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Objectiu bàsic: 

Contribuir a l’èxit 

personal, acadèmic, 

social i laboral de tot 

l’alumnat. 
 



Objectius generals: 
 Elaborar un projecte global amb la participació de tota la 

comunitat educativa per tal de gestionar i orientar les actuacions i 
els processos. 

 Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat. 

 Ajudar a cada alumne/a a relacionar-se amb ell mateix, amb els 
altres i amb el món. 

 Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius 
en la millora de la convivència en el centre i l’entorn. 

 Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes. 

 Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió 
del conflicte. 

 Contribuir a 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. 
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Àmbits d’actuació 

Actuacions a l’aula 

Actuacions al centre 

Actuacions a l’entorn 



Acollida 
 Acollir als nous membres de la comunitat 

educativa i fer-los partícips dels projectes 

que es desenvolupen al centre. 
 Aplicar mesures metodològiques, d’organització i de 

recursos. 

 Implicar el claustre. 

 Sensibilitzar l’AMPA. 

 Participar en les activitats municipals que contemplin la 
competència social. 



Coeducació 

 Promoure una acció educativa que 

potencia la igualtat real d’oportunitats 

entre nois i noies. 
 Usar el llenguatge inclusiu a l’aula. 

 Incloure-la en totes les activitats. 

 Fomentar el respecte i la companyonia, tenint en compte 
les diferències. 

 Conscienciar a tota la comunitat educativa. 

 Participar en les activitats municipals que contemplin la 

coeducació. 

 



Competència social 

 Fomentar les habilitats cognitives i 

emocionals que possibiliten el 

desenvolupament personal i la vida en 

societat. 
 Planificar activitats on es treballi la competència social. 

 Implicar el claustre en el treball de la competència social. 

 Sensibilitzar l’AMPA. 

 Participar en les activitats municipals que contemplin la 

competència social. 

 

 



Comunicació 

 Saber expressar i entendre diferents 

discursos. És imprescindible per expressar 

emocions, pensaments i vivències, així 

com potenciar l’autoestima, l’empatia, el 

respecte, l’esperit crític, ser assertiu.... 
 Organitzar activitats on es treballi la comunicació. 

 Potenciar la comunicació. 

 Conscienciar les famílies de la importància de la 

comunicació. 

 Participar en les activitats municipals que contemplin la 
comunicació. 

 

 



Educació emocional 
 Potenciar la intel·ligència emocional per facilitar el desenvolupar-se a la 

vida. 

 Treballar les cinc habilitats: reconèixer els sentiments propis i administrar-

los, l’automotivació, reconèixer les emocions dels altres i l’empatia. 

 Donar importància a la relació afectiva mestre/a alumne/a mitjançant 

l’afecte i la cordialitat. 

 Desenvolupar l’autonomia dels nostres alumnes fent-los protagonistes 

dels seus aprenentatges. Promoure espais de reflexió sobre els seus 

aprenentatges, autoavaluació. 

 Afavorir el creixement de l’autoestima dels nostres alumnes fomentant 

l’esforç; cada situació conflictiva és una possibilitat per aprendre, créixer 

personalment i fer-se’n responsables. 

 Promoure activitats que ajudin els alumnes a créixer emocionalment i que 

desenvolupin el lligam afectiu. 

 Sensibilitzar el claustre per tal que es treballi l’educació emocional en tots els 

àmbits. 

 Participar en totes les activitats municipals que contemplin l’educació emocional. 

 



Educació per la pau 

 Fomentar una cultura de pau i no 

violència, juntament amb els valors que 

fan possible preservar i enriquir la vida de 

totes les persones. 
 Establir els valors de la cultura per la pau com a eix 

vertebrador de totes les activitats de l’aula. 

 Sensibilitzar el claustre. 

 Participar en les activitats que organitzi el municipi 

que fomentin l’educació per la pau. 



Inclusió 

 Oferir a tots els infants expectatives d’èxit 

educatiu, independentment de les seves 

característiques. 
 Contemplar la inclusió en tots els aspectes de la vida 

escolar. 

 Acordar les estratègies per assegurar la millora 

competencial dels nostres alumnes. 

 Sensibilitzar el claustre i l’AMPA  

 Participar en les activitats del municipi que 

contemplin la inclusió.. 

 



Mediació  

 Arribar a un acord consensuat i 
cooperatiu per gestionar els conflictes 
entre persones que mantenen una 
relació quotidiana. 

 Crear estratègies efectives de resolució de conflictes 
i aplicar-les com a procés educatiu. 

 Oferir-la com a alternativa a la sanció o, amb 
posterioritat, com a estratègia de reparació o de 
reconciliació per restablir la confiança. 

 Seguir el protocol de resolució de conflictes . 

 Promoure la participació de les famílies en la 
resolució positiva de conflictes. 

 

 


