
Si creixem 
plegades, res 

ens atura!
                  2020/2021 



 Centres per la Convivència  és un programa d’àmbit socioeducatiu de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet i el Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme amb la 
col·laboració dels centres públics de secundària i els serveis d’Educació, Salut,Igualtat, Infància i 
Joventut i del Departament d’Educació de la Generalitat.

Té l'objectiu d’establir un model d’intervenció de ciutat a través de l’articulació d’una xarxa de 
col·laboració que impulsa i dinamitza models de convivència positiva, a través de l’intercanvi, la 
participació i la representació dels diferents agents que conviuen als instituts públics de la ciutat: 
professorat, alumnat, famílies i altres agents comunitaris.

Neix amb la voluntat de generar espais de reflexió a través d’una xarxa d’intercanvi de coneixement 
i bones pràctiques als instituts colomencs, donant suport als centres en la creació dels futurs Plans 
de Convivència, millorant la relació entre les persones i connectant amb escoles, entitats, i altres 
agents comunitaris del barri i de la ciutat.

Des del programa es potencien diferents estratègies que tenen com a principis la transformació dels 
conflictes en oportunitats d'aprenentatge i la construcció d’un relat en positiu, intercultural i 
interseccional, antiracista i feminista que té en compte les diversitats.



Centres participants  

http://jovesenxarxa.com/2019/12/17/ultim-seminari-de-coordinacio-de-centres-per-la-convivencia-de-lany/
http://jovesenxarxa.com/2019/11/18/centres-per-la-convivencia-celebra-els-dos-primers-seminaris-de-coordinacio-del-curs-2019-20/
http://jovesenxarxa.com/2019/10/10/giup-centres-per-la-convivencia/
http://jovesenxarxa.com/2020/03/01/els-jocs-interculturals-de-linstitut-numancia/
http://jovesenxarxa.com/2020/03/10/taller-de-practiques-restauratives-per-lalumnat-de-4t-deso-de-la-bastida/
http://jovesenxarxa.com/2020/01/23/tallers-a-linstitut-el-9-amb-lequip-de-mediacio-i-els-estudiants-de-primer-deso/


Objectius  

> Aprofitar les oportunitats de connexió amb la 
dimensió comunitària dels Plans de Convivència 
dels centres educatius, potenciant el model 
intercultural de la nostra ciutat i oferint nous 
projectes de Serveis Comunitaris.

> Coordinació amb altres serveis municipals per a 
crear un catàleg formatiu a mida de les 
necessitats dels centres educatius.

> Establir estratègies comunes entre els centres 
educatius de secundària per a abordar els rumors 
i els conflictes, potenciant l'ús de la mediació per 
a resoldre'ls.

   2020/2021  
> Dissenyar accions conjuntes de sensibilització, 
intercanvi de projectes i activitats en els instituts 
públics de la ciutat.

> L'organització d'un acte formal de presentació del 
programa i dels resultats del procés amb la 
participació d'altres serveis municipals, 
administracions, recursos i agents comunitaris.

> Consolidació i articulació de propostes a través del 
seminari de coordinació Centres per la Convivència, 
que forma part del catàleg de zona del Centre de 
Recursos Pedagògics.



Instituts Escoles
          142
hores de coordinació

Coordinacions  

        25
    coordinacions

CRP Serveis
Educatius

          128
            coordinacions

            19
            coordinacions

            25
hores de coordinació

            5
        coordinacions              5

hores de coordinació

          128
hores de coordinació



SENSIBILITZACIÓ

SERVEIS 
COMUNITARIS

DELEGATS
 I DELEGADES

GENERACIÓ DE 
NARRATIVES EN POSITIU I 

FOMENT DEL 
PENSAMENT CRÍTIC 

 COMISSIONS 
EN LÍNIA

Accions realitzades 

https://form.jotform.com/201603430601336
https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/xarxa-de-valors/qui-som/
https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/xarxa-de-valors/qui-som/
http://jovesenxarxa.com/2020/01/27/video-sessio-del-consell-de-delegats-i-delegades-dentorn-de-linstitut-numancia/
http://jovesenxarxa.com/2020/01/27/video-sessio-del-consell-de-delegats-i-delegades-dentorn-de-linstitut-numancia/
https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/xarxa-de-valors/narratives-interculturals/
https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/xarxa-de-valors/narratives-interculturals/
https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/xarxa-de-valors/narratives-interculturals/
https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/xarxa-de-valors/narratives-interculturals/
http://jovesenxarxa.com/2020/04/23/sessions-virtuals-amb-el-professorat-sobre-comunicacio-no-violenta-i-practiques-restauratives/
http://jovesenxarxa.com/2020/04/23/sessions-virtuals-amb-el-professorat-sobre-comunicacio-no-violenta-i-practiques-restauratives/
http://jovesenxarxa.com/2020/11/13/celebrem-la-primera-sessio-del-curs-2020-21-del-seminari-de-coordinacio-de-centres-per-la-convivencia/
http://jovesenxarxa.com/2020/12/18/presentem-el-triple-check-una-nova-eina-de-sensibilitzacio/
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1324043002977931264
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1327259263274790914
http://jovesenxarxa.com/2021/01/23/compartim-mirades-al-primer-seminari-de-coordinacio-del-2021/
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1339648214484602884
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1349732662928310280
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1354871017425022976
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1362510120543019008
http://jovesenxarxa.com/2021/05/07/compartim-experiencies-amb-el-grup-iso-de-lins-la-bastida/
https://anynouxines.wordpress.com/category/escola-merce-rodoreda/
http://jovesenxarxa.com/2021/05/20/el-espai-de-treball-amb-joves-es-reforca-amb-una-trobada-intercentres/
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1314147710065422337


6 serveis x 10 professionals x  12 hores de 
coordinació i intercanvi de projecte

Pròpies  

Accions formatives  

Grau Superior 
Integració social 
INS La Bastida 

(estratègies 
antirumors) 

> Grup matí          2 hores x 18 joves

> Grup tarda         2,5 hores x 25 joves

Espai de treball 
intervenció 

socioeducativa     
als centres 2021

Seminari de 
coordinació 

Centres per la 
Convivència 

7 centres x 12 professionals x  14 hores 



Alienes  

Accions formatives  

 Conferències

> Presentació del projecte Emociona’t, 
Joventut i Salut > 2 hores

> ‘Conviure per aprendre’, a càrrec de 
la doctora Albertí > 3 hores 

> Eines dialògiques per a la 
convivència des d’un enfoc restauratiu 
global > 2 H

> IV Jornades maltractament infantil    
i adolescent, Fundació Germina > 3 H

> Metodologia per superar 
l’antigitanisme, fil a l’agulla > 2 H 

 Formació

> Cercles de diàleg per la convivència, CRP. 
Cofacilitació > 8 hores, 27 persones 

> Enfocament restauratiu en l’àmbit educatiu              
al INS Puig Castellar, departament d’Educació             >  
9 hores, 12 persones 

> Seminari d’integradores socials i educadores de 
Santa Coloma, CRP. Presentació del model CxC            
>  2 hores, 35 persones

> EREIA > 14 hores, 50 persones

> IV Encuentro antirumores RECI.                   
Presentació Triple Check > 2 hores, 25 persones

> Formació Antirumors RECI > 2 hores, 27 persones



          🏆 TOP TUITS 🏆

🥇 🚸 Centres per la Convivència 
és un programa d’àmbit socioeducatiu
 > 1.964 impresssions totals
 

Pla de comunicació 

🥈 El #JocdeFiltres del 
#TripleCheck: quiz version🎮!
 > 1.665 impresssions totals
 

🥉 Consulta totes les veus 
de La Xarxa 👉👄
 > 1.581 impresssions totals
 

👉 ✍

25 
de visites  

al mes de mitja 
a Facebook aquest curs

+143
 seguidors

21,5 
mil impressions

 al mes de mitja a
 Twitter aquest curs

+72
 seguidors

https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1371532146611945474
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1371532146611945474
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1371532146611945474
http://jovesenxarxa.com/
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1398171363215564802
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1398171363215564802
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1398171363215564802
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1304004664158019584
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1304004664158019584
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1304004664158019584


Objectius

   2021/2022  
> Recuperar la presencialitat als centres de 
secundària.
 
> Continuïtat del Seminari de coordinació 
Centres per la Convivència.

> Mantenir la relació Intercentres ja creades 
durant el curs 2020-2021.
 
> Construir metodologies compartides que ens 
ajudaran a continuar treballant conjuntament als 
instituts.

> Crear materials comuns de sensibilització que 
aposten per nous models de convivència.

> Formació als docents, desenvolupar metodologies 
de Cercles de Diàleg i Pràctiques Restauratives.

> Organitzar la Trobada Intercentres Joves en Xarxa.

> Certificació formal dels centres de secundària que 
formen part de Centres per la Convivència.



Estratègies



Materials de sensibilització 

http://jovesenxarxa.com/escolta-les-veus/
http://jovesenxarxa.com/2021/06/08/moods-mems-per-a-veure-ho-tot-duna-altra-manera/
https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/xarxa-de-valors/materials-de-sensibilitzacio/joc-de-filtres/


Segueix tota l'activitat 
del programa al blog!

http://jovesenxarxa.com/



