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evitar que les nostres 
diferències ens 
separin
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ALUMNES
 Representats 

   d’alumnes

COMISSIÓ DE 
CONVIVÈNCIA

FAMILÍES
 Representats 

   de famílies

COORDINADORS
 Coordinador/a EI
 Coordinador/a EP
 Coordinador/a ESO 1-3
 Coordinador/a ESO 4 

   i BATX
 Coordinador/a EP CI
 Coordinador/a EP-CM
 Coordinador/a EP-CS

EQUIP DE 
CONVIVÈNCIA
 Equip d’orientació
 Professor/a ESO/BATX
 Mestre/a EP
 Mestre/a EI 
 Tutor/a de l’aula d’acollida

PERSONAL NO DOCENT
 Coordinador/a menjador
 Coordinador/a poliesportiu
 Auxiliar d’educació especial
 Tècnic/a en educació infantil
 Infermer/a

El PdC és un document que entra a formar part 
del Projecte Educatiu de Centre i la seva finali-
tat és contribuir a la bona convivència de tota 
la comunitat educativa. En aquest document es 
recullen:

  Totes les mesures de prevenció que l’escola 
adopta per evitar situacions conflictives.

  Pautes per identificar, valorar i intervenir 
davant d’una situació que altera la bona 
convivència de l’escola.

LA COMISSIÓ 
DE CONVIVÈNCIA
La Comissió de Convivència és un equip format 
per representants de diferents components de 
la comunitat educativa: famílies, equip docent, 
alumnes i personal no docent.
Les funcions de la Comissió són elaborar, im-
plementar i revisar totes les mesures educatives 
necessàries per contribuir a la bona convivèn-
cia del centre.

  Potenciant l’educació en valors com a 
contingut transversal.

  Incorporant tallers i activitats de prevenció 
sobre educació en la salut, coeducació, 
educació afectivosexual, etc.

  Celebrant el 21 de maig. Dia mundial de la 
diversitat cultural (amb activitats per 
a tota l’escola).

  Programant i realitzant reunions de 
convivència amb diferents equips de la 
comunitat educativa.

  Rebent formació sobre els diferents 
continguts del PdC.

  Implementant el Pla de Mediació per 
gestionar i resoldre positivament els 
conflictes que sorgeixen en el dia a dia de 
l’escola.

COM HO ACONSEGUIM?

ASPECTES 
DE CONVIVÈNCIA 

DEL CENTRE

Coeducació

Inclusió

Educació en la 
responsabilitat

Educació per la 
Pau

Resolució positiva 
de conflictes

Educació en el 
respecte

Educació 
afectivosexual

Educació
socioemocional

Mediació

Interculturalitat

DIRECTOR 
DEL 
CENTRE

EL PROJECTE 
DE CONVIVÈNCIA (PdC)

  Promoure actituds i relacions positives entre 
tots els membres de la comunitat educativa.

  Fomentar la cultura de la Pau i de la No 
Violència.

  Impulsar l’educació socioemocional.
  Potencar l’educació per la salut.
  Dotar a l’alumnat d’estratègies per a la 
gestió positiva dels conflictes.

  Facilitar tallers i activitats per promoure 
l’educació en valors.

  Gestionar i intervenir, si s’escau, en les 
situacions que alteren la bona convivència 
del centre.

OBJECTIUS DEL PROJECTE


