
UNA INICIATIVA DE L’AMPA/AFA de...

 Quina necessitat havíem detectat?

INS El Joncar (Barcelona)

La Resolució ENS/585/2017 estableix l’elaboració i implementació del 
 en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de 

Centre. Des de l’AFA vam considerar que era fonamental que totes les famílies del 
centre s’hi impliquessin; de fet, el projecte de convivència del centre es basa en la 
implicació i compromís de tots els membres de la comunitat educativa 
(professorat, alumnat i famílies) reflectit en la carta de compromís educatiu 
aprovada pel Consell escolar. 



Projecte de 
Convivència

2. Descripció de la iniciativa:

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Vam crear, conjuntament amb el centre, la Comissió de Convivència (CC).



La CC està formada, ja des del seu inici, per famílies, alumnat i professorat (equip 
directiu i psicopedagoga del centre) i entre les seves funcions hi ha la de 
col•laborar en la planificació, l’aplicació i el seguiment del Projecte de convivència. 


En aquelles situacions que alteren les normes i/o de la convivència en el centre, 
els nois i noies implicats són convocats per la CC a fi de gestionar la resolució del 
conflicte. Aquesta resolució demana, d’una banda, que els implicats prenguin 
consciència de la situació i de la seva responsabilitat i, de l’altra, que explicitin el 
seu compromís per la millora, tot proposant objectius i actuacions personals. 
Quan convé, s’activa la mediació i la sanció (que sempre és reflexiva i reparadora). 






COMISSIÓ DE


CONVIVÈNCIA

L’AFA i les famílies ens hem implicat des del primer 
moment, oferint formació especialitzada a les mares i 
pares de la comissió, als mestres i a l’alumnat que exerceix 
el rol de mediador.



Hem fet quatre sessions de formació de 2 hores 
cadascuna, que han estat molt ben valorades tant per 
l’alumnat com per les famílies i mestres que hi van 
participar.
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3. Els principals resultats aconseguits:

Globalment, ha estat una eina útil per resoldre els conflictes sorgits. La nostra 
percepció és que cada vegada hi ha, a l’institut, més alumnat i més famílies 
compromeses en aquest tema. Pensem que és un èxit importantíssim, en un 
tema sobre el que hi tenim molta sensibilitat. Pensem que és un exemple positiu 
d’implicació de les famílies en el projecte educatiu del centre,  La Comissió de 
Convivència Considerem és, ara, una  eina potent per la gestió de conflictes; ajuda 
a crear una comunitat educativa compromesa en la seva resolució positiva i, el 
més important, ho fa amb la participació de totes les parts implicades.
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