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1.  INTRODUCCIÓ
El

Pla de Convivència és

un conjunt d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la comunitat

educativa per fomentar la convivència escolar positiva i el desenvolupament personal i social dels membres que la
formen. Així mateix, aquest pla també procura maneres per promoure conductes prosocials i estratègies per a la
resolució positiva de conflictes. Aquestes estratègies s’han d’elaborar des d’una mirada positiva envers els
conflictes, cercant el benestar de tots els membres de la comunitat.

Entenem que la base de la tasca educativa a l’escola són els vincles i la convivència entre les persones: alumnes,
mestres, famílies i la comunitat escolar. Aleshores, és important definir i treballar perquè el dia a dia contribueixi a
que les persones ens sentim part de la comunitat i reconegudes dins d’ella; que tinguem espais, temps i
estratègies de comunicació i relació definides i efectives; que la manera d’ensenyar i aprendre sigui participativa i
ajustada a les característiques de qui som; que disposem d’un ambient que ens sigui agradable, és a dir, que
l’escola sigui habitable i confortable perquè també generi benestar.

Des d’aquest punt de vista, l’escola és tot un dispositiu complex d’espais, de temps, de relacions, de maneres
d’organitzar-nos, de vincles, de formes de comunicar-nos… que condicionen directament la convivència a l’escola,
i també els aprenentatges i el desenvolupament de les persones. Com més conscients siguem dels factors que
faciliten la convivència, més estratègies podrem activar per procurar que sigui el més positiva possible. Al mateix
temps, també caldrà disposar d’estratègies eficaces per resoldre els conflictes que també seran necessaris per
créixer.
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La finalitat és que la tasca educativa es vegi beneficiada per la qualitat dels vincles i les relacions entre les
persones; que són la base de l’aprenentatge, el desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal, els grans
objectius de l’educació infantil i primària.

Quina visió tenim del conflicte?
Sens dubte, cal entendre que el conflicte és inevitable, és més, i que és necessari. L’entenem com una oportunitat
per millorar, per créixer, per canviar, per responsabilitzar-se d’un mateix, per aprendre a conviure, per ser més
responsable, per crear autonomia, per ensenyar a ser persona, per ensenyar a pensar, per educar… Aleshores, no
pretenem evitar-lo perquè només n’aprendrem si en tenim i formen part de la vida, però sí que cal disposar dels
escenaris per garantir que els conflictes es tradueixin en font d’aprenentatge i creixement personal.
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2. CARACTERÍSTIQUES I ENTORN DEL CENTRE EDUCATIU
El CEIP Francesc d'Albranca és un centre de titularitat pública que depèn directament de la Conselleria d'Educació i
Universitat del Govern de les Illes Balears.
És l’únic centre educatiu des Migjorn Gran que atén fillets i filletes d’entre 3 i 12 anys. L’estiu de 2016 es va fer
una revisió de la tipologia de centre a partir de llavors consta com un centre educatiu de tipologia E, cosa que
significa que compta amb menys de nou unitats. Actualment són 8 les unitats que el conformen: 3 grups d’educació
infantil (3, 4 i 5 anys) i 5 grups d’educació primària (1r, 2n, 3r, 4t i un grup mesclat de 5è i 6è).
Som una escola petita, acollidora i familiar. La ràtio d’alumnes sol oscil·lar entre els 8 i els 19 alumnes per aula.
Aquesta característica fa que destaquin aspectes ben beneficiosos per als processos d’ensenyament i aprenentatge:
bon coneixement dels alumnes, acompanyament individualitzat, proximitat i confiança amb les famílies, facilitat per
treballar innovant, etc. Tot i així, l’experiència ens demostra que a vegades els grups reduïts i permanents són
font de relacions excloents i poc sanes. Els fillets i filletes que formen un grup des dels 3 anys (o fins i tot abans
dels 3 anys amb l’escolarització a EI Xibit) fins a sisè, sempre són els mateixos, exceptuant casos concrets
d’incorporacions tardanes o provinents d’altres centres o municipis. Açò significa que el ventall de possibles
relacions es veu molt reduït.
Es Migjorn és un poble petit (al darrer cens es comptaven menys de 1500 habitants) i aquesta característica fa que
a les activitats extraescolars que s’organitzen (especialment de caire esportiu i musical) s’hi trobin els mateixos
grups de persones. Són casos aïllats, encara que per açò no menys importants, els de relacions conflictives que
amb el temps es cronifiquen.
Dins del nostre Projecte Educatiu hem fet palès que volem ser una escola acollidora, participativa i inclusiva. Per
tant, ningú no ha de sentir-se exclòs ni poc valorat.
Amb aquest Pla de Convivència tenim la intenció de vetllar per aquest benestar que tots volem i necessitam per
créixer i aprendre.
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3. OBJECTIUS PER A  LA  MILLORA  DE  LA  CONVIVÈNCIA  A  L’ESCOLA
-

Treballar per construir una escola per al benestar, on tothom s’hi senti inclòs i es respectin les
característiques i les necessitats de totes les persones que l’habiten.

-

Promoure la participació dels alumnes, les famílies i la resta de la comunitat educativa, sensibilitzant-nos en
la importància de la competència social i la comunicació fluïda entre uns i altres.

-

Prevenir els conflictes i, quan se’n produeixin, facilitar-ne una gestió positiva i constructiva.

-

Prevenir la violència per raó de gènere, raça, religió...
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4. ACCIONS  PREVISTES  PER  A  LA  CONSECUCIÓ  DELS  OBJECTIUS
4.1. El triangle de la convivència

Quan ens proposam redactar un nou Pla de Convivència per a l’escola se’ns obre al davant un gran repte educatiu:
aprendre a conviure. La paraula conviure fa referència a l’art de viure junts, de compartir la vida amb les persones
que ens envolten. I açò és el que feim a l’escola.

Si ens fixam en quins són els trets distintius de la convivència a l’escola veurem que els conflictes formen part de
la quotidianitat. Fent un diagnòstic ràpid podem exemplificar la nostra realitat actual en un triangle.

Dedicam la nostra major inversió en actuacions de caire
preventiu. Però també dedicam algun temps a tractar
conflictes lleus, que formen part del dia a dia a l’escola i que
consideram normals dins de la convivència entre iguals.

En darrer lloc, no podem obviar els casos en què pot ocórrer
qualque conflicte greu. Tot i ser situacions excepcionals, hem
de poder abordar-los des d’un vessant educatiu i de
responsabilitat.
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4.2. Actuacions per a treballar la prevenció
Partim de l’exemple gràfic del triangle de la convivència l’equip de mestres hem classificat els tipus d’actuacions

encaminades a la convivència escolar. S’ha fet una distribució senzilla per contextos: aula, centre i comunitat.
Aquesta classificació és flexible, ja que podrem trobar alguns tipus d’actuacions en més d’un apartat.
CONTEXT AULA:
- Activitats tutorials i dinàmiques de grup durant tot el curs (de reflexió, jocs de rol, per crear i enfortir vincles
entre els fillets i filletes, millorar l’autoestima, d’autosuperació, coneixement de l’altre, autoconeixement...).
És essencial aconseguir una bona cohesió en els grups i en el centre, per tal que hi hagi bones
relacions i evitar que hi hagi alumnes que es trobin aïllats dins el grup i, per tant, puguin ser
-

víctimes potencials d’assetjament.

Fomentar i expressar en veu alta sentiments i emocions.

Elaborar i consensuar les normes de convivència a l’aula.
Treballar en equips (cooperatius).
Treballar els hàbits i les rutines.

Incorporar els cercles de conversa com un espai de comunicació i
debat en el sí del grup.

Realitzar excursions i activitats complementàries conjuntament amb
altres grups.
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-

Crear vincles amb les famílies, que es puguin sentir part d’una
comunitat educativa que va creixent. Que puguin entrar dins les aules,

-

fer propostes, participar de tallers, activitats, etc.

Procurar entrades relaxades, especialment en el grup de 3 anys, on es
pugui acollir l’alumne/a i la seva família d’una manera personalitzada.
Reunions amb les famílies (en gran grup i individualment).

Espais per afavorir el benestar, la identitat, la pertinença. Un exemple
podria ser el racó de benestar, un lloc tranquil on els infants es puguin
refugiar per acceptar les seves emocions i trobar la manera de manejar-se adequadament, evitant
explosions emotives (cridar, pigar...). Amb l’adequat acompanyament de l’adult servirà perquè vagin
identificant les seves emocions i les sensacions corporals associades (consciència emocional), a la vegada
que descobreixen com poden influir en elles per suportar-les millor (regulació emocional). El racó ofereix

-

materials que pot ajudar a recuperar la serenitat i l’equilibri interior.

Ser conscients que l’acció tutorial1 és tasca de tot l’equip educatiu. Fer activitats i organitzar l’aprenentatge
de manera que es fomenti la cohesió, el respecte mutu i la relació positiva del grup. En aquest sentit, s’ha
de treballar des de l’educació emocional i la competència social: saludar-se, expressar emocions, saber
escoltar els demés quan parlen, no ignorar mai ningú, interessar-se pels altres, saber dir que no, ajudar...
Per altra banda, fomentar la maduració de la consciència moral, l'actitud crítica, la corresponsabilitat en la
detecció de la violència (per acabar amb l'existència d'espectadors passius i de la “llei del silenci”) i

1

 Veure Pla d’Acció Tutorial
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generar actituds de rebuig cap a la violència i la injustícia. Afavorir que no hi hagi alumnes que estiguin
aïllats a l’aula. Saber afrontar les frustracions pròpies de les relacions socials i la vida en general,
ajuda

a

una

millor

integració social i evita actituds agressives o victimistes que poden fomentar

l’assetjament escolar.
CONTEXT CENTRE:
- Assemblea de delegats i delegades. Una trobada mensual o bimensual amb
els portaveus de tots els grups de primària. En aquestes reunions es tracten
temes que prèviament s’han debatut a classe amb tot el grup; es fan
valoracions de les activitats complementàries, propostes per a la millora de
-

la convivència, suggeriments per a les estones de joc, etc.

Treball de diagnòstic i intervenció a partir de l’elaboració de sociogrames
amb tots els grups de primària. Ja fa un parell d’anys que comptam amb la
col·laboració i assessorament de la PTSC de l’Equip d’Orientació Pedagògica

-

per tirar endavant aquesta iniciativa.

Elaborar i consensuar unes normes de convivència de centre.

Comissió de Convivència. Aquest grup de feina està format per mestres i
famílies, i el seu objectiu principal és el d’analitzar el grau de benestar al
centre, promoure activitats de prevenció de conflictes i millora

de la

convivència. Entre d’altres aspectes, s’ocupa de dissenyar i dur a terme activitats de sensibilització de tota la
comunitat educativa, vetllar per a un treball de les habilitats socials de l’alumnat i el professorat, revisar i
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elaborar els documents pedagògics que ens guiïn en el camí d’una
-

convivència sana i enriquidora per a tota la comunitat educativa.

Posar en pràctica el Pla d’Acollida2 i el Pla d’Adaptació3 per tal que tant
alumnes i famílies, però també mestres, practicants i personal no docent, es
sentin acompanyats des del primer moment que arriben a l’escola.

CONTEXT COMUNITAT:
- Diada de Portes obertes perquè la comunitat pugui entrar a les aules i els
-

alumnes puguin mostrar el que feim a l’escola.

Diada de pares i mares, jornada de feina i convivència per deixar l’escola
ben polida.

Comissions mixtes (mestres i famílies) de feina.

Organització de xerrades que tractin el correcte ús de les TRIC (Tecnologies
d’Informació, Relació i Comunicació), en particular. S’ha de conscienciar a
les famílies de què l’ús de les xarxes socials (whatsapp,
twitter,...) pot incrementar de
dificultar la

-

forma

exponencial

facebook,

el conflicte inicial i

seva resolució. La formació d’alumnes i famílies sobre l’ús

responsable d’internet i les xarxes socials és essencial per evitar conflictes greus.

Serà necessària la formació de tota la comunitat educativa en els aspectes esmentats per a la millora de la
convivència. El centre ha de preveure i planificar aquestes accions dins  el pla  de  formació  del  centre.

2
3

 Veure Pla d’Acollida.
 Veure Pla d’Adaptació
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4.3. Actuacions en casos de conflictes lleus

Després d’unes quantes sessions de formació en equip i essent conscients de la importància de les actuacions
preventives en els diferents contextos, l’equip de mestres ha reflexionat sobre quina és la frontera entre un
conflicte lleu i un conflicte greu. Revisant el Reglament d’Organització i Funcionament (ROF) hem ajustat a la
nostra realitat aquesta diferenciació.
Els

mestres del CEIP Francesc d’Albranca consideren que les conductes

de tipus lleu

, que poden

gereneral conflcites a l’escola poden ser:

o   Faltes injustificades de puntualitat reiterades.
o   Faltes d’assistència a classe reiterades.

o El deteriorament, no greu, causat intencionadament de les dependències del centre i del seu
material, o dels objectes i pertinences d’altres membres de la comunitat educativa (sempre i quan
es tracti d’un fet puntual).

o   Interrupcions a l’aula.

o   Cridar  i córrer pels passadissos.
o   Fer mal els altres.

o   Falta de respecte als companys i els mestres.
o   Falta d’higiene

Totes aquestes conductes serien considerades lleus si es tracta de fets puntuals i no permanents.
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 Com tractam els petits conflictes quotidians o conflictes lleus?
○ Mediació: escolta mútua i treure conclusions per ells mateixos.
○ Analitzar-ho entre tots (cercle).

○ Informar a les famílies a fi de que també ho treballin a casa.

○ La taula de la “calma” (espai on retrobar la tranquil·litat perduda, la pau en un mateix, ...).
○ Racó “boca orella” (conversa entre iguals per trobar solucions per les primeres edats).
○ El

professorat ha de ser un exemple i mai

ha

de

mostrar indiferència envers els comentaris

despectius, de burla, o els senyals incipients d’assetjament o violència. Per altra banda,
manifestacions

les

explícites d’afecte, cura i preocupació en les interaccions del professorat amb

cada alumne i amb el grup són molt importants en la creació d’un vincle i d’un bon clima, ja que
mostra una persona que es preocupa i que té sentiments, en lloc d’una figura distant d’autoritat.
El professorat ha d’estar atent a canvis de comportament que tengui l’alumnat que puguin estar
relacionats amb alguna situació d’assetjament.
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4.4. Actuacions en casos de conflictes greus
Per altra banda, creiem que són conductes

que poden generar conflictes tipus greu:

o   Faltes de respecte reiterades als membres de la comunitat educativa.
o   Reiteració d’una conducta contrària a les normes de convivència.

o   Agressió física, verbal o relacional contra els membres de la comunitat educativa.
o  Falsificació de signatures o substracció de documents acadèmics.

o   Danys greus intencionats en les dependències, materials i/o documents del centre.
Es poden donar una sèrie de circumstàncies en què les condicions personals i/o familiars de l’alumne/a afectin el
seu comportament i a vegades puguin provocar una conducta greu sancionable. En aquests casos la comissió de
convivència serà qui valori el grau de gravetat dels fets i les conseqüències. Sigui com sigui serà bo:
○ deixar un temps de reflexió

○ que els alumnes puguin respondre dels seus actes.

○ Conèixer individualment els fets i després fer la pràctica restaurativa.
○ Xerrar amb les famílies.

En el cas que tinguem dubtes de com podem resoldre-ho, serà la comissió de convivència, amb l’assessorament
de l’orientadora de l’EOEP qui s’encarregarà d’activar els protocols que calgui i/o demanar ajuda a serveis externs.
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5. Mesures adoptades en relació a la detecció, comunicació i actuació per a alumnes
tanssexuals i transgènere
La identitat de gènere és la percepció que una persona té sobre si mateix del fet de sentir-se home, dona, una
barreja o cap dels dos casos. És a dir, és l’autoidentificació que cada persona fa de si mateixa. Les identitats de
gènere poden ser iguals o diferents del sexe que s’assigna en néixer (sexe biològic o d’assignació). Encara que la
majoria de les persones desenvolupen una identitat de gènere d’acord amb el sexe d’assignació, per a algunes
altres la seva identitat de gènere és diferent del seu sexe d’assignació.

La identitat de gènere es construeix al llarg de la vida i es configura mitjançant l’autoconcepte i la percepció de les
persones de l’entorn, i pot ser ja estable al voltant de la primera infància. Per tant, és possible que en aquesta
etapa pugui donar-se una identitat diferent del sexe d’assignació, que fins i tot pugui arribar a produir un malestar
profund i un rebuig del propi cos. La realitat dels i les menors trans forma part de la diversitat de l’ésser humà,
encara que no sempre és visibilitzada, compresa, valorada i integrada a causa d’obstacles de diferent natura que
connecten amb un sistema de creences profundament sexistes i transfòbiques.

El sistema educatiu, integrant l’educació en la diversitat, no hauria d’obviar l’orientació afectivosexual i la identitat
de gènere com un recurs transformador i imprescindible en la transmissió dels valors d’igualtat, pluralitat,
diversitat i respecte cap a l’ésser humà.

És per aquest motiu que en el cas que tinguéssim un alumne/a trans al centre, procuraríem tenir tota una sèrie
de recomanacions i  seguiríem el protocol (http://weib.caib.es/Documentacio/protocol_trans/protocol_trans.pdf)
que la Conselleria d’Educació i Universitat ha elaborat per aquest efecte.
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En poden ser un exemple:
-

Respectar el nom sentit pel qual l’infant es vol identificar

Adequant la documentació administrativa del centre (llistes, informes d’avaluació, etc.)

Respectant la llibertat en l’ús de la vestimenta amb la qual l’alumne o alumna, per raó del seu gènere,
s’identifica.

-

Evitant dur a terme al centre activitats diferenciades per sexe

Garantint que els alumnes trans tenguin accés als banys i vestidors que els correspongui d’acord amb la
seva identitat de gènere.
…

És important que es facin també actuacions de sensibilització, assessorament i formació dirigides a la comunitat
educativa. Tant actuacions dirigides a l’alumnat com poden ser sessions d’informació i sensibilització sobre
diversitat afectiva sexual i de gènere, amb especial atenció al reconeixement i la normalització de la realitat trans;
incloent-hi activitats d’autoconeixement, coneixement mutu, empatia, estima i comunicació per afavorir la cohesió
del grup.
Així mateix, caldria fer algun tipus de formació dirigida a l’equip docent i les famílies, fent especial èmfasi en el
coneixement de la realitat trans. Per al desenvolupament d’aquestes actuacions el centre docent pot comptar amb

l’assessorament dels centres de professorat (CEP), de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, el Servei
d’Atenció a la Diversitat, el Departament d’Inspecció Educativa i d’altres institucions.
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6. Mesures de prevenció, detecció i intervenció davant possibles casos de
discriminació, assetjament escolar, violència de gènere o maltractament infantil.
De la mateixa manera que en l’apartat anterior, el centre prendrà mesures de prevenció, detecció i intervenció
davant possibles casos de discriminació, assetjament escolar, violència de gènere o maltractament infantil. Tenint
ben clar que volem ser una escola acollidora i inclusiva, hem de fer un esforç per prevenir i intervenir davant les
conductes d’aquestes característiques.
Especialment en el cas d’un possible assetjament escolar l’escola activa un protocol4
ajustat a la nostra realitat i elaborat seguint les instruccions de la Conselleria d’Educació i
Universitat.
Per altra banda, si es detectés algun tipus de maltractament infantil (físic o emocional),
s’ha d’informar l’equip directiu i aquest té l’obligació de valorar-ho i notificar-ho. Amb
aquest propòsit disposam d’una guia a partir de la qual es poden esbrinar els indicadors
de maltractament recollits en el full de detecció i notificació del Registre Unificat de
Maltractament Infantil de les Illes Balears (RUMI) i

tramitar l’informe a la Direcció

General de Menors i famílies, de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

4

 Veure apartat 7
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A partir d’aquí s’activa un procés que depèn del Servei de Família del Consell Insular de Menorca, amb el qual és
necessària una estreta col·laboració.

En els casos que ens ha passat aquesta situació tan difícil ha resultat de vital importància l’assessorament i
acompanyament dels Serveis Socials Municipals (EMIF) i del Servei de Família del Consell Insular de Menorca. La
col·laboració i el treball en xarxa amb aquestes entitats és primordial per al benestar dels nostres fillets i filletes.
Tots som els responsables de vetllar per la seva seguretat física i emocional.

17

       7.  Protocol  en casos d’assetjament escolar
El Protocol de prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament escolar és un document que defineix aquest

tipus de casos i marca les pautes a seguir per tal que estiguem preparats per actuar i no esperar a que sorgeixi el
problema i per mirar de no fer accions descoordinades, precipitades o massa lentes. El CEIP Francesc d’Albranca
ha adaptat el document amb l’objectiu de fer-nos-el nostre, i centrar-nos en les recomanacions que se’ns fa des de
l’Administració. Volemdefinitiva, que sigui un text fàcil d’entendre i pràctic de dur-lo a terme. Per tant, per
començar, va bé tenir en compte algunes consideracions:

De cara a prevenir i actuar en casos d’assetjament escolar, és essencial veure’l com una situació que afecta a
tot el grup, on normalment, es dóna el cercle de l’assetjament:
●

Hi ha un/a alumne/a que

pateix a causa de les conductes d’un o més

companys i aquestes  accions solen ser conegudes per la resta de la classe.
●
●

Hi ha alumnes que, directa o indirectament, agredeixen.

Hi ha alumnes que, tot i no participar-hi directament, aproven i animen
aquestes accions.

●

Hi sol haver també alumnes que, tot i veure el que està passant,
decideixen no intervenir, ja que no s’hi senten implicats.

●

És

probable

que

hi

hagi

també alumnes

que,

tot

i

tenir consciència

de

què el maltractament no està bé,

no  fan  res perquè pensen  que  si  actuen  això  pot  tenir conseqüències negatives per a ells.
●

En el cas que apareguin alumnes que defensen, l’assetjament no es sol donar o s’atura.
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Què es considera assetjament?
A les situacions d’assetjament habitualment ens trobarem un grup d’alumnes que per acció
molesta  o  permet  que  es  molesti  a  un company.
Considerarem

que

o

per omissió,

ens trobam davant d’un cas d’assetjament escolar quan es donen totes aquestes

circumstàncies:
● Conductes d’agressió física, verbal o relacional cap a un o varis alumnes.
● Mantingudes en el temps.

● Desequilibri de poder. L’alumne/a es troba en situació d’evident inferioritat respecte a un  grup d’alumnes.
● Existeix una intenció d’humiliar o d’agredir a l’alumne/es que es sent victimitzat.

L’equip de suport i l’orientadora de l’EOEP han de valorar aquestes circumstàncies i activar el protocol si es creu
convenient.
FASE 1. NOTIFICACIÓ: La comunicació d’un cas de possible assetjament la pot fer qualsevol membre de la

comunitat educativa, així com altres serveis externs al centre (serveis sanitaris, serveis socials, policia tutor,
etc.). La persona que rep la comunicació ho notificarà al director/a que serà el responsable de posar en marxa les
actuacions del protocol. Cal treballar des del supòsit que existeix l'assetjament. En tot cas, l’aplicació del
protocol permetrà confirmar-ho o descartar-ho de forma argumentada. El centre ha de disposar d’un registre de
totes les actuacions realitzades.
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FASE 2. ACOLLIDA I DETECCIÓ: El referent del cas realitzarà les següents actuacions en el termini més breu
possible i, en tot cas, en no més de quatre dies hàbils:

1. S'entrevistarà amb l’alumne/a que pot estar patint assetjament

2.  S’entrevistarà amb la família de l’alumne/a que pot estar patint

3. Es coordinarà amb el/la tutor/a per tal de què estigui assabentat de la situació, es posin les mesures
d’observació i protecció oportunes i es passi un sociograma al grup

4. Parlarà amb un grup d’alumnat ajudant

FASE 3. PRIMERA REUNIÓ DEL CAS: El referent convocarà una reunió en el termini màxim de cinc dies
hàbils des de la primera notificació. A la reunió hi ha d’assistir un representant de l’equip directiu, el referent, el
tutor/a i l’orientador/a. També  hi  poden  assistir  altres professionals  quan el  referent  així  ho  consideri.
Objectius de la reunió:
● Posar en comú la informació obtinguda pel referent i l’anàlisi del sociograma.
● Valorar si ens trobam davant una situació d’assetjament o si es tracta d’un altre tipus de conflicte o situació.
Mesures d’intervenció
En el cas de què no es consideri assetjament, es proposaran les mesures contemplades dins el Pla de convivència
i/o Decret 121/2010 i es comunicarà a la família a través d’una entrevista.
En el cas de què es consideri un cas d’assetjament escolar, s’ha de comunicar al servei d’Inspecció Educativa.
Abans de la intervenció amb l’alumnat que agredeix, s’ha de valorar si és necessari:
a. Posar (altres) mesures de protecció dins o fora del centre. Per exemple, mesures de vigilància en els
llocs i moments de risc (canvis de classe, pati, vestuari, menjador,...), canviar la distribució dels
alumnes  a  l'aula, acompanyament  durant  els  trajectes  escola-casa, etc.
b. Si hi ha risc d’assetjament fora del centre s’haurà de coordinar la intervenció amb els recursos
externs al centre
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FASE 4. INTERVENCIÓ: Entrevistes individuals, evitant la comunicació entre els alumnes, fins haver-les fet totes
• Esquema de les entrevistes:
– Donar una benvinguda neutral
– Demanar com va la classe
– Deixar clar que coneixem el que passa a la classe (amb l’alumne al que molesten), i que això ens preocupa
– Fomentar l’empatia cap a l’alumne que pateix
– Motivar a l’alumne per a que adopti un rol col·laborador
– Acordar accions concretes per a millorar les coses, així com una data de revisió dels acords
• Fer una entrevista per revisar els acords i comprovar que les coses van bé
També ens entrevistaríem amb les famílies dels alumnes que molesten, però abans hem de valorar si són
necessàries i convenients i cal cercar la seva col·laboració
• Amb l’alumne al que molesten (Forma part de la revisió d’acords de les entrevistes individuals)
• Amb la família de l’alumne al que molestaven (Per comunicar com s’ha resolt la situació i reprendre la
coordinació amb el tutor, que farà un seguiment)
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FASE 5: SEGONA REUNIÓ DEL CAS: El referent convocarà una segona reunió del cas, amb els mateixos
professsionals que van assistir a la primera. Els objectius d’aquesta trobada són:
– Revisar les actuacions:
• Tancament positiu del cas. Preveure un seguiment
• Tancament negatiu del cas. Procediment disciplinari i comunicació, si hi ha fets delictius
– Avaluar si és necessari derivar serveis especialitzats
• Un cop tancat el cas, el referent elaborarà un informe descrivint les actuacions i els resultats obtinguts. El
director el remetrà a l’inspector/a del centre.
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8. Altres qüestions
8.1. Criteris organitzatius i metodològics perquè a l’escola s’hi visqui una bona convivència.
Dins el curs 2017-2018 l’escola Francesc d’Albranca entra en una nova òrbita
organitzativa i metodològica. Després de reflexionar, debatre, formar-nos sobre la
riquesa que pot oferir una metodologia activa, globalitzadora, més centrada en l’infant,
inclusiva, respectuosa amb els ritmes individuals dels alumnes... , hem fet el disseny
d’uns ambients

d’aprenentatge als diferents nivells d’infantil i primària.

Aquest projecte ens anima a tots a canviar la mirada, a mesclar-nos uns amb els altres,
a què els alumnes participin activament i a què la inclusivitat sigui un tret característic
de l’escola des Migjorn Gran.

Els objectius generals de l’organització i la metodologia per ambients són:

● P
 otenciar la interacció a través d'espais que afavoreixin la co-participació entre
adult-fillet i entre fillets (gran grup, petit grup o en parella). També a través de l’organització de grups
naturals no constituïts per edats sinó per interessos, que afavoreixin la

col·laboració i cooperació entre

fillets de diferents edats i on es donin relacions d’ajuda mútua on els infants més madurs serveixin de model
per tal d’estructurar el joc i construir l’aprenentatge i el creixement com a persones.

● A
 favorir
l'autonomia amb propostes que potenciïn nivells d'autonomia diferents: activitats lliures,
estructurades, semiestructurades o pautades, on l'alumne/a sigui el constructor del seu propi aprenentatge
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que investiga, prova, assaja, modifica, construeix, parla, raona,
explica, inventa…

●

Desenvolupar globalment les capacitats cognitives, sensorials,


motrius i de reconeixement i construcció de les emocions mitjançant

el joc i el moviment, actuant cada vegada amb més seguretat i
confiança en sí mateix.

● A
 tendre la diversitat a través d'espais que afavoreixin la diversitat
d'interessos, ritmes i processos individuals.

● F
 omentar el canvi i la flexibilitat a través d'espais que proporcionin

noves oportunitats, nous reptes i conflictes, espais que canviïn,

●

adaptant-se i acompanyant els processos dels fillets/es.

Aplicar els coneixements en diferents situacions i aprendre a


expressar-se a través de diferents llenguatges.

●      Ajudar a desenvolupar la identitat mitjançant espais on el fillet/a es pugui sentir identificat.
●      Aprendre a resoldre conflictes autònomament i a respectar les diferències.
●

Cedir el protagonisme a l'alumne i potenciar el desig natural d'aprendre per sí mateix. Cal que el mestre


tengui una presència discreta, intervenint mínimament, respectant el treball dels alumnes, deixant-los
experimentar, observar els seus descobriments, sense corregir-los constantment.
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8.2. Les competències socio-emocionals

Entenem per educació socioemocional la capacitat de reconèixer les pròpies emocions i les dels altres, i saber-les
expressar, utilitzar i gestionar de manera positiva. Açò permet adquirir unes adequades actituds personals que
ajudaran a mantenir bones relacions amb els altres i a viure en societat. 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 presa 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 de mecanismes per millorar la competència socioemocional de l’alumnat i la seva
assertivitat enfront de la pressió de grup, els ajudarà a gestionar els conflictes dins d’un ambient de respecte i de
valors democràtics. També facilitarà la prevenció de l’assetjament o de la pertinença a grups de risc.
Aquesta és la tasca que volem dur a terme mitjançant el nostre Pla d’Acció Tutorial5, un treball d’habilitats
intrapersonals i interpersonals que haurem d’anar treballant de manera sistemàtica i en tots els contextos de
l’escola. Tant infants com adults hem de formar-nos en aquest sentit si volem ser capaços de construir millors
relacions amb el món.

5

 Vegeu Pla d’Acció Tutorial
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8.3. La figura del policia tutor i l’educació i la seguretat viàries
El policia tutor és un membre de la Policia Local del municipi, amb formació específica i especialitzat en cooperar
en la resolució de conflictes privats i en l’entorn escolar. Així, és un col·laborador proper que facilita la resolució
de problemes, incloses les conductes de risc relacionades amb menors. És un agent especialitzat en la
col·laboració amb els membres que conformen la comunitat educativa i l’entorn escolar però, a la vegada, és un
agent de l’autoritat.
La figura del policia tutor és especialment útil per la seva formació i, per això, una de les seves tasques és la
informativa i formativa als alumnes, especialment en els temes de prevenció, en temes tan diversos com la
violència de gènere, l’educació vial, la resolució de conflictes o les conductes de risc en àmbits com el d’internet o
el temps d’oci.
A més, una de les seves característiques més positives és la possibilitat d’actuar fora de l’horari i del centre
escolar. La tasca d’intervenció directa en el temps d’oci pot servir no només per controlar les conductes que es
realitzen sinó també per prevenir-les i evitar-les.
Al CEIP Francesc d’Albranca ja fa uns quants anys que comptam amb aquest servei i ens agrada que pugui
participar dins l’escola en activitats diverses com poden ser l’Assemblea de delegats i delegades, xerrades als
alumnes
sobre
les
ordenances municipals i la
convivència
cívica,
o
promovent
tallers
de
seguretat viària.
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Beneficiant-nos de la proximitat amb la policia local i acollint-nos a l’oferta preventiva i educativa que el policia
tutor ens brinda, tenim la intenció d’anar realitzant unes activitats a l’escola amb caràcter bianual amb l’objectiu
bàsic de crear hàbits positius i actituds responsables de convivència, de qualitat de vida, de responsabilitat i, per
damunt de tot, de

seguretat viària.

Juntament amb la mestra d’educació física i en coordinació amb les tutores, s’organitzarien uns tallers a partir dels
quals la policia promourà continguts com :
-

Coneixement de l’entorn  i de la funció de la policia local
Normes per a ser un bon vianant.

Normes viàries i alguns senyals de circulació.
Civisme a la via pública

La circulació en bicicleta i patinet.
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 9. Seguiment i avaluació del Pla de Convivència
El seguiment i l’avaluació del Projecte de convivència corresponen a la direcció del centre, amb la col·laboració
de la comissió de convivència, el claustre i el suport del consell escolar. L’avaluació s'ha de fer a partir dels
indicadors d’avaluació elaborats per a cada objectiu específic.
Objectius:

Responsables:

Indicadors d’avaluació

Treballar per construir una escola per al benestar, on
tothom s’hi senti inclòs i es respectin les caractarístiques i
les necessitats de totes les persones que l’habiten.

Tot l’equip docent i la
comunitat en general

-

Enquesta famílies
Enquesta alumnes (Assemblea de
delegats i delegades)

Promoure la participació dels alumnes, les famílies i la Equip directiu
resta de la comunitat educativa, sensibilitzant-nos en la
importància de la competència social i la comunicació
fluida entre uns i altres.

-

Percentatge de participació de les
famílies a les diferents activitats de
centre.
Valoració activitats via Google
Forms.

Prevenir els conflictes i, quan se’n produeixin, facilitar-ne
una gestió positiva i constructiva.

-

Tot l’equip docent

-

-

-

Prevenir la violència per raó de gènere i l’assetjament
sexual

Comissió de
convivència, tot
l’equip docent i
comunitat educativa
en general

-

Nivell de participació a la bústia de
resolució de conflictes
Valoració de la nostra feina des del
ConvivÈxit.
Esborrany del Pla d’Acció Tutorial
Xerrada sobre la prevenció de la
violència de gènere.
Treball dins l’aula sobre l’equitat de
gènere.
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Així mateix, el Projecte de Centre Entre tots feim el món forma part del nostre full de ruta per anar integrant de
manera paulatina però constant la convivència al centre i a la comunitat. A la Programació General Anual
s’especifiquen uns objectius per al curs els quals s’hauran d’avaluar a la memòria que elaboram entre tots el mes
de juny.
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