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INTRODUCCIÓ 
 
" La comprensió mútua entre els éssers humans, propers o estranys, és 
vital perquè les relacions humanes deixin enrere el seu estat bàrbar 

d'incomprensió. Per tant, cal estudiar la incomprensió des de les 
seves arrels, les seves modalitats i els seus efectes. Aquest treball 
és necessari perquè no se centra en els símptomes, sinó en les causes 
del racisme, la xenofòbia i el menyspreu. Al mateix temps, constitueix 

una de les bases més segures de l’educació per a la pau, a la qual 
estem units per essència i vocació. 

La comunicació està triomfant, el planeta està entrecreuat per xarxes, 
línies de fax , telèfons mòbils, mòdems, Internet. I no obstant això, 
la incomprensió general continua sent la norma. Per descomptat, hem 

estat testimonis d’un gran progrés per entendre’ns. Però la 
incomprensió sembla progressar encara més ràpidament. El problema de 
la comprensió ha esdevingut crucial per als éssers humans. Per això, 

en el futur hauria de ser una de les finalitats de l'educació . " 
Edgar Morin 

 
FINALITAT 
 

Aquest curs, i tal i com estipula 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, els centres han d’haver concretat el seu projecte 
de convivència. Aquest ha de donar resposta a les 
necessitats que hagin detectat com a centre. La finalitat 
d’aquest grup de treball és aportar elements a l’hora 
d’assessorar i orientar en l'elaboració i implementació del 
Projecte. 
 
RESUM NORMATIU 
 

En l’ensenyament obligatori, els infants i adolescents 
tenen el dret i el deure de l’educació, reconegut a la 
Convenció dels drets dels infants, i recollit també, per 
exemple, en la Constitució espanyola, l’ Estatut 
d’Autonomia i la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats 
en la infància i adolescència. 
 

Com es veurà a continuació, la normativa també 
específica que l’educació ha de ser de qualitat. La bona 
convivència és necessària per proveir aquesta qualitat, 
esdevenint la bona convivència un dret i un deure.  
 

L’Estatut d’Autonomia en el seu article 21.1. 
estableix que “Totes les persones tenen dret a una educació 
de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat”. 
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La Llei 12/2009, sobre l’educació a Catalunya (LEC) 
contempla com a principi rector del sistema educatiu la 
transmissió de valors propis d’una societat democràtica i 
el foment de la pau i el respecte dels drets humans (art. 
2). També estableix que els membres de la comunitat escolar 
tenen el dret a una bona convivència i el deure a 
facilitar-la (art. 7, 25 i 29). Concretament, defineix com 
a un dels drets de l’alumnat el gaudir d’una convivència 
respectuosa i pacífica (art.21) i com a deure el de complir 
les normes de convivència del centre i, alhora, respectar 
als companys i l’autoritat del professor (art. 22).  
 

També la LEC dedica tot el seu Capítol V a la 
convivència (art 30-38). L’article 30 incideix de nou en la 
convivència com un dret i un deure, l’article 31 esmenta 
els principis generals, establint la carta de compromís 
educatiu com a referent per a fomentar la convivència i 
situa al Departament (pels centres públics) i als titulars 
(pels centres privats) com a responsables per a promoure 
mesures i iniciatives per a fomentar la convivència i la 
resolució pacífica dels conflictes. L’article 32 presenta 
la mediació com a procediment per a la prevenció i la 
resolució de conflictes; per obtenir més precisió normativa 
sobre la mediació caldrà  consultar el Decret 279/2006 
sobre drets i deures de l’alumnat. Continuant amb la LEC, 
l’article 33 es dedica a la protecció contra l’assetjament 
escolar i contra les agressions, mentre que els articles 
del 34 al 38  es dediquen a les faltes, mesures correctores 
i sancions. 
 

Tant la llei 12/2009 com el Decret 279/2006 reforcen 
el caràcter educatiu que han de tenir els processos i les 
accions que s’emprenguin, tant per prevenir com per 
corregir conductes inadequades, i concretament en l’art. 6 
del Decret 279/2006 s’estableix que a cada centre s’ha de 
constituir una comissió de convivència. 
 

El Decret 102/2010, d’autonomia dels centres 
educatius, indica que el PEC ha de contenir els valors i 
objectius que regeixen l’aprenentatge de la convivència, 
així mateix concreta que les NOFC han d’incorporar les 
mesures de la promoció de la convivència, els mecanismes i 
formules per a la prevenció i resolució de conflictes, 
especialment la mediació, així com altres iniciatives per 
la resolució pacifica dels conflictes. 
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El Decret 155/2010, de la direcció de centres 
educatius públics, desplega el procediment d’aplicació de 
les mesures correctores i sancions, en els centres públics. 
 

La Llei orgànica 2/2006, d’educació, exposa en el seu 
article 121.2 l’obligatorietat que tots els centres 
elaborin un Pla de convivència i l’incloguin dins el 
Projecte Educatiu de Centre.  
 

La Llei 11/2014, explicita que el principi de 
coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció tutorial i 
als plans i reglaments de convivència dels centres 
educatius. Així mateix s’insta a vetllar per la 
conscienciació i la prevenció de la violència per raó 
d’orientació sexual, identitat de gènere, o expressió de 
gènere i oferir mecanismes als centres per que detectin 
situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona 
per les dites raons. 
 

La Resolució ENS/585/2017 estableix que tots els 
centres del SEC han de tenir implementat el seu Projecte de 
Convivència en un termini de 3 anys (març 2020).  
 
LA CONVIVÈNCIA 
 

La convivència es basa en el dret a ser educat en diversitat, que no 
té cap sentit educatiu aprendre entre homogeneïtats, ni de gènere, ni 
de classe social, ni de nivell intel·lectual, ni de cultures familiar. 
La convivència educativa no és la pau, no és l’absència de conflictes. 

Es basa en tres grans aspectes: la no selecció de l’alumnat, que 
tothom pugui trobar a l’escola alguna part de la seva vida i aprendre 

junts de maneres diferents.           
     Jaume  Funes 

 
El concepte 

 
La bona convivència en un centre escolar no s’ha de 

limitar al respecte de les normes establertes a les NOFC 
sinó a un concepte més global que es podria resumir en 
estimar i sentir-se estimat, o potser respectar i sentir-se 
respectat. No és tan sols evitar conflictes, sinó cercar la 
millora i el benestar emocional i les eines per a la 
resolució dels conflictes, que inevitablement succeiran.    
 

Segons la Resolució ENS/585/2017, s’entén la 
convivència com la necessària relació amb un mateix, amb 
les altres persones i amb l'entorn, fonamentada en la 
dignitat humana i el respecte als Drets Humans. Conviure 
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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. 
 

De la definició que fem de convivència es deriva que 
està relacionada amb l’acollida al centre, la inclusió, 
l’equitat, la coeducació, l’acció tutorial, l’absentisme i 
l’abandonament i la relació amb l’entorn. 
 
 
L’acollida al centre 

 
Esdevé especialment important l’acollida que 

s’experimenta en arribar a un nou centre, tant per 
l’alumnat nou, com pel professorat o les famílies. Una 
acollida càlida és important per propiciar un clima de 
confiança i d’estima, cal entendre-la com un procés que 
s’allarga en tota l’estada al centre i no només com un fet 
puntual que es produeix exclusivament a l’arribada. Aquesta 
acollida és especialment important per aquell alumnat que 
prové d’entorns llunyans o en general amb situacions 
vulnerables. Sovint el centre esdevé el principal punt de 
contacte de la família amb l’entorn; una bona acollida 
afavorirà la integració de l’alumnat al centre i de la 
família al municipi o barri.  
 

Un aspecte rellevant de l’acollida és el reconeixement 
d’ambdues parts. Reconeixement a la persona que s’incorpora 
al centre, sigui alumnat o professorat, reconeixent la seva 
singularitat com a persona, i alhora aquesta ha de 
reconèixer la identitat especifica del centre on 
s’incorpora.  
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Convivència i inclusió 
 

Considerar que existeix una relació entre inclusió i 
convivència implica un determinat enfocament i abordatge 
del desenvolupament i aplicació del projecte de convivència 
dels centres educatius. Implica cercar propostes per donar 
resposta a la diversitat de necessitats i situacions que 
trobem, garantint el dret a l’educació de tot l’alumnat. 
Significa gestionar les situacions conflictives, el risc 
d’exclusió escolar, les desigualtats, la falta de 
disciplina, ... des d’una perspectiva educativa, 
reparadora, amb mesures correctives que respectin la 
diferència.  
 

Considerar el binomi convivència-inclusió ens 
interpel·la a reflexionar i a actuar per crear entorns 
d’aprenentatge i convivència on tot l’alumnat estigui 
inclòs. Elaborar i aprovar plans de convivència que donin 
respostes acollidores,  segures, diverses, amb les que 
tothom se senti reconegut i compromès col·lectivament i 
individualment. És continuar un procés de transformació del 
sistema educatiu que implica educar per a i des de la 
convivència i la inclusió. Tot un repte! 
 
L’equitat  

 
Rebre una educació que tingui en compte la persona en 

ella mateixa, contribueix a sentir-se apreciada i en 
conseqüència afavoreix la convivència. Sense 
discriminacions per raó de sexe, raça, religió, ideologies, 
etc.  
 

Dins la resolució ENS/585/2017, cal destacar que un 
dels objectius dins del projecte de convivència, és el 
potenciar la equitat i el respecte a la diversitat de 
l’alumnat en un marc de valors compartits. 
 

L’Equitat i la igualtat d’oportunitats es relacionen 
amb l’assoliment de resultats educatius semblants 
independentment del punt de partida de l’alumnat. 
 

L’equitat com igualtat en l’accés, els processos i els 
resultats educatius, a partir de l’atenció a la diversitat. 
En aquest sentit, es tracta de fixar fites per reduir la 
desigualtat i mesurar el progrés cap al seu assoliment.  
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La coeducació 
 
La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el 

reconeixement de les potencialitats i individualitats de 
tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així 
la igualtat real d’oportunitats. 
 

La igualtat de gènere fa referència a la necessitat de 
corregir les discriminacions i valorar les diferències 
enriquidores dels dos sexes. 
 

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, esdevenint 
veritables agents de transformació. 
 
 
Convivència i acció tutorial 

L’acció tutorial, que comporta el seguiment individual i col·lectiu 
dels alumnes, ha de contribuir al desenvolupament de llur personalitat 
i els ha de prestar l’orientació de caràcter personal, acadèmic i, si 
escau, professional que els ajudi a assolir la maduresa personal i la 
integració social. Per facilitar a les famílies l’exercici del dret i 
el deure de participar i d’implicar-se en el procés educatiu de llurs 

fills, els centres han d’establir els procediments de relació i 
cooperació amb les famílies previstos a la carta de compromís 

educatiu, i els han de facilitar informació sobre l’evolució escolar i 
personal de llurs fills.                                   

Article 57.7 de la Llei d’educació. 

 

L’acció tutorial té dins la normativa un pes important 
en el desenvolupament de l’alumnat, i se li atorga un pes 
important en la millora de la convivència, i en la 
resolució dels conflictes. La funcionalitat d’aquesta 
vindrà determinada per la estructurada organitzativa i la 
implicació i formació dels docents.  Aquesta concreció es 
deixa a voluntat del centre, en funció de la realitat de 
cada centre, el seu entorn i les prioritats curriculars, 
així com també de les línies metodològiques que estableixi 
el centre i, sobretot, de quina preparació té el 
professorat i l’equip Directiu per portar-ho a terme. 

Un recurs com l’acció tutorial és fonamental per 
portar a terme la millora de la convivència, però caldrà 
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que tingui una estructura organitzativa adequada, que 
tingui uns continguts específics, dotar-la de recursos 
materials i funcionals, de mecanismes d’avaluació i d’un 
equip humà format i coordinat. 

L’absentisme i l’abandonament. 
 
Si l’alumnat se sent a gust en un entorn amable i  

troba sentit en allò que fa i aprèn, crearà vincles amb el 
centre, assistirà amb constància al centre i continuarà els 
estudis postobligatoris. Un baix absentisme i abandonament, 
són indicadors d’una bona convivència.  
 
Convivència i entorn 

 
L’alumnat viu al municipi o barri i hi viu les 24 

hores del dia, els 7 dies de la setmana. Més enllà de 
l’horari escolar cal preguntar-se què fa quan surt del 
centre, per les tardes, els cap de setmana... Realitza les 
activitats habituals de les noies i nois de l’entorn?  
Participa en activitats extraescolars o no ho pot fer per 
motius econòmics, de procedència, de gènere, de diversitat 
funcional,...? Segurament si es disposa de Pla Educatiu 
d’Entorn aquest actuarà en aquest sentit, intentant 
integrar a l’alumnat i la família. 
 
 
Comissió de convivència 

 
Els centres educatius han de constituir una comissió de convivència 
que tindrà entre les seves funcions col·laborar en la planificació, 
l'aplicació i el seguiment del Projecte de Convivència. Les normes 
d'organització i funcionament del centre determinaran el nombre de 

representants de cada sector de la comunitat escolar que en formaran 
part i el procés d'elecció. 

 
      Punt 7 de la Resolució ENS/585/2017  

 
La comissió de convivència s’ha anat incorporant 

progressivament als centres educatius, i s’ha mostrat com 
un element que pot millorar l’eficàcia i l’eficiència dels 
centres en la gestió de la convivència, però cal que el 
centre la doti d’estructura i contingut. Cal que porti a 
terme un recull sistemàtic de dades que reflecteixin la 
realitat de la convivència del centre per tal de poder fer 
una anàlisi i diagnosis sistèmic del centre, tot definint 
indicadors de resultats i processos que orientin l’acció 
educativa per l’assoliment dels objectius fixats en el 
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projecte de convivència. La finalitat és poder aportar 
propostes per a la prevenció, la intervenció i 
l’organització per a la millora de la convivència. 
 
PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 
 

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: 

 
1. Assegurar i garantir la participació, la 

implicació i el compromís de tota la 
comunitat escolar. 

2. Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si 
mateix, amb els altres i amb el món. 

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

4. Fomentar la mediació escolar i la cultura 
del diàleg com a eina bàsica en la gestió 
del conflicte. 

5. 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. 

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 aborda la 
convivència des de 3 àrees (Aula-Centre-Entorn) i contempla 
mesures i actuacions relacionades amb cadascun dels nivells 
d'actuació següents: 

 
1. 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 
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relació amb si mateix, amb els altres i amb 
el món. 

2. 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. 

3. Nivell organitzatiu i de gestió de centre: 
Mesures, actuacions i marc organitzatiu que 
han de permetre al centre educatiu 
gestionar, facilitar i articular tant les 
actuacions com els processos necessaris per 
treballar a favor de la convivència. 

 
ASSESSORAMENT DEL PROJECTE DE CONVIVENCIA 
 
Una de les tasques que té encarregades la inspecció és 

la de portar a terme l’assessorament del projecte de 
convivència dels centres educatius. 

Amb aquesta finalitat proposem que el grup de treball 
acabi generant i validant un instrument que sigui útil els 
inspectors i a les inspectores per valorar els projectes de 
convivència. L’instrument que es presenta és una primera 
aproximació en la construcció d’un eina per a la inspecció 
educativa que ajudi a portar-ho a terme. 

Us demanem que a partir dels vostres coneixements i la 
vostra pràctica pugueu fer una valoració del seu contingut 
i de la seva funcionalitat, tot afegint o eliminant 
diferents elements conceptuals o d’estructura. 

Per a la confecció d’aquest instrument s’ha tingut en 
compte: 

1. Preguntes inicials que fan referencia a la 
diagnosis. 

2.  Preguntes referents als tres nivells que es 
demana que tingui el projecte. 
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2.1. Nivell preventiu. 

2.2. Nivell d’intervenció 

2.3. Nivell organitzatiu i de gestió de 
centre 

 

FUNCIONS DE L’INSPECTOR/A 
 

A arrel de tot l’exposat, i atenent que la SGIE 
prioritza durant el curs 2019-20 la supervisió i 
assessorament dels centres sobre els Projectes de 
Convivència, ens plantegem l’elaboració d’un instrument que 
ajudi els inspectors i inspectores a portar-lo a terme. 
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QUESTIONS PREVIES 
 

 

QUESTIÓNS PREVIES  SI  NO OBSERVACIONS 
S’ha fet detecció de necessitats?    
S’han valorat les mesures, estratègies o 
projectes  que s’apliquen actualment? 

   

La comunitat educativa està o ha estat 
implicada en l’elaboració del projecte? 

   

Presenta un abordatge sistèmic?    
Es parteix d’una mirada reparadora dels 
conflictes en el seu abordatge? 

   

Té en compte les necessitats de 
l’alumnat? Ja siguin cognitives, 
emocionals, afectives  o socials? 

   

Explicita els recursos necessaris? Ja 
siguin materials, organitzatius, 
formatius o de sensibilització de la 
comunitat? 

   

Estableix les eines avaluatives i els 
indicadors per saber si el projecte està 
donant resposta als objectius marcats? 

   

Defineix i inclou els 5 objectius 
generals previstos en la resolució: 
Assegura i garanteix la participació, la 
implicació i el compromís de tota la 
comunitat escolar... 
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NIVELLS 
 
1/ Nivell preventiu. 
 
ELEMENTS  SI  NO     OBSERVACIONS 
El projecte de convivència recull els 
continguts següents: 

   

• Contextualització 
 

   

• Diagnosis de l’estat de la 
convivència 

   

• Formulació dels objectius 
específics. 

   

• Indicadors d’avaluació 
 

   

• Concreció de les mesures de 
prevenció, detecció i intervenció 

   

• Concreció dels protocols 
d’intervenció. 

   

Contempla mesures i actuacions 
relacionades amb valors i actituds 
convivencials (treball cooperatiu, 
comportaments solidaris i de cura, 
respecte per les diferències,...)  

   

Planteja el perfil competencial i la 
ètica docent per donar resposta al 
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projecte de convivència? 
Està relacionat amb el PEC, les NOFC, el 
PAT,...? 

   

Contempla mesures i actuacions per 
abordar la gestió i la resolució dels 
conflictes de forma positiva. 

   

Recull els processos que s’han 
d’articular en cas d’incompliment de les 
normes. 

   

Està constituïda la comissió de 
convivència? 

   

-     
Pla Acció Tutorial    

• Es preveu formació tutorial?    
• Organització de l’acció tutorial 

(horaris, espais, recursos....)?. 
   

• Preveu la construcció de vincles?.    
• Explicita i treballa la normativa 

de funcionament del centre?. 
Informació i sensibilització. 

   

• Estructura i dona contingut a la 
tutoria grupal?. Objectius, 
activitats, programes,..... 

   

• Estructura i dona contingut a la 
tutoria individual? 

   

• Contempla l’actuació amb les    
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famílies?.  
• Contempla l’orientació personal i 

pedagògica?. 
   

• Recull projectes estructurats? 
  

   

o Projecte TEI (tutoria entre 
iguals).  

   

o Projecte Escolta’m. Tutoria 
personalitzada.  

   

o Projecte Filosofia 3/18.    
o Projecte Educació Emocional.     
o Projecte Decideix.     
o Suport conductual positiu    

Presenta un pla d’acollida?    
• Pla acollida alumnat o  o   
• Pla acollida professorat o  o   
• Pla acollida a les famílies o  o   
• Pla d’acollida específic per 

l’alumnat que arriba quan ja s’ha 
iniciat el curs escolar 

o  o   
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2/ Nivell d’intervenció 
 
ELEMENTS  SI  NO     OBSERVACIONS 
Presenta una definició clara i el més 
concreta possible de les NOFC?. 

   

Contempla comissió de convivència on 
s’analitzen els conflictes i pren 
decisions  en la seva intervenció? 

   

• La comissió de convivència té un 
protocol per l’anàlisi dels 
conflictes? 

   

• Les mesures correctores tenen en  
compte les circumstàncies de 
l’alumne? 

   

• Les mesures correctores tenen una 
vessant educativa? 

   

• Fa seguiment dels casos?.    
Presenta una organització eficient i 
eficaç en la intervenció dels 
conflictes?.  

   

Presenta diversitat d’eines 
d’intervenció? 
 

   

• Protocol clar i conegut per la 
gestió dels conflictes en el 
centre. 
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• Acció tutorial coordinada. Suport 
tutorial. 

   

• Suport EAP, LIC, CREETDIC, 
Inspecció,.... 

 

   

• Servei Mediació entre iguals. 
 

   

• Estratègies de reparació. 
 

   

• Cercles restauratius. 
 

   

• Estratègies i espais de contenció 
emocional.  

   

 
 

   

 
 

   

Contempla la coordinació dels diferents 
agents educatius (família, serveis 
socials, educador social, psicòlegs  
privats,.......)? 

   

Contempla la revisió de l’atenció a la 
diversitat que es dona a l’alumnat?. 

   

Contempla la implicació Consell Escolar? 
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3/ Nivell organitzatiu i de gestió de centre 
 
ELEMENTS  SI  NO     OBSERVACIONS 
Parteix d’una diagnosis del funcionament 
del centre?. 

   

Contempla la creació i organització de 
la comissió de convivència? 

   

Té en compte les mesures organitzatives 
d’atenció a la diversitat i de la CAD?. 

   

Està prevista la revisió protocols?. 
 

   

Està prevista l’organització de reunions 
de coordinació docent i amb altres 
agents educatius?. 

   

Té en compte els diferents espais del 
centre? 
 

   

• Aula. 
 

   

• Entre classes.  
 

   

• Patis.  
 

   

• Menjador.  
 

   

• Entrades i sortides.    
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• Activitats extraescolars. 

 
   

 
 

   

 
 

   

Contempla i concreta les tasques i 
implicació dels diferents membres 
comunitat educativa?  

   

• Equip Directiu 
 

   

• Docent 
 

   

• Conserge 
 

   

• Personal administratiu. 
 

   

• Monitors de migdia. 
 

   

• Monitors de menjador. 
 

   

• Educadors activitats extraescolars. 
 

   

 


