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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA DE L’ESCOLA SAGRAT 
COR 
 

 

En aplicació de  les competències que estableix l’article 132 de la Llei 

Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i d’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 

17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de 

Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre, i un 

cop presentat en el  Consell Escolar en la sessió celebrada en data 26 maig 2022 , s’  

aprova el Pla de Convivència de l’escola SAGRAT COR, adjuntat a aquesta resolució, i 

em comprometo a comunicar aquesta resolució a la Inspecció, al Consell Escolar i donar-

la a conèixer a tota la comunitat educativa. 

 

I perquè així consti, signo. 

    Laura Guilera Subirana 

Directora Col.legi Sagrat Cor 
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1.- INTRODUCCIÓ 

La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix 

l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres 

educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre, fa palès que 

conviure significa viure plegats, compartir objectius i en bona relació. La 

convivència 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 la pau. La convivència comporta una consciència 

de la pròpia identitat que implica l'acceptació de l'altre i un sentit de 

pertinença i contribució personal a la societat. 

L'escola és el reflex de la societat i, alhora, un espai privilegiat on tots els 

ciutadans i ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de 

socialització i de relació amb els altres. Un dels seus objectius bàsics ha 

de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar la 

convivència, tant a l'interior del centre educatiu com al seu entorn 

immediat. 

Per tal de desenvolupar el Projecte Educatiu de Centre en matèria de 

convivència, els centres educatius han de dotar-se d'un Projecte de 

Convivència on es reflecteixin les accions que el centre educatiu 

desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat escolar 

per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. Aquestes accions 

han d'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, actituds i 

hàbits relacionals. També recull els mecanismes que el centre estableix a 

l'hora de resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i 

convivència segura i saludable.
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2.- OBJECTIUS GENERALS 

Tal i com explicita la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, el Projecte de 

Convivència té com a missió contribuir al màxim desenvolupament personal, acadèmic i 

social de tot l'alumnat. Per a la consecució d'aquest fi, s'estableixen els següents 

objectius generals, que  concretem d’aquesta manera: 

 Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la 

comunitat escolar. 

OBJECTIUS GENERALS INDICADORS 

Dinamitzar la comissió de 
convivència del Consell Escolar. 

- Existència de la comissió de 
convivència. 

- Nombre de reunions/periodicitat de la 
comissió. 

Elaborar anualment una 
diagnosiparticipativa sobre la 
convivència a l’escola. 

- Elaboració de la diagnosi. 
- Relació dels sectors participants. 

 

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

OBJECTIUS GENERALS INDICADORS 

Potenciar les 
competències 
socioemocionals. 

- Programació específica curricular 
sobre l’estímul de les competències 
socioemocionals. 

- Formació del claustre en competència 
socioemocional. 

Potenciar les habilitats i 
competències necessàries per 
una gestió positiva dels 
conflictes. 

- Programació específica del Pla 
d’Acció Tutorial sobre tècniques per 
millorar la gestió positiva dels 
conflictes (diàleg,mediació i tutories 
compartides). 

Educar en el valor de la norma i 
potenciar  la participació de 
l’alumnat en la seva valoració. 

Potenciar la competència social i  

- Participació de l’alumnat en 
l’elaboració de les normes d’aula en 
el marc de l’acció tutorial. 

- Existència d’espais perquè els 
delegats dels alumnes participin en 
l’elaboració de normes de centre. 
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Inclusió en el currículum 

 

 Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l'alumnat en un marc de valors 

compartits. 

OBJECTIUS GENERALS INDICADORS 

 

 

Garantir l’òptima incorporació 
dels nous membres a la 
comunitat escolar. 

- Existència i difusió de protocols 
d’acollida de qualsevol membre de la 
comunitat escolar (alumnat, famílies, 
equip docent i no docent). 

- Ús d’enquestes de satisfacció per 
valorar l’acollida per tots els sectors 
de la comunitat educativa. 

- Relació d’activitats en el marc de 
l’acció tutorial per l’acollida del nou 
alumnat. 

- Existència d’un protocol específic per 
l’acollida de l’alumnat nouvingut i les 
seves famílies. 

 

Prevenir l’absentisme. 

- Índex d’absentisme. 
- Existència d’un protocol de centre per 

la prevenció, detecció i intervenció en 
situacions d’absentisme. 

 

Potenciar l’educació intercultural. 

- Incorporació de la perspectiva 
intercultural a les àrees curriculars. 

- Relació d’accions que permeten 
visibilitzar la diversitat cultural del 
centre. 

Promoure una cultura inclusiva 
que respecti i valori les 
diferències en un marc de valors 
compartits. 

- Relació d’estratègies metodològiques 
a l’aula que afavoreixen la relació 
entre alumnes. 

- Ús del llenguatge no discriminatori i 
inclusiu. 

- Tractament equitatiu dels recursos per 
atendre la diversitat. 

 Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la 

gestió del conflicte. 
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OBJECTIUS GENERALS INDICADORS 

Organitzar el servei de mediació al 
centre amb la participació de tots 

els sectors de la comunitat escolar. 

- Existència  d’un servei de 
mediació  al centre. 

- Sectors de la comunitat escolar 
que participen en el servei de 
mediació. 

- Nombre de casos atesos en el 
servei de mediació. 

-Percentatge de casos atesos 
resolts. 

 

 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. 

OBJECTIUS GENERALS INDICADORS 

Formar les persones perquè 
siguin capaces d’informar-se, 
entendre i analitzar situacions de 
conflicte social, de violència i de 
pau. 

- Incorporació al currículum, en el 
marc de l’acció tutorial, del treball 
dels Drets Humans i Drets dels 
Infants, i la comprensió crítica del 
món. 

 

Afavorir els canals de 
comunicació del centre 
educatiu com a elements 
facilitadors de la convivència i 
el bon clima escolar. 

- Relació d’eines i canals de 
comunicació del centre que 
afavoreixen la comunicació entre els 
diversos sectors de la comunitat 
educativa. 

- Existència de canals de comunicació 
entre les famílies i els seus 
representants al Consell Escolar. 

- Existència de canals de comunicació 
entre l’alumnat i l’equip docent. 

- Relació d’estratègies de projecció i 
comunicació externa. 

 

Potenciar la participació de tots 
els sectors de la comunitat 
escolar com a element bàsic per 
garantir la convivència i el clima 
escolar. 

- Grau de participació de les famílies a 
l’escola. 

- Existència de coordinació periòdica 
de l’equip directiu amb l’AMPA. 

- Grau de participació de delegats i 
delegades d’aula en el processos de 
centre. 
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L’escola ha de procurar l’assoliment permanent d’aquests objectius i ha de planificar les 

actuacions que vetllaran per desenvolupar-ho amb èxit. En aquest sentit, amb l’elaboració 

d’aquest Pla de convivència, l’escola pretén unificar els documents i les bones pràctiques 

que ja s’estan aplicant per millorar el marc de la convivència escolar i amb l’entorn i es 

plantejaran nous objectius que s’hauran d’integrar en els propers Plans Anuals i valorar el 

seu grau d’impacte en les Memòries Anuals.
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3.- NIVELLS D’ACTUACIÓ I CONTINGUT 

El Projecte de Convivència respon a un plantejament integral i global de la 

convivència, partint d'un procés d'aprenentatge col·lectiu i amb una organització 

que gestioni, articuli i doni sentit tant a les actuacions com als processos. 

A aquest efecte, el Projecte de Convivència ha de contemplar mesures i 

actuacions relacionades amb cadascun dels nivells d'actuació següents: 

● Nivell preventiu. Valors i actituds convivencials: Mesures i actuacions 

orientades a desenvolupar en l'alumnat aquelles actituds i valors propis 

de la competència social i ciutadana que contribueixin a fer-lo competent 

en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món. 

▪ Coeducació 

▪ Educació Intercultural 

▪ Educació per la pau 

▪ Educació socioemocional 

▪ Educació en el respecte 

▪ Educació en la gestió positiva dels conflictes 

▪ Educació en l’esforç i la responsabilitat 

▪ Inclusió 

● Nivell d'intervenció. Resolució de conflictes: Mesures i actuacions que 

han de permetre a la comunitat escolar abordar de manera positiva la 

gestió i resolució de conflictes. Així mateix, el Projecte de Convivència 

recull els processos que s'hauran d'articular en cas d'incompliment de 

les normes concretades en les Normes d'Organització i Funcionament 

del Centre (NOFC) i d'acord amb la normativa vigent. 

▪ Absentisme 

▪ Conflictes greus 

▪ Gestió i resolució positiva dels conflictes 
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● Nivell d'intervenció. Resolució de conflictes: Mesures i actuacions que 

han de permetre a la comunitat escolar abordar de manera positiva la 

gestió i resolució de conflictes. Així mateix, el Projecte de Convivència 

recull els processos que s'hauran d'articular en cas d'incompliment de 

les normes concretades en les Normes d'Organització i Funcionament 

del Centre (NOFC) i d'acord amb la normativa vigent. 

▪ Absentisme 

▪ Conflictes greus 

▪ Gestió i resolució positiva dels conflictes
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4.- CONTEXTUALITZACIÓ I PROJECTE EDUCATIU 

 

Context intern i extern 

 
El Sagrat Cor és una escola centenària que va obrir les seves portes l’any 1919. És un 

centre concertat amb el Departament d’Ensenyament que compta amb una línia d’Educació 

Infantil, una línia d’Educació Primària i una d’Educació Secundària.  

L’oferta docent es complementa amb el servei de menjador i acollida. També amb un ampli 

programa d’activitats extraescolars, programades per l’AMPA.  

L’escola Sagrat Cor està ubicada al centre del municipi de Gavà.  És una ciutat del sud del 

Baix Llobregat. Situada prop de Barcelona, entre el massís del Garraf i el delta del 

Llobregat, hi viuen 46.931 habitants (2021).  

El centre compta amb 273 alumnes actualment. La gran majoria dels alumnes del centre 

resideixen a Gavà i hi ha un petit grup que viu a Viladecans. El grau d’assistència és alt, tot 

i que cal destacar un petit percentatge d’absentisme esporàdic i retards a les entrades a 

l’escola que, gràcies a un treball exhaustiu, intentem que vagin minvant. 

Les famílies tenen un nivell socioeconòmic mitjà i el grau d’implicació en les activitats que 

es proposen, en la majoria dels casos, és alt. Pel que fa a l’ús de la llengua el gran 

percentatge de famílies són castellano-parlants. També hi ha un elevat percentatge de l’ús 

del català i un petit percentatge que fan servir altres llengües de comunicació que no són ni 

el català ni el castellà.   

Els resultats acadèmics dels alumnes, a nivell global, són bons. Els nostres alumnes 

promocionen o graduen amb un nivell de preparació important per a la seva vida 

professional i ensenyaments posteriors, com queda corroborat en els resultats de proves 

externes de competències bàsiques i avaluació diagnòstica realitzada pel CSAVC (Consell 

superior d’avaluació de Catalunya), tenint com a referència altres centres de la mateixa 

complexitat.  
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El projecte educatiu 

Durant aquests anys hem avaluat i valorat els passos que hem anat donant i hem fet les 

modificacions necessàries per donar forma a un Projecte Educatiu que doni resposta a les 

necessitats canviants de l’entorn i al dinamisme que acompanya al fet educatiu. 

Com recull el nostre Projecte Educatiu, volem que a l’escola l’alumnat sigui feliç, que els 

emocioni participar de les nostres propostes, que siguin protagonistes i constructors de la 

seva pròpia xarxa d’aprenentatges, que s’esforcin per estar satisfets dels seus propis 

progressos i que adquireixin valors de vida que els facin triar bé, ser bons i compromesos. 

El Projecte Educatiu, com a base de totes les actuacions que es duen a terme a l’escola, ja 

recull en els seus objectius de centre la necessitat de contribuir al màxim el 

desenvolupament personal, acadèmic i social de tot l'alumnat, destacant la importància dels 

valors, l’actitud, les relacions socials i el nostre impacte en l’entorn. 

1. Crear un ambient escolar positiu que convidi a respectar als altres i 

l’entorn i ens faciliti gaudir d’una convivència enriquidora. 

2. Consolidar un equip educatiu compromès amb el projecte que lideri els 

canvis necessaris per garantir el benestar de l’alumnat i els seus 

progressos en els aprenentatges. 

3. Compartir aquest projecte amb les famílies i acompanyar-les en el camí 

educatiu dels infants per a consolidar una comunitat educativa 

compromesa. 

4. Estimular a l’alumnat perquè desenvolupi una actitud d’aprenentatge, 

superació i esforç al llarg de la seva vida. 

5. Dotar a l’alumnat de valors socials que els permetin establir relacions 

basades en el respecte, l’empatia, la solidaritat, la cooperació i la 

tolerància. 

6. Oferir a l’alumnat experiències i situacions en les que puguin mostrar 

iniciativa i emprenedoria, i puguin desenvolupar habilitats de pensament 

que els permetin construir opinions crítiques que impactin en la millora 
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dels seus aprenentatges, les seves relacions i en l’entorn. 

7. Propiciar que l’alumnat adquireixi les destreses i coneixements 

necessaris per assolir amb el major èxit possible les competències 

bàsiques. 

El Projecte de Direcció (05/2019) concreta un objectiu específic per desenvolupar 

el Pla de convivència en els propers cursos: 

● Desenvolupar un Pla de convivència per garantir un ambient escolar 

positiu que convidi a respectar als altres i l’entorn, que contempli la 

coeducació i la perspectiva de gènere, així com el foment dels valors 

socials, democràtics i cívics. 

 

 

5.-DIAGNOSI I CONCRECIÓ D’ACTUACIONS PER ÀMBITS 

5.1.- VALORS I ACTITUDS 

5.1.1.-COEDUCACIÓ 
 

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les 

potencialitats i individualitats de les nenes i els nens, i de les noies i els nois, 

independentment del seu sexe, orientació afectivo sexual, identitat o expressió de 

gènere, potenciant així la igualtat real d’oportunitats. 

La coeducació cerca l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, sexe 

o orientació afectivo sexual i el respecte de la diversitat de l’alumnat. 

La coeducació proporciona, tant a l’alumnat com al professorat i a tota la comunitat 

educativa, 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. 

Una bona acció coeducadora, tant en l’àmbit de centre com d’aula i entorn, és fonamental 

per prevenir la violència masclista o per motius d’orientació afectivosexual, d’identitat o 
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d’expressió de gènere, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de 

relacions. 

DIAGNOSI 

 
A l’escola desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per 

educar l'alumnat en el respecte i la no discriminació per raons de sexe, identitat de gènere, 

expressió de gènere o per orientació afectivosexual.  

Alhora es realitzen també taller i xerrades relacionades amb el tema i , normalment 

organitzades per l’ajuntament mitjançant les activitats de la guia educativa. 

Garantim un ús no sexista dels espais del centre i incorporem l'enfocament coeducatiu als 

continguts curriculars. Potenciem la participació de tot l'alumnat en igualtat de condicions i 

d'oportunitats i promovem la participació i la relació de tot l'alumnat de manera igualitària i 

lliure d'estereotips. 

Sensibilitzem el claustre sobre la importància d'una acció educativa que potenciï la igualtat 

d'oportunitats entre nois i noies i ens coordinem amb les administracions locals per dur a 

terme actuacions concretes per fomentar els valors de la igualtat de gènere i de les relacions 

igualitàries. 

A banda de la sensibilització i la predisposició, podem millorar en desenvolupar estratègies 

per implicar les famílies en la necessitat del treball en la coeducació i en la prevenció de la 

violència masclista. Cal sensibilitzar i orientar a les famílies en la necessitat d'educar els 

seus fills i filles en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista o per motius 

d'orientació afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere. 
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CONCRECIÓ D’ACTUACIONS 

Aplicar, quan escaigui, el protocol de prevenció, detecció i intervenció 
davant la violència masclista entre l'alumnat davant tota forma de 
violència contra les alumnes, així com contra qualsevol alumne o 
alumna que no segueix un mandat de gènere 

normatiu. 

 

Annex 1  

 

Aplicar, quan escaigui, el protocol de prevenció, detecció i intervenció 
enfront conductes d'odi i discriminació en cas de conflicte greu amb 
l'alumnat en l'àmbit de la coeducació i la violència masclista o 
homòfoba. 

Annex 2  

 

Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions 
queafavoreixin la igualtat de gènere. 

Durant 
2019-2023 

Incorporar a les reunions d’inici de curs un acompanyament amb 
lectures i/o recursos a través del web Família i Escola del Departament 
d’Educació, per sensibilitzar les famílies en la necessitat d'educar els 
seus fills i filles en la coeducació. 

Cada curs 

 

5.1.2 EDUCACIÓ INTERCULTURAL 
 

L’Educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar a 

la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i 

democràtica. Té com a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats 

de totes les persones i el dret a la diferència en un marc de valors convivencials 

compartits, tot promovent espais de relació i inclusió. Així mateix, promou l’ús 

de la llengua catalana en un marc plurilingüe com un element de cohesió i 

igualtat d’oportunitats. 

Les societats actuals es caracteritzen per una alta complexitat i pluralisme. De 

la bona gestió d’aquesta pluralitat en depèn, en part, el grau de cohesió i 

inclusió. L’educació per a la convivència s’ha de basar en les relacions de 

confiança i reconeixement mutu. No és suficient partir d'un context de 

tolerància, ja que aquest concepte no implica necessàriament reconèixer i 
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valorar a l’altre, ni tampoc obre la porta a una construcció compartida basada 

en el diàleg i la convivència. 

És necessari promoure un currículum intercultural que proporcioni aquelles 

habilitats i capacitats que ens permeti viure i conviure en una societat plural. 

També cal que acompanyem bé el nostre alumnat en la construcció de la seva 

pròpia singularitat o identitat, una identitat de pertinença múltiple amb arrels i 

sentit de pertinença al territori, combinant diferents elements culturals i 

lingüístics, capaços d’adoptar criteris que ajudin a prendre decisions i a 

gestionar complexitats. 

És important promoure un marc de valors i elements compartits que configurin 

també una identitat col·lectiva. En aquest sentit cal remarcar allò que ens fa 

més iguals que diferents i promoure els valors i drets propis d’una societat 

democràtica. Així mateix hem d’entendre la llengua catalana no només com un 

element d’igualtat d’oportunitats sinó també com un element de cohesió. 

DIAGNOSI 
 

En primer lloc, hem de destacar l’homogeneïtat que trobem al centre entre 

l’alumnat segons la seva procedència familiar. Tot i això, gestionem la 

diversitat de creences i manifestacions culturals de l'alumnat i les seves 

famílies sempre que és necessari i busquem suport en documentals i 

projectes d’aprenentatge que ens ajuden a evidenciar la interculturalitat al 

món. 

Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i 

respectar la diversitat social i cultural i per promoure les relacions 

interpersonals a través de treballs de recerca, projectes d’aprenentatge i 

facilitem la col·laboració i participació de les famílies a l’escola en nombroses 

ocasions. 
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CONCRECIÓ D’ACTUACIONS 

Aplicar, quan escaigui, el protocol de prevenció, detecció i 
intervenció davant conductes d'odi i discriminació en cas de 
detectar situacions de conflicte que impliquin discriminació per 
raó d'origen. 

 

Annex 2  

 

Incloure en el Pla d'acollida actuacions per promoure la inclusió 
escolar i social de l'alumnat d'origen estranger. 

 

Reflexionar i compartir, a nivell col·lectiu, sobre les mesures 
pedagògiques per treballar l'educació intercultural tant a nivell 
curricular com de metodologia i organització d'aula. 

 

 

 

 

5.1.3 EDUCACIÓ PER LA PAU 
 

L’educació per la pau té com a objectiu fomentar una cultura de pau i no-

violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i millorar la vida 

de totes les persones. 

Si considerem la pau no només com a no-violència, no-guerra, sinó com un 

estat de convivència en què les persones puguin establir entre elles relacions 

d’harmonia, bo i formant societats lliures i equitatives, l’educació per a la pau 

està conformada per tots els valors, comportaments, pràctiques, actituds, 

sentiments i creences que acaben construint la pau, que esdevé un valor ètico 

social per ella mateixa. 
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La convivència és el valor primordial de tota societat desenvolupada que 

conrea la pau, és a dir, d’aquella societat que assumeix el conflicte com a 

oportunitat i utilitza el diàleg per resoldre les qüestions que es poden plantejar 

quotidianament. 

 

DIAGNOSI 
 

A l’escola, desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i 

actuacions per educar en la pau i els drets humans. Estimulem el compromís 

personal de l'alumnat en els valors de l'educació per la pau i utilitzem 

estratègies i metodologies que afavoreixen els valors convivencials. 

En algunes ocasions, ens coordinem amb les administracions locals per dur a 

terme actuacions concretes per fomentar la cultura de la pau i el respecte als 

drets humans entre l'alumnat. 

El Projecte Educatiu de centre recull la importància del valors en el 

desenvolupament d’un clima de convivència i fomentem la cultura de la pau en 

les nostres intervencions diàries, a banda de programar des del currículum 

accions de servei comunitari orientades al compromís social. 

Les NOFC també recullen normes clares que garanteixin el respecte als drets i 

el compliment dels deures de l'alumnat, de l’equip de treball i de les famílies. 

A banda d’això, podem millorar establint propostes d'actuació específiques per 

fomentar l'educació per la pau i els drets humans entre l'alumnat, i promovent 

accions i estratègies per fomentar l'educació per la pau i la divulgació dels 

drets humans entre els membres de la comunitat escolar. 
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CONCRECIÓ D’ACTUACIONS 

Establir en el Pla d'acció tutorial mesures, estratègies i actuacions 

per al desenvolupament de la cultura de la pau en el centre. 

Incorporar a les reunions d’inici de curs un acompanyament amb lectures i/o recursos a 
través del web Família i Escola del Departament d’Educació referents al seguiment i 
acompanyament escolar i l'educació en valors dels fills, i orientar-ne l'ús. 

Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions de servei comunitari. 

 

 

5.1.4 EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL 
 

Entenem per educació socioemocional la que permet capacitar de conèixer i 

reconèixer les pròpies emocions i les dels altres, i saber expressar-les, utilitzar-

les i gestionar-les de manera positiva. Això permet adquirir unes adequades 

actituds personals que ajudaran a establir i mantenir bones relacions amb els 

altres i a viure en societat. 

L’educació socioemocional ha de facilitar també el treball cooperatiu i la gestió 

positiva dels conflictes, de tal manera que es contribueixi a generar un bon 

clima de convivència. En aquest sentit, un ambient relacional positiu, amb 

vincles de confiança i suport, pot facilitar que l’aprenentatge sigui més 

significatiu, interessant i engrescador i, conseqüentment, l’èxit educatiu de tots 

els nens i les nenes. 

L’educació socioemocional pretén potenciar el desenvolupament de les 

competències socioemocionals com a element essencial per a la formació 

integral dels alumnes. 

L’objectiu de l’adquisició de les competències socioemocionals és la pressa de 

consciència d’un mateix i la millora de les condicions de les relacions 

interpersonals i, per tant, de la convivència dins els centres educatius. Disposar 
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de mecanismes per millorar les competències socioemocionals dels alumnes, 

com per exemple l’empatia per ser capaç de posar-se en el lloc de l’altre o bé 

l’assertivitat per fer front a la pressió de grup, els ajudarà a conviure 

positivament i a gestionar els conflictes en un marc de respecte i de valors 

democràtics. També pot facilitar la prevenció de l’assetjament, de conductes 

violentes o de la pertinença a grups de risc. 

 

 DIAGNOSI 
 

A l’escola desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies 

per educar emocionalment l'alumnat, per potenciar la competència social i 

també millorar i enfortir la seva competència comunicativa. 

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació socioemocional en 

els processos educatius i es treballa des de les diferents matèries curriculars 

de manera transversal. Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors 

convivencials i l'educació socioemocional com la plataforma El bosc de Lem. 

El Bosc de Lem és un plataforma que pretén donar resposta a la necessitat 

creixent de treballar la vessant emocional i afectiva en els infants. El projecte 

inclou una progressió d’aprenentatge que afavoreix que els infants 

desenvolupin la competència emocional i es capacitin per afrontar millor els 

reptes que se'ls plantegin al llarg de la vida. 

Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació socioemocional i la 

comunicació entre els membres de la comunitat escolar. Recollim en els 

documents de centre la necessitat de treballar els valors de l'educació 

socioemocional. 

Sempre que ens és possible, ens coordinem amb les administracions locals 

per dur a terme actuacions concretes per fomentar l'educació socioemocional 

entre l'alumnat. 
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5.1.5. EDUCAR EN EL RESPECTE 

El respecte s’entén com l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i 

la valoració de la seva identitat, opinió i manera de pensar, i constitueix el 

principi bàsic per viure i conviure en societat. La manca de respecte pot generar 

conflictes en tots els àmbits: personal, familiar, escolar, etc. 

En les relacions humanes, el respecte es manifesta en una forma de mirar i de 

tractar els altres. La persona respectuosa és atenta i s’apropa als altres, però 

mantenint una certa distància, sense envair-la. En aquest sentit, el respecte es 

troba a les antípodes de la indiferència (la distància absoluta) i de la violència 

(la manca total de distància). En una societat diversa, rica i intercultural, cal 

apostar pel diàleg com a forma bàsica de respecte. El diàleg autèntic es 

fonamenta en una actitud d’interès envers l’altre i tot allò que ens pot aportar. 

Tot i la seva importància, malauradament, sovint trobem actituds ben diferents 

al carrer, als mitjans de comunicació o als entorns escolars, com la manca de 

diàleg, crits, insults, indiferència... Des dels centres educatius cal oferir models 

positius i tenir el respecte com a component transversal de totes les activitats. 

Per fer possible una bona convivència, és necessari potenciar el respecte cap a 

un mateix, cap als altres i cap al medi on vivim. 

Respectar-se un mateix és atendre i satisfer les pròpies necessitats, conèixer i 

valorar les pròpies qualitats i valors, i acceptar els errors. Només aprenent a 

respectar-se un mateix es pot respectar, valorar i acceptar les diferències i els 

errors dels altres. És convenient, doncs, que des dels centres educatius es 

promogui entre l’alumnat que el respecte a un mateix no ha de dependre de 

l’opinió o el reconeixement dels altres. Una bona autoestima permet a l’alumnat 

ser positiu, tenir confiança en si mateix i en els altres, la qual cosa facilita els 

aprenentatges, les relacions socials i proporciona benestar. 

 

Educar en el respecte suposa l’acceptació i el reconeixement de les altres 

persones, dels seus drets i la seva forma de pensar. En els centres educatius 
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s’han d’establir unes normes clares que garanteixin el respecte entre tots els 

membres de la comunitat escolar. També s’ha de garantir l’expressió de les 

opinions i creences en un marc de llibertat i respecte, evitant qualsevol tipus de 

discriminació per motius de discapacitat física o psíquica, origen ètnic, racial o 

nacional, sexe, identitat de gènere o orientació afectivosexual. 

Cal una atenció especial al reconeixement i el respecte que els alumnes han de 

tenir cap als professors i les famílies. En aquest sentit és important fer veure a 

les famílies la importància de mantenir el respecte mutu i els beneficis que 

aporta als seus fills el respecte cap als docents i altre personal de l’escola. 

Finalment, s’ha de fomentar el valor del respecte envers el món: ensenyar 

l’alumnat a valorar i tenir cura del seu entorn més proper, la natura i el medi 

ambient. 

Per a tal fi, cal implicar l’alumnat en la cura dels materials (llibres, estris, 

agenda, etc.) i del espais comuns, tant del centre (aules, passadissos, 

menjador, etc.) com de l’entorn (places, carrers, mobiliari, etc.). 

De la mateixa manera cal potenciar la sostenibilitat, en el sentit de proveir el 

millor possible el present sense posar en perill els recursos del demà, i el 

respecte al medi ambient desenvolupant programes o projectes com la 

reutilització de materials escolars i llibres, el reciclatge de materials, la reducció 

del consum energètic (aigua dels lavabos, llums innecessàries, etc.). 

En el marc del Projecte de Convivència, el respecte entre els diversos membres 

de la comunitat educativa constitueix un valor fonamental per tal d’aconseguir 

un bon clima de centre i l’èxit educatiu de tot l’alumnat. 
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DIAGNOSI 
 

A l’escola considerem que el respecte és la base de la convivència, el benestar 

i l’ambient positiu que desitgem. Per aquest motiu, invertim molts esforços en 

fomentar- lo i exigir-lo. 

Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries curriculars 

de manera transversal. Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers 

el professorat i altres professionals del centre. Planifiquem activitats tutorials 

amb l'alumnat que fomentin el respecte cap a un mateix i entre els iguals. 

Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del seu entorn i 

promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers l'entorn. 

Sensibilitzem el claustre sobre el valor del respecte com a principi bàsic per tal 

de garantir un bon clima de convivència en els centres educatius i recollim 

aquest valor en els documents del centre. Vetllem perquè l'alumnat tingui cura 

del material i les instal•lacions. 

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 

concretes per fomentar el respecte i el compromís cívic en el nostre alumnat i 

fem intervencions si hi ha actuacions fora del centre educatiu que calgui 

millorar. Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure el respecte, 

com ara amb el servei de menjador escolar i les activitats extraescolars. 

En les reunions i entrevistes amb les famílies, les sensibilitzem i orientem en la 

necessitat d'educar els seus fills en el respecte. 
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5.1.6. EDUCAR EN LA GESTIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES 

Definim el conflicte com una situació en la qual dues o més persones estan en 

desacord perquè els seus interessos són incompatibles o bé els perceben així. 

L’educació en la gestió positiva dels conflictes té com a objectiu primordial 

proporcionar a l’alumnat les eines, les estratègies i les habilitats necessàries 

per entendre el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge i gestionar-lo de 

manera constructiva per tal de transformar-lo eliminant els factors violents. 

La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Parteix del fet que, 

quan es produeix un conflicte, no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar 

arribar a un acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts amb l’ajuda d’un 

tercer. 

Des de l’àmbit educatiu cal dotar els alumnes d’eines preventives i de gestió 

davant el conflicte, és a dir, proporcionar-los habilitats i estratègies que els 

permetin evitar, si és possible, l’aparició de conductes o situacions violentes. 

Aquest procés educatiu té una vessant individual i una de grupal. 

A nivell individual, l’objectiu serà el desenvolupament de les competències 

necessàries per gestionar els conflictes positivament, de manera autònoma i 

responsable. 

A nivell grupal, caldrà promoure la cohesió del grup, la comunicació, la presa 

decisions de manera consensuada i el treball cooperatiu per tal de potenciar un 

clima que faciliti les relacions interpersonals. 

En el cas que, malgrat les mesures preventives i proactives, el conflicte 

persisteixi, pot ser necessari posar en marxa estratègies d’intervenció en què 

participin terceres persones que creïn un espai i un clima adequats i que 

facilitin la comunicació. 
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DIAGNOSI 
 

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes per afavorir 

que els alumnes desenvolupin les competències per conviure i l'educació en la 

gestió positiva dels conflictes, estimulem el compromís de l'alumnat amb 

l'educació en la gestió positiva dels conflictes per fomentar la prevenció a l'aula 

i impulsem des de totes les  àrees la gestió dels conflictes d'aula mitjançant 

estratègies de gestió positiva. A més, potenciem el treball per projectes i el 

treball cooperatiu per fomentar les relacions assertives entre l’alumnat.  

Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió positiva dels 

conflictes. Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure aquesta 

gestió positiva, com ara amb el servei de menjador escolar i les activitats 

extraescolars. Incorporem l'educació en la gestió positiva dels conflictes al 

Projecte Educatiu i a la resta de documents del centre. 

Per altra banda, cal desenvolupar un projecte de mediació que orienti i organitzi 

les actuacions corresponents per a tots els membres del centre, avaluar el 

funcionament dels processos d'educar en la gestió positiva dels conflictes i del 

servei de mediació i recollir-ho en la Memòria Anual del centre. Cal formar a 

l’alumnat i a l’equip docent en processos de mediació i compartir pràctiques 

amb altres centres que ja ho estiguin duent a terme. 

 
CONCRECIÓ D’ACTUACIONS 

Adequar a les necessitats i context del centre, quan sigui 
necessari, els protocols marc per a la millora de la 
convivencia elaborats pel Departament d'Educació. 

A partir del 
2020 

Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al 
professorat i, si escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, 
sobre educar en gestió positiva dels conflictes. 

A partir de 
09/2020 

Impulsar la implementació d’un programa de mediació 
escolar amb la participació de tota la comunitat educativa. 

Durant 
2019-2023 

Difondre la cultura de mediació mitjançant tríptics, murals, Durant 
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vídeos, la celebració del dia de la mediació... 2019-2023 

 

 

5.1.7. EDUCAR EN L’ESFORÇ I LA RESPONSABILITAT 
 

L’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per 

aconseguir uns objectius determinats. En l’àmbit escolar, l’esforç constitueix la 

base fonamental perquè l’alumnat obtingui un major rendiment. El valor de 

l'esforç els ajudarà a ampliar al màxim les capacitats que porten dins per 

obtenir uns millors resultats. També els permetrà vèncer i superar els obstacles 

en els diferents àmbits de la seva vida. 

Entenem per responsabilitat la capacitat de dur a terme els compromisos 

adquirits i d’assumir les conseqüències dels propis actes. En l’àmbit escolar, es 

tractaria doncs d’aconseguir que l’alumnat es comprometi en el seu propi 

procés d’aprenentatge, és a dir, que sabés quins són els seus deures i dur-los 

a terme de la forma més autònoma possible. 

Sovint, els infants i joves, influïts pels mitjans de comunicació, pensen que l’èxit 

es pot aconseguir de forma fàcil i ràpida, a partir de la sort o d’altres 

circumstàncies. Cal que contrarestem aquesta falsa idea de l’èxit fàcil i 

continuem incidint en el fet que les fites o objectius només es poden assolir a 

partir de l’esforç, la responsabilitat i la capacitat de superació. 

Dins l’entorn escolar, l’esforç i la responsabilitat s’han de concretar en el 

compromís de l’alumnat amb el seu propi procés d’aprenentatge. En aquest 

sentit, la responsabilitat comporta establir uns objectius, comprometre’s i 

esforçar-se per tal d’assolir-los. També ha d’implicar la consolidació de l’hàbit 

d’estudi, tant a l’escola com a casa, així com el fet d’aprendre a compaginar el 

temps d’oci amb el de les obligacions. Cal tenir en compte que l’esforç és el 

resultat d’un procés en el qual també intervé la motivació perquè l’alumnat 
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assoleixi els seus objectius. Conèixer els seus interessos i despertar la seva 

motivació facilita aquest procés. 

L’esforç no sempre és garantia d’èxit, les diferents capacitats i habilitats que 

puguin tenir el nostres alumnes també són factors decisius. Per aquest motiu, 

cal ajudar l’alumnat perquè conegui i assumeixi les pròpies limitacions i toleri la 

frustració quan no assoleixi les seves fites. A més, els resultats de l’esforç no 

sempre són visibles a curt termini i cal engrescar-los perquè siguin constants. 

És important també fer veure a les famílies la importància de l’esforç i la 

responsabilitat com un mitjà per aconseguir l’assoliment en general de 

qualsevol objectiu i en concret dels escolars. 

D’altra banda, en l’àmbit social, cal prendre consciència que tots plegats 

formem part d’una societat que fomenta una sèrie de drets, però que també 

exigeix el compliment d’un seguit de deures i responsabilitats. En aquest sentit, 

convé que en els centres educatius s’incideixi en la necessitat d’implicar 

l’alumnat en el món en què viu, de convertir-los en ciutadans actius i 

compromesos. 

DIAGNOSI 

 
Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per treballar 

l'esforç i la responsabilitat. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, 

mesures, estratègies i actuacions per educar l'alumnat en l'esforç i la 

responsabilitat, i fem servir metodologies que promouen aquests valors com ara 

el treball per projectes i reptes i els racons d’aprenentatge. 

Des de les tutories individuals es guia a l’alumnat per desenvolupar estratègies 

que els permeti afrontar l’aprenentatge actiu de manera autònoma i 

responsable, sobretot amb l’alumnat de Cicle Superior. 

Quan hi ha una oportunitat que ens aporta estratègies per la millora d’alguna 

habilitat o estratègia, participem en concursos per estimular l’afany de 

superació de l’alumnat. 
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Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació en els valors de 

l'esforç i la responsabilitat i la implicació de la comunitat escolar en els 

processos educatius, i recollim en els documents del centre el foment de 

l'esforç i la responsabilitat per aconseguir els objectius educatius. 

Promovem el compromís cívic a través d’actuacions que ajuden a l’alumnat a 

prendre consciència sobre l’impacte de les seves accions en l’entorn, com ara 

totes les activitats que es duen a terme durant la Setmana Solidària. 

 

CONCRECIÓ D’ACTUACIONS 

Concretar en les programacions curriculars com es 
valorarà el grau d'esforç i responsabilitat de l'alumnat (la 
realització dels deures, la puntualitat en el lliurament de 
les tasques, l'ordre, la netedat, etc.) 

 

A partir del 
09/2020 

Aportar les experiències que es duen a terme en el centre 
als seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb 
altres centres de l'entorn, etc. 

A partir de 
09/2020 
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5.1.8. INCLUSIÓ 
 

L’educació inclusiva és aquella que ofereix a tots els infants i joves altes 

expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, 

necessitats o discapacitats, i l'oportunitat de créixer i aprendre conjuntament 

compartint experiències i situacions d’aprenentatge. L’educació inclusiva és 

juntament amb la cohesió social un dels principis fonamentals del sistema 

educatiu català. 

La inclusió suposa una millora evolutiva respecte a la idea d’integració. Quan 

es parla d’integració es pretén facilitar a l’alumnat els suports necessaris 

perquè pugui participar en el programa del centre educatiu. Es posa l’accent, 

doncs, en l’adaptació de l’alumnat al centre i a l’entorn. La inclusió pretén que 

siguin els mateixos centres educatius els que ens adaptem a la diversitat de 

l’alumnat que tenim escolaritzat. Això implica identificar les barreres que 

dificulten l’aprenentatge, la socialització i la participació de l’alumnat i cercar-

les, eliminar-les o minimitzar-les. 

Un model d’escola inclusiva és el requisit previ i indispensable per a la 

construcció d’una societat inclusiva. 

D’acord amb el document “De l’escola inclusiva al sistema inclusiu” publicat pel 

Departament d’Ensenyament el 2015, parlar d’una educació inclusiva implica 

concretar els següents principis: 

- El reconeixement de la diversitat com un fet universal. 

- El sistema inclusiu com l’única mirada possible per donar resposta a tots 

els alumnes. 

- La personalització de l’aprenentatge perquè cada alumne pugui 

desenvolupar al màxim les seves potencialitats. 

- L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a dret de tots els alumnes a rebre 

una educació integral i amb expectatives d’èxit. 

- La participació i la correponsabilitat per construir un projecte comú a 

partir del diàleg, la comunicació i el respecte. 


