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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 
 

Aquest curs 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 de criteri a 
l’hora de supervisar i assessorar als centres en referencia 
a aquest projecte. 
 

Principi normatiu que justifica el treball de la 
inspecció en aquest àmbit: 

 
§ Llei 12-2009 de 10 de juliol. Capítol V: La 

convivència. 
§ Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les 

oportunitats en la infància i l’adolescència.  
§ Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia 

dels centres educatius. 
§ Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la 

direcció dels centres educatius públics i del 
personal directiu professional docent. 

§ Decret 279/2006, de 4 de juliol, de drets i 
deures. 

§ Resolució ENS/585/2017 de 17 de març, per la 
qual s’estableix el projecte de convivència 
dins el marc del projecte educatiu. 

§ Resolució per la qual s’aproven els documents 
per a l’organització 
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i la gestió dels centres, i les directrius per a 
l’organització i la gestió dels serveis educatius 
per al curs 2019-2020 

• Sessió de treball de la Sub-direcció General de la 
Inspecció Educativa en relació a la intervenció de 
la Inspecció en situacions d’assetjament i  de 
maltractament infantil i adolescent  en l’àmbit 
educatiu, on es va presentar  de treball Dret al 
desenvolupament integral de la persona. 

• El conflicte con un eina d’aprenentatge en educació 
• Principi de complexitat a l’hora de donar una 

resposta a la millora de la convivència i la gestió 
del conflicte i el maltractament. 

• El model sistèmic per entendre el funcionament 
relacional, la seva gestió i la seva possible 
millora. 

 
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. 

6. Nivells d'actuació del Projecte de Convivència 

 
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. 
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A aquest efecte, el Projecte de Convivència ha de 
contemplar 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 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. 

 

PREGUNTES PRÈVIES 
 
1. S’ha fet algun treball de detecció de necessitats global 
abans de crear-lo?  
 
2. Dona resposta a les necessitats del centre? 
 
3. És un document que la comunitat educativa se l’ha fet 
seu? Ha estat implicada en el contingut del mateix? 
 
4. Té una mirada sistèmica en el seu abordatge? 
 
5. Té una mirada relacional en el seu abordatge? 
 



       
 

VIII Congrés de la Inspecció d’Educació de Catalunya – Manresa 16, 17 i 18 d’octubre de 2019) 
DOCUMENTS GRUPS DE TREBALL 

 
 
 
 

  
Associació d’Inspectors d’Educació de Catalunya 

5 

6. Té una mirada reparadora dels conflictes en el seu 
abordatge? 
 
7. Té en compte les necessitats de l’alumnat? Ja siguin 
cognitives, emocionals o socials? 
 
8. Explicita els recursos necessaris? Ja siguin materials, 
organitzatius, formatius o de sensibilització de la 
comunitat? 
 
9. Estableix les eines avaluatives per saber si el projecte 
està donant resposta als objectius marcats? 
 
ELEMENTS A TENIR EN COMPTE 
 
1/ Nivell preventiu. 
 

• Ètica del professorat. Identitat del docent. 
• PEC 
• Comissió de convivència. Anàlisi dels conflictes i 

pressa de decisions. 
• Acció tutorial 

o Formació tutorial 
o Organització de l’acció tutorial. 
o Construcció de vincles emocionals tutor-tutorand. 
o Explicitació i acceptació de la normativa de 

funcionament del centre per part de la comunitat 
educativa. Informació i sensibilització. 

o Tutoria i dinamització grupal. Sociogrames. 
o Tutoria individual. 
o Coordinació amb famílies.  
o Orientació personal i pedagògica. 
o Projectes estructurats   

§ Projecte TEI ( tutoria entre iguals). ICE-UB 
§ Projecte Escolta’m. Tutoria personalitzada. 

ICE-UB/Departament Educació. 
§ Projecte Filosofia 3/18.  
§ Projecte Educació Emocional. GROP-UB 
§ Projecte Decideix. Departament Educació. 

o Documents de suport 
§ Guia de salut i desenvolupament personal. 

(secundaria). Departament Educació. 
§ AMIDA. Materials per a l’educació en valors 

a ESO. GREM-UB. 
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§ Document atenció diversitat. Educació 
emocional a ESO. Comunitat Valenciana. 

§ Document Inteligencia Emocional a ESO. 
Diputación de Guipuzcoa. 

§ ......... 

2/ Nivell d’intervenció 
 

• Definició clara i el més concreta possible de les 
NOFC. 

• Comissió de convivència. Anàlisi dels conflictes i 
pressa de decisions. 

• Organització eficient i eficaç en la intervenció dels 
conflictes.  

• Diversitat d’eines d’intervenció: 
o Protocol clar i conegut per la gestió dels 

conflictes en el centre. 
o Acció tutorial coordinada. Suport tutorial. 
o Suport EAP, LIC, Inspecció,.... 
o Servei Mediació entre iguals. 
o Estratègies de reparació. 
o Cercles restauratius. 
o Estratègies i espais de contenció emocional.  
o ..... 

• Coordinació agents educatius ( família, serveis 
socials, educador social, psicòlegs  privats,.......) 

• Seguiment del cas per part de la comissió convivència. 
• Revisió de l’atenció a la diversitat que es dona a 

l’alumnat. 

3/ Nivell organitzatiu i de gestió de centre 
 

• Anàlisi sistèmica del funcionament del centre. 
• Comissió de convivència. Anàlisi dels conflictes i 

pressa de decisions. 
• Funció de la CAD. Mesures organitzatives d’atenció a 

la diversitat. 
• Revisió protocols. 
• Reunions de coordinació docent i amb altres agents 

educatius. 
• Espais a tenir en compte: 

o Aula. 
o Entre classes.  
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o Patis.  
o Menjador.  
o Entrades i sortides. 
o Activitats extraescolars. 
o ....... 

• Agents a tenir en compte i definició de funcions en la 
gestió de convivència: 

o Equip Directiu 
o Docent 
o Conserge 
o Personal administratiu. 
o Monitors de migdia. 
o Monitors de menjador. 
o Educadors activitats extraescolars. 
o ....... 

 


