de lleure i esportives de l’entorn per 
promoure valors com la voluntat i la motivació. ` 

-Consell Comarcal .Tallers 
-Consell esportiu  

Difondre les pràctiques de referència que treballen aquests valors com a Bloc ZER Conca i escoles 
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xarxa educativa.  
 

METODOLOGIA: 
-Ajustar els objectius a les capacitats i necessitats de l’alumnat.  
-Ajudar-los a conèixer les seves capacitats i assumir les seves limitacions.  
-Educar els alumnes en el valor de l’esforç de manera progressiva, augmentant els reptes i l’esforç que han de fer per aconseguir-los.  
-Dissenyar activitats que donin resposta a les diverses capacitats de l’alumnat.  
-Potenciar l’autonomia personal afavorint situacions d’aprenentatge en què l’alumne hagi de resoldre per ell mateix les dificultats.  
-Ensenyar, a través del currículum, com el valor de l’esforç ha ajudat homes i cultures a aconseguir les seves fites.  
-Realitzar activitats de treball cooperatiu i d’aprenentatge entre iguals, en les diferents matèries, per a potenciar el valor de l’esforç col·lectiu. 
-Fomentar la constància en les responsabilitats. 
-Prendre consciència del paper del professorat con a model. 
-Elogiar les tasques realitzades per estimular la confiança en un mateix.  
-Reconèixer l’esforç i la capacitat de superació que mostra l’alumnat quan assoleix les fites o objectius d’aprenentatge.  
-Ajudar-los a entendre l’error com a part del procés d’aprenentatge.  
-Ajudar-los a tolerar la frustració quan no assoleixen les seves fites o s’equivoquen, i fer entendre que el fracàs també forma part de l’aprenentatge. 
-Combatre a través del currículum el model d’èxit fàcil que molt sovint es projecta als mitjans de comunicació. 
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6.10. INCLUSIÓ 
 
L’educació inclusiva és la que ofereix a tots els infants i joves les millors expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves 
característiques o necessitats. 
La inclusió pretén que els centres educatius s’adaptin a la diversitat de l’alumnat que tenen escolaritzat. Per tant cal identificar les barreres que 
dificulten l’aprenentatge, la socialització i la participació del alumnes, per modificar-les, minimitzar-les o eliminar-les. 
La inclusió implica valorar de la mateixa manera tot l’alumnat. 
L’avenç progressiu de l’educació inclusiva en l’ensenyament i l’aprenentatge respecta les diferències que hi ha entre els alumnes i es 
construeix a partir d’elles. Això implica canvis profunds en el que passa a les aules, als patis i en les relacions amb les famílies. Per incloure 
qualsevol infant hem d’estar interessats en tota la seva persona. 
 
DIAGNOSI 
Diagnosi aula 
- Els grups que s’organitzen a l’escola tenen en compte tots i cadascun dels estudiants des de diverses perspectives per tal que tots se sentin 
valorats. 
- L’alumnat se sent identificat amb el seu grup classe o grup de tutoria, tenint així un punt de referència constant. 
- La gestió de l’aula té en compte la diversitat de l’alumnat i procura donar-li resposta. 
- Els professionals de suport actuen majoritàriament dins de les classes ordinàries amb coordinació permanent amb els altres mestres implicats 
amb el grup. Es realitzen reunions periòdiques, coordinades pel tutor d’aula, per consensuar pautes d’actuació comunes. 
- Els mestres s’esforcen en donar suport de forma diversa a l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat. 
-S’elaboren i organitzen materials didàctics per atendre la diversitat i fomentar la inclusió dins l’aula de tots els alumnes segons les seves 
possibilitats.  
- Es procura que les activitats d’aprenentatge siguin accessibles a tots els estudiants, si més no des del punt de vista dels procediments. 
 
Diagnosi centre 
- Els recursos del centre es distribueixen equitativament per facilitar la inclusió. 
- Intentem que tots els membres de la comunitat educativa se sentin ben rebuts, acollits i valorats, i en especial aquells que presenten més 
dificultats d’adaptació. 
- Des de cada àrea del currículum es treballa per disposar dels recursos i l’organització necessaris per atendre de manera adequada a tothom 
en funció de les seves destreses i capacitats. 
- El Pla de formació del centre incorpora activitats que aporten recursos i estratègies de sensibilització i implicació del claustre de professors 
per respondre a la inclusió i a la diversitat i fomentar l’aprenentatge i la participació integral de tot l’alumnat. 
- A la comissió d’atenció a la diversitat es coordinen, planifiquen i avaluen els recursos necessaris per avançar en la inclusió de tot l’alumnat 
amb el suport dels serveis educatius. 
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- Els equips d’assessorament externs, que incideixen en el desenvolupament del caràcter inclusiu de la nostra tasca, treballen coordinadament 
amb els centres de la ZER, per aconseguir que cadascun dels nostres alumnes trobi l’espai adequat per desenvolupar al màxim les seves 
capacitats. 
- Adoptem, quan és possible, les mesures necessàries perquè els factors econòmics no impedeixin la participació de cap alumne/a en les 
diverses activitats educatives, incloses les extraescolars, minimitzant així qualsevol risc d’exclusió i mantenint la igualtat d’oportunitats. 
- Tenim previstos els mecanismes de participació de tota la comunitat educativa, en funció de les necessitats de cadascú. 
- L’accés i la mobilitat per tot el centre és fàcil per a tothom. 
- L’heterogeneïtat o la homogeneïtat a l’hora de fer grups de treball es valora en funció dels objectius que es volen aconseguir amb cada unitat 
didàctica. 
 
Diagnosi entorn 
- Volem desenvolupar al màxim les capacitats de tots els nostres alumnes, així com les seves possibilitats d’èxit, evitant el risc d’exclusió 
sociocultural. 
- El centre està obert a les famílies i a la comunitat en general, a partir de propostes d’actuació i col·laboració concretes que permeten 
progressar en la línia de l’educació inclusiva. 
- Es tenen en compte aquells recursos del territori que afavoreixen l’educació integral dels infants des de la inclusió. 
- Es potencia que tot l’alumnat conegui i participi en les activitats que promouen les entitats culturals, esportives i de lleure de l’entorn, que 
eduquen a través dels valors de la inclusió.  
- Els docents s’impliquen en activitats i participen en esdeveniments culturals organitzats per altres entitats del barri o municipi per a la millora 
de les relacions i la cohesió socials. 
- Preveiem els mecanismes perquè totes les famílies tinguin accés d’una forma el més objectiva possible a les informacions i a la presa de 
decisions que afecten el seus fills i a les seves filles. 
- Estem oberts a totes les iniciatives externes que incideixen en el desenvolupament del caràcter inclusiu del centre .  
 

PROPOSTA D’ACTUACIONS                                                                                                                                                                                     INCLUSIÓ 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A 
L’AULA 

 
 

Incloure en el marc de l’acció tutorial actuacions de 
participació i cohesió de grup. 

Buscar en cada acció tutorial la sensibilitat dels alumnes i dels mestres per fomentar la 
inclusió real de tots els alumnes. 
Donar un espai individual de conversa a cada alumne per atendre les seves necessitats 
personals, que se senti acollit i partícip del grup. 
Dur a terme de forma habitual  activitats dissenyades expressament per mantenir la 
dinàmica de grup i la seva cohesió.  

Buscar, crear i fer servir en cada actuació d’ensenyament 
- aprenentatge materials i eines de suport per atendre la 
diversitat. 

Programar diferents activitats de diferents nivells per a cada actuació. 
Preveure diverses eines d’avaluació de cada activitat (oral, escrita, dibuix ...) en funció de 
cada necessitat. 
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Planificar les sessions d’aula perquè l’alumnat pugui 
demostrar les seves habilitats de maneres diferents. 

Es proposa que les activitats que es duen a terme a l’aula siguin multisensorials i es 
realitzin de manera variada utilitzant diversos formats: presentacions, debats, exposicions 
orals, treballs escrits, dibuixos ... per tal que l’entrada d’informació arribi als infants per 
diferents canals. 

Aplicar metodologies inclusives. Fer servir sempre la metodologia que més s’adapti a les necessitats de cadascun dels 
alumnes, això voldrà dir que dins una mateixa sessió caldrà utilitzar, potser, més d’una 
forma de plantejament de l’ensenyament - aprenentatge. 

Realitzar programacions multinivell. Dissenyar les programacions de tal manera que puguin abastar diferents nivells dins la 
mateixa aula. 

Treballar la tutoria personalitzada i entre iguals Assignar als alumnes amb necessitats de millora de comportament un  “alumne guia”  que 
el tutoritzi temporalment. 

Promoure l’autoregulació de l’aprenentatge, mitjançant la 
reflexió individual o en grup reduït, sobre l’assoliment 
dels objectius. 

Presentar als alumnes quin són els objectius que es pretenen aconseguir en cada unitat 
de programació i en cada activitat que es planteja. 
Anar revisant al llarg de la unitat de programació amb cada alumne, de forma individual o 
en petit grup, en quin punt es troba l’assoliment dels objectius proposats. 

 
Organitzar l’espai de l’aula perquè es pugui treballar tant 
en grups com individualment. 
 

El mestre tindrà en compte l’organització de l‘espai de l’aula per a cada una de les 
activitats que es realitzin, per tant el mobiliari es distribuirà de manera que sigui fàcil de 
moure i que es pugui agrupar de diferents maneres (parelles, individual, petits grups, gran 
grup ...). 

 
Tenir una estratègia flexible d’assignació de llocs per 
seure a l’aula que afavoreixi  la coherència social del 
grup.  
 

En començar el curs, es passarà un sociograma que ens mostrarà les preferències de 
relació de cada alumne i durant el curs s’anirà aprofitant aquest coneixement per modificar 
determinades actituds en algunes relacions de diferents companys (els que es poden 
ajudar, els que han de millorar la seva relació, els que són compatibles, etc.), depenent 
dels objectius de cada activitat. 

Fer participar l’alumnat en la decoració  de l’aula, per 
sentir-se-la seva. 

Els alumnes decoraran la classe en funció de l’estació de l’any, de les festes, etc.    
A l’aula hi haurà un racó perquè cada alumne pugui “exposar” algun element que decori 
l’aula, realitzat a casa, en un altre indret o d’una altra mena (dibuix, text, manualitat, trofeu, 
...). 

Dur a terme activitats de docència compartida: dos 
professors amb un mateix grup d’alumnes. 
 

Quan, per la composició diversa del grup, sigui necessari a l’aula actuaran el mestre tutor 
o de l’àrea i el mestre de suport. 
Els dos professionals que comparteixin sessió de treball es coordinaran i dissenyaran 
activitats de forma conjunta per atendre la diversitat del grup. 
Si no és possible l’actuació del mestre d’educació especial, també es podrà dur a terme 
aquesta proposta amb altres mestres que col·laboren en l’atenció a la diversitat dins del 
centre. 

Implicar tot el professorat de suport (especialistes o no) Els mestres que han de treballar donant suport a un mateix alumne o grup d’alumnes 
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en la planificació i adaptació d’activitats i materials per 
l’aula i en la revisió de la programació. 

actuaran coordinats a l’hora de programar cada actuació, durant l’actuació i a l’hora de fer 
la valoració dels alumnes.  El tutor/a  del grup-classe, actuarà com a coordinador de tot el 
procés. 

Facilitar i incloure el suport de les famílies o altres agents 
de l’entorn en algunes de les activitats de l’aula.  

Si la temàtica que es presenta a l’aula ens pot  acostar a una família, a un espai proper, a 
una activitat de l’entorn, etc. es realitzarà l’ensenyament – aprenentatge, preferentment, 
amb aquest acostament. 
És bàsic que les famílies puguin participar del dia a dia en el procés d’aprenentatge dels 
seus fills. Per això, cal que la comunicació sigui fluïda i bidireccional. 

 

AL 
CENTRE 

Sensibilitzar el claustre i a tota la comunitat educativa en 
l’educació inclusiva. 

Participar en les xerrades, tallers, activitats diverses ... que es realitzen sobre la inclusió 
tant des del CRP, com des d’altres entitats locals o comarcals. 
Proposar aspectes sobre el tema de la inclusió, per treballar en la presentació del curs. 
Buscar i aportar informació sobre la inclusió i penjar-la als blocs dels centres o de la ZER. 
Tractar les diferències individuals amb naturalitat, perquè esdevingui part del dia a dia de 
famílies, alumnes i mestres sense cap tipus de connotació negativa. 

Planificar en el PFZ activitats per a la sensibilització i 
formació en l’educació inclusiva. 

Proposar al CRP activitats per al PFZ que promoguin la sensibilització en aquest tema. 
Aplicar a l’aula els recursos extrets de les activitats presentades  en el PFZ. 

Incorporar els valors de la inclusió al Projecte educatiu i a 
la resta de documents del centre o de la ZER. 

Redactar els documents d’organització i gestió tenint present aquesta sensibilitat per a fer 
un tractament integral i global de la inclusió i deixar clar que s’aposta per aquesta manera 
d’actuar en cada decisió que es prengui en claustre. 
 

Organitzar els horaris tenint  en compte l’optimització 
dels recursos i l’atenció a la diversitat. 

Es trasllada així la responsabilitat de promoure la inclusió a tot el claustre, ja que els 
mestres, siguin del cicle que siguin, en hores que no tenen assignació curricular, poden 
anar a fer atenció a la diversitat. 

Fer de la CAD un espai per a millorar la inclusió de tot 
l’alumnat a través d’analitzar les pràctiques a les aules, 
fomentar el treball de suport dins les aules, fer propostes 
de millora en l’organització i les metodologies. 

Recull pels membres de la CAD de les tasques d’inclusió que s’han fet trimestralment. 
La CAD facilita al claustre periòdicament nous materials i metodologies per treballar la 
inclusió. 
La MEE, com a representant de la CAD, s’encarrega d’assessorar als tutors que ho 
demanin per orientar la seva tasca cap a la inclusió. 

Promoure des de la CAD, espais de treball i reflexió per 
analitzar i millorar la resposta que es dóna a la diversitat i 
els passos que es fan i que cal fer per avançar en la 
inclusió. 

A la memòria anual, la CAD  elabora un recull anual amb les respostes a la inclusió 

Concretar en el Pla anual actuacions inclusives per a tota 
la comunitat educativa. 

Partir de les propostes que fa la CAD i debatre-ho en Claustre. 
Facilitar espais de conversa a les reunions de cicle o de treball per que  els mestres 
puguin sentir-se inclosos en el grup i en el claustre en general. 
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Aprofitar l’experiència de les comunitats d’aprenentatge 
com a millora del model educatiu inclusiu. 

Programar dues sessions  de treball dels mestres (una amb formador i l’altra de pròpia 
reflexió) per aproximar-se a les “comunitats d’aprenentatge” i valorar els aspectes que es 
podrien adaptar a la pròpia realitat escolar. 

Desenvolupar, amb la participació de tota la comunitat 
educativa,  estratègies per aconseguir recursos que 
permetin que tot l’alumnat dels centres tingui el material i 
els llibres de text. 

Reunir el Consell Escolar i prendre decisions sobre com afrontar el problema de la manca 
de recursos d’algunes famílies dels centres. 
Participar en els programes de reciclatge de llibres de text promoguts pel departament 
d’ensenyament. 

Acordar estratègies per assegurar les CCBB de l’alumnat 
i per fer minvar cada any l’índex de fracàs escolar. 

Fer projectes interdisciplinaris com a mitjà habitual de treball.  
Promoure estratègies de treball que desenvolupin les habilitats de tots els alumnes. 

Implicar els serveis d’educació no formal. Realitzar reunions de coordinació centre- serveis extern de forma periòdica. 
Promoure la implicació de tots els agents educatius, tenint en compte totes les aportacions 
professionals que fan els diferents membres. 

Realitzar les adaptacions arquitectòniques necessàries 
perquè permetin un millor accés a l’edifici i una millor 
mobilitat interior. 

Les direccions dels centres faran les peticions necessàries a les administracions 
pertinents perquè se solucionin els possibles problemes de mobilitat. 

Recollir i difondre les bones pràctiques del centre. Els docents participaran en els actes que promoguin la difusió de les activitats, recursos i 
metodologies sobre la inclusió que es duen a terme a les aules dels centres de la  ZER, 
quan se’ls convidi o d’aquells que se n’ assabentin. 
La direcció dels centres facilitarà aquesta participació. 

 

A 
L’ENTORN 

Promoure les actuacions de les famílies en les diferents 
actuacions. 

Organització d’activitats obertes als diferents agents que intervenen en el procés d’E-A 
dels alumnes. 
Fer participar a totes les famílies en les activitats que es realitzen als centres, tinguin o no 
disponibilitat econòmica. 

Promoure i valorar les accions d’inclusió i la participació i 
la implicació de tot l’alumnat en les diferents entitats 
locals, culturals, esportives i cíviques. 

Buscar diferents vies possibles, per tal que tots els nens i nenes puguin gaudir de les 
activitats que es duen a terme a l’entorn. 
Els centres de la ZER ajudaran als ajuntaments en l’organització d’aquest tipus 
d’activitats, en tot allò que els seus recursos els permeti.  

Promoure, amb els mitjans de comunicació locals, 
campanyes de sensibilització per a l’educació inclusiva. 

Explicar les pròpies experiències d’inclusió que es desenvolupen als centres en 
programes de ràdio local. 
Presentar els propis alumnes les experiències d’inclusió que es porten a terme als centres.  

Convidar agents educatius de l’entorn a participar en les 
activitats formatives del centre. 

Convidar a  persones de l’entorn amb alguna discapacitat física, psíquica o social a que 
ens mostrin  el seu exemple d’adaptació i grau de superació.  
Mostrar actituds de superació i adaptació, de diversos personatges públics, fent real la 
inclusió social. 
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6.11.  MEDIACIÓ 
La mediació és el procés de gestió positiva de conflictes,, per intentar arribar sempre a un acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts. 
Les persones hem d’afrontar els conflictes convertint-nos en part de la solució. 
Abans que els alumnes necessitin els adults, és possible facilitar a l’alumnat les eines necessàries per tal que puguin  responsabilitzar-se dels 
conflictes en què participa. 
Als programes de mediació escolar es desenvolupen competències relacionades amb la comprensió de problemes, l’expressió d’emocions i 
sentiments, les habilitats de pensament reflexiu, creatiu i crític, la comunicació basada en el diàleg i les capacitats d’escolta, la participació 
activa, la cooperació, la convivència pacífica i el procés de mediació. 
La metodologia socioafectiva parteix d’unes dinàmiques participatives mitjançant les quals s’extreuen conclusions que poden aplicar-se a 
situacions reals. 
El procés de mediació està desenvolupat a les Normes d’Organització i Funcionament de la ZER i a la LEC i el Decret d’Autonomia. 
 
DIAGNOSI 
Diagnosi aula 
- Treballem continguts de gestió positiva de conflictes en totes les classes i des de les diferents àrees de coneixement. 
- Disposem d’eines per gestionar els conflictes que sorgeixen a l’aula (NOF, organització dels centres..) 
- Utilitzem l’assemblea de classe com a recurs per tractar sistemàticament els conflictes que es produeixen a l’aula. 
 
Diagnosi centre 
- Incorporem la cultura de la mediació al PEC i a les NOF 
- Recollim les pràctiques i els recursos treballats en l’àmbit de la convivència quan fem el traspàs d’informació primària-secundària. 
- Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades. 
 
Diagnosi entorn 
- Impliquem les famílies en les activitats relatives a la mediació escolar. 
- Ens coordinem amb l’associació esportiva escolar, que educa a través dels valors de convivència. 
 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                                                                                                                                                                   MEDIACIÓ 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A 
L’AULA 

Introduir, dins les matèries curriculars, eines de gestió 
positiva de conflictes. 

Programar activitats, per a tots els cicles, que promoguin la resolució positiva de conflictes 
a través del diàleg. 
Dur a terme projectes vinculats a la resolució positiva de conflictes i la cultura per la pau. 

Compartir i utilitzar, per part del professorat, models de 
gestió positiva de conflictes. 

Per cicles, fer un recull de les activitats que es poden fer per treballar la gestió positiva 
dels conflictes. 
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Fer xerrades i intercanvis per explicar i compartir experiències referents a la mediació de 
conflictes. 

Dur un registre sistemàtic dels conflictes de l'aula: 
freqüència, tipologia, franja horària, matèria... i de les 
actuacions del professorat en cadascuna de les 
circumstàncies. 

Elaborar un diari d'incidències per cada grup o aula. On cada professor pugui anotar els 
conflictes, l'horari, la matèria, el tipus de conflicte...i com s'ha resol l'incident ( acords, 
seguiment...) 
Analitzar les circumstàncies en que es produeixen els conflictes per poder fer propostes 
de millora. 

Animar a l'alumnat a formar part de l'equip de mediació i a 
sol·licitar mediació quan sigui adient. 

Formar l'alumnat de cicle superior en el procés de mediació de conflictes des de l'àrea de 
ciutadania. 
Buscar un espai del centre i una agenda perquè es puguin dur a terme les mediacions. 

Introduir l'assemblea de classe com a espai de diàleg on 
tractar conflictes vinculats a la convivència i el treball 
escolar. 

Organitzar regularment assemblees de classe com una activitat de tutoria.  
(Fer rotatius els càrrecs de moderador/a, president/a i secretari/a de l'assemblea.) 
Dur a terme un recull dels resultats de les assemblees de classe, amb els temes tractats, 
els acords pactats i les possibles revisions. 

 

AL 
CENTRE 

Sensibilitzar al claustre de la necessitat de potenciar una 
cultura de la mediació. 

Fer xerrades informatives per explicar al claustre en què consisteix la mediació i les seves 
repercussions educatives.  
Crear un fons documental sobre la mediació que rodi pels centres (maleta de mediació). 

Incloure la cultura de mediació en el Projecte educatiu i 
en la resta de documents del centre. 

Incloure la mediació en el Pla d'acció tutorial, en el Pla de convivència i en el Reglament 
de regim intern dels centres. 
Especificar quins conflictes es podran resoldre des de el servei de mediació i quins es 
resoldran per altres vies. On quedaran registrats els casos mediats, qui serà el 
coordinador del servei a cada centre... 

Concretar en el Pla anual de centre actuacions sobre la 
cultura de la mediació amb tota la comunitat educativa. 

Incloure, dins el Pla de formació, l'assessorament per al professorat sobre la gestió 
positiva dels conflictes i la mediació.  
Contemplar la possibilitat de obrir la formació a altres professionals que treballen als 
centres ( monitores de menjador, vetlladores...) 

Analitzar les dades sobre tipologia de conflictes i fer-ne un 
retorn al professorat com a base de la reflexió i l'actuació. 

A partir del recull de les incidències de cada aula, que els mestres omplin un qüestionari 
que després servirà per reflexionar i analitzar quins tipus de conflictes són més habituals a 
cada centre i quines mesures preventives es poden aplicar. 

 

A 
L’ENTORN 

Promoure la participació de les famílies en les activitats a 
favor de la gestió positiva de conflictes. 

Programar activitats per fer conèixer la mediació a tota la comunitat escolar ( xerrades, 
col·loquis, tallers, tríptics...) 
Dedicar un Punt i seguit (revista de la ZER ) a la resolució pacífica dels conflictes, el 
diàleg i la mediació. 

Coordinar-se amb les administracions locals, per 
aconseguir la divulgació de la cultura de la mediació. 

Proposar al Consell Comarcal que inclogui dins la seva oferta formativa als centres un 
taller de resolució pacífica de conflictes. 
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Contactar amb els Mossos per demanar una xerrada, dirigida a les famílies, sobre la 
prevenció en l'escalada dels conflictes i la mediació com alternativa. 

Fomentar i participar en trobades i intercanvis amb 
comunitats educatives que també utilitzen la mediació 
com a mètode de resolució de conflictes. 

Contactar i visitar, o fer intercanvis amb altres centres escolars que porten a terme 
programes de mediació. 
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7.RESOLUCIÓ DE CONFLICTES_____________________________________________________________________________ 

7.1.  Absentisme 
7.2.. Resolució de conflictes 
 

7.1.  ABSENTISME 
 

L’absentisme és la falta d’assistència reiterada i no justificada, dins de l’horari escolar, d’alumnat en edat d’escolarització obligatòria en el 
centre educatiu on està matriculat. 
A les escoles de la ZER Conca de Barberà, hi molt poca incidència d’absentisme.  
Sí que sol presentar-se algun cas de falta de puntualitat reiterada. 
Anualment s’informa a Ensenyament mitjançant l’aplicatiu dels indicadors de centre de l’índex d’absentisme de l’alumnat. 
 
DIAGNOSI 
Diagnosi aula 
- Registrem l’assistència de l’alumnat. 
- Analitzem si les faltes d’assistència són per franja horària i per matèria curricular. 
- Comuniquem l’absència a les famílies. 
- Fem el seguiment i acompanyament individualitzat de l’alumnat dins la tutoria. 
 

Diagnosi centre 
- Sensibilitzem la comunitat educativa en la importància de l’assistència  a classe. 
- Analitzem i intervenim en els casos d’absentisme. 
- Realitzem activitats per afavorir l’acostament i la col·laboració de les famílies i l’alumnat amb risc d’exclusió social. 
- Ens coordinem amb els serveis educatius i els serveis socials en l’abordatge de l’absentisme. 
 

Diagnosi entorn 
- Impliquem les famílies en les activitats previstes per fomentar l’assistència a classe. 
 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                                                                                                                                                             ABSENTISME 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A 
L’AULA 

Motivar explícitament l’assistència en el marc del 
PAT. 

Treballar la importància de l’assistència amb les activitats d’educació emocional del PAT 
Ensenyar als/les alumnes la importància de l’assistència i puntualitat: durant la primera setmana 
escolar, quan repartim les agendes als nens i nenes, es fa una ullada general, i es llegeix 
l’apartat de “Normes de la ZER”. Iniciarem una conversa sobre el tema on procurarem que els 
alumnes entenguin la importància d’assistir a l’escola i de ser puntuals. Es pot passar un vídeo 
on es pugui veure que poder anar a l’escola és una sort per a tots nosaltres. És el nostre dret i el 
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nostre deure. 

Adaptar determinats continguts curriculars per 
respondre, d’una manera individualitzada, a les 
necessitats de l’alumnat absentista. 

 

Registrar l’assistència diàriament Diàriament es registra l’assistència de l’alumnat a l’escola, una vegada al començament del matí 
i un altra al començament de la tarda. Al costat de la porta de cada aula hi ha penjada la taula 
de registre, amb el codi per  omplir-la. Forma part del Pla d’emergència dels centres. Aquesta 
taula l’ha d’omplir el mestre/a (o un alumne/a encarregat de classe) que estigui amb el grup 
classe a primera hora del matí i tarda. Si cap nen o nena s’ha d’absentar dins l’horari lectiu, 
també es registra a la taula. 
En aquesta mateixa taula registrem les faltes de puntualitat. 
La taula de registre s’arxiva al centre quan acaba cada trimestre. 
Tant les faltes d’assistència  com les de puntualitat s’informen a les famílies trimestralment amb 
l’informe escolar. També s’indica si és o no justificada. 

 

AL 
CENTRE 

Sensibilitzar les famílies en la necessitat d’evitar 
l’absentisme. 

 Sensibilització de les famílies. Es fa mitjançant: 
o Les reunions de començament de curs. 
o La circular de començament de curs. 
o Les entrevistes del 2n trimestre. 
o La difusió de les NOFC (bloc de la ZER) 

La carta de compromís 

Aplicar les NOF en casos d’absentisme. Si les faltes es fan freqüents, fer una valoració qualitativa de la situació i prendre les decisions 
adients. Tot el procés haurà de quedar arxivat a l’expedient de l’alumne/a. 

Promoure la carta de compromís amb les famílies. Renovar l’acord al què s’ha arribat amb les famílies a la carta de compromís quan no es 
compleixen els aspectes de la carta relatius a la obligatorietat de l’assistència a classe. 

Considerar en la planificació anual les diferents 
celebracions de les cultures d’origen de l’alumnat 
dels centres (en el nostre cas, sobre tot, Romania i 
Marroc). 

Treballar al PAT i a coneixement del medi aquestes manifestacions culturals que de vegades 
impliquen l’absència dels alumnes al centre. 

 

A 
L’ENTORN 

Ens coordinem amb la AEE per reforçar la 
importància de l’assistència a classe. 

Treballem el tema de la responsabilitat per complir els nostres compromisos d’assistència, tant a 
l’escola com a les activitats extraescolars. 

Difondre la normativa sobre absentisme de les NOF Bloc de la ZER 
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7.2. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
El 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 creixement personal: 
  
Conductes contràries a les normes de convivència del centre: els conflictes lleus. 
Són conductes disruptives que dificulten el dia a dia a l’aula i necessiten molta dedicació de temps i d’esforços per a la seva solució. 
 
Conductes greument contràries a les normes de convivència del centre: de vegades, a les escoles es produeixen conductes  i actes dels 
alumnes que perjudiquen greument la convivència: es consideren faltes.   
 
Estratègies d’afrontament 
Davant un conflicte desenvolupem diferents estratègies d’afrontament, que poden ser positives o negatives: 
- Posició evasiva: no s’admet el conflicte per incapacitat de fer-li front. 
- Actitud culpabilitzant: es busca determinar un culpable. 
- Reacció competitiva: es té com objectiu vèncer l’altre. 
- Actitud de transigència: no es veu important guanyar o perdre. 
- Actitud del col·laboració per buscar solucions: es dóna des de la posició de confiança, tot intentant comprendre’s un mateix i comprendre els 
altres. És el camí idoni per resoldre conflictes consisteix a fer-hi front, però això demana un esforç considerable. 
 
Situacions de conflicte 
-Factors cognitius: el procés mental  implicat en qualsevol situació de conflicte depèn d’habilitats cognitives (analitzar causes, buscar solucions 
i preveure les conseqüències). 
Pot haver processos cognitius inadequats que interfereixin el procés de resolució de conflictes: tenir expectatives equivocades o patrons de 
pensament distorsionats “manies” (atribucions inexactes, creences irracionals, raonaments arbitraris, generalitzacions, pensaments de tot o res 
o raonaments emocionals erronis.). 
 
-Factors emocionals: els sentiments i les emocions poden comprometre la capacitat d’escoltar i de raonar, i poden interferir a l’hora de buscar 
una forma justa de resoldre un problema, ja que estem tan confosos que no sabem què ens passa. L’agitació o la impulsivitat ens impedeix 
analitzar i pensar. 
 
-Factors creatius: Moltes idees petites que no semblen prou efectives preparen el camí d’una idea útil, el pensament creatiu ajuda a triar 
alternatives quan la situació és complexa o ambigua. 
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-Factors morals: Els comportaments estan influïts pel propi sistema de creences i de valors, les creences interpreten la validesa i la importància 
de les actuacions, son les raons morals sobre les quals gira la nostra vida. Els valors són un tipus de creences amb les quals jutgem el que 
està bé i el que està malament, i reconeixem el que és convenient i el que és perjudicial. Per arribar a solucionar conflictes amb diàleg i 
consens, cal disposar d’un contingut en valors com la tolerància, la cooperació i la comprensió, que permetin tenir una posició d’obertura per 
comprendre les necessitats dels altres, i que regulin el grau de competitivitat. Per trobar la millor solució a un conflicte, cal identificar el que és 
just. El principi que es tingui sobre justícia estarà marcat per les creences i els valors de cadascú. 
 
-Factors de comunicació: és considerada un factor central i bàsic de la sociabilitat. Una comunicació que no funciona dificultarà la resolució de 
conflictes i la presa de decisions. 
 
El mètode de resolució de conflictes. 

1. Identificar el conflicte: buscar les causes que l’han provocat. 
2. Definir objectius: allò que es vol solucionar. 
3. Buscar solucions: exposar totes les propostes 
4. Valorar les diferents alternatives i triar la millor arribem al consens, no a la votació, ja que quedarien guanyadors i perdedors. 
5. Acordar-ne l’aplicació: els acords és molt important que es compleixin.  
6. Marcar-se un  pla d’aplicació: reconèixer que els objectius podrien no assolir-se immediatament. 

 
En un conflicte doncs, 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. 

 
* Diferents tècniques i activitats de resolució de conflictes són al Pla d’Acció Tutorial de la ZER Conca de Barberà. 
 
Principis generals d’actuació davant els conflictes (NOF). 
-  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. 
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- 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 i mares 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. 

 
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. 

 
Tipificació dels conflictes lleus segons les NOF de la ZER Conca de Barberà. 

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. 

 
La mediació permet abordar la gran majoria de conflictes que sorgeixen en el dia a dia del centre i és una via paral·lela a la normativa. 
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 Mesures correctores de les conductes contràries a la convivència del centre (conflictes lleus). 
- 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 i no les 
seves emocions  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?”). 
 
Tipificació de les  faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes següents (article 37 LEC). 
Conflictes greus. 
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. 
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. 
 
Mesures correctores de les conductes greument perjudicials per a  la convivència del centre. 
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. 
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DIAGNOSI  
Diagnosi aula 

- Parlem amb l’alumnat sobre els conflictes, tant els de l’aula com els de fora del centre. 
- Fomentem l’ús de la paraula en les relacions interpersonals. 
- Establim un clima de confiança que afavoreix la comunicació dels conflictes per part de l’alumnat amb el professorat. 
- Fem conèixer als alumnes el PdC i l’apartat de convivència de les NOF. 
- Abordem directament el conflicte amb els implicats. 
- Analitzem en el grup-classe, les causes dels conflictes que sorgeixen a l’aula i ens plantegem estratègies per a la seva resolució. 
- Fomentem la participació i  l’ implicació de l’alumnat en la gestió dels conflictes de l’aula. 

 
Diagnosi centre 
-  Fomentem el respecte i les actituds d’acollida i inclusió. 
-  Promovem un clima de col·laboració i respecte entre els docents, l’alumnat i les famílies i la resta de la comunitat educativa. 
-  Disposem a les NOF de la tipificació dels petits conflictes i les actuacions basades en l’educació emocional. 
-  Disposem a les NOF de la tipificació de les conductes greument perjudicials per a la convivència i els protocols d’actuació. 
-  Diferenciem entre conflictes lleus i conflictes greus i establim les actuacions en cada cas. 
-  Intervenim amb diligència quan detectem que s’està iniciant un conflicte. 
 
Diagnosi entorn 
-  Donem a conèixer a les famílies les NOF de la ZER Conca de Barberà. 
-  Impliquem les famílies en les activitats relatives a la millorar de les relacions. 
-  Ens coordinem i col·laborem amb els agents o entitats mediadores de la comarca. 
-  Mantenim contacte habitual amb els professionals dels serveis socials i puntualment amb els agents de seguretat pública. 
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                                                                                                                        RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A L’AULA 

Treballar sistemàticament  per desenvolupar: 
- L’autoestima 
- La gestió d’emocions i sentiments 
- l’assertivitat i l’empatia. 
- La resolució positiva de conflictes 

 
 
 
                             Activitats del Pla d’Acció Tutorial 

Fer participar l’alumnat del procés d’establiment de normes de 
convivència. 

 

AL 
CENTRE 

Conèixer i aplicar la normativa de les NOF Presentar les NOF en una sessió de treball del claustre a començament 
de cada curs. 
Memòria d’aplicació de la resolució de conflictes NOF. 
Elaboració del dossier de resol.  de conflictes (NOF+PAT+PdC) 

Afavorir que el docent pugui disposar temps i espais per treballar 
l’educació socioemocional. 

Establiment d’ un espai  setmanal distès  de comunicació real i 
d’intercanvi de vivències. 

Integrar el treball socioemocional dins la línia d’escola (PEC) Inclusió de  la programació d’educació emocional del PAT dins el PEC 

Establir els mecanismes de la mediació per a la resolució pacífica de 
conflictes 

Seguiment del protocol de les NOF i de la normativa vigent per tal que la 
mediació sigui una eina real de resolució de conflictes. 

Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la diversitat, 
que es reculli al Projecte Educatiu 

Treball sistemàtic a la tutoria de la interculturalitat. 

Difondre la idea de la educació emocional com a eina per resoldre els 
problemes de convivència. 

Incloure a tots els docs de la ZER la seva relació amb l’educació 
emocional. 

 

A L’ENTORN 

Explicitar la implicació de les famílies a la Carta de 
 compromís. 

Recordatori a les família/es implicades en un problema de convivència 
dels termes de la carta de compromís pel que fa a resolució de conflictes.  

Col·laborar amb d’altres organismes i entitats per promoure actuacions 
que fomentin la convivència fora de l’espai escolar. 

Participació en programes de convivència del Departament, Consell 
comarcal i d’altres entitats. 

Proposar formació adreçada a tots els membres de la comunitat 
educativa. 

Xerrada de començament de curs. Material d’educació emocional al bloc. 
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8. ORGANITZACIÓ DE CENTRE____________________________________________________________________________________ 

 
En un context d’autonomia de centres, el projecte educatiu de la ZER és un document viu i específic, que recull la seva identitat i explicita els 
objectius, orienta l’activitat i dóna sentit a la tasca educativa en fixar una finalitat: que els nostres alumnes siguin competents en tots els àmbits 
de la vida. 
El nostre projecte educatiu fixa també els criteris que defineixen una estructura organitzativa pròpia desenvolupada pels projectes de direcció. 
 
El procés d’elaboració dels documents de la ZER promouen la participació i la col·laboració de tots els sectors de la comunitat educativa i la 
relació del centre amb l’entorn social. 
 
La carta de compromís també obre els centres a la participació de la comunitat educativa. 

8.1. Participació 
8.2. Estructura i gestió de recursos 
8.3. Norma 

 
 

8.1. PARTICIPACIÓ 
 
La participació és un dret i un deure de totes les persones de la nostra comunitat educativa, ja que és una manera d’unir esforços, de generar 
sentiment de comunitat i de crear un ambient inclusiu que ens porta a tots els membres a ser protagonistes del procés educatiu. 
 
Les nostres escoles ensenyen a participar els nens i nenes des de ben petits i per això fem servir metodologies orientades a desenvolupar 
competències personals per formar ciutadans i ciutadanes responsables, compromesos i solidaris. 
 
Tota la comunitat necessita disposar de moments per a la reflexió i per al debat per poder construir iniciatives educatives compartides, és per 
això que la carta de compromís educatiu estableix el marc de comunicació i participació entre l’escola i la família. 
 
Respecte als alumnes, cal promoure estratègies que ajudin i motivin l’alumnat a participar en les activitats de l’aula, del centre i de l’entorn i cal 
que hi hagi coherència entre aquests tres àmbits. 
 
DIAGNOSI 
Diagnosi aula 
- Fomentem que l’alumnat intervingui en la gestió i en l’organització de l’aula. 
- Utilitzem metodologies que afavoreixen la participació. 
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- Creem un ambient de confiança, de cooperació i de suport mutu dins l’aula, que permet una participació activa de tots els nens i nenes. 
- Potenciem la participació activa de les famílies a l’aula. 
 
Diagnosi centre 
- Impulsem la participació de tota la comunitat educativa en el debat i la presa de decisions. 
- Transferim la informació a tota la comunitat educativa i als seus òrgans de participació de forma regular. 
- Recollim en la carta de compromís educatiu el marc participatiu de la família. 
- Determinem a les NOF les maneres de participació dels membres de la comunitat educativa. 
- Promovem en el Pla anual, actuacions per fomentar la participació de l’alumnat i de les seves famílies. 
-Recollim les bones pràctiques en participació realitzades a cadascuna de les escoles de la ZER. 
- Impulsem la participació activa del professorat en el debat i la presa de decisions de la zona escolar. 
 
Diagnosi entorn 
- Obrim els centres a iniciatives de participació. 
- Ens coordinem amb l’Associació Esportiva Escolar per promoure’n  la participació de l’alumnat. 
 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ                                                                                                                                                                                           PARTICIPACIÓ 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A 
L’AULA 

Fomentar la participació de l’alumnat mitjançant l’organització i l’elaboració 
de les normes de classe. 

Elaborar entre tots les normes de la classe i posar-les en un lloc visible. 
Potenciar la figura dels encarregats, donant-los responsabilitats reals i 
assumibles. 

Debatre a l’aula el paper i el perfil dels delegats/des de grup. Triar democràticament els delegats i establir entre tots les seves funcions. 
Dramatitzar les funcions dels delegats. 

Introduir pràctiques a l’aula perquè afavoreixin l’exercici de la participació 
democràtica. 

Fer votacions per prendre decisions. 
Activitats PAT: el consens 

Fer ús de mètodes d’aprenentatge cooperatiu (tutoria entre iguals, treball 
d’investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals... 

Treballs en grup. 
Treball d’investigació 
Padrins de lectura 
Planificació d’activitats que promoguin el treball en equip, el 
companyerisme i l’empatia. 

Promoure l’elaboració de projectes compartits entre l’alumnat. Exposicions en grup i posterior autoavaluació. 
Projecte interdisciplinari obligatori a cada cicle. 

Implicar l’alumnat en el seguiment i en els processos d’avaluació de les 
activitats d’aula. Elaborar fitxes autoavaluatives per a les activitats 
cooperatives. 

Correccions creuades 
Autocorreccions 
Dictats muts 
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Els alumnes han d’estar informats dels objectius de cada activitat, per 
saber què s’espera d’ells. 

 

AL 
CENTRE 

Sensibilitzar les AMPAs vers una participació al centre basada en la 
col·laboració, la flexibilitat i la confiança mútua.  

Fer participar les famílies a les activitats de centre: festes, activitats, etc. 
Obrir les portes dels centres i de les aules a les famílies, per tal que puguin 
participar de l’activitat escolar i conèixer millor i valorar la tasca docent. 

Recollir en el PEC els mecanismes de participació de centre. Concretar la participació de les famílies en el PEC. 

Donar suport i dinamitzar les associacions escolars  (AMPAs, AEE, grups 
culturals) 

Incentivar als nens i nenes i les seves famílies a participar en les 
associacions vinculades a l’escola. 

Regular i sistematitzar el pas de la informació a tota la comunitat educativa. Circulars, mails, xerrades informatives, agenda, blocs.... 
Assegurar que la transmissió d’informació és efectiva. 

Convertir els blocs web i la revista Punt i Seguit en espais de participació. Aportacions i intervencions de les famílies. 

Expressar a la Carta de compromís els mecanismes de participació de les 
famílies en el funcionament del centre i en el seguiment dels processos 
escolars dels fills 

Explicar amb claredat el contingut de la carta de compromís a les famílies, 
assegurant-nos de que han entès els seus drets i els seus deures com a 
part implicada en el procés educatiu del seu fill/s. 

Recollir a les NOF les responsabilitats de cada membre de la comunitat 
educativa. 

Definir les funcions de cada agent educatiu en les NOF, de manera clara i 
entenedora. 

Programar en  el Pla anual de la ZER actuacions adreçades a fomentar la 
participació de l’alumnat i les seves famílies. 

Concreció dels objectius referents a la participació de les famílies recollits 
en el PEC per a cada curs escolar. 

Fomentar el treball en equip entre el professorat, analitzant de forma 
conjunta temes pedagògics vinculats amb la pràctica educativa. 

Reunions de cicle 
Reunions d’escola 
Coordinació entre diferents docents que intervenen amb un mateix grup 
d’alumnes. 

Recollir i difondre les bones pràctiques en participació que el centre 
realitza. 

A través del bloc de la ZER i els de les escoles. 

 

A 
L’ENTORN 

Dissenyar conjuntament amb l’AMPA estratègies per promoure la 
participació de les famílies a l’entorn. 

Reunions periòdiques AMPA’s- centres- ZER 

Promoure i valorar la participació i la implicació de l’alumnat en les 
diferents entitats locals, culturals, esportives i cíviques.  

Fer difusió a l’alumnat de les activitats que se celebren als pobles de la 
ZER i de la comarca. 
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8.2. ESTRUCTURA I GESTIÓ DE RECURSOS 

Per garantir una bona convivència són necessàries unes estructures horitzontals i flexibles que permetin la participació i la presa de decisions. 
Cal doncs, potenciar els canals de participació establerts a l’escola i posar atenció juntament amb els elements humans, espacials, temporals i 
materials, el currículum explícit i ocult i el lideratge. 
Les NOF són la eina que té la ZER per orientar l’estructura organitzativa amb finalitats convivencials: permeten el desenvolupament del PEC i 
faciliten l’assoliment del Pla anual. 
La carta de compromís estableix els mecanismes de participació de les famílies en el funcionament del centre i el seguiment dels processos 
escolars i educatius dels sues fills/es de manera que potenciï la complicitat educativa i garanteixi un entorn de convivència. 
El consell escolar pot disposar d’una comissió de convivència  que serà la referència a l’impuls de mesures proactives a la convivència, a la 
gestió positiva dels conflictes i a l’organització. 
 
DIAGNOSI 
Diagnosi aula 
- Preveiem elements organitzatius que incideixen en la bona dinàmica de l’aula (organització espai, estils docents, metodologies) 
- Treballem les rutines organitzatives durant tot el curs. 
- Organitzem en la mesura del possible, l’aula en funció de les metodologies emprades. 
- Compartim entre els docents, estratègies d’organització i de metodologies emprades segons les necessitats de l’alumnat i dels grups. 
- Estimulem la participació de l’alumnat en la gestió i en l’organització de l’aula. 
- Abordem qüestions relacionals i de convivència en les entrevistes entre el professorat tutor i la família. 
 
Diagnosi centre 
- Preveiem en els Projecte educatiu mesures organitzatives i de gestió dels recursos que afavoreixin la convivència. 
- Tenim cura de l’estètica i neteja del centre, com a elements que reflecteixen i promouen un bon clima de convivència. 
- Consensuem les mesures de promoció de la convivència amb tota la comunitat educativa de la ZER Conca de Barberà. 
- Tenim en compte en l’assignació de les tutories l’estil docent i la capacitat de lideratge del professorat. 
- Preveiem  dins les reunions de cicle, moments pel treball de la convivència. 
 
Diagnosi entorn 
- Potenciem canals de relació entre les AMPAs de les quatre escoles de la ZER. 
- Impliquem les famílies en el clima convivencial. 
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PROPOSTA D’ACTUACIÓ                                                                                                                                 ESTRUCTURA I GESTIÓ DE RECURSOS 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A 
L’AULA 

Organitzar l’espai d’aula en funció de les metodologies emprades. Racons  
Espai de lectura 
Espai pels projectes 
Biblioteca d’aula. 
Possibilitat de moure el mobiliari i adaptar-lo a les necessitats de cada 
activitat concreta. 

Utilitzar estils docents que fomentin la participació activa de l’alumnat.  
 

Debats 
Modelatges 
Exposicions de treballs 
Projectes  
Experimentació 

Utilitzar metodologies que potenciïn relacions positives.  
 

Dinàmiques de grup 
Utilització de diferents agrupaments 
Activitats PAT: autoestima 

Utilitzar metodologies inclusives per promoure una mirada oberta i de 
respecte a la diferència.  
 

Treballar valors PAT 
Proposar activitats que posin de relleu les habilitats i també les 
diferències de tots els alumnes i parlar-ne amb naturalitat. 

 Dedicar els primers dies de curs a treballar aquelles rutines, tant 
organitzatives com convivencials, que afavoreixin l’aprenentatge 
(encarregats, el lloc destinat a cada cosa....). 

Cartells d’encarregats  
Organització de l’aula a començament de curs, pactar diversos factors. 
Deixar un temps d’adaptació, per tal que tots els alumnes es facin amb 
l’espai i l’organització de l’aula. 

Treballar la interiorització de les normes dins l’aula.  Tots els docents han de tenir en compte l’acompliment de les normes i les 
conseqüències de no fer-ho. 

Tenir l’aula preparada abans de començar la sessió, amb els materials 
necessaris i en funció de la metodologia.  

Utilitzar les estones de preparació de tasques per preparar les classes i el 
material necessari. 
Rutines de silenci i ordre. 
Petita cançó per començar amb els petits. 

Acostumar a l’alumnat a no començar a treballar si no hi ha un clima 
d’aula favorable per a l’aprenentatge.  

No començar cap activitat si no estan callats i preparats. 
El docent mantindrà una actitud serena i tranquil·la, mentre l’alumnat no 
està en predisposició per iniciar l’activitat. 

Disposar d’espais de comunicació formal docent-alumne (tutories 
individuals, sortides, activitats lúdiques...). 

Temporització de  tutories amb tots els alumnes de l’aula, almenys un cop 
per trimestre.  

Disposar d’espais de comunicació a l’aula per afavorir les relacions 
positives (bústies per fer propostes de millora...)   

Bústia de suggeriments 
Correu entre alumnes. 
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Disposar d’un taulell d’anuncis per informar de les diferents activitats que 
es facin al centre i a l’entorn.  

Col·locació del suro a l’entrada. 
Actualització dels cartells que s’hi pengen. 

Fer ús de mètodes d’aprenentatge actiu i cooperatiu (tutoria entre iguals, 
treball d’investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre 
iguals…).  

Padrins de lectura. 
Tallers de lectura. 
Projectes interdisciplinaris. 

Potenciar a l’aula el respecte entre companys, així com la valoració i 
l’acceptació de la diferència.  

Tutoria  
Dinàmiques de grup. 
Valoració explícita de tots els alumnes per part dels docents. (Els 
alumnes imitaran les nostres actituds). 

Afavorir l’avaluació grupal, en temes de convivència, i l’elaboració de 
propostes 

Debats a tutoria, autoavaluacions 

Potenciar un clima d’aula que afavoreixi un lideratge distributiu i 
l’assumpció de responsabilitats per part de tothom. 

Càrrecs rotatoris. 
Treball en diferents grups  
Jocs de rol. 

Afavorir i potenciar una bona relació de respecte i participació entre 
professorat-alumnat i entre el mateix alumnat com a forma de millorar el 
clima de convivència a l’aula i al centre. 

Activitats de tutoria per reforçar les relacions. 
El tutor ha de conèixer a cada un dels seus alumnes en totes les seves 
dimensions.  

Treballar en l’alumnat el control i gestió dels sentiments (educació del 
caràcter)  

Activitats PAT (emocions i sentiments) 
Mediació per resoldre els conflictes que sorgeixin a l’aula. 

Promoure la participació de l’alumnat en l’elaboració de les normes de 
classe. 

Elaboració conjunta de normes, vetllant per la participació real de tots i 
cada un dels alumnes. 

Implicar l’alumnat en propostes organitzatives (gestió de patis, espais...). Fer votacions, parlar a les hores de tutoria 
Mostrar una actitud oberta i de diàleg i valorar les propostes dels 
alumnes. 

 

AL 
CENTRE 

Elaborar els horaris de distribució de les matèries aplicant criteris 
pedagògics que afavoreixin el bon clima per a l’aprenentatge.  

Tenir en compte el millor rendiment de les hores de matí respecte a les 
tardes. 
Organització dels recursos personals per poder fer grups flexibles, 
desdoblaments, atenció individualitzada, etc  

Tenir criteris consensuats sobre l’espai que ha d’ocupar en el marc horari, 
l’espai de tutoria, per permetre que es puguin realitzar reunions de: 
mediadors/es, delegats/des, alumnat-ajudant… de diferents cursos.  

Realització d’una sessió setmanal de tutoria (sempre que sigui possible, 
es farà tutoria a l’hora a tots els cicles). 

Distribuir els espais al centre tenint en  compte les característiques dels 
grups i les necessitats de l’alumnat per tal d’afavorir un bon clima.  

Valorar els espais disponibles.  
Ser oberts i capaços d’adaptar-nos a nous espais i formes d’organització. 

Procurar que en els espais d’ús comú del centre (escales, 
passadissos,…) hi hagi alguna persona adulta, per a intervenir en cas 

Els alumnes van acompanyats pel mestre quan es mouen d’una aula a 
l’altra. 
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d’incidència i reconduir educativament conductes negatives. 

Tenir cura que l’estètica i l’organització dels espais responguin al seus ús 
(la sala de reunions amb pares ha de ser acollidora, el despatx de 
direcció ha de representar la institució..  

Cura dels espais dels centres: netedat i ordre. 
Retolació dels diferents espais. 

Fer servir la Carta de Compromís Educatiu per arribar a acords entre les 
famílies i el centre, perquè l’alumnat compleixi les normes del centre i 
participi activament en l’assoliment d’un clima positiu de convivència..  

Lliurament, explicació i signatura a totes les famílies nouvingudes. 
Estar oberts a propostes fetes per les famílies. 

Fer el seguiment del procés d’elaboració del Projecte de convivència i 
millorar a partir de l’experiència.  

El Projecte de Convivència és un document viu, que es pot anar 
completant cada curs, amb aportacions i experiències viscudes. 

Sistematitzar processos d’aprenentatge comunitari entre el professorat, 
és a dir establir espais horaris per intercanviar experiència i valorar-la o 
aprendre a partir d’ella. 

Treball a les sessions de cicle. 
Fer difusió de les bones pràctiques. 
Crear línia metodològica de ZER, aprofitant els recursos que funcionen i 
donen resultats. 

Valorar el perfil de cada docent a l’hora d’assignar les tutories. Entrevista 
per tal de veure el seu perfil i assignar les tasques més adequades. 

Tenir en compte les preferències de cada docent, a l’hora d’assignar-li 
una tutoria. Valorar les seves raons.  
Si el docent se sent escoltat i, per tant valorat, la seva tasca serà més rica 
i tindrà una repercussió més positiva sobre els alumnes. 

Potenciar la figura del tutor/a com a element clau en el procés de 
formació de l’alumnat. 

Difusió entre les famílies de les funcions dels tutors/es. 
Utilització del modelatge, per tal que els alumnes tinguin algú a qui imitar i 
de qui aprendre. 

Preveure, dins l’organigrama del centre, l’espai necessari per a les 
trobades de la comissió de convivència i altres comissions de treball.  

La Comissió de Convivència està integrada pels mateixos membres de la 
CAD. Es tracten temes específics de convivència quan es requereix. 

Preveure franges horàries per treballar la convivència entre els diferents 
òrgans de gestió i participació (equips docents, comissions de treball...).. 

Reunions de la CAD 
Reunions de cicle 
Reunions de Claustre. 

Difondre els acords presos per la comissió de convivència.  A través de les reunions de claustre de les escoles. 

Recollir i difondre les bones pràctiques que milloren la convivència en el 
centre educatiu. 

Reunions de treball en cicle. 
Si es considera oportú, recollir-les en el PEC i en el PAT. 

 

A 
L’ENTORN 

 Fomentar i valorar les actuacions solidàries. Valoració positiva, engrescar els alumnes. 

Optimitzar els recursos entre els centres de la zona per evitar duplicitats.  Compartir recursos materials. 
Optimització horaris dels mestres especialistes. 

Facilitar a l’alumnat l’oferta d’activitats que promouen les entitats 
educatives i de lleure de la zona, mitjançant la web del districte, municipi 
o comarca 

Repartiment de la informació provinent de les AMPAs 
Fer difusió de les activitats que se celebren als municipis de la ZER. 
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8.3 . LA NORMA 
És l’instrument regulador de la convivència que té com a finalitat garantir els drets i deures de tothom. 
Hem  d’incloure a les Normes d’Organització i Funcionament de la ZER Conca de Barberà unes propostes compatibles i coherents amb la 
normativa vigent de rang superior adaptades a les nostres especificitats. 
Les normes formalitzen el necessari clima de respecte, seguretat i cordialitat del centre. Cal implicar-se en la seva elaboració i en el seu 
compliment. 
Les normes són més que orientacions, han de ser públiques, i conegudes, s’han de complir i són revisables periòdicament. 
 
DIAGNOSI 
Diagnosi aula 
- Tenim normes d’aula clares, concretes i compartides. 
- Elaborem les normes d’aula amb l’alumnat. 
- Difonem les normes perquè les entenguin els alumnes. 
- Donem responsabilitat als alumnes en el compliment de la norma. 
- Apliquem les normes en el dia a dia a l’aula. 
 
Diagnosi centre 
- Determinem a les NOF unes normes de convivència clares, concretes i compartides i unes orientacions que ajudin a implementar-les. 
- Programem, en el marc del Pla anual, actuacions per fomentar el coneixement de les NOF a tota la comunitat educativa. 
- Difonem les normes i les conseqüències del seu incompliment. 
- Apliquem la normativa de forma coordinada i sistemàtica. 
 
Diagnosi entorn 
- Impliquem les famílies en activitats relatives a l’elaboració i difusió de la norma. 
- Donem a conèixer les NOF a tota la comunitat educativa. 
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                                                                                                                                                      LA NORMA 

ÀMBIT OBJECTIU ACTIVITATS 

A 
L’AULA 

Establir normes clares, concretes compartides per afavorir la convivència 
del grup i l’aprenentatge a l’aula.   

Elaboració de les normes d’aula. Procurar que siguin poques i clares: 
Mural, discussió, pluja d’idees. 

Fer participar l’alumnat en l’elaboració de les normes de convivència 
d’aula i assegurar el compromís de tothom.  

Elaboració d’un petit document de compromís on s’especifiqui la 
necessitat de complir les normes per part dels alumnes. 

Fer activitats per conèixer i interioritzar les normes d’aula i de centre 
(teatralitzacions, seqüències de còmics...) utilitzant recursos apropiats per 
al grup. 

Realització d’auques, còmics o contes lligats a la programació de llengua. 
Dinàmiques de grup, jocs de rol. 

Treballar amb l’alumnat algunes normes tàcites de comportament que 
mantenen entre ells i que comporten problemes de funcionament i 
convivència (el concepte de “xivato”, l’encobriment d’una amenaça...). 

Dramatitzacions 
Constel·lacions 
Jocs de rol 

Donar a conèixer les conseqüències de l’incompliment de les normes a 
l’alumnat: establir canals de reparació i esmena de les conductes 
contràries a la convivència. 

Els alumnes han de ser conscients de que hi haurà conseqüències per no 
complir les normes i han de conèixer quines són aquestes 
conseqüències. 
 

 

AL 
CENTRE 

Elaborar un protocol d’intervenció per a l’aplicació de les NOF en la vida 
ordinària del centre . 

Cartells amb les normes de centre redactades de forma positiva i dins el 
clima convivencial. 

Aprofitar la carta de compromís educatiu per arribar a compromisos, entre 
les famílies i el centre, per al compliment de les normes. 

Lliurament, explicació i signatura de la carta de compromís a totes les 
famílies. 
Estar oberts a propostes fetes per les famílies i establir compromisos 
comuns. 

Regular, sistematitzar i donar a conèixer els protocols d’actuació per al 
compliment de la norma. 

Fer un recull de les normes i les conseqüències del no compliment. 
Arribar a acords amb les famílies sobre les conseqüències en 
l’incompliment de les normes. 

Recollir i difondre les bones pràctiques que en el tema de les NOF es 
realitzen al centre. 

Difondre-ho a les reunions de claustre. 
Recollir-ho en el Projecte de Convivència, en el PAT i, si s’escau, en el 
PEC. 

 

A 
L’ENTORN 

Difondre les NOFC a tots els agents educatius de l’entorn que treballen 
amb el nostre alumnat per intentar donar coherència a les diferents 
normes que actuen sobre ells.  

Lliurament de les NOF a tots els membres de la comunitat educativa. 
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9. AVALUACIÓ____________________________________________________________________________________________ 

 
OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 

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

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

-Incorporació dels objectius i valors convivencials al projecte educatiu i a la resta de documents 
del centre. 
-Concreció en el Pla anual de centre d’actuacions que donin resposta als objectius de 
convivència. 
-Incorporació de l’ús de les TAC en la comunicació interna i externa del centre. 

-Afavorir la comunicació en el 
centre educatiu. 
 

- Transmissió de la documentació del centre a la comunitat educativa. 
-Transmissió dels acords que es prenen en diferents instàncies del centre educatiu: consell 
escolar, claustre, ... 
-Existència de canals de comunicació entre: 

Docent-alumnat 
L’alumnat 
Docent-docent 
Docent-alumnat-família 
Direcció-equip docent-claustre 
Direcció- serveis educatius -inspecció 
Escoles-AMPA-entitats 

-Existència d’eines de comunicació: revistes, web, bloc, correu electrònic, taulells , bústia, 
interclaustrum,... 
-Existència de comunicació directa i regular amb les famílies. 

-Potenciar una gestió dels 
recursos, (humans, temps, espais..) 
orientada a facilitar la convivència i 
el bon clima del centre. 

-Recull de les variables que es tenen en compte a l’hora d’organitzar les aules i els espais, 
organitzar la docència, distribuir el professorat i el temps escolar. 
-Existència d’espais de relació informal per als diferents col·lectius del centre. 
-Existència d’informació de recursos de la zona. 

-Promoure la projecció positiva del 
centre. 

-Estratègies de promoció del centre. 

2. Potenciar l’equitat 
educativa i el respecte a 
la diversitat de l’alumnat 

-Garantir l’òptima incorporació dels 
nous membres de la comunitat 
educativa en la cultura del centre. 

-Actuacions per a l’acollida del nou alumnat en el centre: 
-Estratègies didàctiques per atendre l’alumnat nouvingut. 
-Actuacions específiques per al procés d’acollida de la resta de la comunitat educativa, a l’inici 
com al llarg del curs. 

-Establir normes de consens que 
potenciïn la diversitat, sempre i 
quan no s’atempti contra els drets 
fonamentals. 

-Concreció de normes. 
-Inclusió en el Reglament de Règim Interior dels principis de la diversitat i dels límits de la 
Projecte de convivència de les persones i els principis bàsics de l’organització escolar. 
-Tolerància en el marc dels drets fonamentals de les persones. 
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-Establir accions a favor de les 
diferents cultures existents al 
centre. 

-Activitats que ajudin al coneixement, al respecte i la valoració de la cultura de tot l’alumnat. 
-Protocols d’actuacions que facilitin la convivència de les diferents realitats culturals, generant 
una interacció respectuosa i enriquidora amb tota la comunitat educativa. 

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

-Estudis valoratius sobre faltes d’assistència. 

-Garantir la inclusió de les famílies i 
l’entorn. 

 

-Existència d’actuacions per a la transició entre les diferents etapes educatives, fent especial 
atenció a l’alumnat NEE. 
-Existència d’orientacions explícites a les famílies als començaments i finals d’etapes. 
-Disposar d’un protocol de comunicació directe amb les famílies. 
-Relacions específiques d’activitats de suport de les famílies o altres agents de l’entorn en 
l’aula. 

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

 

-Potenciar les competències 
personals relacionades amb 
l’aprendre a pensar, a gestionar les 
emocions i a assumir valors. 
 

-Accions per a desenvolupar l’autonomia i la seguretat emocional de l’alumnat. 
-Accions per desenvolupar la construcció sobre l’aprendre a pensar, raonar i prendre decisions. 
-Concreció de continguts d’educació en valors a les diferents àrees curriculars. 
-Activitats i esdeveniments que afavoreixen la creació de lligams afectius entre els membres de 
tota la comunitat educativa. 
-Existència d’accions, d’objectius, activitats i metodologies que promoguin el creixement 
personal (autoestima, confiança...). 

-Potenciar la competència en 
comunicació lingüística de 
l’alumnat 
 

-Concreció del treball de la llengua oral i del mètode comunicatiu a totes les àrees del 
currículum. 
-Existència de models de diferents registres comunicatius que orientin l’alumnat en diferents 
situacions comunicatives. 
-Programació d’activitats que permetin: 

-Argumentar opinions. 
-Expressar pensaments i vivències. 
-Reconèixer diferents cultures i llengües. 
-Interactuar i dialogar amb persones d’altres cultures. 

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

-Recollir, difondre i divulgar les 
bones pràctiques del professorat en 
matèria de convivència 

- A les reunions de treball es fa el traspàs d’informació  i modelatge si escau, sobre bones 
pràctiques dutes a terme a l’aula. 
- Es difonen les pràctiques al drive (info interna mestres) i al bloc (obert a la comunitat 
educativa). 
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 -Sensibilitzar la comunitat 
educativa perquè adquireixi l’hàbit 
del diàleg i posi en pràctica la 
mediació. 

-Ús de las mediació i del diàleg a l’aula. 
-Participació dels agents de la comunitat educativa en el procés d’establiment de normes de  
convivència. 
-Formació de l’alumnat i del professorat per afrontar autònomament els conflictes personals i 
col·lectius:  
-Existència de l’alumnat, professorat, pares i mares mediadors. 
-Participació dels diferents agents de la comunitat educativa en la comissió de mediació del 

centre 

5-Garantir l’aplicació 
ferma i flexible de les 
normes bàsiques. 

-Garantir l’assistència real a 
classe de tot l’alumnat. 

-Existència d’un protocol de recull de l’assistència diària de l’alumnat i registre setmanal per tal 
de permetre la intervenció immediata en els casos d’absentisme. 
-Dades quantitatives i qualitatives de seguiment individualitzat de l’alumnat. 
-Existència de protocol d’actuacions. 

-Concretar en el Reglament de 
règim interior l’aplicació immediata 
del règim disciplinari previst al 
Decret de drets i deures de  
l’alumnat no universitari (DOGC 6 
de juliol de 2006). 

-Concreció en el RRI del centre del procés sancionador establert en el decret mitjançant un 
protocol d’actuacions fix. 
-Estratègies de difusió a tots els membres de la comunitat educativa dels drets i deures de 
l’alumnat i del protocol marc d’actuació. 
-Estratègies de detecció de conflictes greus. 
-Existència de mesures per garantir la seguretat de les persones i les instal·lacions del centre. 

6- Promoure implicació i  
compromís dels agents 
educatius en la millora 
de la convivència en el 
centre i l’entorn. 

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

-Actuacions que potencien la coresponsabilitat de l’alumnat en la gestió de la seva aula i la 
participació en el centre i l’entorn. 
-Actuacions que desenvolupin de manera pràctica el currículum de ciutadania. 

7- 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. 

-Aconseguir un clima de centre que 
promogui les relacions 
harmòniques entre tota la 
comunitat educativa. 
 

-Projectes compartits. 
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10. RECURSOS___________________________________________________________________________________________ 
 

En aquestes pàgines del departament es pot  trobar tota mena de documentació sobre els temes del PdC: conferències, bibliografia, material 

didàctic, l'enllaç amb centres que fan bones pràctiques. 

 
VALORS I ACTITUDS: 

 
ACOLLIDA 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/acollida  

COEDUCACIÓ: 

http://www.xtec.cat/web/projectes/coeducacio  

COMPETÈNCIA SOCIAL: 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/compesocial  

COMUNICACIÓ: 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/comunicacio  

EDUCACIÓ INTERCULTURAL: 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/eduintercultural  

EDUCACIÓ EMOCIONAL 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/eduemocional  

educació socioemocional famílies 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/acollida
http://www.xtec.cat/web/projectes/coeducacio
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/compesocial
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/comunicacio
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/eduintercultural
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/eduemocional
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=acdf0e38f6621410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=acdf0e38f6621410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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EDUCACIÓ PER A LA PAU 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/eduperlapau/sensibilitzacio  

http://www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/campanyes-educacio 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/cat/index.html 

http://escolaambdrets.enredate.org/ 

http://fundipau.org/denip-2014-prohibim-les-armes-nuclears/ 

http://www.edualter.org/index.htm 

http://fundipau.org/seccio/recursos-educatius/ 

http://www.senderi.org/ 

http://www.xtec.cat/web/projectes/projectes_llengua_convivencia_recursos_valors_pau#1 

http://www.portalpaula.org/ca 

EDUCACIÓ PER A LA RESPONSABILITAT 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/responsabilitat/sensibilitzacio  

educació responsabilitat famílies 

EDUCAR EN EL RESPECTE 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/respecte/sensibilitzacio  

educación respecte treball amb les famílies  

EDUCACIÓ ESFORÇ 

 http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/esforc/sensibilitzacio  

educació esforç famílies 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/eduperlapau/sensibilitzacio
http://www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/campanyes-educacio
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/cat/index.html
http://escolaambdrets.enredate.org/
http://fundipau.org/denip-2014-prohibim-les-armes-nuclears/
http://www.edualter.org/index.htm
http://fundipau.org/seccio/recursos-educatius/
http://www.senderi.org/
http://www.xtec.cat/web/projectes/projectes_llengua_convivencia_recursos_valors_pau#1
http://www.portalpaula.org/ca
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/responsabilitat/sensibilitzacio
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=232661fbbeb96310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=232661fbbeb96310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/respecte/sensibilitzacio
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=3e9fe7c221caa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3e9fe7c221caa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/esforc/sensibilitzacio
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=8e355e56876e4310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8e355e56876e4310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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INCLUSIÓ 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/inclusio  

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Catalan.pdf 

MEDIACIÓ 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/mediacio  

 
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I ABSENTISME 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/gestiopositiva/sensibilitzacio  

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/conflicteslleus  

 
ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/orgacentre  

 

11. ENTRADA EN VIGOR, DESPLEGAMENT I REVISIÓ DEL DOCUMENT_________________________________________ 
 
Aquest Projecte de Convivència entra en vigor el dia 11 de febrer de 2014 i el seu desplegament requereix de la implicació de tota la nostra 
comunitat educativa. Les seves revisions seran aprovades si escau pel consell escolar de la ZER Conca de Barberà i informats els consells 
escolars dels quatre centres adscrits a la Zona Escolar. 

 
 
 
 
 
 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/inclusio
http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Catalan.pdf
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/mediacio
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds/gestiopositiva/sensibilitzacio
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/conflicteslleus
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/orgacentre
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DILIGÈNCIA per fer constar que el present Projecte de Convivència ha estat aprovat pel consell escolar de la ZER Conca de Barberà el dia 

11 de febrer de 2014, tal com figura en el llibre d’actes número 12 d’aquest òrgan col·legiat. 
 
 
 
Javier Hernández Alcoceba                                                                                  Ester Bové Mateu 
Director ZER Conca de Barberà                                                                           Secretària ZER Conca de Barberà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teresa Torres Garrell                                                                                              Cati Cisneros González 
Directora Escola Sagrat Cor de Solivella                                                                Directora Escola Valldemur de Barberà de la Conca 
 
 
 
 
 
 
Ramon Ribas Solé                                                                                                  Montserrat Eek Farran 
Director Escola Antoni Tous de Pira                                                                       Directora Escola Sant Roc de Rocafort de Queralt 


