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La convivLa convivèència/violncia/violèència avuincia avui
Una realitat viscuda i preocupantUna realitat viscuda i preocupant
Educar per a la convivEducar per a la convivèènciancia

ViolViolèència escolar: un calaix de ncia escolar: un calaix de 
sastresastre
Algunes classificacions Algunes classificacions 

Per quPer quèè hi ha violhi ha violèència als centres?ncia als centres?
5 5 ààmbits causalsmbits causals
MulticausalitatMulticausalitat

NN’’hi ha tanta com se sent a dir?hi ha tanta com se sent a dir?
Molts estudis amb resultats confusosMolts estudis amb resultats confusos
No compartim la visiNo compartim la visióó tremendistatremendista
Cal dur a terme accions de prevenciCal dur a terme accions de prevencióó i i 
intervenciintervencióó adequades a cada contextadequades a cada context

1. Estat de la q1. Estat de la qüüestiestióó



2. La millora de la conviv2. La millora de la convivèènciancia

2.1. De l2.1. De l’’alarma social al alarma social al 
reconeixement legalreconeixement legal

La convivLa convivèència a la LOEncia a la LOE

Els Plans de Millora de la Els Plans de Millora de la 
ConvivConvivèènciancia

2.2. Partir de la situaci2.2. Partir de la situacióó de cada de cada 
centrecentre

Diagnòstic de necessitats Diagnòstic de necessitats 

AdequaciAdequacióó a les possibilitatsa les possibilitats

2.3. Motivaci2.3. Motivacióó per al canviper al canvi

Millora del clima de centreMillora del clima de centre

SatisfacciSatisfaccióó/benestar professional/benestar professional

Educar per a la convivEducar per a la convivèènciancia



3. El Pla de Conviv3. El Pla de Convivèènciancia
Possibilitats i limitacions de la planificaciPossibilitats i limitacions de la planificacióó

1. Dimensi1. Dimensióó educativaeducativa

Programes preventiusProgrames preventius

2. Dimensi2. Dimensióó professionalprofessional

Desenvolupament de competDesenvolupament de competèències ncies 
professionalsprofessionals

DelimitaciDelimitacióó de funcions: generalitzacide funcions: generalitzacióó
vsvs especialitzaciespecialitzacióó

3. Dimensi3. Dimensióó comunitcomunitààriaria

Treballs col.laboratiu amb les famTreballs col.laboratiu amb les famíílieslies
ParticipaciParticipacióó i implicacii implicacióó de lde l’’alumnatalumnat
CoordinaciCoordinacióó amb entitats socialsamb entitats socials

4.4.-- DimensiDimensióó normativanormativa

Abordatge conductes antisocialsAbordatge conductes antisocials

5.5.-- DimensiDimensióó organitzativaorganitzativa

DelimitaciDelimitacióó de funcions i tasques de funcions i tasques 



4. Con fer4. Con fer--ho?ho?
El procEl procéés de milloras de millora

4.1. La gesti4.1. La gestióó dels Plans de dels Plans de 
ConvivConvivèència: de la ncia: de la planificaplanifica--
cicióó a la milloraa la millora

4.2. Alguns riscos4.2. Alguns riscos

4.3. Alguns treballs de GROC4.3. Alguns treballs de GROC



4.4. ElaboraciElaboracióó del Pla del Pla 
de Convivde Convivèènciancia

SENSIBILITZACIÓ

PLANIFICACIÓ

FACTORS A CONSIDERAR

Primera Presa de Decisió
Grau de predisposició comunitària
Confiança en l’equip impulsor per planificació

Segona Presa de Decisió
Expressió del grau d’implicació.
Adopció



4.2. Elaboraci4.2. Elaboracióó del del PdCPdC
SensibilitzaciSensibilitzacióó

SENSIBILITZACIÓ
Repercus
-sions en 

la vida 
diària del 

centre

Repercus-
sions en la 
satisfacció
professio-
nal dels 
docents

Què s’hi 
pot fer?

Conèixer 
experiènci
es d’altres 

centres

Hi ha algú
disposat a 

fer-hi 
quelcom?

Incentius 
externs

Possibi-
litats

organit-
zatives

Repte 
Comunitari

PRIMERA PRESA DE 
DECISIÓ COMUNITÀRIA



4.3. Elaboraci4.3. Elaboracióó del del PdCPdC
PlanificaciPlanificacióó

PLANIFICACIÓ
Establir 

objectius
de

millora

Interelacions
entre objectius 

i actuacions

Delimitar 
actuacions

Delimitació de 
tasques i 

responsabilitats

Plans 
d’Acció

Temps
Recursos

SEGONA PRESA DE 
DECISIÓ COMUNITÀRIA



4.4. Factors a considerar4.4. Factors a considerar

Lideratge del procés
Equip impulsor
Formació, composició, reconeixement

Planificació participativa
Informació i feed-back constant en la

planificació

Realisme
Adequació a les possibilitats de cada centre

Dimensió temporal
Avenç lent però continuat en el temps
Percepció de millora col.lectiva: autoestima

Atenció a les persones
Conèixer la disposició de cadascú. 
Posar èmfasi en la dimensió col.lectiva
Acceptar que hi haurà diversos graus d’adhesió
Preveure les dificultats i buscar solucions
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5. Alguns treballs de GROC5. Alguns treballs de GROC
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