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1. Introducció

L’escola és l’espai on l’alumnat, petits i petites, joves i adolescents adquireixen, no
només els coneixements acadèmics sobre els quals erigiran les seves futures
carreres professionals, sinó que també esdevé un dels espais on l’alumnat adquireix
els valors i hàbits socials per esdevenir ciutadans i ciutadanes. D’aquesta manera,
aprendre a viure en convivència, ja des dels primers passos a l’escola, esdevé
quelcom essencial per poder oferir una educació de qualitat que tingui en compte
tots els àmbits de l’educació.

Educar en convivència implica, inequívocament, en posar èmfasi en les relacions
interpersonals, en prioritzar com a escola els espais i les circumstàncies per
poder-les treballar; implica que l’equip docent i no docent esdevingui, per una
banda, elements que ajudin i fomentin les relacions socials sanes, sense prejudicis,
sense faltes de respecte i amb tolerància i, per una altra banda, implica que aquests
i aquestes esdevinguin models de conducta, que escoltin les necessitats emocionals
i relacionals de l’alumnat i que tinguin el coneixement necessari per poder
orientar-los sempre que sigui necessari.

Finalment, en una societat complexa, plural i diversa, cal que l’alumnat assoleixi els
coneixements necessaris per poder afrontar les situacions conflictives des d’un
vessant positiu, resolutiu i restauratiu, buscant sempre la mediació, l’empatia i la
recerca de benestar comú.

D’aquesta manera neix la necessitat d’elaborar un document al qual poder
estructurar les diferents mesures que, com a centre, es volen establir per tal de
respondre a les necessitats socials i vetllar per la bona convivència de totes les
persones que formem part del paradigma educatiu.



2. Justificació

El model d’escola que ofereix la Fundació Escola Teresiana és el d’una escola
formadora, a més d’instructora; una escola que va més enllà dels objectius
acadèmics, capaç de despertar en les persones l’interès, la motivació i les ganes
d’aprendre a aprendre.

L’escola teresiana posa èmfasi en les relacions personals alumne-família-escola,
prioritzant l’acció tutorial (educador-alumne i educador-família), per considerar-la
mitjà privilegiat i constitutiu de l’educació teresiana. (PEI, 2015, pàg. 14)

Per tal d’establir la definició i el propòsit de l’educació, és fonamental considerar la
condició i naturalesa de l’ésser humà i de la cultura en tot el seu conjunt, totalment,
per a la qual cada particularitat té sentit per la seva vinculació i interdependència
amb els altres i amb el conjunt (León, 2007, pàg. 3). De la mateixa manera que
explica León (2007), com a escola entenem l’educació com un procés holístic en el
qual el context de l’alumne és quelcom determinant pel seu desenvolupament.

Optem per un model de convivència que situï la persona al centre, i generi un clima
educatiu que humanitzi les relacions, obert a realitats diferents on el respecte, la
tolerància i la inclusió siguin pilars fonamentals (PEI, 2015, pàg. 23).

El nostre pla de convivència, més enllà des de les normes, respon al desig de
propiciar un clima organitzacional caracteritzat per prendre seriosament la dignitat
de cada persona i oferir espais reals de participació i comunicació per tal de fer del
conflicte una oportunitat d’aprendre.

Considerem la convivència, el respecte, la tolerància i la inclusió com pilars
fonamentals sobre els quals s’edifiquen l’educació i la pedagogia. És per aquest
motiu que el present document esdevé quelcom essencial per entendre l’alumnat i
poder formar-lo holísticament des d’una perspectiva acadèmica, personal, crítica,
individualitzada, ciutadana i espiritual.



3. Contextualització del centre

Per tal de concretar de manera exhaustiva en el context del centre, aquest es
divideix en àmbit intern i àmbit extern; el primer fa referència a la descripció del
centre, als professionals que hi treballen, espais, trets d’identitat i filosofia de centre,
per una banda. L’àmbit extern fa referència a la descripció del barri, descripció
sociològica dels usuaris del centre i recursos de l’entorn disponibles.

3.1 Àmbit Intern

El col·legi és present com a Centre Educatiu a Bellvitge des de l’any 1970. La
Companyia de Santa Teresa de Jesús, impulsora de la FUNDACIÓ ESCOLA
TERESIANA, que fou fundada el 1876 per Sant Enric d’Ossó amb la finalitat de
l’educació cristiana de nens i joves, està, a hores d’ara, estesa per Europa, Àfrica,
Amèrica i Àsia.

Enric d’Ossó va pensar en una educació integral, basada en els principis de
l’Evangeli i amb un estil teresià, seguint el model i valors viscuts per Santa Teresa
de Jesús: la fortalesa, la grandesa d’ànim, l’alegria, la gratitud i la generositat, la
sinceritat, la lleialtat i la humilitat. En aquests cinquanta anys d’escola, l’alumnat i les
famílies que han passat per l’escola han estat diferents en funció dels canvis que
s’han produït al barri.

L’escola Pare Enric d’Ossó és una escola concertada amb dues línies d’Infantil,
d’Educació Primària i Educació Secundària. El batxillerat concertat ofereix les
modalitats de científic-tecnològic, humanístic i artístic. A partir de 2n d’ESO s’ofereix
la possibilitat de cursar algunes matèries per aconseguir la titulació del Batxillerat
DUAL.

En aquests moments l’escola està formada per 60 docents, 12 persones
d’administració i serveis i 13 monitors que realitzen activitats extraescolars. Dels 780
alumnes matriculats que té l’escola en aquest curs 21-22, el 4% són alumnes
estrangers. La major part dels alumnes de l’escola són del mateix barri de Bellvitge,
alguns dels quals són fills d’antics alumnes.

3.2 Àmbit extern

La població de l’Hospitalet de Llobregat és de 264.657 persones (Idescat,
2021) i té una densitat de població de 21.343,3 hab./km². Un 32,4% de la població
prové de l'estranger i un 20,26% prové d’altres regions d’Espanya. Centrant-nos en
el barri de Bellvitge, aquest té una població total de 24.861 habitants i una densitat
de població de 8879 hab./km². Es considera rellevant destacar que el districte VI,
format pels barris de Bellvitge i el Gornal, té una població estrangera de 3.278



habitants (5,59%), sent el districte amb menys població estrangera de l’Hospitalet de
Llobregat (Idescat, 2021).

Bellvitge és un dels barris emblemàtics de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat
conegut per la seva lluita per aturar a la construcció de més blocs de pisos fa més
de cinquanta anys. Aquesta lluita va permetre l’edificació de places, centres
educatius o el mercat municipal on estava planificat la construcció de més
habitatges.

Un barri molt estigmatitzat en els seus inicis en viure principalment immigrants
d’altres comunitats autònomes d’Espanya, s’ha establert cada vegada més com un
dels millors barris per viure de la ciutat gràcies als serveis dels quals disposa, la
seva planificació urbanística i el transport públic. Bellvitge disposa dels equipaments
i serveis més necessaris: llar d'infants, escoles i instituts, ambulatoris, mercats,
poliesportiu municipal, biblioteca, centres associatius i recreatius a més de
l'Associació de Veïns.



4. Marc normatiu

Per tal de delimitar el marc d’actuació legal sobre el qual s’enfoca aquest document,
es fa referència primerament al Conjunt normatiu de Catalunya i es destaquen els
següents punts:

- Estableix les condicions per aconseguir un bon clima escolar en els centres.
- Potència la innovació pedagògica sistemàtica i estructurada i la formació del

professorat.
- Concreta les llibertats, els drets i els deures de les famílies en el procés

educatiu.

Conjunt normatiu a Catalunya

Satisfer el dret a l’educació mitjançant la cooperació entre els diferents agents
educatius.

Garantir el dret a l’educació a tota la ciutadania.

Determinar de quina forma els centres educatius ofereixen un servei de qualitat.

Estableix les condicions per aconseguir un bon clima escolar en els centres.

Fixa els principis generals de la regulació de règim lingüístic en l’àmbit de
l’ensenyament.

Regula el desenvolupament de l’exercici democràtic i responsable de l’autonomia
dels centres educatius públics.

Facilita pautes i referents per a l’organització educativa.

Caracteritza al professional docent i estableix la funció pública docent a
Catalunya.

Estableix mecanismes de subvenció o concertació.

Assegura un sistema d’avaluació intern i extern.

Potència la innovació pedagògica sistemàtica i estructurada i la formació del
professorat.



Reconeix el valor educatiu i socialitzador de les activitats de temps lliure i el dret
de tot l’alumnat a poder fer-les.

Estableix la cooperació jurídica necessària per a una cooperació entre
l’Administració educativa i l’Administració local.

Concreta les llibertats, els drets i els deures de les famílies en el procés educatiu.

Nota: Aquesta taula mostra la proposta del conjunt normatiu establert a la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, referent a la Comunitat Autònoma de
Catalunya. Taula realitzada a partir del Codi de Lleis Educatives, BOE, 2020 (pàg.
273).

D’igual manera, es concreten les següents lleis que delimiten el marc legal del
present document:

- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 121.2
l’obligatorietat que tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin
dins el Projecte educatiu de centre.

- Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa, determina a l’article 124.1 que els centres inclouen a la
programació general anual el seu pla de convivència i totes aquelles
actuacions i activitats programades per al foment de la convivència escolar.

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que
l’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés
educatiu i així ho ha d’expressar el projecte educatiu de cada centre. Els
centres han d’establir mesures de promoció de la convivència.

- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, disposa a
l’article 23.2 que les normes d’organització i funcionament del centre han
d’incorporar les mesures de promoció de la convivència establertes en el
centre.

- Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació
de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya,
reforça el caràcter educatiu que han de tenir els processos i les accions que
s'emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes inadequades. A
l’article 6 s’estableix que a cada centre s’ha de constituir una comissió de
convivència.

- 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, determina que els centres educatius del
Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de



convivència en el marc del seu Projecte educatiu, en un termini màxim de tres
anys a partir de la data de publicació.

Seguint amb la concreció legislativa dintre del Marc Normatiu, per tal d’ubicar el
present document, és necessari fer incís en l’educació social i llenguatge emocional;
d’aquesta manera, es destaquen els següents articles:

- Article 2.2.a La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques,
físiques, emocionals i socials en els alumnes que els hi permeti el ple
desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica,
que ha de ser laica, d’acord amb l’Estatut, en els centres públics i en els
centres privats determinats pel seu caràcter propi (pàg. 275). Citat
anteriorment.

- Article 71.1 Principis (Llei 12/2009, del 10 de juliol, BOE): Les
Administracions educatives disposaran dels medis necessaris perquè tot
l’alumnat assoleixi el màxim desenvolupament personal, social i emocional,
així com els objectius establerts amb caràcter general en la present Llei.



5. Marc teòric

La regulació de la convivència és un dels aspectes més importants de qualsevol
institució escolar perquè determina aspectes importants tant en el camp de
currículum com en el de l’organització de l'escola. Aquest pla de convivència té el
seu fonament en els valors teresians propugnats en el caràcter propi i al projecte
educatiu de l’escola teresiana.

Buscar estrategias para hacer de la escuela un lugar de aprendizaje donde
experimentar el diálogo, el perdón, la reconciliación, la participación, la
colaboración y cooperación, el respeto, la empatía y la compasión (Proyecto
educativo de centro, 2015, pàg. 24).

Las conductas acordes con este valor de la cercanía hablan de tener
capacidad de relación interpersonal, de diálogo, de comunicación. Ser
capaces de expresar con gestos y palabras la cercanía y acogida que desde
nuestros principios promulgamos (Proyecto educativo de centro, 2015, pàg.
36).

Entenem per model de gestió com un conjunto de planteamientos educativos que
tratan de guiar las actuaciones concretas que se adoptan desde una perspectiva de
centro.Su finalidad es optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, afrontar
los problemas de disciplina y prevenir y erradicar la violencia (Torrego, 2007, pàg.
73).

Hem optat per dissenyar aquest pla segons el model de convivència integral donat
que el centre té un paper actiu en el tractament dels conflictes, perquè es proposa
un procediment democràtic d’elaboració de normes i conseqüències davant
d’incompliment, al mateix temps que s’estableix una estructura especialitzada en
obrir un diàleg en relació al conflicte, l’equip de mediació, a més a més amb una
clara intenció preventiva (Torrego i Villaoslada, 2004).

El encuentro y el diálogo facilitan la reconciliación entre los protagonistas en
el conflicto (Torrego, 2007, pàg. 33).

5.1 Pràctiques restauratives

L’enfocament restauratiu a l’escola ofereix un marc relacional que es fonamenta en
els valors del respecte, la inclusió, la participació, la no-violència, l’honestedat, la
diferència, la col·laboració, la responsabilització i la reparació, i s’orienta cap a les
necessitats (Web Gencat: Marc Restauratiu).

https://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/una-comunitat-educativa-restaurativa-i-resilient/marc-restauratiu/


Aquest enfocament ens permet prendre decisions fonamentades en cinc principis
restauratius bàsics:

1. Tothom té una perspectiva única i valuosa.
2. Els nostres pensaments i sentiments influeixen en els nostres

comportaments.
3. Les nostres accions provoquen un efecte dominó, ens afecten a nosaltres i a

les persones del nostre voltant.
4. Tenim necessitats que ens connecten amb persones i propòsits.
5. Les persones més ben situades per trobar solucions als problemes són les

persones afectades.

El cercle restauratiu és la metodologia per excel·lència que ofereix l’enfocament
restauratiu. Els cercles proactius faciliten el coneixement mutu, creen connexions,
horitzontalitzen les relacions, donen veu a tothom, promouen l’escolta, el respecte a
la diferència i la corresponsabilització, empoderen el grup per a la mateixa gestió
relacional, milloren la confiança, la seguretat i el sentiment de pertinença.



6. Marc metodològic

S’entén que la metodologia és la manera a través de la qual es vol orientar la
recerca i que va lligada als mètodes mitjançant els quals s’obté informació per a
contestar les preguntes plantejades, per a assolir els objectius traçats i per a validar
la hipòtesi plantejada (Castellanos, 2014).

6.1. Tipus d’investigació

El present document s’ha desenvolupat des d’una perspectiva metodològica mixta
ex-post-facto, és a dir, una investigació en la qual l’equip de convivència no ha tingut
cap control sobre les variables independents i que ha tingut en compte tant la
perspectiva qualitativa com la quantitativa.

6.2. Instruments de recollida d’informació

Es destaca l’ús dels qüestionaris com a instruments de recollida de dades. Tal com
explica Meneses (2016), citat per Rodríguez-Gómez (2018), el qüestionari és el
principal instrument utilitzat en aproximacions metodològiques quantitatives,
permetent el plantejament d’un conjunt de preguntes per a recollir informació
estructurada sobre una mostra de persones.

Pel que respecta als qüestionaris de l’alumnat, a cicle inicial i a cicle mitjà es va
realitzar un qüestionari tancat de 12 preguntes.

Quant a Cicle Superior de Primària, ESO i Batxillerat es va realitzar un qüestionari
de valoració de l’1 al 4 (sent 1 “gens d’acord” i 4 “totalment d’acord”) on hi ha 26
afirmacions diferents relacionades amb diversos punts de l’àmbit escolar (sistema
de relacions, ambient a l’aula, currículum, espais, gestió de conflictes, estructura
organitzativa i valoració global).

Respecte al professorat es va fer un qüestionari de valoració de l’1 al 4 (sent 1
“gens d’acord” i 4 “totalment d’acord”) amb 33 afirmacions relacionades amb
diversos punts de l’àmbit escolar (sistema de relacions, ambient a l’aula, currículum,
espais, gestió de conflictes, estructura organitzativa i valoració global).

En relació a les famílies es va passar un qüestionari en format on line amb 28
afirmacions relacionades amb diversos punts de l’àmbit (sistema de relacions,
ambient a l’aula, currículum, espais, gestió de conflictes, estructura organitzativa i
valoració global).

Finalment, respecte al personal PAS, es va passar un qüestionari amb 28
afirmacions que també estan relacionades amb els punts esmentats anteriorment.



6.3. Mostra i participants

Els participants de l’Anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleces i Oportunitats)
comprenen tota la comunitat escolar. En concret l’alumnat, les famílies, el personal
PAS i el professorat.

A continuació detallem el nombre de persones participants de cada part de la
comunitat escolar:

- Alumnat: 463 alumnes comprenent les etapes des d’Educació Primària a
Batxillerat.

- Famílies: 217 famílies
- Personal Pas: 23 persones
- Professorat: 39 docents



7. Anàlisi dels resultats

Per tal de poder concretar, de manera exhaustiva, les dades obtingudes, s’ha
realitzat una anàlisi individual de les mateixes a partir de cada tècnica d’estudi; un
cop fetes, s’efectua una triangulació de les dades obtingudes amb l’objectiu de
contrastar la informació i obtenir una interpretació més completa i comprensible.

7.1. Anàlisi de les dades obtingudes

Per tal d’elaborar la Diagnosi sobre el clima de convivència del centre s’han dut a
terme uns qüestionaris amb tota la comunitat educativa (alumnat, famílies, personal
PAS i professorat), els resultats dels quals ens permetran realitzar un anàlisi DAFO
(Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats).

A continuació presentarem les dades més rellevants que ens permetran identificar
debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, així com objectius generals i
específics.

Per tal d’elaborar els qüestionaris hem partit del document “Eina de sensibilització
per a l’elaboració del Projecte de Convivència” del Departament d’ensenyament de
la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de compartir marcs conceptuals sobre el
clima escolar al nostre centre.

Data de realització: Les enquestes es van realitzar durant el curs 2019-2020.

Per a l’alumnat de Cicle Inicial de Primària i Cicle Mig, vam realitzar un
qüestionari (Annex 1) del qual es van extreure els següents resultats:

Respecte al clima d’aula, al voltant d’un 80% de l’alumnat manifesta sentir-se a
gust a la seva classe i amb bones relacions amb els iguals.



Respecte a la tasca docent, un 78,5% de l’alumnat considera que es fan activitats
per resoldre els conflictes, de manera dialogada (83,1%) i que els i les mestres
s’adonen i ajuden quan hi ha algun problema. (75,6%).

Respecte a com perceben l’espai escolar, al voltant d’un 70% manifesten que
l’aula, l’espai del pati, l’espai del menjador són espais agradables.



Per a l’alumnat de Cicle Superior de Primària, ESO i Batxillerat, vam realitzar un
qüestionari (Annex 2) del qual es van extreure els següents resultats:

- Respecte a la valoració de l’alumnat, gairebé un 90% consideren que les
relacions que s’estableixen amb el personal docent i PAS són bones i existeix
una bona comunicació.

- Quant a les relacions entre iguals, al voltant del 86% de l’alumnat considera
que tenen relacions positives amb els iguals.

- Pel que fa al paper del tutor el 91,1 % de l’alumnat valora que exerceix un
lideratge positiu i se senten recolzats i valorats per ell al voltant del 82%

- En relació al clima del centre i l’aula:
a) Al voltant d’un 47,8% considera que el clima de treball a l’aula és bo,

un 17,5 força bo  i un 35% de l’alumnat no el considera adequat.
b) Un 77% de l’alumnat creu que les aules són espais de treball

acollidors.
c) Un 71% de l’alumnat considera que l’esbarjo és un espai supervisat i

amb àrees diferenciades per realitzar activitats lúdiques i esportives.
d) Respecte a la normativa de les aules, un 72% de l’alumnat considera

que són clares i compartides.
e) Quant a les disrupcions a l’aula un 45% de l’alumnat creu que hi

ha força disrupcions i un 55% consideren que no acostumen a
produir-se.

- Respecte a la cohesió de grup, un 65% creu que hi ha una bona cohesió i al
voltant del 35% creu que es podria millorar.

- Centrant-nos en els aspectes relacionats amb la promoció de la convivència
observem que:

-
a) La meitat de l’alumnat mostra dificultats per compartir les seves

preocupacions amb el professorat.



b) Tot i això, gairebé un 70% de l’alumnat reconeix que existeixen espais
per tractar possibles problemes de convivència.

c) El grau de satisfacció global amb el clima de convivència del centre és
molt bo en un 27% de l’alumnat i força bo amb un 58%.

d) Un 70% dels alumnes consideren que els comunicats d’incidència
serveixen per millorar la convivència i corregir conductes inadequades.

- Respecte a la prevenció de l’assetjament entre iguals:
a) Un 67% de l’alumnat considera que hi ha un compromís entre els

alumnes per a que no es produeixin aquestes situacions.
b) El 88% de l’alumant considera que sap escoltar i ajudar als seus

companys.
c) Gairebé un 85% de l’alumnat valora útil el treball de les Habilitats

Socials i comunicatives i la gestió de conflictes que es fa a l’escola.
d) Un 77% de l’alumnat perceb que existeixen xarxes de suport entre

iguals.
e) Gairebé el 80% de l’alumnat valora positivament la formació amb

temes relacionats amb la convivència i la prevenció de l’assetjament.

El professorat també va realitzar un qüestionari (Annex 3) del qual es va extreure la
següent informació:

- El 77% del professorat creu que hi ha una comunicació fluida entre el centre i
les famílies.

- El 100% del professorat se sent apreciat per l’alumnat i les famílies.



- El 92% del professorat considera que existeixen relacions positives entre
l’alumnat.

- Un 34% del professorat considera que es generen espais habitualment per
tractar els possibles problemes de convivència en el grup i amb el
professorat. En canvi, gairebé un 66% del professorat ho veu com una
mancança.

- Un 79% del professorat valora positivament els espais dedicats a l’educació
en valors, el treball en competècia social i ciutadana que es fa amb els
alumnes i el que es fa en habilitats socials, comunicatives i gestió de
conflictes.

- Al voltant del 65% del professorat creu que l’espai escolar és agradable i
acollidor.

- Només un 26% del professorat considera que els passadissos siguin
espais tranquils i ordenats en els canvis de classes.

- Només un 40% del professorat considera que el pati és un espai
supervisat i amb àrees diferenciades per fer-hi activitats lúdiques i
esportives.

- Només un 29% del professorat considera que les normes del centre són
clares i compartides per la comunitat educativa.

- Un 50% del professorat creuen que les sancions són justes i
proporcionades.

- Únicament el 44% del professorat considera que existeixen xarxes de
suport entre iguals.

- Només un 37% del professorat coneix l’existència de la Comisió de
Convivència.

- Gairebé un 80% del professorat no és conscient que es forma a alumnat,
families i professorat en temes relacionats amb la convivència.

- Un 87% del professorat considera que el clima de conviència al centre
escolar es bo o força bo.

-



Quant a les famílies es va realitzar un qüestionari (Annex 4) del qual es van poder
extreure els següents resultats:

- El 90% de les famílies consideren que les relacions amb el centre
(professorat, PAS i equip directiu) són bones.

- El 87% de les famílies està satisfeta o molt satisfeta amb el professorat.
- El 87 % de les famílies considera que s’estableixen relacions positives entre

l’alumnat.
- El 82% de les famílies creu que hi ha un clima d’entesa entre els diversos

sectors de la comunitat educativa.
- El 78% de les famílies valora positivament el lideratge de l’equip directiu.
- El 70% de les famílies valoren positivament i saben que existeixen espais per

tractar possibles problemes de convivència entre l’alumnat.
- El 88% de les famílies comparteixen les situacions que els preocupen amb el

professorat.
- El 82% de les famílies sap que es treballa amb els alumnes la gestió de

conflictes i comunicatives i les habilitats socials així com l’educació en valors i
la competència social i ciutadana.

- Un 89% de les famílies saben i valoren positivament que s’utilitzin
metodologies d’aprenentatge cooperatiu afavorint la inclusió de tot tipus
d’alumnes.

- Al voltant del 79% de les famílies consideren que l’espai del centre és
agradable i es troba en bon estat. Respecte a l’esbarjo, el 64% de les famílies
creuen que és un espai supervisat amb àrees diferenciades per realitzar
activitats lúdiques i esportives.

- El 84% de les famílies consideren que les normes de funcionament del centre
són clares i compartides per la comunitat educativa. D’altra banda, el 70%
creu que les sancions són justes i proporcionades

- Un 55% de les famílies saben que existeix un protocol compartit i conegut
davant conflictes que alteren greument la convivència del centre.

- Un 78% de les famílies valora positivament els comunicats d’incidències i
creuen que són útils per estar informats.



- El 71% de les famílies creu que el personal de l’escola vetlla per a que no es
produeixin cassos d’assetjament entre iguals. Per altra banda el 72% de les
famílies saben i valoren positivament que existeixen xarxes de suport entre
iguals.

- El 69% de les famílies saben que la Comisió de Convivència vetlla per la
proposta de mesures de promoció de la convivència al centre.

- El 84% de les famílies valora molt positivament el clima de convivència del
centre.

En relació amb el PAS de l’escola, aquest també va realitzar un qüestionari sobre la
convivència del centre (Annex 5) del qual s’extreuen le següents dades:

- Pel que fa al sistema de relacions el 69.6% del personal PAS està molt
d’acord en que al centre hi ha un bon clima de respecte, cura i convivència,
el 21,7% està bastant d’acord en el mateix.

- Respecte a l’ambient a l’escola, el 82,6 % creu que existeix un clima de
col.laboració i entesa entre els diversos sectors de la comunitat escolar.

Pel que fa a les relacions entre l’alumnat, un 34,8 % no estàn d’acord en
que siguin del tot bones front un 65,2% del personal que estan bastant
d’acord en que aquestes relacions són bones.



- Quant al Currículum, el 78,2% del personal PAS està d’acord o força d’acord
amb que es generen espais habitualment per a poder tractar els possibles
problemes de convivència. D’altra banda, el 100% està d’acord o força
d’acord en que es contempla l’educació en valors associats a la cultura de
Pau i la promoció de la convivència.

-

- Respecte a l’espai escolar, hi ha un tant per cent elevat del personal PAS que
està d’acord o força d’acord en que el centre és agradable i es troba en bon
estat (95,7%), les aules són espais acollidors que faciliten l’aprenentatge
(95,7%), l’ambient dels passadissos és tranquil i ordenat (73.9%), l’esbarjo
(tant el del matí com el de l’espai migdia) és un espai supervisat amb àrees
diferenciades (95,6%).

- Respecte a la gestió de conflictes, un 82.6% considera que les normes són
clares i compartides per la comunitat educativa i que les sancions són justes i
proporcionades. El 91.3% està d’acord o força d’acord en que els comunicats
on es recullen les incidències són útils per informar a les famílies. D’altra
banda hi ha un 21,7% del personal PAS que desconeix que existeix un
protocol d’actuació compartit i conegut davant conflictes que alteren
greument la convivència del centre



- Quant a l’estructura organitzativa, el 91.3% està d’acord o força d’acord en
que la Comissió de convivència vetlla per la proposta de mesures de
promoció de la convivència en el centre, més enllà de gestionar les sancions.
El 95.6 % del personal valora com a bo o força bo el grau de satisfacció
global amb la convivència del centre.

Un cop analitzats els resultats del DAFO, es va fer una dinàmica amb l’alumnat, el
professorat, el personal PAS i les famílies.

En primer lloc es van comunicar els resultats de les enquestes i a continuació,
mitjançant una rutina de pensament VEIG/PENSO/PROPOSO (Annex 6), es va
demanar que poguessin pensar sobre les necessitats relacionades amb la
convivència i fessin propostes de millora.

Cal recordar que els qüestionaris DAFO fets a la comunitat educativa pertanyien al
curs 19-20 que és quan es va començar a elaborar el Pla de Convivència i que va
quedar parat a causa de la pandèmia al Març de 2020. És per aquest motiu, que un
cop analitzats els resultats decidim fer una dinàmica que actualitzi les necessitats ja
detectades en aquell moment.



D’acord amb els resultats extrets als diferents qüestionaris, alumnat, professorat, famílies i PAS, es detecten i recullen les
necessitats sobre les quals s’estructuraran les propostes de millora del Curs 2021-2022 i 2022-2023:

NECESSITATS DETECTADES COMUNITAT EDUCATIVA

Alumnat Claustre Personal PAS Famílies

-Espais per parlar sobre les
coses que passen a classe: més
sessions de tutoria tant grupals
com individuals
- Reestructuració dels patis: que
hi hagi diversos llocs per fer
diferents activitats i inclús un per
estudiar o llegir
- Alumnes grans vs alumnes
petits conflictes al pati (5è i 6è):
insults, potser més treballs
plegats per conèixer nos millor i
que no passi això
- Bata només a plàstica a 5è i 6è
- Ajuda del professorat per
resoldre conflictes
- Millorar la comunicació entre
professor i alumne
- Fer bustia a la classe per fer
propostes o parlar de certs
temes a tutoria
- Que els monitors de menjador
de l’escola tinguin el mateix
compromís educatiu que el
professorat de l’escola.

- Conèixer RRI: fer-lo més
explícit.
- Anar tots a una davant dels
conflictes, mateix criteri, mateix
camí: Protocol d’Actuació Clar
davant un conflicte.Normativa
clara: que comprengui des de la
detecció fins a la resolució del
conflicte: a qui s’ha d’avisar, per
quin canal de comunicació i
eines/actuacions per afrontar la
situació.
- Formació relativa a
convivència, resolució de
conflictes, educació emocional
per al professorat i l’alumnat
-Fomentar la cohesió de grup
amb tot el professorat (sobretot
inter etapa): reunió trimestral per
saber com ens sentim, com
estem, quin clima respirem.
Espai físic de trobada amb els
companys
-Tornar a tenir el “Parlem-ne” a
primària (espai per parlar amb la

-Que el professorat estigui atent
a la megafonia dels patis i que
no s’hagi d’avisar tantes
vegades, que tinguin en compte
l’horari d’inici i finalització del
pati.
- Formació en RCP
- Formació en primers auxilis
més asiduament
- Formació en gestió de
conflictes
- Cura dels patis per part
d’alumnat i professorat, estan
bruts i sempre diuen que és
l’altre grup qui l’embruta
- Col.laboració amb el PAS a
l’hora de preperar docoracions
diverses, tant en la preparació
com en la recollida
- Que hi hagi més comuniació i
amb més antelació / previsió a
l’hora de demanar quelcom, més
antelació
- Mateix criteri en l’atenció a
famílies, manca de criteris quant

-Donar a conèixer els protocols
d’actuació davant dels conflictes
- Formació a famílies en els
diferents aspectes que els
preocupen vers els fills.



-Crear un espai a l’escola per
poder expressar-nos lliurement
fent graffities, dibuixant, escrivint
- Fer projectes amb altres
cursos per entendre’ns millor
- Classes més dinàmiques
- Activitats de convivència
amb altres cursos
- Fer més treballs en grup que
promoguin la cooperació
- Grups reduits com a 1r ESO
- Formació o tallers sobre coses
importants per a nosaltres: amor,
sexualitat, drogues, etc.
- Que ens donin la oportunitat de
parlar sobre el que volem i no a
patis i classes
- Que a cada classe hi hagi dos
alumnes mediadors amb qui
poder parlar de segons quines
coses que no ens atrevim amb
els professors
- Que ens ensenyin gestió
emocional
- Que poguem posar música als
patis o als patis de pluja
- Que ens formin sobre com
gestionar situacions
d’assetjament escolar que són
giarebé imperceptibles pel
professorat
- Que a tutories poguem parlar o

classe)
- Figura mentor o tutor de
referència
- Bústia a les classes on puguin
escriure de què els agradaria
parlar tant als alumnes com als
professors
- Servei de Mediació Escolar al
centre: promoure alumnes
mediadors
- Explicar el Pla de Convivència
a tota la comunitat educativa
- Alumnat que inicia l’ESO pugui
tenir l’acompanyament
d’alumnes més grans
- Creació d’una comissió de
gènere
- Més comunicació entre l’Equip
de Convivència i el Claustre
- Implicar a les famílies en la
promoció de la convivència, anar
escola i família alhora: lligams
més estrets amb les famíles
sobretot de l’ESO
- Replantejar els patis: que
l’alumant faci propostes
- Puntualitat del professorat a
l’hora d’entrar i sortir de classe
- Més previsió a l’hora de fer
projectes, activitats, reunions

a la informació que es dóna.
- Més informació al personal
PAS: traspàs d’informació per no
contradir accions que es duen a
terme per part dels docents



tractar els temes que ens
interessen o preocupen
- Formació sobre diversitat:
dones, LGTBIQ+
ACORD ENTRE ELS
PROFESSORS RESPECTE A:
- Que hi hagi acord en quantes
persones poden entrar al lavabo,
segons el professor això varia
- Que el professorat es posi
d’acord en que es pot fer i que
no es pot fer en un pati amb
pluja: alguns deixen escoltar
música a la classe i altres no
- Consens entre els professors
de les diferents matèries per tal
que no tots possin examens la
mateixa setmana, que parlin
entre ells
- Tenir més estones de tutoria
individual on poguem parlar
amb el tutor/a del que ens
preocupa
- Que es pugui fer servir el mòbil
al pati almenys



8. Objectius i Indicadors

A partir de l’anàlisi DAFO realitzat a la comunitat educativa i la posterior dinàmica
Veig/Penso/Proposo feta posteriorment també amb la comunitat, hem seleccionat
uns objectius generals i específics que parteixen de les necessitats detectades i de
les propostes fetes tant per l’alumnat, el professorat, el personal PAS i les famílies.

Es proposen els següents objectius generals, dels quals es deriven els objectius
específics:

1. Crear un clima escolar i de relació entre totes les persones de l’escola que
afavoreixi el respecte mutu, el benestar, l’entesa i la voluntat de col·laboració
com a base per al treball ben fet, l’aprenentatge i el progrés en l’adquisició de
competències.
1.1. Elaborar i implementar un espai de mediació que atengui les

necessitats emocionals de l’alumnat i ajudi a resoldre conflictes entre
iguals.

1.2. Promoure la prevenció i detecció de conflictes relacionats amb les
formes més habituals de violència entre iguals.

2. Promoure la coresponsabilitat i implicació de tota la comunitat educativa
assumint la pròpia responsabilitat envers les actituds i els fets que ocorren en
l’entorn escolar.
2.1. Formar al personal docent en resolució de conflictes i mediació.
2.2. Fer partícips les famílies de les diferents activitats propostes des de la

comissió de convivència.
2.3. Formar les famílies sobre la gestió emocional dels seus fills/es.



D’acord amb els objectius generals i específics, s’estructura la següent taula on s’especifiquen els diferents indicadors que
permetran concretar el grau d’assoliment d’aquests.

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU ESPECÍFIC INDICADORS

1. Crear un clima escolar i de relació́
entre totes les persones de l’escola que
afavoreixi el respecte mutu, el benestar,
l’entesa i la voluntat de col·laboració́ com
a base per al treball ben fet,
l’aprenentatge i el progrés en l'adquisició́
de competències.

1.1 Elaborar i implementar un espai
de mediació que atengui les
necessitats emocionals de l’alumnat i
ajudi a resoldre conflictes entre
iguals.

Indicador 1: S’ha creat l’espai de mediació.

Indicador 2: S’ha format a l’alumnat de la ESO per poder
realitzar mediacions a alumnes de primària.

Indicador 3: L’alumnat de primària ha assistit a mediació (mínim
un 5% d’alumnat per curs).

Indicador 4: S’ha aconseguit resoldre un 50% dels conflictes
tractats a mediació.

1.2 Promoure la prevenció de
conflictes relacionats amb les formes
més freqüents de violència:
ciberbullying, violència contra els
col·lectiu LGTBIQ+.

Indicador 1: S’ha realitzat una (o més d’una) formació/tallers
sobre la prevenció de conflictes [...] amb l’alumnat.

Indicador 2: S’ha realitzat una (o més d’una) formació/tallers
sobre la prevenció de conflictes [...] amb famílies.



2. Promoure la corresponsabilitat i
implicació́ de tota la comunitat educativa
assumint la pròpia responsabilitat envers
les actituds i els fets que ocorren en
l’entorn escolar.

2.1 Formar al personal docent en
resolució de conflictes i mediació.

Indicador 1: S’ha realitzat una (o més d’una) formació/tallers
sobre la resolució de conflictes i mediació.

Indicador 2: Els resultats extrets als qüestionaris sobre
convivència del personal docent presenten millors resultats als
qüestionaris que durant el curs 2021-2022.

2.2 Fer partícips les famílies de les
diferents activitats propostes des de
la comissió de convivència.

Indicador 1: S’ha realitzat una, o més d’una, formació, tallers,
activitats o dinàmiques amb les famílies.

Indicador 2: Els resultats extrets als qüestionaris sobre
convivència de les famílies presenten millors resultats als
qüestionaris que durant el curs 2021-2022.

2.3 Formar les famílies sobre la gestió
emocional dels seus fills./es.

Indicador 1: S’ha realitzat una, o més d’una, formació, sobre
gestió emocional dels fills i filles amb les famílies.

Indicador 2: Un mínim del 10% de les famílies del curs on s’ha
realtizat la formació ha assistit a aquesta.



9. Concreció de mesures

Per tal d’establir una concreció més exhaustiva de les mesures que es prendran
durant el curs 2022-2023, es divideixen en mesures de prevenció, les quals tindran
l’objectiu d’evitar que es produeixin conflictes, mesures de detecció, les quals ens
permetran poder detectar aquells conflictes un cop s’hagin produit, i finalment
mesures de intervenció, que permetran actuar un cop s’hagi iniciat el conflicte.

9.1 Mesures de prevenció

Les mesures de prevenció que es proposen des del centre són les següents:

- Servei de mediació: La mediació és una forma de resolució de conflictes que
contribueix a la millora de la convivència, la formació en gestió de conflictes
que rep la comunitat educativa permet conèixer estratègies comunicatives,
que ajuden a la prevenció dels conflictes. En aquest sentit, l’alumnat de 3er
d’ESO que vulgui, podrà formar part de l’equip de mediació, el qual rebrà
formació concreta vers aquest tema i s’encarregarà de portar diferents
processos de mediació amb l’alumnat de primària. Procés de mediació

- Ampliació de l’equip de consellers i conselleres a Primer d’ESO (abans
únicament present a cicle superior de primària)

- Creació de la Comissió de Convivència: formada per professorat de diferents
etapes escolars i alumnat.

- Pla d’acció Tutorial, tant a Primària com a l’ESO, on es treballen els valors
teresians com l’empatia i el companyerisme.

- Matèria “Mediació” a 1r ESO: Una hora a la setmana, es realtiza a primer
d’ESO aquesta assignatura on es tracta, entre d’altres temes, l’empatia, els
estils de comunicació, les parts del conflicte, les habilitats d'escolta i la gestió
de conflictes.

- Vinculació del Pla de Convivència amb el projecte de “Consellers i
conselleres”. D’aquesta manera, l’alumnat té participació real en les decisions
que es puguin prendre en l’àmbit de centre i porten a terme activitats i
dinàmiques per millorar la convivència en el centre (bústia de suggeriments,
etc.).

- Barreja de grups trimestralment o bé anualment
- Cotutories
- Codocència
- Educació 360 graus: connectar els aprenentatges de l’educació formal i no

formal amb l’objectiu de promoure i garantitzar l’equitat i la igualtat
d’oportunitats i desenvolupar la lògica col.laborativa i comunitària.

- Aprenentatge i Servei a l’etapa d’Educació Primària, ESO i Barxillerat.
- Formació en educació emocional i gestió de conflictes a l’alumnat
- Formació en educació emocional i gestió de conflictes al professorat

https://docs.google.com/document/d/1oL1lvdAwC5207w7dfpm98NZjWsYa4AnT5tlwbIzHAGA/edit


- Formació en gestió emocional a pares a càrrec de la Fundació Orienta a
través del Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies.

9.2 Mesures de detecció

- Administració del CESC desde tutoria: Qüestionari d’Avaluació en les
relacions entre iguals. L’objectiu del CESC és detectar alumnes en situació de
risc de conductes agressives o de victimització, per actuar preventivament.

- Consellers i conselleres.
- Alumnes mediadors a cada classe.
- Bústies de suggeriments a les classes.
- Espai Parlem-ne a primària.
- Tutories individuals i grupals.
- Aplicació del protocol de prevenció, detecció i intervenció davant

l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals: Protocol de prevenció,
detecció i intervanció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals

- Creació de la Comissió de Convivència: formada per professorat de diferents
etapes escolars i alumnat.

9.3 Mesures d’intervenció:

- Aplicació del protocol de prevenció, detecció i intervenció davant
l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals: Protocol de prevenció,
detecció i intervanció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals

- INFOGRAFIA (ANNEX 7): Infografia Circuit Resolució Conflicte és un
document al qual té accés tot cos docent de l’escola i ofereix pautes bàsiques
per poder fer front als diferents conflictes que puguin sorgir; en cas de que
aquest no es pugui resoldre, aquest conflicte es deriva a l’equip de
convivència.

- Servei de mediació: L’alumnat de l’ESO ajuda a resoldre conflictes que puguin
aparèixer tant a l’ESO com a primària.

- Creació de la Comissió de Convivència: formada per professorat de diferents
etapes escolars i alumnat.

- Vinculació del Pla de Convivència amb el projecte de “Consellers i
conselleres”.

- Educació 360 graus: connecta els aprenentatges de l’educació formal i la no
formal, promou i garantitza l’equitat i la igualtat d’oportunitats, desenvolupa la
lògica col.laborativa i comunitària.

https://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/documents/protocol_assetjament-ciberassetjament-entre-iguals.pdf
https://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/documents/protocol_assetjament-ciberassetjament-entre-iguals.pdf
https://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/documents/protocol_assetjament-ciberassetjament-entre-iguals.pdf
https://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/documents/protocol_assetjament-ciberassetjament-entre-iguals.pdf
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ANNEXOS

ANNEX 1: Qüestionari Cicle Inicial i Cicle Mitjà

1. A classe em sento bé

2. Em porto bé amb els meus companys/es

3. Em sento valorat i estimat pels meus companys/es

4. Es fan activitats per aprendre a entendre’ns millor entre nosaltres

5. Els professors ens ensenyen a resoldre els conflictes parlant

6. Els professors s’adonen i ens ajuden quan tenim problemes entre nosaltres

7. El tutor/a es preocupa per com ens sentim

8. M’agrada com és la meva classe

9. L’escola és un espai agradable

10. M’ho passo bé durant l’estona del patí del matí
11. Si em quedo al menjador, m’ho passo bé durant l’estona del patí.

12.        Gairebé sempre vinc content a l’escola



ANNEX 2: Qüestionari Cicle Superior de Primària, ESO i Batxillerat

Assenyala el teu grau d’acord d’1 a 4 (1: gens d’acord; 4: totalment d’acord) amb les afirmacions
següents relacionades amb la convivència en el teu centre:

1 2 3 4

SOBRE EL SISTEMA DE
RELACIONS

Les relacions entre el professorat i els alumnes
del centre són bones, en general
La comunicació entre professorat i alumnes és
fluïda
El professorat, en general, és apreciat per
l’alumnat
Entre l’alumnat hi ha bones relacions

Et sents recolzat i valorat pel professorat

El tutor de la teva classe exerceix un lideratge
positiu

SOBRE L’AMBIENT A LA
MEVA AULA

A la meva classe hi ha un bon ambient de treball
que facilita els aprenentatges

El grup està ben cohesionat (no hi ha alumnes
exclosos que sempre estiguin sols, que gairebé
no tinguin amics…)
Escolto i ajudo els meus companys i companyes

SOBRE EL
CURRÍCULUM

Es generen espais habitualment per tractar els
possibles problemes de convivència en el grup i
amb el professorat
Trobes útil que es treballin  les habilitats socials i
comunicatives i la gestió de conflictes
Com valores l’educació en drets humans i valors
associats a la cultura de la pau rebuda

S’utilitzen dinàmiques d’aprenentatge
cooperatives per tal d’afavorir l’aprenentatge de
tothom

SOBRE ELS ESPAIS L’espai del centre és agradable i es troba en bon
estat
Les aules són espais de treball acollidors que
faciliten els aprenentatges

L’ambient dels passadissos és tranquil i ordenat
en els canvis de classe
Us trobeu implicats en la decoració i la cura de
la seva aula

El pati, durant l’esbarjo, és un espai supervisat i
amb àrees diferenciades per realitzar activitats
lúdiques i esportives

SOBRE LA GESTIÓ DE
CONFLICTES

Existeixen poques normes a l’aula, clares i
compartides
No acostumen a produir-se disrupcions a l’aula



Consideres que l’existència dels comunicats
d’incidència serveixen per millorar la
convivència i corregir conductes inapropiades
Hi ha un compromís per part dels alumnes de
vetllar perquè no es produeixin casos
d’assetjament entre iguals

SOBRE L’ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA

Existeix un servei de mediació en el centre amb
presència dels diversos sectors de la comunitat
escolar
Existeixen xarxes de suport entre iguals (tutoria
entre iguals, alumnes ajudants, etc.)
Cada curs es forma l’alumnat amb temes
relacionats amb la convivència

VALORACIÓ GLOBAL Per últim, valora el teu grau de satisfacció global
amb el clima convivència del teu centre

OBSERVACIONS / COMENTARIS



ANNEX 3: Qüestionari convivència Professorat

Assenyala el teu grau d’acord d’1 a 4 (1: gens d’acord; 4: totalment d’acord) amb les afirmacions
següents relacionades amb la convivència en el teu centre:

1 2 3 4

SOBRE EL SISTEMA
DE RELACIONS

Les relacions entre el professorat del centre són
bones
La comunicació entre el centre i les famílies és
fluïda
El professorat, en general, és apreciat per
l’alumnat
Entre l’alumnat hi ha unes bones relacions, sense
problemes amb determinats col·lectius: alumnat
nouvingut, alumnat amb necessitats educatives
específiques, etc.
L’equip docent té bones expectatives respecte a
l’aprenentatge de tots els alumnes

Hi ha un clima de col·laboració i entesa entre els
diversos sectors de la comunitat escolar

L’equip directiu exerceix un lideratge positiu

SOBRE L’AMBIENT A
LA MEVA AULA

A les meves classes hi ha un bon ambient de
treball que facilita els aprenentatges

Les relacions entre els alumnes són bones (els
alumnes no es barallen, ni s’insulten, ni es burlen
els uns dels altres…)
El grup està ben cohesionat (no hi ha alumnes
exclosos que sempre estiguin sols, que gairebé no
tinguin amics…)
Escolto i ajudo els meus alumnes

SOBRE EL
CURRÍCULUM

Es generen espais habitualment per tractar els
possibles problemes de convivència en el grup i
amb el professorat
Es treballa amb els alumnes  les habilitats socials i
comunicatives  i la gestió de conflictes
Es treballa la competència social i ciutadana dels
alumnes
Es contempla l’educació en drets humans i valors
(coeducació, educació intercultural, respecte…)
associats a la cultura de la pau
S’utilitzen metodologies d’aprenentatge
cooperatiu, afavorint la inclusió i participació de
tot tipus d’alumnes

SOBRE ELS ESPAIS L’espai del centre és agradable i es troba en bon
estat
Les aules són espais de treball acollidors que
faciliten els aprenentatges



L’ambient dels passadissos és tranquil i ordenat
en els canvis de classe
L’alumnat s’implica en la decoració i la cura de la
seva aula

El pati, durant l’esbarjo, és un espai supervisat i
amb àrees diferenciades per realitzar activitats
lúdiques i esportives

SOBRE LA GESTIÓ DE
CONFLICTES

Existeixen poques normes a l’aula, clares i
compartides
Les sancions són justes i proporcionades

No acostumen a produir-se disrupcions a l’aula

Existeixen comunicats on es recullen les
incidències i on els alumnes poden manifestar la
seva opinió i visió dels fets
Existeix un protocol d’actuació compartit i
conegut davant conflictes que alteren greument
la convivència en el centre
Hi ha un compromís per part dels alumnes de
vetllar perquè no es produeixin casos
d’assetjament entre iguals

SOBRE
L’ESTRUCTURA

ORGANITZATIVA

Existeix un servei de mediació en el centre amb
presència dels diversos sectors de la comunitat
escolar
Existeixen xarxes de suport entre iguals (tutoria
entre iguals, alumnes ajudants, etc.)
La Comissió de convivència vetlla per la proposta
de mesures de promoció de la convivència en el
centre, més enllà de gestionar les sancions
Cada curs es forma el professorat, alumnes i
famílies en temes relacionats amb la convivència
El centre està obert a l’entorn i aprofita els seus
recursos (administració i entitats locals, xarxa de
centres, mitjans de comunicació, etc.)

VALORACIÓ GLOBAL Per últim, valora el teu grau de satisfacció global
amb el clima convivència del teu centre



ANNEX 4: Qüestionari convivència Famílies

Assenyala el teu grau d’acord d’1 a 4 (1: gens d’acord; 4: totalment d’acord) amb les afirmacions
següents relacionades amb la convivència en el teu centre:

1 2 3 4

SOBRE EL SISTEMA DE
RELACIONS

Les relacions entre el professorat i les famílies
del centre són bones
La comunicació entre el centre (professorat,
equip directiu i Personal d’Administració i
Serveis) i les famílies és fluïda
El meu grau de satisfacció sobre el professorat,
és...
Considereu que al centre existeixen relacions
positives entre l’alumnat

L’equip docent té bones expectatives respecte a
l’aprenentatge de tots els alumnes

Hi ha un clima de col·laboració i entesa entre els
diversos sectors de la comunitat escolar

L’equip directiu exerceix un lideratge positiu

SOBRE L’AMBIENT A
LES AULES

Les relacions entre els alumnes són bones.

El grup està ben cohesionat (no hi ha alumnes
exclosos que sempre estiguin sols, que gairebé
no tinguin amics…)
Quan es dóna una situació que em preocupa,
comparteixo el neguit amb el professorat
Es generen espais habitualment per tractar els
possibles problemes de convivència en el grup i
amb el professorat

SOBRE EL
CURRÍCULUM

Es treballa amb els alumnes  les habilitats socials
i comunicatives  i la gestió de conflictes

Es treballa la competència social i ciutadana dels
alumnes
Es contempla l’educació en valors (coeducació,
educació intercultural, respecte…) associats a la
cultura de la pau
S’utilitzen metodologies d’aprenentatge
cooperatiu, afavorint la inclusió i participació de
tot tipus d’alumnes

SOBRE ELS ESPAIS L’espai del centre és agradable i es troba en bon
estat
Les aules són espais de treball acollidors que
faciliten els aprenentatges
L’alumnat s’implica en la decoració i la cura de la
seva aula



El pati, durant l’esbarjo, és un espai supervisat i
amb àrees diferenciades per realitzar activitats
lúdiques i esportives

SOBRE LA GESTIÓ DE
CONFLICTES

Les normes de funcionament del centre són
clares i compartides per la comunitat educativa
Les sancions són justes i proporcionades

Els comunicats on es recullen les incidències són
útils per estar informats
Existeix un protocol d’actuació compartit i
conegut davant conflictes que alteren greument
la convivència en el centre
El personal de l’escola vetlla perquè no es
produeixin casos d’assetjament entre iguals

SOBRE L’ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA

Existeixen xarxes de suport entre iguals
(tutoria entre iguals, alumnes ajudants o
servei de mediació,etc.)
La Comissió de convivència vetlla per la proposta
de mesures de promoció de la convivència en el
centre, més enllà de gestionar les sancions
El centre està obert a l’entorn i aprofita els seus
recursos (administració i entitats locals, xarxa de
centres, mitjans de comunicació, etc.)

VALORACIÓ GLOBAL Per últim, valora el teu grau de satisfacció global
amb el clima convivència del centre

OBSERVACIONS / COMENTARIS



ANNEX 5: Qüestionari convivència PAS

Assenyala el teu grau d’acord d’1 a 4 (1: gens d’acord; 4: totalment d’acord) amb les afirmacions
següents relacionades amb la convivència en el teu centre:

1 2 3 4

SOBRE EL SISTEMA
DE RELACIONS

Les relacions entre el personal del centre són
bones
La comunicació entre el centre i les famílies és
fluïda
El personal PAS, en general, és apreciat per
l’alumnat, les famílies i el professorat
Entre l’alumnat i el PAS hi ha unes bones
relacions.

Hi ha un clima de col·laboració i entesa entre els
diversos sectors de la comunitat escolar

L’equip directiu exerceix un lideratge positiu

SOBRE L’AMBIENT A
L’ESCOLA

Al centre hi ha un bon clima de respecte, cura i
bona convivència

Les relacions entre els alumnes són bones (els
alumnes no es barallen, ni s’insulten, ni es burlen
els uns dels altres…)
Estic disponible per atendre demandes de les
famílies, l’alumnat i el professorat  sempre que és
necessari

SOBRE EL
CURRÍCULUM

Es generen espais habitualment per tractar els
possibles problemes de convivència en espais no
reglats (acollida, menjador, extraescolars, etc.)
Es contempla l’educació en drets humans i valors
(coeducació, educació intercultural, respecte…)
associats a la cultura de la pau i la promoció de la
convivència
S’utilitzen metodologies d’aprenentatge
cooperatiu, afavorint la inclusió i participació de
tot tipus d’alumnes

SOBRE ELS ESPAIS L’espai del centre és agradable i es troba en bon
estat
Les aules són espais de treball acollidors que
faciliten els aprenentatges

L’ambient dels passadissos és tranquil i ordenat

El pati, durant l’esbarjo, és un espai supervisat i
amb àrees diferenciades per realitzar activitats
lúdiques i esportives

SOBRE LA GESTIÓ DE
CONFLICTES

Les normes de funcionament del centre són
clares i compartides per la comunitat educativa
Les sancions són justes i proporcionades

No acostumen a produir-se disrupcions al centre



Existeixen comunicats on es recullen les
incidències i on els alumnes poden manifestar la
seva opinió i visió dels fets
Existeix un protocol d’actuació compartit i
conegut davant conflictes que alteren greument
la convivència en el centre
Hi ha un compromís per part dels alumnes de
vetllar perquè no es produeixin casos
d’assetjament entre iguals

SOBRE
L’ESTRUCTURA

ORGANITZATIVA

Existeix un servei de mediació en el centre amb
presència dels diversos sectors de la comunitat
escolar
Existeixen xarxes de suport entre iguals (tutoria
entre iguals, alumnes ajudants, etc.)
La Comissió de convivència vetlla per la proposta
de mesures de promoció de la convivència en el
centre, més enllà de gestionar les sancions
Cada curs es forma la comunitat educativa en
temes relacionats amb la convivència
El centre està obert a l’entorn i aprofita els seus
recursos (administració i entitats locals, xarxa de
centres, mitjans de comunicació, etc.)

VALORACIÓ GLOBAL Per últim, valora el teu grau de satisfacció global
amb el clima convivència del teu centre

OBSERVACIONS / COMENTARIS



ANNEX 6: Dinàmica Veig, Penso, Proposo

CONVIVÈNCIA COMUNITAT EDUCATIVA

Algunes idees per ajudar-te: pots fer propostes respecte a sistema de relacions (alumnat, professorat, famílies,
personal PAS), l’ambient a les aules, els moments on es tracta la convivència al currículum, els espais escolars,
la gestió dels conflictes, la formació en convivència per a la comunitat educativa, l’estructura organitzativa de
l’escola, etc… o sobre qualsevol altre aspecte que consideris important sobre convivència escolar.

Veig Penso Proposo



ANNEX 7: Infografia Circuit Resolució Conflicte

Genially Interactiu:
Circuit Resolució Conflicte Escolar

https://view.genial.ly/623469d082a76b0011064bee

