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1. Estat de la qüestió
La convivència/violència avui
Una realitat viscuda i preocupant
Educar per a la convivència

Violència escolar: un calaix de
sastre
Algunes classificacions

Per què hi ha violència als centres?
5 àmbits causals
Multicausalitat

N’hi ha tanta com se sent a dir?
Molts estudis amb resultats confusos
No compartim la visió tremendista
Cal dur a terme accions de prevenció i
intervenció adequades a cada context

2. La millora de la convivència
2.1. De l’alarma social al
reconeixement legal
La convivència a la LOE
Els Plans de Millora de la
Convivència
2.2. Partir de la situació de cada
centre
Diagnòstic de necessitats
Adequació a les possibilitats
2.3. Motivació per al canvi
Millora del clima de centre
Satisfacció/benestar professional
Educar per a la convivència

3. El Pla de Convivència
Possibilitats i limitacions de la planificació

1. Dimensió educativa
Programes preventius
2. Dimensió professional
Desenvolupament de competències
professionals
Delimitació de funcions: generalització
vs especialització
3. Dimensió comunitària
Treballs col.laboratiu amb les famílies
Participació i implicació de l’alumnat
Coordinació amb entitats socials
4.- Dimensió normativa
Abordatge conductes antisocials
5.- Dimensió organitzativa
Delimitació de funcions i tasques

4. Con fer-ho?
El procés de millora
4.1. La gestió dels Plans de
Convivència: de la planificació a la millora
4.2. Alguns riscos
4.3. Alguns treballs de GROC

4. Elaboració del Pla
de Convivència
SENSIBILITZACIÓ
Primera Presa de Decisió
Grau de predisposició comunitària
Confiança en l’equip impulsor per planificació

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

FACTORS A CONSIDERAR

4.2. Elaboració del PdC
Sensibilització
SENSIBILITZACIÓ
Repercus
-sions en
la vida
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centre
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externs
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4.3. Elaboració del PdC
Planificació
PLANIFICACIÓ
Establir
objectius
de
millora

Plans
d’Acció
Delimitar
actuacions

Interelacions
entre objectius
i actuacions

Temps
Recursos

Delimitació de
tasques i
responsabilitats
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4.4. 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

5. Alguns treballs de GROC
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