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0.0.-- PrePreààmbul mbul (5(5’’))

1.1.-- La convivLa convivèència/ncia/
violviolèència avui ncia avui (15(15’’))

2.2.-- El Pla de ConvivEl Pla de Convivèència ncia (15(15’’))

3.3.-- ElaboraciElaboracióó del del PdCPdC (20(20’’))

4.4.-- Col.loquiCol.loqui (15(15’’))

5.5.--Alguns treballs de Alguns treballs de 
GROC GROC –– Oferiment Oferiment (5(5’’))

1. Parts de la sessi1. Parts de la sessióó



ConvivConvivèència/violncia/violèència avuincia avui
Una realitat viscuda i preocupantUna realitat viscuda i preocupant
De lDe l’’alarma social al reconeixement legalalarma social al reconeixement legal

Realitat heterogRealitat heterogèènia: calaix de sastrenia: calaix de sastre

En general, quEn general, quèè ss’’ha fet fins ara?ha fet fins ara?
Enfocament sociològics. Descriptius.Enfocament sociològics. Descriptius.

Per a quPer a quèè serveixen?serveixen?

Enfocaments educatiusEnfocaments educatius
Programes preventiusProgrames preventius

Enfocaments normatiusEnfocaments normatius
Tapar esquerdes dTapar esquerdes d’’un vaixell que fa aigun vaixell que fa aigüüeses

El repte fonamental El repte fonamental éés organitzatius organitzatiu
La millora no La millora no éés possible sense les persones.s possible sense les persones.
La implicaciLa implicacióó/participaci/participacióó dels docentsdels docents

ProcProcéés singular, s singular, úúnic i intransferiblenic i intransferible
El mite de les El mite de les ““bones prbones prààctiquesctiques””
AdequaciAdequacióó a les possibilitatsa les possibilitats

2. La conviv2. La convivèència, avuincia, avui

La violLa violèència, avuincia, avui



Principals dificultats percebudes pels directius en 

l’impuls de projectes de millora de la convivència en 

els centres educatius. Girona, novembre 2006



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 tasquesde funcions i tasques
CoordinaciCoordinacióó de les actuacions de les actuacions 



4. Elaboraci4. Elaboracióó 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



4.1.4.1. ElaboraciElaboracióó 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



4.2.4.2. ElaboraciElaboracióó 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



4.3. Factors a considerar4.3. 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



Alguns treballs de GROCAlguns treballs de GROC
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Si penseu que, juntament amb els Si penseu que, juntament amb els 
companys de GROC, podem ajudarcompanys de GROC, podem ajudar--

vos en alguna cosa, ens trobareu a ...vos en alguna cosa, ens trobareu a ...

joan.teixido@udg.edujoan.teixido@udg.edu

Moltes grMoltes grààcies!cies!


