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OBJECTIUS GENERALS (Departament d’Educació)
OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

a) Assegurar i garantir la participació, la implicació
i el compromís de tota la comunitat escolar.

b) Ajudar l’alumnat a relacionar-se amb si mateix,
amb els altres i amb el món.

c) Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat
en un marc de valors compartits.

d) Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg
com a eina bàsica en la gestió del conflicte.

e) 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 ESPECÍFICS I INDICADORS D’AVALUACIÓ
a) Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís
de tota la comunitat escolar.

Objectius específics

Indicadors d’avaluació
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b) Ajudar l’alumnat a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.

Objectius específics

Indicadors d’avaluació
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c) Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc
de valors compartits.

Objectius específics

Indicadors d’avaluació
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d) Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica
en la gestió del conflicte.

Objectius específics

Indicadors d’avaluació
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e) 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 específics

Indicadors d’avaluació

14



MESURES O ACTUACIONS TEMPORITZADES
Valors i actituds convivencials
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Resolució de conflictes
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Marc organitzatiu i de gestió del centre



ALTRES

18


	Campo de texto 140: ESCOLA ROCAPREVERA
	Campo de texto 141: 2020-2021
	Campo de texto 69: 
	Codi: 08030534
	Nom: ESCOLA ROCAPREVERA
	Titularitat: ASSOCIACIÓ PARES I MARES ESCOLA ROCAPREVERA
	Adreça electrònica: esc-rocaprevera@xtec.cat
	Adreça: CARRER ESTUDIS, 7. TORELLÓ
	Telèfon: 93 859 06 30
	Pàgina web: www.rocaprevera.cat
	Contextualització: L'Escola Rocaprevera és una escola amb molts anys d'història. Es va funda l'any 1889 i des de llavors ha aconseguit adaptar-se als diferents canvis que ha comportat la societat. Actualment és una escola gestionada per l'associació de pares i mares de l'escola, catalana, laica i democràtica. La finalitat principal de l'escola és educar als nostres alumnes de manera integral en valors i competències, perquè tinguin recursos per a desenvolupar-se personal i socialment.El nostre propòsit és que els alumnes aprenguin dins d'un marc pedagògic innovador i que comparteixin coneixements i experiències que els facin ciutadans compromesos i responsables.Entenem que l'Escola és el lloc de desenvolupament de les competències socials de l'infant, juntament amb l'entorn on viuen, donant la base eficaç i crítica que els faciliti la inserció plena amb tots els drets i deures individuals i col·lectius, a la societat i els permeti la possibilitat d’implicar-se en la transformació qualitativa del seu propi medi.Creiem que l'Escola ha d'estar integrada per una comunitat educativa en la qual la família, educadors, alumnes i personal no docent, cadascú en funció de les seves atribucions i responsabilitats, trobin vies obertes per a una participació i intercomunicació permanents.Considerem l'Escola com un servei públic fonamental i, per tant, no ha d'ésser en cap cas font de beneficis ni instrument de influència ideològica per part de ningú.Els pares tenen la primacia en l'educació: tenen el dret i el deure d'educar els seus fills segons llurs pròpies conviccions ideològiques. Els educadors han d’ésser extraordinàriament respectuosos amb aquestes conviccions arrelades a la família, la terra i la tradició.
	Valors i actituts convivencials: 1. Creació i dinamització de la Comissió de Convivència.2. Creació de mecanismes d'avaluació i registre de les actuacions en matèria de convivència que es realitzen a nivell d'aula i de centre.3. Disseny d'un projecte internivells d'educació socioemocional i de valors.4. Formació del professorat i l'alumnat en temes d'educació socioemocional.5. Incloure en el Pla d'acollida actuacions per promoure la inclusió escolar i social de tot l'alumnat. 
	Resolució de conflictes: 1. Elaborar un projecte de mediació de centre.2. Impulsar la implementació de programes que promoguin la participació de l'alumnat en la prevenció dels conflictes.3. Donar a conèixer a l'equip docent els protocols d'intervenció enfront els conflictes lleus i les conductes disruptives que tenen lloc a l'aula.4. Donar a conèixer a les famílies les NOFC i les conseqüències previstes pel seu incumpliment (mesures correctores i sancions).5. Dur a terme accions i facilitar espais per ajudar a l'alumnat a reflexionar, després d'un conflicte, sobre les possibles alternatives i les seves conseqüències.6. Establir mesures d'atenció individualitzada per alumnat amb conductes disruptives .
	Altres: llll
	Marc organitzatiu i de gestió de centre: 1. Dissenyar un sistema d'avaluació que permeti valorar la participació de les famílies en els projectes globals de centre (assistència reuniosn, assemblea,...)2. Dissenyar, conjuntament amb l'AMPA estratègies per promoure la participació de les famílies en la gestió del centre.3. Incloure en el Pla de formació de centre, actuacions formatives de gestió d'aula efectiva orientada al bon clima d'aula del professorat.4. Difondre les normes de convivència amb un llenguatge que sigui accessible a totes les persones de la comunitat escolar. 5. Donar a conèixer les conseqüències de l'incompliment de la norma a l'alumnat.6. Dotar d'hores de coordinació entre el professorat per millorar la gestió.
	Punts forts 1: 1. Ens coordinem amb les administracions locals per facilitar l'acollida dels nous membres de la comunitat escolar.2. Recollim el valor del respecte en els documents de centre.3. Disposem d'espais i canals de comunicació amb les famílies.4. Promovem la inclusió a l'aula de tot l'alumnat.5. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per educar en la pau i els drets humans.6. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per educar emocionalment l'alumnat.7. Fomentem, dins de la comunitat escolar, una actitud de respecte envers l'alumnat, el professorat i l'entorn.8. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per educar l'alumnat en l'esforç i la responsabilitat.
	Punts forts 2: 1. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes perquè l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera postiva.2. Intervenim de forma ràpida i efec tiva davant de qualsevol conflicte.3. Detectem els conflictes que es donen a l'aula.4. Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i donar resposta als conflictes lleus/greus que es puguin donar amb l'alumnat del centre.5. Treballem amb l'alumnat la prevenció dels conflictes a l'aula.6. Sensibilitzem al claustre en la necessitat d'educar en la gestió positiva dels conflictes.7. Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament d'Educació.
	Punts febles 3: 1. No disposem de mecanismes d'avaluació objectius que permetin recollir el grau de participació i implicació de famílies i alumnat.2. A nivell organitzatiu, ens manquen recursos humans per poder disposar de temps per coordinació i gestió de temes transversals (educació emocional, prevenció i resolució de conflictes,....)3. Manca d'un projecte engrescador per implicar a les famílies en la vida del centre.
	Punts forts 3: 1. Apliquem, criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin un bon clim a de centre.2. Fromem part d'una xarxa educativa per impulsar la innovació educativa i la millora de les competències personals i acadèmiques de l'alumnat.3. Organitzem l'aula en funció de l'alumnat.4. Ens coordinem amb l'adminsitració local per promoure la participació de la comunitat escolar en proejctes comunitaris.5. Estimulem la participació de l'alumnat en el seu propi procés educatiu com, per exemple, en el seguiment i en l'avaluació de les activitats a l'aula.6. Sensibilitzem el claustre sobre la importància de la participació i implicació de la comunitat escolar en els processos educatius.7. Tenim en compte els recursos de l'entorn en la tasca educativa.
	Punts febles 2: 1. No disposem de mecanismes d'avaluació objectiva del funcionament dels processos d'educar en la gestió positiva dels conflictes.2. Manca un pla de formació dirigit al professorat per tal que sigui competent per formar i a l'hora gestionar de forma positiva els conflictes.3. Manca un projecte de mediació que orienti i organitzi les actuacions corresponents per a tots els membres del centre.
	Punts febles 1: 1. No disposem de mecanismes adient per avaluar de forma objectiu els processos que tenen a veure amb el clima de centre i la convivència.2. No disposem de mecanismes adients per avaluar de forma objectiva les mesures destinades a fomentar l'educació socioemocional entre la comunitat escolar.3. Manca una formació dirigida a la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potencïïn l'educació socioemocional.4. Manca establir una línia de centre, que inclogui les diferents etapes i que tenen a veure amb l'educació en valors.
	Objectius específics 1: 1. Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.2. Incrementar la formació de la comunitat escolar en relació amb la convivència.3. Crear els espais necessaris per afavorir la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar.4. Garantir l'óptima incorporació dels nous membres de la comunitat escolar.
	Objectius específics 2: 1. Potenciar les competències socioemocionals.2. Potenciar la competència social i ciutadana de l'alumnat.3. Potenciar les habilitats i competències necessàries per a la gestió positiva de conflictes.4. Educar infants i joves en el desenvolupament d'uns valors instrumentals (respecte, esforç, responsabilitat, etc) que els permetin formar-se com a futurs ciutadans responsbles i compromesos.
	Objectius específics 3: 1. Garantir l'òptima incorporació dels nous membres de la comunitat escolar.2. Promoure la cultura inclusiva que respecti i valori les diferències en un marc de valors compartits.3. Potenciar l'educació intercultural.4. Promoure la participació de l'alumnat en les activitats complementàries, extraescolars i de lleure educatiu d'entorn.
	Objectius específics 4: 1. Sensibilitzar la comunitat escolar en la importància del valor del diàleg i la gestió positiva de conflictes.2. Organitzar el servei de mediació al centre amb la participació dels diferents membres de la comunitat escolar. 3. Potenciar les habilitat i competències necessaries per a la gestió positiva dels conflictes.
	Objectius específics 5: 1. Formar persones que siguin capaces d'informar-se, entendre i analitzar criticament situacions de conflicte social, de violència i de pau.2. Participar en iniciatives i projectes compromesos en la cultura de la pau.3. Afavorir, canals de comunicació del centre educatiu com a elements facilitasors de la convivència i el clima escolar.
	Indicadors d'avaluació 1: 1. Existència de la comissió de convivència. Nombre de reunions/periodicitat de la comissió de convivència.2. Oferta d'accions formatives en matèria de convivència adreçades als diferents sectors de la comunitat escolar. Percentatge de professorat format en temes de convivència. 3. Existència de comissions mixtes entre els diferents sectors de la comunitat escolar per anar fent seguiment del clima de convivència escolar.4. Revisió i difusió dels protocols d'acollida. 
	Indicadors d'avaluació 2: 1. Inclusió en el currículum d'accions per potenciar les competències socioemocionals de l'alumnat. Inclusió en el Pla d'acció tutorial d'actuacions per desenvolupar les competències socioemocionals de l'alumnat.2. Inclusió en el currículum d'accions orientades a potenciar l'anàlisi crítica i la presa de decisions. Inclusió en l'acció tutorial d'accions orientades a potenciar l'análisi crítica i la presa de decisions. Nombre d'alumnes que realitza el servei comunitari.3. Inclusió, en el Pla d'acció tutorial d'actuacions per treballar la gestió positiva de conflictes. Relació d'estratègies del centre que afavoreixin la gestió positiva dels conflictes (racó de diàleg, servei de mediació, tutoria compartida,...)4. Relació d'actuacions orientades a l'educació en valors. Relació d'actuacions que promouen l'ajuda entre iguals en el centre.
	Indicadors d'avaluació 3: 1. Protocol d'acollida de nous membres a la comunitat escolar. Relació d'accions orientades a fomentar el coneixement mutu. Relació d'accions per visibilitzar les diferents cultures existents al centre. 2. Relació d'estratègies metodològiques a l'aula que afavoreixein la interrelació dels alumnes. 3. Incorporació de la perspectiva intercultural a les àrees o matèries del currículum. 4. Percentatge d'alumnes que realitzen activitats complementàries en el centre. 
	Indicadors d'avaluació 4: 1. Relació d'actuacions de sensibilització portades a terme en el centre.2. Existència d'un servei de mediació en el centre. Sectors de la comunitat escolar que participen en el servei de mediació. Nombre de casos atesos en el servei de mediació.Percentatge de casos atesos resolts. 3. Inclusió en el Pla d'acció tutorial d'actuacions per treballar la gestió positiva de conflictes. Relació d'estratègies del centre que afavoreixen la gestió positiva dels conflcites (racó de diàleg, servei de mediació, tutoria compartida, pràctiques restauratives,...) 
	Indicadors d'avaluació 5: 1. Incorporar en el currículum con tinguts sobre els drets humas i la comprensió crítica del món. Percentatge de professorat format sobre drets humas i cultura de la pau.2. Relació d'iniciatives en les quals participa el centre.3. Relació d'eines i canals de comunicació del centre que afavoreixin la comunicació entre els diversos sectors de la comunitat escolar (tauler de novetats, correu electrònic, bústia de suggeriments,...)


