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1. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA. 

 
Un bon clima de convivència és necessari perquè la tasca dels docents i 

l’aprofitament  de l’alumnat tinguin resultats efectius i es realitzin en les millors 
condicions. 

 
Quan parlem de convivència no ens limitem a la consideració de la mala 

conducta o  dels problemes de disciplina; estem pensant, sobretot, en un projecte 
global d’organització del centre i de les aules des de la perspectiva d’un tractament 
educatiu del conflicte i de l’aprofitament de tots els recursos humans que el centre té al 
seu abast (professors/es, pares i mares, alumnes, professionals d’altres institucions...). 

 
Els  problemes  de  convivència  al  nostre  centre,  avui  en  dia  quasi  no 

existeixen però, així i tot, aquest document pretén planificar mesures de prevenció de 
conflictes i, si es dona el cas, la gestió positiva d’aquests. 

 
La implicació de tots els qui participem en la vida escolar (professorat, alumnat i 

famílies) és fonamental, i el pla de convivència ha de plantejar-se actuacions que 
afecten  els tres àmbits. Així, cal que el professorat i les famílies siguin sensibles 
a la necessitat d’intervenir per evitar la violència i els actes d’indisciplina, i, alhora, 
cal  dotar-los d’eines per a la detecció, l’abordatge i la resolució dels conflictes. 

 
El professorat, d’altra banda, ha de comptar amb unes pautes d’actuació clares i 

homogènies que garanteixin un treball sobre la convivència igual per a tots. 
 

D’altra banda, s’ha de formar l’alumnat a fi que assumeixi un paper actiu en la 
gestió de la convivència; al temps, s’ha de garantir que en tot moment es trobi segur 
i integrat en l’ambient del centre i sigui capaç de tractar els altres amb respecte. 

 
 
 
2. MARC LEGAL 

 
 

El marc legal és: 
 

- LOE, Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació. 
- LEC, Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació. 
- Decrets 142/2007 i 143/2007 de 26 de juny d’ordenació d’ensenyaments. 
- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius. 
- Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat. 

 
 
 
3. DEFINICIÓ  DE PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

 
El Projecte és una eina oberta que haurà de ser avaluada i enriquida segons 

les  circumstàncies  i  l’efectivitat  de  les  mesures  previstes  per  a  la  seva 
aplicació. 

 
 

El projecte educatiu de centre  ha de recollir el projecte de convivència  entès 
com el conjunt d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la comunitat educativa 
per : 

- fomentar la convivència escolar 
- facilitar la prevenció  de conductes contràries a la convivència escolar i 
- la resolució de situacions  conflictives. 
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4. COMPOSICIÓ   I  COORDINADOR/A  DE LA COMISSIÓ DE  
CONVIVÈNCIA: 

 
La comissió de convivència, depenent del consell escolar, l’integrarà: 

 
a) El/la director/a del centre, que la presidirà. 
b) El/la cap d’estudis. 
c) Un representant del professorat, elegit pel claustre de professors. 
d) Un representant dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes, elegit 

per i entre els representants del consell escolar. 
 

Un dels membres que la  integrin ha d’actuar com a  nexe de relació de la 
comunitat escolar amb l’administració educativa  sense perjudici  de les 
competències de representació legalment atribuïdes als directors dels centres. 

 
5. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

 
L’elaboració del pla de convivència suposa un procés llarg i complex de 

participació dels diferents estaments que componen la comunitat escolar. 
El  pla  s’ha  de  considerar  un  document  marc,  i,  per tant,  molts  dels aspectes 

que s’hi contemplen necessiten un posterior desenvolupament, en forma de 
protocols, a càrrec dels responsables a cada àmbit d’actuació. 

 
En aquest sentit a l’escola Pau Picasso vam crear al curs 2011-12 una comissió 

específica que portés a terme la tasca de direcció del Projecte. Després de fer la 
diagnosi ens vam plantejar uns objectius consensuats a través dels cicles i del 
Claustre. 

 
 
6. FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

 
a) Formular la proposta de projecte de convivència i les seves adaptacions i 
modificacions posteriors. 
b) Efectuar el seguiment i la coordinació de l’aplicació del projecte de 
convivència  escolar durant tot el curs. 
c) Coordinar les iniciatives dels sectors de la comunitat educativa envers el 
foment de la convivència, per donar-los coherència i sentit global. 
d) Elaborar la proposta d’informe anual del projecte de convivència. 
e) Elevar al consell escolar qualsevol altre suggeriment i qualsevol altra proposta 
per millorar la convivència al centre i prevenir els conflictes al si d’aquest. 

 
 
7. CONTEXT SOCIAL I DE L’ENTORN. CARACTERÍSTIQUES D EL CENTRE.  

 
Història del Centre 
 

El CEIP Pau Picasso és una escola pública, ubicada al barri de Nova Lloreda, de 
Badalona. 
 
Es va fundar al 1980  i l’any 1992 va absorbir el CEIP Antoni Tàpies, situat al mateix 
carrer.  
 
Del 1992 al 1997 les activitats es van desenvolupar a les instal·lacions de les dues 
escoles, fins que el curs 97-98  l’edifici de l’antic Antoni Tàpies va a ser ocupat per l’IES 
Pau Casals i , posteriorment, enderrocat.  
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Des de l’any 1998 les activitats es desenvolupen a les instal·lacions originals del carrer 
Pau Picasso, 28. 

Oferta educativa i itinerari pedagògic. 
L’Escola és de dues línies des de P 3 a 6è i té continuïtat a Secundària a l’institut de 
la zona IES Pau Casals 
Distribució del edificis i plantes 

L’Escola està distribuïda en dos edificis contigus: un dedicat a Educació Infantil i l’altre a 
Educació  Primària.  
 
Edifici d’E. Infantil. 
 
Té dues plantes, un pati independent, espai de jardí i hort.  
 A la  planta baixa ens trobem les aules de P 3, aula d’usos múltiples, aula de 
psicomotricitat i serveis. 
A la primera planta hi les aules de P 4 i P 5, sales de tutories i serveis. 
 
Edifici de Primària. 
 
Té també dues plantes, patis independents, pistes esportives,  hort i jardí. 
 
A la planta baixa tenim: el menjador escolar, dependències de l’AMPA, serveis, aula de 
música, laboratori, biblioteca, aules d’E. Especial, gimnàs i oficines i dependències de 
Direcció. 
 
A la primera planta estan situades les aules ordinàries, l’aula d’informàtica, aula 
d’acollida,  d’anglès, tutories i serveis. 
 
 
Context sociocultural. 

 
L’alumnat de l’escola prové de la zona geogràfica d’influència de l’escola, principalment 
els barris de Nova Lloreda, Lloreda i Sistrells. 
 
Majoritàriament són de parla castellana i d’un nivell sociocultural i econòmic mitjà. 
 
Actualment també tenim un 20% alumnes de procedència estrangera, fonamentalment 
de sud-americans, xinesos i magrebins.  
 

Les relacions amb els pares dels nostres alumnes son obertes i cordials. Al 
centre es  respira un clima molt familiar afavorit per l’edat del nostres alumnes, 
l’horari del centre i l’organització que tenim, on la presencia de pares/mares en el 
centre és molt freqüent. 

 
 
8. ELS DOCUMENTS  DEL CENTRE 

 
Són d’obligat compliment els documents de centre, aprovats per 

Consell Escolar , que conformen la línia del Centre: 
 

         -    Projecte Educatiu de Centre (PEC),  elaborat el curs 2006/07 i aprovat el   
                               31.5.2007. 

- Projecte Lingüístic de Centre (PLC), última revisió aprovada el 21.4.2008. 
- Pla d’acció Tutorial, aprovat el 21.4.2008 
- NOFC, aprovades el 27.6.2013. 
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9. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE 
 
    El centre té aprovades les Normes d’Organització i Funcionament de Centre i      
ens atendrem sempre al que allí es determina. 

 
L’escola ,en la seva gestió, dona lloc a una participació efectiva de tots els 

estaments que la composen : pares, mestres, alumnes, personal no docent,.... 
Tots els membres de la comunitat escolar, poden i deuen participar de 

manera activa , organitzada, responsable, coordinada i constructiva en qualsevol 
de les tasques administratives o educatives que tenen assignades , tenint 
sempre el diàleg com a base de convivència i la informació com a mitjà per 
aconseguir aquesta participació. 

L’equip directiu dinamitzarà el funcionament i la responsabilitat del C.E. per 
tal que esdevingui en un veritable òrgan de decisió i gestió del centre. 

Potenciarem al màxim la relació família- escola (amb participació real en la 
dinàmica del centre tal i com queda reflectit en el document de metodologia del 
centre). 

 
10. DIAGNÒSTIC  ACTUAL DE LA CONVIVÈNCIA AL NOSTRE CENTRE 

 
Les  actuacions  del  centre  aniran  encaminades  a  promoure  el 

creixement  integral  de  les  persones,  el  desenvolupament  de  bons 
comportaments per conviure millor , prevenir i crear actituds positives cap els 
altres i resoldre els conflictes mitjançant el diàleg. 

 
S’ha de tenir molt en compte la convivència a l’hora del menjador, ja que es  

un  espai i un temps on sorgeixen la majoria dels conflictes que ens trobem al 
centre. 

Creiem molt important que el pla de convivència reculli el protocol a seguir en  
aquests casos per tal de prevenir i actuar tots de manera coordinada i unificada. 

Es programaran reunions amb els monitors del servei (una vegada siguin 
estables), per tal de millorar-lo. 

La convivència en el centre es tractarà  de forma  constructiva i positiva, 
amb actuacions encaminades a desenvolupar comportaments 
adequats per conviure millor i a resoldre els conflictes a través de la participació 
,  la bona comunicació i la prevenció  de problemes de conducta. 

Al centre  hi  ha altres documents  que  complementen  aquest  Projecte  de 
convivència   i que s’han tingut en compte per elaborar aquest document. 

 
 

La tasca educativa de l’equip directiu i del claustre de professors/es envers a 
aquest pla és la de promoure una actitud de participació, de diàleg i de comunicació 
, per part de l’alumnat, els pares i tota la comunitat  educativa, per tal de resoldre 
qualsevol conflicte i fomentar la necessitat de potenciar la millora de la convivència a 
través de l’adquisició d’habilitats d’enfrontament als conflictes. 
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DIAGNOSI- PUNT DE PARTIDA  
 

 

Absentisme   
Punts forts  
 
 
 Aprofundim en la redefinició de competències bàsiques per a tot l'alumnat. 
 
 Establim el marc de relació entre la família i el centre per compartir els principis que 
inspiren  la carta de compromís educatiu. 
Col.laborem amb la Comissió local d'absentisme o similars. 
Comuniquem de forma immediata l'absència a les famílies. 
Detectem les necessitats, tenint en compte els recursos que disposa el territori. 
Disposem d'un protocol per a la detecció i seguiment de l'absentisme, amb un recull de dades 
quantitatives i qualitatives (causes, circumstàncies, processos). 
Dissenyem, conjuntament amb les famílies, estratègies d'intervenció per millorar la situació 
d'absentisme que pateix l'alumnat. 
Ens coordinem de manera fluida i operativa amb els serveis educatius i els serveis socials en 
l'abordatge de l'absentisme, i també amb altres agents. 
Estimulem l'interès, la participació i l'aprenentatge de tot l'alumnat per afavorir l'assistència. 
Fem el seguiment i acompanyament individualitzat de l'alumnat mitjancant la tutoria. 
Garantim l'acompanyament educatiu en el trànsit de cada etapa educativa. 
Impliquem a les famílies en les activitats  previstes per fomentar l'assistència a classe. 
Mantenim reunions amb la família i la informem de la situació i de la gravetat del fet que el seu 
fill en edat escolar no assisteixi amb regularitat a l'aula. 
Realitzem activitats per afavorir l'acostament i la col.laboració amb les famílies i l'alumnat amb 
risc d'exclusió social. 
Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades per evitar l'absentisme. 
Recollim quan es fa el traspàs d'informació primària-secundària les pràctiques i els recursos 
treballats per al foment de l'assistència a classe. 
Registrem l'assistència de l'alumnat. 
Registrem les absències per franges horàries i les analitzem. 
Sensibilitzem la comunitat educativa en la importància de l'assistència a classe. 
Tenim dissenyat, juntament amb els serveis socials i educatius de l'entorn, un pla conjunt per 
tractar l'absentisme (detecció, anàlisi, intervenció i reflexió). 
Tenim en compte els recursos del territori per detectar les necessitats. 
Tenim un plantejament per a l'abordatge integral de l'absentisme. 

 
Acollida   
Punts forts  
 
 
 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 del centre. 
 
 Ens coordinem amb les administracions i entitats locals per tal d'elaborar un projecte 
comú que faciliti l'acollida de la població nouvinguda. 
 
 Preveiem actuacions específiques per facilitar la transició entre l'aula d'acollida i l'aula 
ordinària en el cas d'alumnat nouvingut. 
 
 Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat i les famílies nouvingudes que 
arriben un cop iniciat el curs. 
Contemplem el moment de pre-inscripció i matrícula com a part del procés d'acollida de les 
noves famílies. 
Disposem d'estratègies organitzatives i metodològiques concretes d'aula per facilitar l'acollida 
de l'alumnat nou. 
Disposem d'un repertori compartit de recursos i materials didàctics per atendre l'alumnat 
nouvingut. 
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, 
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esportives i de lleure de l'entorn. 
Preveiem actuacions per treballar la diversitat de l'alumnat, tot afavorint el coneixement mutu i 
facilitant la cohesió del grup.  
Promovem la participació de les famílies nouvingudes en les activitats que hi organitza l'AMPA.  
Tenim en compte els recursos i processos d'acollida municipals o comarcals. 
Tenim en compte l'entorn del centre en la planificació d'estratègies per afavorir l'acollida i 
integració de tots els membres de la comunitat educativa. 
Tenim plantejada l'acollida i la integració de l'alumnat com un procés gradual i ben seqüenciat. 
Tenim sistematitzats els processos d'acollida per a tot l'alumnat, 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. 

 
Coeducació   
Punts forts  
 
 
 .Quan fem el traspàs d'informació primària-secundària recollim les pràctiques i els 
recursos treballats en l'àmbit de 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. 
 
 Formem a la comunitat educativa en coeducació i en prevenció de la violència masclista 
o de caràcter homòfob. 
 
 Incorporem el projecte coeducatiu als diferents documents del centre. 
 
 Intervenim de manera específica per tal d'afavorir una igual implicació dels nois i noies 
 
 Parlem amb l'alumnat sobre els conflictes relacionats amb la violència masclista o per 
raons d'opció afectivo-sexual. 
 
 Potenciem l'autoestima i donem  les mateixes oportunitats d'establir relacions de 
convivència equilibrades. 
 
 Potenciem l'autoestima i donem les mateixes oportunitats a tothom. 
 
 Promovem la capacitat de lideratge per a tots i totes. 
 
 Reconeixem la problemàtica de la violència masclista o per caràcter d'identitat sexual 
com una realitat que està patint part de l'alumnat. 
 
 Tractem les situacions de conflicte de caràcter sexista u homòfob. 
Ens coordinem i col.laborem amb l'administració local en la prevenció de la violència sexista i 
amb l'acció coeducadora. 
Ens impliquem en activitats de millora de l'entorn i participem en esdeveniments culturals 
organitzats per altres entitats del barri o municipi. 
Potenciem la participació de tot l'alumnat, intervenim i fem propostes en igualtat de condicions 
i d'oportunitats. 
Tenim en compte els recursos del territori per educar a favor de la coeducació. 

 
Competència social   
Punts forts  
 
 
 .Formem la comunitat educativa en la competència social. 
 
 Convidem als agents educatius de l'entorn a les formacions de competència social. 
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 Establim pràctiques que afavoreixen l'exercici de la competència social. 
 
 Tenim pautes de relació assertiva i respectuosa entre els membres de la comunitat 
educativa (reunions amb pares i mares, professorat, entrevistes,...) 
 
 Treballem la competència social des de les diferents matèries curriculars de manera 
transversal. 
Adeqüem les mesures de promoció de la convivència de les NOFC als objectius del programa 
de competència social. 
Aprofitem l'ocasió que ofereix la carta de compromís educatiu per consensuar amb les famílies 
els objectius per assolir un entorn de convivència. 
Compartim amb els diferents serveis del centre (menjador, acollida matinal, extraescolars...) 
els objectius del programa de competència social. 
Ens coordinem amb les entitats de l'entorn escolar, que eduquen a través dels valors, per a a 
la millora de les relacions interpersonals. 
Establim unes relacions els docents amb l'alumnat basades en el reconeixement i el respecte 
mutu.. 
Fomentem, el sentit crític de l'alumnat per ensenyar-los a veure les coses per ells mateixos  i 
no segons les nostres percepcions. 
Impliquem les famílies en les activitats que tenen a veure amb la millora de les relacions 
interpersonals, perquè fomentin activitats on es treballin les habilitats socials entre l'alumnat. 
Potenciem espais de relació entre tots els membres de la comunitat educativa. 
Potenciem que l'alumnat conegui i participi en les activitats que promouen les entitats culturals, 
esportives i de lleure. 
Promovem el civisme i el compromís cívic. 
Promovem la participació de l'alumnat en les diferents entitats locals, culturals o esportives que 
fomenten les habilitats socials. 
Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en competència social. 
Tenim en compte els recursos del territori per educar a favor de la competència social. 
Treballem amb el professorat i l'alumnat per generar expectatives positives de millora i fer-les 
explícites a les famílies. 
Treballem la competència social com a competència bàsica. 

 
Comunicació   
Punts forts  
 
 
 Disposem d'espais i de canals de comunicació que faciliten la coneixenca personal i la 
cohesió de grup. 
 
 Disposem d'espais i de canals de comunicació que permeten a tots els membres de la 
comunitat educativa expressar la seva opinió i rebre informació. 
 
 Impliquem les famílies en les activitats relatives a la millora de la competència 
lingüística. 
 
 Plantegem un tractament global de la llengua catalana com a vehicle de comunicació i 
eina de convivència al centre. 
 
 Potenciem la relació amb altres centres de l'entorn. 
 
 Recollim en els diferents documents de centre els valors de la competència lingüística. 
 
 Recollim i fem difusió de les bones pràctiques realitzades. 
 
 Recollim les pràctiques i els recursos treballats en l'àmbit de la competència 
comunicativa i el traspàs d'informació primària-secundària. 
 
 Tenim dissenyada l'estratègia de comunicació del centre cap a l'exterior i ens hem 
plantejat quina és la imatge que volem projectar. 
 
 Tenim espais virtuals per tal de facilitar una comunicació més fluida entre tots els 
membres de la comunitat educativa. 
Acceptem respostes divergents i creatives. 
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Compartim i utilitzem els recursos personals artístics i culturals propis de cada individu en el 
treball desenvolupat a l'aula. 
Ens fixem en les reaccions que provoca la nostra intervenció a l'alumnat... 
Fomentem el diàleg assertiu i les actituds empàtiques per a millorar la comunicació. 
Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a la millora de la 
relació amb els altres. 
Mantenim comunicació regular amb la família per informar-la de l'evolució acadèmica i 
personal de l'alumnat. 
Possibilitem un ambient de llibertat expressiva. 
Treballem oralment i per escrit la competència lingüística. 
Utilitzem el llenguatge oral en tots els seus registres (col.loquial, formal, científic). 
Valorem i fem visible la diversitat lingüística de l'entorn. 

 
Conflictes greus   
Punts forts  
 
 
 Ens sentim acompanyats pels professionals dels serveis socials i protegits pels agents 
de seguretat pública. 
 
 Establim el marc de relació entre la família i el centre per compartir els objectius 
necessaris per assolir l'entorn de convivència i respecte que inspiren la carta de compromís 
educatiu. 
Actuem amb rapidesa i eficiència en els casos de conflictes greus. 
Coneixem i apliquem, en cas que sigui necessari, el protocol marc d'actuació en casos 
d'abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors, coordinat pel Departament d'Acció 
Social i Ciutadania. 
Detectem, recollim sistemàticament i analitzem els conflictes greus que tenen lloc en l'entorn 
escolar. 
Diferenciem de manera clara entre conflictes lleus i conflictes greus i establim les actuacions 
que cal seguir en cada cas. 
Donem a conéixer a les famílies les Normes d'Organització i Funcionament de Centre i el 
Decret de drets i deures de l'alumnat. 
Ens sentim acompanyats pels professionals dels serveis socials locals i protegits pels agents 
de seguretat pública o la Junta de Seguretat del municipi.  
Establim un clima de confianca que afavoreixi la comunicació dels conflictes per part de 
l'alumnat al professorat corresponent. 
Fem activitats de tutoria amb el grup-classe en què l'alumnat discerneix i identifica les 
conductes impròpies de les conductes greument perjudicials per a la convivència. 
Fem conèixer les Normes d'Organització i Funcionament de centre i les conseqüències 
previstes quan es produeixen faltes greus. 
Fem un recull sistemàtic dels conflictes que es donen a l'aula i analitzem les seves causes. 
Mantenim contacte habitual amb els agents de seguretat pública i els professionals dels 
serveis socials de les administracions locals. 
Parlem de la necessitat de gaudir d'un clima de seguretat i confianca a les sessions de tutoria i 
en altres matèries. 
Reconeixem la importància que tenen, en la detecció dels conflictes, algunes persones del 
centre que gosen de la confianca de la comunitat. 
Tenim estratègies de detecció de conflictes greus. 
Tenim prou coneixement de les competències i el funcionament dels cossos de seguretat 
pública i dels serveis d'assistència social, justícia i protecció de menors. 

 
Conflictes lleus   
Punts forts  
 
 
 Contemplem la reparació i la reconciliació com a eines en la resolució dels conflictes. 
 
 Establim el marc de relació entre la família i el centre per compartir els objectius 
necessaris per assolir l'entorn de convivència i respecte que inspiren la carta de compromís 
educatiu. 
 
 Fem activitats de desenvolupament de l'assertivitat i de l'empatia. 
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 Fomentem que tant el professorat com l'alumnat vegin els conflictes com una 
oportunitat de creixement personal 
Abordem directament el conflicte amb les persones implicades. 
Acceptem els petits conflictes com a part natural de la convivència i els aprofitem per 
desenvolupar actituds proactives i estratègies de resolució. 
Actuem enfront els conflictes relacionats amb la violència: assetjaments, agressions, 
amenaces, de gènere, racisme ... 
Afavorim l'acceptació de les diferències i les considerem com un valor afegit.  
Analitzem a la comissió de convivència les causes dels conflictes que es produeixen 
habitualment al centre i fem propostes d'actuació. 
Analitzem el nombre i la tipologia dels petits conflictes en el centre (equip directiu, equips 
docents, claustre, consell escolar). 
Analitzem, a les reunions de l'equip docent, les causes dels conflictes que sorgeixen a l'aula. 
Analitzem, en el grup-classe, les causes dels conflictes que sorgeixen a l'aula i ens plantegem 
estratègies per a la seva resolució. 
Avaluem l'efectivitat de la mediació en relació al grau de conflictivitat. 
Disposem a les NOFC de la tipificació dels petits conflictes, la seva diferenciació amb els 
conflictes greus, i també les actuacions que cal emprendre en cada cas. 
Disposem d'un servei de mediació. 
Ens coordinem i col.laborem amb els agents o entitats mediadores de la zona. 
Estimulem i valorem la implicació de les famílies per aconseguir un clima d'aula positiu i 
constructiu. 
Fem activitats a l'aula per afavorir la participació dels alumnes en la gestió, prevenció i 
resposta enfront els petits conflictes. 
Fem difusió entre el professorat de les bones pràctiques de gestió de conflictes a l'aula. 
Fem treball de tutoria sobre conflictes simulats, cercant diverses possibilitats per resoldre'l. 
Fem una detecció i recull sistemàtic de dades qualitatives i quantitatives sobre els conflictes 
més freqüents que es produeixen a l'aula. 
Fem una detecció i recull sistemàtic de dades qualitatives i quantitatives sobre els conflictes 
més freqüents que es produeixen en tot l'àmbit escolar: passadissos, pati, menjador, transport, 
sortides... 
Fem una detecció i recull sistemàtic de les dades qualitatives i quantitatives sobre els 
conflictes més freqüents que es produeixen a l'entorn. 
Fomentem el respecte i les actituds d'acollida.. 
Fomentem l'ús de la paraula en les relacions interpersonals. 
Fomentem la participació i implicació de l'alumnat en la gestió dels conflictes de l'aula. 
Impliquem les famílies en les activitats relatives a la millora de les relacions. 
Intervenim amb diligència quan detectem que s'està iniciant un conflicte amb els indicadors de 
rumors, provocacions, llenguatge ofensiu,prejudicis...  
Oferim informació i  formació a tots els membres de la comunitat educativa sobre els temes de 
resolució de conflictes (maltractament, assetjament, dependència per consum de drogues,...). 
Parlem amb l'alumnat sobre els conflictes, tant els de l'aula com els de fora del centre. 
Practiquem, amb l'exemple, la gestió positiva del conflictes. 
Procurem que hi hagi personal destinat a vigilar hores d'esbarjo, entrades i sortides, 
passadissos, lavabos...  
Promovem un clima de col.laboració i respecte entre els docents, l'alumnat, les famílies i la 
resta de personal del centre. 
Tenim una persona responsable de coordinar la mediació en el centre. 

 
Educació emocional   
Punts forts  
 
 
 .Potenciem que l'alumnat conegui i participi en les activitats gratificants que promouen 
les entitats culturals, esportives i de lleure de l'entorn. 
Detectem situacions relacionades amb la salut emocional de l'alumnat. 
Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn escolar que 
eduquen a través dels valors per a la millora de les relacions interpersonals. 
Entenem que l'atenció individualitzada de l'alumnat també inclou aspectes emocionals i 
afectius. 
Establim relacions entre el professorat i l'alumnat que es basen en l'afecte i la cordialitat. 
Fomentem un bon clima de confianca i suport mutu entre tota la comunitat educativa. 
Formem els grups de treball de l'alumnat tenint en compte les diferents intel.ligències 
múltiples. 
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Impliquem les famílies en els processos educatius per fomentar les relacions harmòniques 
amb un mateix i amb els altres. 
Preveiem activitats tutorials perquè l'alumnat de diferents cursos desenvolupin l'autoestima, 
l'automotivació i la presa de decisions. 
Proposem activitats perquè l'alumnat pugui expressar, comprendre i autoregular les seves 
emocions de manera positiva. 
Tenim en compte en el pla d'acollida els aspectes emocionals de l'alumnat. 
Tenim en compte l'educació emocional a l'hora d'elaborar les mesures de promoció de la 
convivència de les NOFC. 

 
Educació per la pau   
Punts forts  
 
 
 Afavorim la reflexió sobre la pau basada en l'equitat, la justícia social, els drets humans i 
la resolució pacífica de conflictes. 
 
 Fomentem l'ús de la paraula en les relacions interpersonals. 
Construïm col.lectivament una reflexió ètica. 
Establim relacions amb l'alumnat que es basen en el reconeixement i el respecte mutus. 
Fomentem l'esforc i la capacitat de lluita noviolenta en la gestió dels conflictes i la vida de 
l'aula. 
Fomentem l'esperit crític sobre les actuacions que poden fer superar les desigualtats tant 
personals com socials. 
Fomentem la democràcia i la participació a través de l'organització de l'aula. 
Formem a la comunitat educativa en la cultura de la pau. 
Prenem mesures contra tot tipus de violències dins del centre. 
Promovem que l'alumnat relacioni la cultura de la pau amb el respecte i el diàleg entre 
companys.  
Revisem les relacions de poder, dins del clima de l'aula, per ajudar a que siguin solidàries i 
equitatives. 
Tenim en compte els recursos del territori per educar a favor de la cultura de la pau. 
Tenim pràctiques destinades a afavorir les relacions de cooperació i solidaritat. 
Treballem des de l'escola perquè la formació tingui una dimensió comunitària de compromís 
per a la pau. 
Vetllem pel respecte dels drets humans dins del centre. 

 
Educació per la responsabilitat   
Punts forts  
 
 
 Ajudem l'alumnat a conèixer les seves pròpies capacitats i límits i adquirir 
responsabilitat en funció d'ella. 
 
 Ajudem l'alumnat, des de la tutoria, que es marqui objectius d'aprenentatge i planifiqui 
l'acció per aconseguir-los, i en fem el seguiment. 
 
 Ajudem l'alumnat, des de les diferents àrees, que es marqui objectius d'aprenentatge i 
planifiqui l'acció per aconseguir-los, i en fem el seguiment. 
 
 Compartim mesures, estratègies i actuacions en l'acció tutorial per estimular els valors 
de la responsabilitat i el compromís entre l'alumnat. 
 
 Estimulem l'autoestima i la confianca de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge. 
 
 Fixem normes de conducta per ajudar l'alumnat a controlar els seus impulsos i 
fomentar-los el valor de la responsabilitat. 
 
 Fomentem, des de les diferents àrees, el valor de la responsabilitat com a eina 
d'aprenentatge individual i col.lectiu. 
 
 Impliquem l'alumnat en l'elaboració i gestió d'activitats del centre. 
 
 Marquem hàbits i rutines de treball, i exigim a l'alumnat que es responsabilitzi del seu 
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compliment. 
 
 Programem com valorar la responsabilitat de l'alumne a les diferents àrees. 
 
 Promovem la responsabilitat com a eina d'aprenentatge i desenvolupament  personal. 
 
   
 
 Promovem models o referents positius de comportament i treball que fomentin la 
responsabilitat. 
 
 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. 
 
 Sensibilitzem i orientem les famílies en  la necessitat d'educar en la responsabilitat i 
com treballar-la amb els seus fills. 
 
 Treballem l'error com a part del procés d'aprenentatge i no només com un incompliment 
de la responsabilitat que tenia l'alumnat. 
 
 Valorem la importància del valor de la responsabilitat en el procés educatiu. 

 
Educació Intercultural   
Punts forts  
 
 
 Actuem amb rapidesa i eficiència en els casos de conflictes greus. 
 
 Analitzem i posem en comú aquells aspectes que són comuns a totes les persones. 
 
 Aprofitem l'avaluació per fomentar el progrés i l'èxit educatiu de tot l'alumnat i 
específicament de l'alumnat nouvingut. 
 
 Establim el marc de relació entre la família i el centre per compartir els objectius 
necessaris per assolir l'entorn de convivència i respecte que inspiren la carta de compromís 
educatiu. 
 
 Establim un clima de confianca que afavoreixi la comunicació i l'anàlisi dels conflictes 
tant per part de l'alumnat com del professorat.  
 
 Facilitem la participació de tota la comunitat educativa en el debat i la presa de 
decisions. 
 
 Incloem la diversitat social, cultural i ètnica del centre i de l'entorn com un contingut que 
cal treballar des de les diverses àrees. 
 
 Incloem la diversitat social, cultural i ètnica en el funcionament del centre fent incidència 
en tot allò que ens uneix. 
 
 Preveiem i prenem mesures perquè les activitats fora del centre, les extraescolars i les 
de serveis (servei d'acollida matinal, menjador escolar, etc.) respectin els principis de l'equitat 
educativa i la igualtat d'oportunitats i siguin accessibles a tot l'alumnat. 
 
 Promovem la comprensió de la diferència i la diversitat cultural en el treball a l'aula, 
presentat com un fet positiu i no necessàriament com un fet generador de conflictes. 
 
 Promovem la participació de les famílies nouvingudes a l'AMPA del centre. 
 
 Tenim en compte la diversitat social, cultural i ètnica en el funcionament diari de l'aula. 

 
El valor de l'esforç   
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Punts forts  
 
 
 Ajudem l'alumnat a conèixer les seves pròpies capacitats i límits. 
 
 Ajudem, des de la tutoria, l'alumnat perquè es marqui objectius d'aprenentatge i 
planifiqui l'acció per aconseguir-los 
 
 Ajudem, des de les diferents àrees, l'alumnat perquè es marqui objectius d'aprenentatge 
i planifiqui l'acció per aconseguir-los 
 
 Compartim mesures, estratègies i actuacions per estimular l'esforc entre l'alumnat 
 
 Estimulem l'autoestima i la confianca de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge 
 
 Fem que les dificultats en les activitats d'aprenentatge augmentin progressivament 
segons les característiques de l'alumnat. 
 
 Fixem normes de conducta per ajudar l'alumnat a controlar els seus impulsos i 
fomentar-los el valor de l'esforc. 
 
 Fomentem, des de les diferents àrees, el valor de l'esforc com a eina model 
d'aprenentatge individual i col.lectiu. 
 
 Formem la comunitat educativa en valors instrumentals com l'esforc. 
 
 Impliquem l'alumnat en l'elaboració i gestió d'activitats del centre 
 
 Marquem hàbits i rutines de treball i en fem el seguiment. 
 
 Promovem activitats de compromís cívic on l'alumnat ofereix el seu esforc en la millora 
de la societat 
 
 Promovem l'esforc com a eina d'aprenentatge i desenvolupament personal en l'acció 
tutorial. 
 
 Promovem models o referents positius de comportament que fomentin l'esforc. 
 
 Recollim el valor de l'esforc en el Projecte educatiu i la resta de documents del centre 
 
 Recollim en les NOFC, normes de conducta que facilitin l'autocontrol de l'alumnat i la 
seva capacitat d'esforc i superació. 
 
 Sensibilitzem i orientem les famílies en el valor de l'esforc i com treballar-lo amb els 
seus fills 
 
 Treballem l'error com a part del procés d'aprenentatge. 
 
 Valorem la importància del valor de l'esforc en el procés educatiu. 

 
Estructura i gestió de recursos   
Punts forts  
 
 
 Expressem, a la Carta de compromís educatiu, els compromisos que en matèria de 
convivència adquireixen el centre i les famílies.  
 
 Tenim l'aula preparada amb els materials necessaris per desenvolupar les activitats 
programades i no comencem fins que hi hagi un clima de treball apropiat. 
Abordem aquelles temàtiques que preocupen i interessen en l'elaboració del Projecte de 
convivència. 
Abordem qüestions relacionals i de convivència en les entrevistes entre el professorat tutor i la 
família. 
Afavorim la bona convivència amb la distribució espacial de la classe. 
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Compartim, entre els docents, estratègies d'organització i de metodologies emprades segons 
les necessitats de l'alumnat i dels grups. 
Creem un ambient de confianca, de cooperació i de suport mutu, dins de l'aula, que permet 
una participació activa de tot l'alumnat. 
Disposem d'espais de comunicació a l'aula que afavoreixen al màxim una relació positiva. 
Disposem, a la comissió de convivència, dels recursos necessaris per desenvolupar el 
Projecte de convivència. 
Ens responsabilitzem de l'avaluació del Projecte de convivència, en el sí de la comissió de 
convivència. 
Estimulem la participació de l'alumnat en la gestió i en l'organització de l'aula. 
Exercim el nostre lideratge de manera positiva (modelatge, projecció de centre...). 
Facilitem que l'alumnat i les seves famílies coneguin les entitats educatives de l'entorn i 
potenciem la seva participació. 
Fomentem que l'alumnat entengui el lideratge de forma positiva (es valoren els companys que 
participen i respecten les normes, es valora l'aprenentatge, el rol de delegat és important...). 
Fomentem un lideratge postiiu a l'aula (participatiu, dialogant, dinamitzador, de suport,...) 
Impliquem les famílies en el clima convivencial. 
Organitzem l'aula en funció de l'alumnat i de les metodologies emprades. 
Organitzem la composició de la Comissió de convivència responent a criteris de representació 
i pluralitat. 
Podem definir el centre com una organització que aprèn i millora a partir de l'experiència. 
Potenciem canals de relació entre les associacions de pares i mares d'alumnes dels centres 
de la zona educativa. 
Preveiem elements organitzatius que incideixen en la bona dinàmica d'aula com ara 
l'organització de l'espai, els estils docents o les metodologies emprades. 
Preveiem en el projecte de direcció mesures organitzatives i de gestió dels recursos que 
afavoreixin la convivència. 
Preveiem espais per a la participació real dels diferents sectors de la comunitat educativa i 
agents educatius de l'entorn. 
Preveiem franges horàries per al treball de la convivència entre els diferents òrgans de gestió i 
participació (equips docents, comissions de treball,...) 
Promovem des de l''equip directiu  la participació a tots els nivells. 
Tenim cura de l'estètica i neteja del centre, com a elements que reflecteixen i promouen un 
bon clima de convivència. 
Tenim en compte, en l'assignació de les tutories, l'estil docent i la capacitat de lideratge del 
professorat. 
Tenim un mapa de recursos de la zona educativa. 
Treballem les rutines organitzatives i convencionals els primers dies de classe. 

 
Inclusió   
Punts forts  
 
 
 Cerquem estratègies i metodologies pel desenvolupament de les competències 
bàsiques de l'alumnat. 
 
 Coordinem, planifiquem i avaluem , a la comissió d'atenció a la diversitat, els recursos 
necessaris per avancar en la inclusió de tot l'alumnat amb el suport dels serveis educatius. 
 
 Elaborem i organitzem els materials didàctics específics per atendre la diversitat i 
fomentar la inclusió dins de l'aula. 
 
 Gestionem l'aula tenint en compte la diversitat de l'alumnat. 
 
 Intentem donar suport a l'aprenentatge i la participació de tot l'alumnat. 
 
 Organitzem els grups d'aprenentatge de manera que tot l'alumnat sigui valorat. 
 
 Planifiquem el treball col.laboratiu entre l'alumnat  com una estratègia habitual  per 
donar resposta a la diversitat. 
Acollim i valorem a tots els membres de la comunitat educativa. 
Adoptem les mesures necessàries perquè els factors econòmics no impedeixin la participació 
de cap alumne/a en les diverses activitats educatives, incloses les extraescolars. 
Cerquem que  cada àrea del currículum  disposi dels recursos i l'organització necessaris per 
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atendre tothom en funció de les seves destreses i capacitats. 
Col.laborem i Impliquem  les famílies a les activitats que s'organitzen. 
Considerem  les faltes d'assistència a una classe concreta com una raó per reflexionar sobre 
les maneres de millorar l'ensenyament i l'aprenentatge de tot l'alumnat. 
Disposem d'espais planificats de coordinació i reflexió sobre la pràctica. 
Distribuim els recursos del centre equitativament per donar suport a la inclusió. 
Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn escolar que 
eduquen a través dels valors de la inclusió. 
Estem oberts a tota la comunitat educativa a partir de propostes d'actuació i col.laboració 
concretes que permeten progressar en la línia de l'educació inclusiva. 
Fomentem que l' alumnat se senti identificat amb el seu grup classe o grup de tutoria. 
Potenciem que tot l'alumnat conegui i participi en les activitats que promouen les entitats 
culturals, esportives i de lleure de l'entorn. 
Preveiem de manera efectiva que l'organització i la realització de serveis d'educació no formal 
al centre (servei d'acollida matinal, menjador escolar, etc)  respecti també els principis d'equitat 
educativa. 
Preveiem de manera efectiva que la planificació i la realtzació d'activitats extraescolars 
respectin també els principis d'equitat educativa i la igualtat d'oportunitats. 
Preveiem els mecanismes perquè totes les famílies tinguin accés a les informacions i a la 
presa de decisions que afecten als seus fills i a les seves filles. 
Procurem que els professionals de suport actuïn majoritàriament dins les classes ordinàries. 
Reconeixem l'heterogeneïtat  com el criteri bàsic per construir els grups classe. 
Tenim en compte els recursos del territori per educar a favor de l'escola inclusiva. 
Treballem amb coordinació i implicació amb els equips d'assessorament externs que 
incideixen en el desenvolupament del caràcter inclusiu. 
Treballem perquè l'alumnat se senti identificat amb el seu grup classe o grup de tutoria. 
Volem admetre a tots els estudiants de la nostra localitat. 

 
Mediació   
Punts forts  
 
Analitzem les circumstàncies en què es produeixen els conflictes abans de fer propostes de 
millora. 
Fem que la gestió dels conflictes recaigui en totes i cadascuna de les persones del centre. 
Fem un recull sistemàtic dels conflictes que sorgeixen a l'aula. 
Formem l'alumnat perquè sigui capac d'afrontar autònomament els propis conflictes a través 
d'iniciatives concretes. 
Treballem continguts de gestió positiva dels conflictes en totes les classes i des de les 
diferents àrees de coneixement. 
Utilitzem l'assemblea de classe com a recurs per tractar sistemàticament els conflictes que es 
produeixen a l'aula. 

 
Norma   
Punts forts  
 
 
 Difonem les normes i les conseqüències del seu incompliment. 
 
 Impliquem les famílies en activitats relatives a l'elaboració i difusió de la norma. 
Apliquem la normativa de forma coordinada i sistemàtica. 
Apliquem les normes en el dia a dia a l'aula. 
Determinem a les Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC) unes normes de 
convivència clares, concretes i compartides. 
Diferenciem clarament el que és norma del que és orientació i, per tant, elaborem poques 
normes però clares i d'estricte compliment. 
Difonem les conseqüències que comporta l'incompliment de la norma. 
Difonem les normes perquè les entenguin els alumnes. 
Donem a conèixer les NOFC a tota la comunitat educativa. 
Donem responsabilitat a l'alumnat en el compliment de la norma. 
Eduquem en el sentit de la norma. 
Elaborem les normes d'aula amb l'alumnat. 
Fem explícites aquelles normes tàcites de comportament entre l'alumnat que entorpeixen el 
bon funcionament i el clima de convivència de l'aula (per exemple, l'encobriment d'actes no 
desitjables). 
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Fem que les normes es compleixin i tenim en compte l'aplicació rigorosa de la sanció que 
comporta el seu incompliment. 
Preveiem espais perquè la comunitat educativa valori, debati i avaluï les NOFC. 
Programem, en el marc del Pla Anual, actuacions per fomentar el coneixement de les NOFC a 
tota la comunitat educativa. 
Tenim normes d'aula clares, concretes i compartides.. 
Treballem el valor de la norma. 
Treballem la norma per tal de que sigui interioritzada i acceptada per tot l'alumnat. 
Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula. 

 
Participació   
Punts forts  
 
 
 Recollim en la carta de compromís educatiu el marc participatiu de la família. 
Creem un ambient de confianca, de cooperació i de suport mutu, dins de l'aula, que permet 
una participació activa de tot l'alumnat. 
Determinem a les NOFC les diferents maneres de participació dels agents de la comunitat 
educativa. 
Donem a conèixer als nostres alumnes i a les seves famílies formes de participació a l'entorn. 
Donem importància a la veu de tota la comunitat educativa. 
Ens coordinem amb l'administració local per promoure espais de participació. 
Estimulem la participació de l'alumnat en el seu propi procés educatiu, com per exemple, en el 
seguiment i en l' avaluació de les activitats a l'aula. 
Fomentem que l'alumnat intervingui en la gestió i en l'organització de l'aula. 
Impliquem les famílies en els processos educatius i les actuacions de centre. 
Participem activament com a professorat en les decisions de la vida del centre. 
Potenciem la participació activa de les famílies a l'aula. 
Recollim i difonem les bones pràctiques en participació realitzades en el centre. 
Recollim les pràctiques en participació dutes a terme quan fem el traspas d'informació 
primària-secundària. 
Transferim la informació a tota la comunitat educativa i als seus òrgans de participació de 
forma regular. 
Treballem les competències metodològiques que afavoreixen la participació 
Utilitzem metodologies que afavoreixin la construcció dels coneixements mitjancant els 
mètodes interactius i de cooperació. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. OBJECTIUS.  
 
 
OBJECTIU 1: Aconseguir la integració efectiva de to t l’alumnat 
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ACTIVITATS 

 
Periòdicament es valorarà la integració 
de l’alumnat (observacions directes en 
diferents situacions, xerrades amb els 
alumnes…) 

Donar  a conèixer als alumnes més grans 
aquest document. 

Programa d’habilitats socials. 
• Activitats en grup que afavoreixen 
actituds de respecte. 
• Reunions amb altres organismes. 
• Tutories amb famílies 

. Petites assemblees d’alumnes per 
establir debats puntuals respecte a temes 
concrets que vagin sorgint. 

 
RESPONSABLES: Tota la comunitat educativa 
 
TEMPORALITZACIÓ: Al llarg del curs 
 
RECURSOS HUMANS: Tutor/a, Equip de suport,  Altres institucions 
 
RECURSOS MATERIALS: PEC ,  PAT 
 
 
 
OBJECTIU 2: Promoure la implicació de les famílies en la vida del centre, tant en 
l’horari escolar com a l’AMPA. 

 
 
ACTUACIÓ / METODOLOGIA 

 
ACTIVITATS 

 
Informar a les famílies a les reunions de 
principi de curs sobre la dinàmica del 
centre. 

Detectar  les  necessitats  dels  pares  en  
general  i  tractar  de  donar solucions ( 
escola de pares). 
Seguir el pla de treball marcat al 
document de metodologia del centre on 
es tracta la relació i el treball que s’ha de 
fer amb les famílies. 

 

• Activitats conjuntes (festes, 
commemoracions, activitats d’aula, 
sortides, tallers, conferències, 
actuacions com experts…) 
• Escola de pares. 
• Creació d’espais per les famílies (Racó 
de pares) 
• Potenciar les vies de comunicació família-
escola. 

. Dinamitzar l’AMPA 

 
RESPONSABLES: Tota la comunitat educativa, en especial el /la 

professor/a tutor/a , l’Equip Directiu i l’AMPA 
 
 
TEMPORALITZACIÓ: Al llarg del curs 
 
RECURSOS HUMANS: Equip Directiu, Consell escolar, Tutor/a, APIMA 
 

RECURSOS MATERIALS: Tríptic informatiu del centre. Activitats 
previstes a la PGA, plafó informatiu per a les famílies a l’entrada del centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIU 3: Impulsar les relacions entre tots els m embres de la comunitat 
educativa  

 
ACTUACIÓ / METODOLOGIA 

 
ACTIVITATS 

 Planificació i dinamització de 
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Des de l’Equip directiu es 
potenciaran les reunions entre els 
diferents sectors de la comunitat 
educativa . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reunions amb serveis externs. 
• Reunions de CE, Claustre, cicle, equip de 
suport 
• Reunions amb les famílies. 
• Sistematitzar reunions amb 
l’AMPA per tal de coordinar 
les actuacions. 
• Assemblees d’aula per potenciar la 
participació real dels alumnes. 

. Reunions periòdiques amb el personal de 
serveis (menjador, neteja, manteniment...). 

 
RESPONSABLES: Equip directiu 
 
TEMPORALITZACIÓ: Al llarg del curs 
 
RECURSOS HUMANS: Tota la comunitat educativa 
 
RECURSOS MATERIALS:PGA, Calendaris de reunions, plafó al menjador per 
intercanviar informació amb el monitors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIU 4: Prevenir els conflictes i, si n’és el c as , la gestió positiva d’aquests . 
 
ACTUACIÓ / METODOLOGIA 

 
ACTIVITATS 

 
Potenciar tot tipus d’habilitats socials i 
activitats cooperatives. 
. Revisió i aplicació de les NOFC. 
. Implicació directa de les famílies en la 
resolució de conflictes greus. 
. Potenciar la participació dels 
alumnes mitjançant les reunions  
de tutoria. 

. Crear la Junta de delegats i fer-la 
funcionar de manera seriosa i efectiva. 
 
 

Informar dels drets  i deures dels 
alumnes i normes 

del centre als més grans de l’escola. 
• Consensuar normes de funcionament  
intern entre professors i entre alumnes 
per unificar  criteris . 
• Programa d’habilitats socials . 
• Organització del temps d’esplai 

. Reunions bimensuals amb els portaveus 
de les classes per a tractar temes concrets 
i involucrar encara més als infants en la 
vida del centre. 

 
RESPONSABLES: Tota la comunitat educativa 
 
TEMPORALITZACIÓ: Al llarg del curs 
 
RECURSOS HUMANS: Consell Escolar, Comissió de Convivència, equip directiu 
 
RECURSOS MATERIALS: 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIU 5: .- Resoldre els conflictes que aparegui n al centre, donant a la 
convivència la importància adequada.  
 
ACTUACIÓ / METODOLOGIA 

 
ACTIVITATS 
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A través de pautes concretes 

d’actuació segons el conflicte que es 
presenti. 

 

Seguir el protocol de resolució 
de conflictes que apareix en aquest 
document i a les NOFC. 

 

 
RESPONSABLES: Tota la comunitat educativa 
 
TEMPORALITZACIÓ: Tot el curs 
 
RECURSOS HUMANS: Tot el professorat amb col·laboració de les famílies. 
 
RECURSOS MATERIALS: 
 
 

 
 
OBJECTIU 6: Afavorir  un  bon  clima  de  feina  a  nivell  de  tot  el professorat i 
personal del centre.  
 
ACTUACIÓ / METODOLOGIA 

 
ACTIVITATS 

 
  Seguir les directrius marcades en el 
PAT pel que fa referència a les relacions 
interpersonals. 
 

Donar  a  conèixer  als  professors  
nouvinguts  el  “document  del mestre” 
existent al centre. 
 
 

Reunions de posada en comú i 
Coordinació amb el personal no docent 
del centre : monitors, personal de neteja, 
personal de manteniment, ... 

 
RESPONSABLES: Tot el professorat i personal del centre. 
 
TEMPORALITZACIÓ: Tot el curs 
 
RECURSOS HUMANS Tot el professorat i personal del centre. 
 
RECURSOS MATERIALS: Documents existents en el centre 
 
 
 
OBJECTIU 7: Donar a conèixer aquest Pla de convivèn cia a tota la comunitat 
escolar.  
 
ACTUACIÓ / METODOLOGIA 

 
ACTIVITATS 

 
Elaboració d’un Power – Point del Pla de 
convivència. 

Reunions per cicles per tal d’exposar el 
pla. 

 
 
RESPONSABLES: L’equip directiu del centre. 
 
TEMPORALITZACIÓ: Primer trimestre 
 
RECURSOS HUMANS: Equip Directiu i tutors/es 
 
RECURSOS MATERIALS: Projecte de convivència i Power – Point del mateix. 
 
 
 
 
 
 
 
12. DRETS I DEURES DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA. 
 
A continuació extraiem el Títol III de les Normes d’Organització i Funcionament del 
nostre Centre (NOFC) que es refereix a aquest tema.  A les esmentades NOFC podem 
trobar més aspectes d’interès que concreten, encara més, la nostra organització. 
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Títol III. Drets i Deures. 
 Capítol 1: De l’alumnat. 
 Secció primera: Drets de l’alumnat. 

Art. 34  Drets generals. 
 
 

Drets 
 
 
 
 
 
 

Dret 
d’imatge 

 
 
 

Els alumnes tenen dret que les diferents concrecions curriculars del centre 
tinguin per objecte prioritari el ple desenvolupament de la seva personalitat, 
d’acord amb els principis de: 

o Respecte als drets i a les llibertats fonamentals de la persona. 
o Exercici democràtic de la convivència. 
o Participació. 
o Cooperació solidaritat. 
o Respecte a la integritat personal. 
o No discriminació per raons de sexe, raça, religió, capacitat econòmica 

o qualsevol altra circumstància personal o social. 
 
 

Els alumnes tenen dret a la reserva de les seves dades personals i a la 
divulgació de la seva imatge en publicacions i internet. Es sol·licitarà als 
pares, mares i tutors legals una autorització per poder disposar de la imatge 
de l’alumne. Aquesta autorització només es demanarà una vegada durant tota 
la permanència de l’alumne a l’escola i es podrà revocar per escrit  sempre 
que la família vulgui. 
L’escola no proporcionarà cap dada dels alumnes a cap empresa comercial. 

Art. 35 Foment de la igualtat. 
 
 
 

Igualtat 

En la programació d’activitats educatives es tindrà cura de promoure la 
igualtat d’oportunitats per als nois i les noies, així com a evitar els 
comportaments i les actituds discriminatòries per qualsevol raó. 
En particular, el centre posarà especial cura a revisar aquells materials, 
il·lustracions i textos que s’utilitzin en els dossiers, les fitxes o en altres 
instruments de treball que elabori el mateix centre. 
Així mateix, el centre vigilarà que a l’ensenyament i a l’ús del llenguatge 
s’adoptin les expressions i les formes no discriminatòries. 

  
Art. 36 Les tutories de classe. 

 Les tutories de classe són constituïdes per tot l’alumnat d’un mateix grup amb 
el seu tutor/a. 
 

 Secció segona: Deures de l’alumnat i règim discipli nari.  

 Del deure de l’estudi. 
 

Art. 37 L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat. Aquest deure bàsic es concreta, entre 
altres, en les obligacions següents: assistir a classe, respectar els horaris 
establerts, realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de 
les seves funcions docents ( tant les de l’horari lectiu com les de reforç 
enviades a casa), respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels 
seus companys i companyes en les activitats formatives. 

 
 Deure de respectar les normes de convivència especificades 



 

 22 

a les NOFC. 

Art. 38 a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals, 
ideològiques, la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la 
comunitat educativa. 

b) Respectar el caràcter propi del centre d'acord amb la legislació vigent. 

c) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les 
instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com 
a part integrant de l'activitat escolar. 

d) Respectar i complir les decisions  dels òrgans unipersonals i col·legiats i 
del personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri 
que lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixi el 
reglament de règim interior del centre i la legislació vigent. 

e) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de 
l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules. 

 
 De la mediació 

Art.39 La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la 
intervenció d'una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb 
l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 

Aquesta mediació es basa en els principis següents: voluntarietat de totes les 
parts i la confidencialitat del procés. Es pot utilitzar com a estratègia 
preventiva . No es pot oferir mediació quan s'hagi emprat greu violència o 
intimidació, que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos 
conflictes amb el mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, 
qualsevol que hagi estat el resultat d'aquests processos o faltes molt greus 
tipificades a l’article 49. Tampoc es pot oferir mediació quan s’hagi interposat 
denuncia legal. 

La família haurà de dirigir un escrit  al director o a la directora del centre on 
consti l'opció per la mediació i la voluntat de complir l'acord a què s'arribi. 

 
 Mesures correctores i àmbit d’aplicació. 

Art. 40 
 
 
 
 
 
 

Xarxes 
socials 

Es poden corregir i sancionar, d'acord amb el que disposa aquest títol, els 
actes contraris a les normes de convivència del centre així com les conductes 
greument perjudicials per a la convivència, tipificades en aquestes NIOFC 
com a falta, realitzades per l'alumnat dins del recinte escolar o durant la 
realització d'activitats complementàries i extraescolars i en els serveis de 
menjador i transport escolar. 

 Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l'alumnat que, 
encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o 
directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o 
companyes o altres membres de la comunitat educativa. S’exceptua d’aquest 
punt les faltes comeses en xarxes socials a través d’ordinadors, telèfons, etc. 
perquè l’alumnat ho té prohibit per llei degut a la seva edat. Per tant, les 
famílies que es sentin perjudicades en aquest sentit, ho hauran de denunciar 
davant les autoritats competents,  però mai a l’escola. 
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 De la graduació de mesures correctores. 

Art. 41 Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s'han de tenir 
en compte les circumstàncies que minven o agreugen la gravetat dels fets.   
Seran minvants: el reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta, 
no haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la 
convivència en el centre , la petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i 
alteració del desenvolupament de les activitats del centre, l'oferiment 
d'actuacions compensadores del dany causat, la falta d'intencionalitat. Seran 
agreujants: que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap 
membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o 
per qualsevol altra circumstància personal o social; que l'acte comès comporti 
danys, injúries o ofenses a companys d'edat inferior o als incorporats 
recentment al centre; la premeditació i la reiteració. 

 
 Tipificació de faltes lleus 

 
Art. 42 a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe. 

 b) Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 
comunitat escolar. 

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les 
activitats del centre. 

d) El deteriorament lleu, causat intencionadament, de les dependències del 
centre, o del material d'aquest o del de la comunitat escolar. 

e) La manifestació de comportaments contraris a les normes bàsiques de la 
higiene personal o col·lectiva. 
 
f) La manca de respecte a les normes bàsiques de comportament dins la 
classe: no fer cas a les orientacions del mestre, no respectar materials 
comuns o particulars. 

 
 Mesures correctores de faltes lleus. 

Art. 43 a) Amonestació oral i/o escrita. 

b) Expulsió de classe de manera momentània perquè l’alumne rectifiqui la 
seva actitud i reconegui la falta. També es pot enviar a direcció perquè doni 
explicació de la seva actitud. 

c) Privació del temps d'esbarjo. ( A l’hora de l’esbarjo hauran d’estar sempre 
acompanyats i no es poden quedar als passadissos, ni a la zona de direcció ni 
al vestíbul) 

d)Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no 
lectiu , i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o 
bé al d'altres membres de la comunitat educativa.  

 
 Competència per aplicar les mesures correctores de les 

faltes lleus.  
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Art. 44  L'aplicació de les mesures correctores detallades a l'article  42 correspon a 
qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna.  

 Tipificació de faltes greus. 

Article 45 a)Es considera falta greu la reiteració de tres faltes lleus especificades a 
l’article 42.  

b) Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la 
comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració previstes 
a l’article 42. 

c) L'agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa. 

d) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, 
particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o 
xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més vulnerable per les seves 
característiques personals, socials o educatives. 

e) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o 
sostracció de documents i material acadèmic. 

f) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del 
centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres 
de la comunitat educativa. 

g) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de 
les activitats del centre. 

h) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la 
integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre. 

i) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 
perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. 

 Mesures correctores i sancions de faltes greus. 

Article 46 Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes a 
l'article 11 són les següents: 

a)Alumne i mestre ompliran un full d’incidències (model ja aprovat) on 
s’especifica la falta comesa. D’aquest document se’n farà una còpia per a 
direcció i altra l’hauran de signar els pares com que estan assabentats.  

b) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no 
superior a deu dies lectius. Durant aquestes classes,  l'alumne o l'alumna ha 
de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.  

c)Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no 
lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys materials causats.  

d)Suspensió del dret a participar en sortides i determinades activitats 
extraescolars o complementàries durant un període que no pot ser superior a 
tres mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic. 

e)Canvi de grup o classe de l'alumne. 

f) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un 
període que no pot ser superior a tres mesos o al temps que resti de curs, 
sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens 
perjudici de l'obligació que l'alumne o l'alumna realitzi determinats treballs 
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acadèmics fora del centre. El tutor o tutora ha de lliurar a l'alumne o a l'alumna 
un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de 
seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de 
garantir el dret a l'avaluació contínua. 

 Competència per aplicar les mesures correctores de les 
faltes greus. 

Art. 47 La imposició de les sancions recollides en aquest article requeriran la 
instrucció d’un expedient de manera ordinària. Ara bé, en casos concrets, i 
sempre a criteri del director del centre, es pot aplicar el punt 7 de l’article 25 
del Decret 102/2010 de 3 d’agost d’Autonomia de Centres que diu 
textualment: “ Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument 
perjudicials per a la convivència, l'alumne/a, i la seva família en els i les 
menors d'edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i 
accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la 
sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la 
falta comesa i de l'acceptació de la sanció per part de l'alumne/a i, en els i les 
menors d'edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal”. 

 

  

Tipificació de faltes molt greus. 

Art. 48 Són molt greus les faltes tipificades a l’Art. 45 quan existeix reiteració, 
intencionalitat fefaent i/o conseqüències molt greus o circumstancies 
agreujants tipificades a l’Art. 41 

  

Mesures correctores i sancions de faltes molt greus. 

Art. 49  Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel 
que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior. 

Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s'ha comès la 
falta. 

  

Competència per aplicar les mesures correctores de les 
faltes molt greus. 

Art. 50 La imposició de les sancions recollides en aquest article requeriran la 
instrucció d’un expedient. 

  

Responsabilitat penal 

Art. 51   La direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels 
Serveis Territorials del Departament d'Educació i Universitats qualsevol fet 
que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment. Això no 
serà obstacle per a la continuació de la instrucció de l'expedient fins a la seva 
resolució i aplicació de la sanció que correspongui. 
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Instrucció d’un expedient. 

Art. 52 1.-   Les conductes que s'enumeren a l'article 48 només podran ser objecte de 
sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient. 

2.-  Correspon al director o a la directora del centre incoar, per pròpia iniciativa 
o a proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients a 
l'alumnat.  

3.-   L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en 
qualsevol cas no superior a 10 dies des del coneixement dels fets.  

4.-   El director o la directora del centre ha de formular un escrit d'inici de 
l'expedient, el qual ha de contenir: 

a) El nom i cognoms de l'alumne o de l'alumna. 

b) Els fets imputats. 

c) La data en la qual es van realitzar els fets. 

d) El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de 
l'expedient, d'un secretari o secretària. El nomenament d'instructor o 
instructora recaurà en personal docent del centre o en un pare o una mare 
membre del consell escolar i el de secretari o secretària en professorat del 
centre. 

L'instructor o instructora, secretari o secretària en els qual es doni alguna de 
les circumstàncies assenyalades per l'article 28 de la Llei 30/1992, de règim 
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, 
s'haurà d'abstenir d'intervenir en el procediment i ho haurà de comunicar al 
director o directora del centre, el qual resoldrà el que sigui procedent. 

 
 Notificació 

Art. 53 1.-   La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora, a 
l'alumne o a l'alumna i, quan aquest siguin menors d'edat, als seus pares o 
tutors legals. 

2.-   Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen 
dret a conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva 
tramitació. 

 Instrucció i proposta de resolució 

Art. 54 1.-Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l'activitat 
del centre, en incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva 
instrucció, la direcció del centre, per pròpia iniciativa o a proposta de 
l'instructor o instructora, podrà adoptar la decisió d'aplicar alguna mesura 
provisional amb finalitats cautelars i educatives. Poden ser mesures 
provisionals el canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret 
d'assistir a determinades classes o activitats o del dret d'assistir al centre per 
un període mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies 
lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l'expedient. 
El director o la directora pot revocar, en qualsevol moment, les mesures 
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provisionals adoptades. 

2.-Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal 
d'assistència al centre, el tutor o tutora lliurarà a l'alumne o alumna un pla 
detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment 
i control durant els dies de no assistència per tal de garantir el dret a 
l'avaluació contínua. 

3.-Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació temporal 
del dret d'assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació 
de la mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir.  

 
 Resolució de l'expedient 

Art. 55 1.-Correspon al director o a la directora del centre, en el cas de conductes que 
en la instrucció de l'expedient s'apreciïn com a molt greument contràries a les 
normes de convivència, resoldre els expedients i imposar les sancions que 
correspongui.  

2.- La resolució de l'expedient ha de contenir els fets que s'imputen a l'alumne 
o alumna, la seva tipificació en relació amb les conductes enumerades a 
l'article 48 d'aquesta normativa i la sanció que s'imposa.  

3.- La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de la data 
d'inici de l'expedient i s'ha de notificar a l'alumne o alumna, i als seus pares, si 
és menor d'edat, en el termini màxim de 10 dies. 

 
 Aplicació de les sancions 

Art. 56  En el cas d'aplicar les sancions previstes a l’apartat b de l'article 49, 
l'administració educativa ha de proporcionar a l'alumne o a l'alumna sancionat 
una plaça escolar en un altre centre educatiu per tal de garantir el seu dret a 
l'escolaritat. 

Quan s'imposin les sancions previstes a l’article 49,  el director o la directora 
del centre, a petició de l'alumne o de l'alumna, pot aixecar la sanció,  prèvia 
constatació d'un canvi positiu en la seva actitud. 

 
 Responsabilització per danys 

Art. 57 L'alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les 
instal·lacions del centre educatiu o al seu material o el sostregui està obligat a 
reparar el dany o a restituir el que hagi sostret. En tot cas, la responsabilitat 
civil correspon als pares en els termes previstos a la legislació vigent. 

 
 Prescripció 

Art. 58 Les sancions greus prescriuen en el termini de tres mesos des de la seva 
imposició. Les faltes molt greus prescriuran quan determini l’expedient. 
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 Acatament a lleis de rang superior. 

Art. 59 Per a tots aquells aspectes que no estiguin especificats en aquestes NOFC en 
general, i en aquest títol en particular, acatem el que determina El Decret 
102/2010 i altres normes vigents de rang superior especificades al Preàmbul 
d’aquest document. 
 

 Acatament a lleis de rang superior. 

Art. 59 Per a tots aquells aspectes que no estiguin especificats en aquestes NOFC en 
general, i en aquest títol en particular, acatem el que determina El Decret 
102/2010 i altres normes vigents de rang superior especificades al Preàmbul 
d’aquest document. 
 

 Capítol 2. Drets i deures del professorat. 
 

 Els Drets i Deures del professorat estan recollits en Decrets i Normatives de 
rang superior a aquestes normes, i per tant, ens hi hem d’atenir. El que no 
estigui regulat seguirem el criteri del sentit comú, dels drets elementals i 
d’aquestes NOFC. 
La normativa que marca aquests punt està especificada a les següents lleis: 

- LOE, Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació. 
- LEC, Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació. 

 
 Capítol 3. Dels pares i mares de l’alumnat. 

 
 Dret de reunió 

Art. 60   
Es garanteix en aquest centre el dret de reunió del pares, mares i tutors 
legals. L’exercici d’aquest dret es facilitarà d’acord amb la legislació vigent i 
prenent en consideració el normal desenvolupament de les activitats docents. 
El procediment serà el següent: 
• Petició al director amb especificació de dia, hora, local, nombre de convocats 
i persona responsable almenys amb un dia d’antelació. 
• Es garantirà l’adequada utilització, conservació i neteja dels espais , establint 
en cada cas les mesures adients. 
• La denegació ha de ser motivada i fonamentada en dades objectives. 
• Contra la denegació es pot interposar recurs davant el delegat territorial. 
 

 Deures dels pares mares i tutors legals 

Art. 61   
A l’inici de l’escolarització, famílies i direcció signaran una carta de compromís 
genèrica aprovada pel Consell Escolar. 
Ara bé, en casos molt concrets d’alumnat amb problemàtica especial, es 
signaran altres cartes redactades específicament amb els compromisos que 
es creguin convenients. 
 
Les consultes o tràmits que s’hagin de realitzar s’hauran d’ajustar a l’horari 
previst i que es comunica sempre a principi de curs. En cas d’urgència, el 
tràmit es realitzarà de la manera més breu possible sense alterar l’horari dels 
demés. 
Mestres i famílies evitaran parlar amb les famílies de temes docents en llocs i 
horaris inadequats, com poden ser entrades, sortides i passadissos. Les 
entrevistes i problemes educatius s’han de resoldre dintre de l’escola, en la 
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dependència adequada a on la privacitat i l’efectivitat estan assegurades.  
 
Deure genèric de respecte 
• Els pares, mares i tutors legals tenen el deure genèric de respectar els drets 
i les llibertats dels altres membres de la comunitat educativa. 
Deure de respecte a les normes del centre 
• Els pares, mares i tutors legals tenen el deure de respectar les normes del 
centre contingudes en el present reglament, així com altres normes de rang 
superior que resultin d’aplicació en cada cas concret. 
Deure de responsabilitat envers els propis fills 
• Els pares, mares i tutors legals tenen un deure de responsabilitat envers els 
seus propis fills, en tant que alumnes del centre. 
• Els pares col·laboraran amb el centre per a la bona marxa de l’educació dels 
propis fills i assumiran les responsabilitats que nom seu reglamentàriament els 
pertoquen. 
• Els pares han de garantir el dret a l’escolaritat dels seus fills. En aquest 
sentit, són els primers responsables de vetllar per la seva assistència i 
puntualitat. Per comunicar l’absència trucarà a l’escola per justificar l’absència. 
• Deure a mantenir actualitzades les dades de l’alumne (Fitxa sanitària, 
telèfons de contacte...) així com d’informar el tutor de qualsevol canvi que 
alteri el normal funcionament. 
• Deure de comunicar a l’escola la no recepció dels informes avaluatius del 
seu fill en les dates acordades a la programació general del centre. 
 Deure de respectar el següents canals de comunicaci ó: 

 • En el cas d’existir un problema amb un alumne: sol·licitar entrevista 
amb el mestre tutor. 
• En el cas de no haver-hi entesa o no trobar solucions, sol·licitar 
entrevista amb l’Equip directiu. 
• En el cas que es vulgui comentar algun assumpte de funcionament 
general del centre, demanar entrevista amb l’Equip directiu. 

 
 Capítol 4. Del personal d’administració i 

serveis.  
 Drets 

Art. 62 • El personal d’administració i serveis té els drets que li reconeix, en cada cas, 
la seva pròpia normativa laboral. 
• Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria 
educativa, específicament el dret a participar en la gestió i control del centre, a 
través del seu representant en el consell escolar. 
 

 Deures 

Art. 63  • El personal d’administració de serveis té el deure genèric de respecte als 
drets i llibertats dels altres membres de la comunitat educativa. 
• El personal d’administració i serveis té el deure de respectar les normes del 
centre contingudes en aquest reglament, així com altres normes de rang 
superior que resultin d’aplicació en cada cas concret. 
• El personal d’administració i serveis té les obligacions inherents al 
compliment de les funcions que té assignades. 
 

 Règim de funcionament 

Art. 64  
• El règim de funcionament del personal d’administració i serveis serà el que 
resulti del seu sistema de provisió reglamentari, així com de la normativa 
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laboral que li resulti d’aplicació. 
• El director exerceix les tasques de cap de personal funcional del personal 
d’administració i serveis adscrit al centre. A aquest efecte, establirà la 
coordinació oportuna amb l’entitat de la qual depèn orgànicament aquest 
personal. 
28 
 

 Capítol 5. Altre personal. 
 

 Caracterització 

Art. 65  
L’altre personal es constituït per tots els professionals que degudament 
contractats per les institucions, entitats, associacions o empreses 
corresponents prestin servei en el centre. 
Aquest personal ha de complir els requisits d’especialització corresponents, 
així com el de majoria d’edat si té alumnes a càrrec seu. 
Aquest personal al nostre Centre és: 
• Personal encarregat de les activitats extraescolars de l’AMPA 
• El personal de l’empresa concessionària del servei de menjador 
• El personal de l’empresa de la neteja contractada per l’Ajuntament 
 

  

Drets 

Art. 66  
• Aquest personal té els drets que li reconeix, en cada cas, la seva pròpia 
normativa laboral. 
• Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria 
educativa. 
 

  

Deures 

Art. 67 • Aquest personal té el deure genèric de respecte als drets i llibertats dels 
altres membres de la comunitat educativa. 
• Aquest personal té el deure de respectar les normes del centre contingudes 
en aquest reglament en tant que actuï en el seu àmbit, així com altres normes 
de rang superior que resultin d’aplicació en cada cas concret. 
• Aquest personal té les obligacions inherents al compliment de les funcions 
que té assignades. 
 

  

Règim de funcionament 

Art. 68  
• Aquest personal té el règim de funcionament que li correspon d’acord a la 
seva vinculació contractual a la institució, associació, entitat o empresa 
respectiva. Això no obstant, el consell escolar, en compliment de les seves 
competències, pot intervenir en relació amb els contractants per informar- los 
de les anomalies o disfuncions que tingui per convenient i/o proposar les 
mesures adients. 
• Aquest personal d’aquest reglament té el règim de funcionament que li és 
propi. 
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13.  FORMACIÓ  I RECURSOS DEL CENTRE 

 
 
 

No es preveu pel proper cus, realitzar cap tipus de formació a nivell de centre 
quan a convivència es refereix. Ara per ara no és una prioritat al centre , ja que hi ha 
qüestions més primordials. Sempre que sorgeixi un problema puntual, ho tractarem  
o demanarem assessorament. 
Els mestres a nivell personal poden formar-se en qualsevol moment. 

 
 
14. PUBLICACIÓ D’AQUEST DOCUMENT 

 
• Aquesta normativa es difondrà a  tots els membres de la comunitat educativa per 
mitjans informàtics.  Si alguna persona no disposa d’aquesta possibilitat, a l’escola la 
facilitarem. 
 
• S’explicaran els punts més rellevants d’aquest reglament a l’alumnat, en el decurs de la 
normal activitat acadèmica, segons les respectives edats. 
• Totes les modificacions que s’introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s’ha 
descrit anteriorment. 

 
15. AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

El compliment d’aquest document i el seu contingut s’avaluarà cada curs de manera 
ordinària i sempre que calgui segons decisió del Consell Escolar. 
 
 
16. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

 
Aquest document es va aprovar al Consell Escolar del dia ......................... 
 
 
Badalona, a 27 de juny de 2013. 
 
 
SECRETÀRIA                                                                      DIRECTORA 

 
 
 
 


