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1. DADES DEL CENTRE
CODI
NOM
TITULARITAT
ADREÇA
ADREÇA ELECTRÒNICA

0808047
Puig Castellar
Públic
C/ Anselm de Rius 10
A8028047@xtec.cat

1. INTRODUCCIÓ
L'institut és el reflex de la societat i, alhora, un espai privilegiat on tots els ciutadans i
ciutadanes amplien els coneixements i refermen els hàbits de socialització i de relació
amb els altres que van poder adquirir a l'escola. Un dels objectius bàsics de l'institut ha de
ser continuar l'ensenyament i l'aprenentatge de la convivència, enfocada ara a unes altres
edats (l'adolescència i la primera joventut) amb unes característiques i una problemàtica
diferents de la infantesa, dotades d'una major consciència i d'un grau superior de
responsabilitat individual, procurant fomentar la convivència de mena educada, amable i
solidària, tant dintre l'institut com a fora.
Aquesta convivència ideal es fonamenta en els valors de la pluralitat, la participació
democràtica, la igualtat d’oportunitats, la inclusió, el respecte a la diferència, la gestió
positiva de conflictes i la cultura de pau.
Igualment, ha de comportar una consciència de la pròpia identitat que impliqui l’acceptació
de l’altre i també un sentit de pertinença i contribució personal a la societat.
Per educar en la convivència, cal posar l'accent en tot allò que ens uneix com a persones
més que en les diferències. Els lligams afectius són elements bàsics per a la construcció
de personalitats equilibrades. En la convivència no es dona un simple contacte passiu,
una coincidència en un espai; l'altre hi és present, ens importa i genera emocions i
sentiments.
D’altra banda, però, el conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d'una
societat oberta i complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la seva singularitat i amb
una gestió tan positiva com sigui possible. Aquests són els fonaments d'una educació
inclusiva i intercultural que ha de contribuir a garantir la igualtat i el respecte a la diversitat
en la societat, que volem cohesionada i no excloent.
El Pla de convivència aplega i estructura les accions que l'institut desenvolupa per
capacitar l'alumnat en particular i la comunitat educativa en general en el foment de la
convivència ideal i en la gestió positiva dels conflictes, i recull els mecanismes que
l'institut estableix a l'hora de resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i de
companyonia segura i saludable.
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2. CONTEXTUALITZACIÓ
Es un centre situat a Santa Coloma de Gramenet. En ell s'imparteixen estudis
d'Educació Secundària Obligatòria amb 4 línies (segons disponibilitat de
plantilla es realitza una ampliació sobre les línies legals per tal de poder baixar
la ratio i fer atenció inclusiva a l’aula), Batxillerat de 2 modalitats: ciències i
tecnologia, i humanitats i social, en horari intensiu, de 8 a 14:40h. Així mateix,
s'imparteixen estudis de cicles formatius, tant de grau mitjà com superior, de
les branques d'informàtica i comunicació i de gestió administrativa, tant en
horari de matí com de tarda. En aquest sentit el centre roman obert fins les 21
h de dilluns a dijous i fins les 20 h en divendres. Es disposa d'una xarxa wifi de
lliure accés, que assegura la suficient capacitat pel bon funcionament dels
aparells en línia.
El centre és catalogat de complexitat C per part del Departament
d'Ensenyament, degut a la quantitat d'immigració que rep durant el curs, per la
matrícula viva, i també pel context socioeconòmic mitjà-baix de moltes de les
famílies de procedència. És l'institut més antic de la zona, i tot i tenir unes
instal·lacions poc actualitzades, la seva situació, a prop de la Serralada de
Marina i del riu Besòs, fa que s'hi puguin realitzar activitats transversals
variades i en contacte amb la natura
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3. NORMATIVA
La 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.
La 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 inclouran a la programació general anual el seu
pla de convivència i totes aquelles actuacions i activitats programades per al foment de la
convivència escolar.
La 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.
El 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.
El 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.
La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la

implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins el marc del
Projecte educatiu de centre, 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.

Codi doc.: Pla Conv.

Data de revisió: 03/12/2020

6/20

A més d’aquesta normativa general, a cada tema que es desenvolupa en el projecte de
convivència es recull una normativa específica.
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4. PRINCIPIS QUE ORIENTEN L’ACCIÓ
Els principis d’actuació del Pla de convivència són:
•

La participació i la corresponsabilització de la comunitat educativa i dels

agents educatius de l’entorn per tal d’aconseguir una actuació compartida i coherent,
eficaç i
eficient, fonamentada en una cultura fonamentada en el diàleg i que sigui intercultural,
basada en l’acord i la norma i concretada amb fermesa, rigor i afecte.
•

L’actuació global i integral perquè amb mesures parcel·lades no s’aconsegueix

un clima necessari per a la convivència. Cal un plantejament integral i coordinat de tota
la comunitat educativa, partint d’un procés d’aprenentatge col·lectiu i amb una
organització que gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos.
•

La descentralització perquè cal que les decisions siguin contextualitzades. El

pla de convivència ha de respondre a una necessitat percebuda col·lectivament, ha de
ser flexible i ha de ser fruit d’un procés d'aprenentatge dels diferents agents educatius.
•

La normalitat, per tal d’adoptar, sempre que sigui possible, les propostes més

clares, més properes i més integradores.
•

La millora constant de les actuacions, a fi de donar una resposta ajustada a

les necessitats més greus i més urgents i establir els instruments i els indicadors que
permetin anar ajustant les estratègies, les actuacions i els recursos per a la consecució
dels objectius.
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5. MISSIÓ I OBJECTIUS GENERALS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA

6.1. MISSIÓ

El Pla de convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral
de tot l’alumnat.
6.2. OBJECTIUS GENERALS

Implicar tota la comunitat educativa en la implementació del Pla
Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat.
Ajudar cada alumne/a a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
Garantir l’aplicació ferma i flexible de les normes.
Fomentar la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que
fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.

OBJECTIUS GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1.1
Sensibilitzar la comunitat escolar de la necessitat d'elaborar
un Projecte de convivència amb la implicació i el compromís de
1. Assegurar i garantir la partots els agents educatius.
ticipació, la implicació i el
1.2
Elaborar una diagnosi participativa sobre la situació de la
compromís de tota la comunicon- vivència en el centre.
tat escolar
1.3
Crear els espais necessaris per afavorir la participació dels
dife- rents sectors de la comunitat en l'elaboració del projecte.
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2. Ajudar cada alumne a
rela- cionar-se amb si
mateix, amb els altres i amb
el món.
3. Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de
l'alum- nat en un marc de
valors compartits.

2.1 Potenciar les competències socioemocionals.
2.2
Potenciar les habilitats i competències necessàries per a
la gestió positiva dels conflictes.
2.5 Educar en el valor de la norma i potenciar la participació de
l'alumnat en la seva elaboració.
3.1 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres de la comunitat escolar.
3.4 Potenciar l'educació intercultural.

5. Fomentar una cultura de la
pau i la no-violència, junta5.2 Formar les persones perquè siguin capaces d'informar-se, enment amb els valors que fan
tendre i analitzar críticament situacions de conflicte social, de viopossible preservar i enriquir la lència i de pau.
vida de totes les persones
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7. ESTRUCTURA DEL PLA DE CONVIVÈNCIA

7.1. NIVELLS D’ACTUACIÓ
El plantejament global del nostre Pla comporta abordar-lo des dels nivells següents:
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8. VALOR I ACTITUDS
Valors i actituds que considerem bàsics perquè tot l'alumnat sigui competent en la
relació amb si mateix, amb els altres i amb el món per tal d’aconseguir l’èxit acadèmic,
personal, social i laboral.
8.1. Coeducació
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8.2. Educació intercultural
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8.3. Educació per la Pau i educació Socioemocional
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8.4. Educar en l’esforç i la gestió positiva dels conflictes, inclusió
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9. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Quan es produeixen situacions que atempten contra la convivència calen mecanismes
d'actuació. D’acord amb un model integrat de resolució dels conflictes, entenem que
l'objectiu d'aquests mecanismes és recuperar la relació entre les parts, reparar els danys
causats i fer entendre el sentit i la necessitat de respectar les normes.
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10. ABSENTISME
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11. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

11.1. Acollida i organització
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11.2. Estructura i gestió de recursos Norma
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11.3. Participació
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