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CENTRES PER LA CONVIVÈNCIA 

 Del Certamen de treballs per la Convivència i els Drets Civils als Centres per la 

Convivència i la Xarxa de Centres per la Convivència de Santa Coloma de 

Gramenet 

 

1. ANTECEDENTS I CONTEXT 

El Servei de Convivència de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet té com a 

objectiu general la promoció de la convivència, mitjançant programes i projectes de 

sensibilització, dinamització i formació capaços de produir processos de transferència 

de coneixements i apoderament de les persones, i la creació d’espais socials de 

col·laboració i sostenibles. 

Des de fa uns anys, Ajuntament i Centres de Secundària hem estat treballant 

conjuntament temes relacionats amb la convivència, els prejudicis, la gestió 

positiva de conflictes, la diversitat (tot tipus), aprendre a combatre els 

assetjaments, etc. Primer a través del Programa d’Activitats Educatives 

Complementàries (PAEC) i, els darrers 6 anys, a través del Certamen de Treballs de 

Convivència  i Drets Civils. 

Els futurs Projectes de Convivència, d’acord amb les directrius del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat1, representen una nova oportunitat per a continuar 

treballant per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. Així, l’Ajuntament, des 

de l’Àrea d’Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports, i  amb 

el suport de l’Institut Català d’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona, 

valora i planteja que els recursos i instruments municipals i de ciutat, es posin a 

disposició d’aquest nou marc normatiu i, més important encara, a disposició de les 

necessitats i les realitats de cadascun dels centres docents i la seva relació amb 

l’entorn i les polítiques públiques de convivència de Santa Coloma de Gramenet.  

 

 

 

                                                             
1 RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de 

Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre. 



Servei de Convivència 

 
 
 
Àrea d'Educació, Drets Socials, Infància,  
Joventut i Esports 
Servei de Convivència 

2 
Procés de construcció dels Centres per la Convivència i la Xarxa de Centres per la Convivència 

 

2. EL SERVEI DE CONVIVÈNCIA I ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA DE SANTA 

COLOMA DE GRAMENET  

 

El Certamen de Treballs de Convivència i Drets Civils ha estat una proposta 

socioeducativa, que ha cercat el compromís dels i les joves,  per la promoció de 

l'autocrítica, i d'actitud oberta i flexible. A través de la recerca, la reflexió i el treball 

en equip, s’ha treballat la presa de consciència de les realitats culturals i socials 

diverses, de les desigualtats de gènere i dels conflictes intergeneracionals, entre 

altres.  

 

El certamen facilita l'anàlisi, la recerca i la reflexió dels i les joves sobre les seves 

dificultats de convivència.  Ha estat un mitjà per a la millora dels seus recursos 

personals, de la gestió de situacions que puguin  esdevenir conflictives, de la 

prevenció de la violència en totes les seves formes i de la difusió de la cultura de la 

pau. L’objectiu ha estat sensibilitzar, comprendre i vivenciar els conceptes bàsics a 

l’entorn de la convivència i el bon veïnatge (ciutadania). S’ha desenvolupat en 

col·laboració i amb el suport de professionals de l’educació, amb recursos i activitats 

del Servei de Convivència i d’altres serveis municipals. 

 

L'oportunitat pedagògica del desenvolupament dels treballs sobre la convivència 

presentats en les diferents edicions del certamen ha permès, als i a les joves, fer un 

procés a partir de la pròpia experiència, oferint-los l'oportunitat de vincular la seva 

recerca amb aprenentatges desenvolupats a les diferents àrees curriculars, i 

desenvolupar un producte creatiu amb les seves aportacions.  

 

El certamen, a més de la reflexió, ha recollit propostes d'acció per a desenvolupar 

en el centre educatiu o en aquells espais de la vida quotidiana dels i les joves. 

 

La síntesi gràfica de les sis edicions del certamen, que es presenta a continuació, 

mostra un recull de dades sobre participació (centres i alumnat), temàtiques 

desenvolupades i informació sobre la intervenció als centres educatius per part de 

l’equip professional del Servei de Convivència.  
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La revisió i avaluació del treball acumulat i la situació actual es va dur a terme durant el 

passat mes de juliol de 2017, mitjançant unes entrevistes a les direccions dels centres 

públics de secundària, amb l ‘objectiu de revisar i valorar la situació i el treball 

acumulat, les estratègies, els projectes i els dispositius relacionats amb la gestió de la 

convivència.  En aquestes entrevistes cada centre destacava els programes i 

dispositius existents,  i que faciliten la gestió de la convivència als  seus centres 

educatius. 

 

A continuació, es recull la informació de les entrevistes en un quadre resum dels 

projectes i les potencialitats. 

 

Projectes dels Centres Potencialitats i propostes de futur 

- Programa de Mediació i gestió de 

conflictes 

- Projectes Solidaris 

- Projectes Internacionals  

- Centres per la convivència (Certamen) 

- Projecte Apadrinament 

- Programa Lecxit. 

- Programa Glifing 

- Programa parelles lectores 

- Projecte de Solidaritat i Sostenibilitat 

- Projecte col·laboració amb UPC 

- Projecte de Solidaritat i Educació 

Mediambiental 

- Programa de Mediació ( Grau I. Social) 

- Projecte Company- guia 

 

- Estructura representació alumnat 

innovadora 

- La gestió positiva de conflictes.  

- Observatori contra la intolerància 

- Treball per projectes 

- Formació alumnes en tècnics 

d’esbarjo 

- Apoderament i coresponsabilitat de 

l’alumnat 

- Col·laboració amb les escoles del 

Districte 

- TIS 

- Promoció de la participació  i 

apoderament de l’alumnat 

- Educació emocional i gestió de 

conflictes 

- Col·laboració i relació amb entitats i 

recursos del barri 

- Escola verda 

- Pla de formació “Aquí prou bullying” 

- Programa de mediació al Grau 

d’Integració Social 

- Programa acompanyament escolar 
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3.  CONTINUÏTAT DEL CERTAMEN DE CONVIVÈNCIA ALS CENTRES PER LA 

CONVIVÈNCIA 

 

Es continuarà oferint als centres els tallers de formació, que es desenvolupen a 

través de petites dinàmiques participatives combinades amb l’explicació teòrica 

dels conceptes clau, s’adaptaran i complementaran en funció de la realitat i les 

necessitats de cada centre.  Els conceptes clau es distribueixen en cinc tallers bàsics: 

 

1. Taller de Convivència. Conceptes clau per a l’educació en convivència: 

convivència, coexistència i hostilitat. Valors de bon veïnatge. Ciutadania, drets i 

deures. Valor del diàleg i del consens: Acords de convivència d’aula, grup, centre.  

 

2. Taller de Gestió Positiva de Conflicte. Prevenció i gestió positiva dels conflictes. 

Reflexió entorn el conflicte. Anàlisis i tipologia. Eines i habilitats per abordar el 

conflicte. 

 

3. Taller de Prejudicis i Estereotips. Comprensió del concepte de prejudicis i 

estereotips. Anàlisis de diversos prejudicis en funció del gènere, edat, país 

d’origen, religió, etc.  Derivacions de les creences que limiten. Discriminació o 

fòbies socials. 

 

4. Taller de Pantalles. Donar eines per a un ús moderat i responsable de les xarxes 

socials. 

 

5. Taller de Teatre i Expressió Corporal. Treball d’expressió corporal i improvisació  

sobre situacions i conflictes quotidians i diferents maneres d’abordar-los.  

Segons la tipologia de cada centre, la proposta de treball i els objectius plantejats, 

s’amplia amb recursos complementaris en un ventall ampli que va des de recursos 

educatius, consultes a bibliografia, activitats artístiques, aprenentatge i servei, 

vídeo participatiu o tallers específics de cada tema. 

Complementant i en paral·lel al procés de construcció dels centres per la convivència, 

el Servei de Convivència preveu continuar treballant, segons les necessitats dels 

centres, intervencions específiques en grups que presenten dificultats de relació 
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greus o s’ha evidenciat una escalada de conflicte. En aquests casos es realitza un 

pla d’intervenció específic, pactat amb els equips directius i coordinacions 

pedagògiques dels centres educatius, i que va des de la sensibilització amb 

l’alumnat,  amb el professorat  i, en alguns casos, amb les mateixes famílies. 

Igualment, continuarà la formació, en col·laboració amb el Centre de Recursos 

Pedagògics (CRP) dirigida a professorat de primària i secundària amb l’objectiu 

de reflexionar i oferir recursos per abordar situacions complexes a l’aula: La 

Convivència a l’aula: La Comunicació no violenta (la edició d’enguany està prevista 

per el segon trimestre del curs escolar). 

 

4. PROPOSTA DE TREBALL: CONSTRUCCIÓ DELS CENTRES PER LA 

CONVIVÈNCIA  

 

Per a la construcció col·laborativa dels CENTRES PER LA CONVIVÈNCIA de 

Santa Coloma de Gramenet, els Serveis municipals d’Educació i de Convivència de 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb el suport de l’ICE de la UB, 

proposem iniciar un procés de reflexió i diagnòstic compartit al voltant de la 

convivència als centres públics de secundària de la ciutat  

En un procés de millora continuada, que té com a punt de partida el coneixement 

acumulat i les potencialitats recollides, es proposen unes sessions de treball, 

d’acompanyament i de coordinació amb els centres  per a la reflexió, el diagnòstic 

compartit, i l’elaboració de plans, projectes i accions entorn de la convivència. 

Proposem que aquestes sessions comptin  amb la complicitat i implicació dels 

diferents equips directius dels centres, del professorat responsable d’àmbits de 

convivència,  de representants de l’alumnat 2  de cada centre públic de 

secundària, i amb la màxima participació d’agents de la comunitat educativa: 

 Inspecció 

 Equip d’Assessorament i Orientació en Llengua, Interculturalitat i cohesió social. 

ELIC 

                                                             
2Aquets joves haurien de formar part del Consell Escolar, delegats i delegades d’aula, mediadors i mediadores,  

Projectes vers la Convivència, de 3er i 4rt d’ESO. Màxim 4 joves per Centre.  
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 Equip d’Assessorament  Psicopedagògic. EAP 

 Centre de Recursos Pedagògics. CRP 

 Serveis municipals de Convivència, Educació, Benestar i Família, Infància i 

Joventut, Salut Pública i Igualtat, altres serveis municipals i institucions, com els 

centres oberts 

 Mossos d’Esquadra i Policia Local  

 Diputació de Barcelona, Àrea d’Igualtat i Ciutadania 

 Institut Català d’Educació. ICE-UB 

 

4.1. Fases del procés 

FASE I. Diagnòstic compartit. 2 sessions de treball: 

1a. Sessió. 09/11/2017: Resolució del Departament d’Ensenyament per a la 

implementació dels Plans de Convivència 

- Presentació Institucional, a càrrec de l’Alcaldessa o qui delegui 

- Presentació normativa i protocols: Resolució3 i informació sobre la seva aplicació, a 

càrrec d’Inspecció i Equip LIC 

- Presentació del Certamen als Centres per la Convivència: Bones pràctiques, 

procés  i oportunitats de millora. Servei de Convivència 

- Torn de paraules 

2a. Sessió. 23/11/2017:   Sessió participativa de diagnosi i disseny dels Projectes 

de Convivència als centres públics de secundària  

- Presentació Institucional, a càrrec de l’Alcaldessa o qui delegui 

- Plenari: presentació de la dinàmica de la sessió 

- Treball en (2/3 ) grups: 

 Taula de debat a càrrec de les direccions dels centres de secundària. 

Dinamitza l’ICE de la UB 

Línies de debat: l’experiència i el treball acumulat. Les potencialitats i les línies 

de futur. Mètode i estructures necessàries per a la construcció dels Centres per 

la Convivència i la Xarxa de Centres per la Convivència de Santa Coloma de 

Gramenet. Seguiment i sistemes d’avaluació  

                                                             
3 RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de 

Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.  
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 Peixera d’idees amb l’alumnat (3 o 4 alumnes per centre). Pràctica reflexiva 

individual i en grup amb facilitadors: Treballar la participació de l’alumnat en la 

construcció dels Centres per la Convivència. 

Possibles temes: gestió dels conflictes, tutories entre iguals, transició de 

primària a secundària, participació de l’alumnat en les estructures de 

representació del centre, etc. 

 

- Plenari. Posada en comú de les conclusions  

FASE II. Procés d’investigació – acció – participació. Centres de secundària de 

Santa Coloma de Gramenet. 2n i 3r trimestre del curs 2017-2018 

Devolució del document de les sessions de treball del mes de novembre: presencial i/o 

a través de plataformes digitals (el web de Joves en Xarxa i altres). 

Devolució del document de les sessions de novembre centre per centre. Contrastar 

resultats (radiografia): revisar els mecanismes i dispositius existents per a la gestió 

de la convivència. 

En aquesta fase es proposa l’acompanyament en la planificació i el disseny del 

projecte de convivència de centre4  

Estratègies de suport i acompanyament en la construcció del Projecte de Convivència 

del centre. 

FASE III. Avaluar i planificar curs 18/19 (mai-juny curs 17/18) 

- Presentació Institucional a càrrec de l’Alcaldessa o qui delegui.  

- Ponència Sr. Vicens Rul·lan Presentació d’experiències de convivència 

comunitària  a les Illes Balears. Relació del centre amb l’entorn.  Els cercles 

restauratius 

- Estat  del procés. Intercanvi d’experiències i presentació dels projectes elaborats 

pels Centres de Secundària de la ciutat.  

Objectius: 

- Avaluar el treball realitzat 

- Compartir i fer visibles les primeres experiències (els projectes de convivència 

de cada centre) 

                                                             
4  S’oferirà un catàleg  específic relacionat amb el projecte seleccionat per cadascun dels centres educatius. Per a més 
informació consulta amb el Servei de Convivència. 
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- Planificar el curs 18/19 

 

5. SOBRE ELS ÀMBITS, PROJECTES I LA XARXA DELS CENTRES PER LA 

CONVIVÈNCIA 

La  Xarxa de Centres per la Convivència, formada pels centres de secundària i amb 

el suport dels serveis municipals de Convivència i d’Educació, pretén la interconnexió 

entre els centres educatius, i d’aquests amb l’entorn, barri i ciutat.  

Una Xarxa local per incorporar noves eines i adquirir coneixement per impulsar i 

dinamitzar models de convivència positiva, així com compartir les experiències, les 

bones pràctiques i les metodologies.  

Una Xarxa com a l’instrument per a la transferibilitat, la sostenibilitat i la millora 

dels projectes de convivència a través del diagnòstic, la investigació, l’acció i  la 

participació en els centres educatius. 
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CONSTRUCCIÓ DELS CENTRES PER LA CONVIVÈNCIA: PROPOSTA DE TREBALL PER FASES 

FASE I (2017) FASE II (2018) FASE III (2018) 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Procés de diagnosi compartida 

- 9 i 23 de novembre: Sessions de treball amb 

els centres, agents de la comunitat educativa, 

agents de l’entorn, altres recursos, serveis i 

institucions 

 

 

Continuació del procés de diagnosi compartida: 

centre per centre 

- Estat de la convivència 

- Estat dels programes i projectes: revisió dels 

projectes existents i propostes  

- Estat de les estructures participatives: 

propostes  

Disseny i implementació del projecte 

- Capacitació de l’alumnat 

- Formació (bloc bàsic i formació 

complementària segons projecte) 

- Intervencions específiques  

- Formació professorat amb el suport del CRP 

Avaluació de procés: trobada de centres i  

intercanvi d’experiències 

 

Construcció de la Xarxa de Centres per la Convivència de Santa Coloma de Gramenet 
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