
#2021/2022 
Una motxilla plena 
d'experiències 
compartides



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 i 
participació dels centres públics de secundària i el recolzament dels 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 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.



PARTICIPANTS

https://agora.xtec.cat/iesrb4/
http://www.ieslesvinyes.org/
https://elpuig.xeill.net/
http://numancia.ddns.net/
https://agora.xtec.cat/ieslabastida/
https://agora.xtec.cat/insdesantacoloma/
https://agora.xtec.cat/institutescolapallaresa/
https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/la-xarxa-de-valors/centres-per-la-convivencia/


> Connectar els Plans de Convivència dels 
centres educatius a la dimensió comunitària i el 
model intercultural de la nostra ciutat.

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

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

   #2021/2022  
> Coordinació 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.

> Coordinació amb altres serveis municipals per a 
crear noves accions i oferir nous projectes de Serveis 
Comunitaris.

> Mantenir la relació Intercentres i els espais de treball 
ja creats.

OBJECTIUS
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https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/la-xarxa-de-valors/centres-per-la-convivencia/
https://jovesenxarxa.com/
https://jovesenxarxa.com/
https://jovesenxarxa.com/2021/11/25/el-alumnat-de-ins-el-9-aprendre-com-transformar-els-conflictes-en-oportunitats/
https://jovesenxarxa.com/2022/05/10/lalumnat-de-linstitut-la-bastida-teixeixen-noves-aliances-amb-lescape-rumours/
https://jovesenxarxa.com/2022/01/24/el-projecte-giup-continua-el-seu-recorregut-amb-centres-per-la-convivencia/
https://jovesenxarxa.com/2022/01/24/el-projecte-giup-continua-el-seu-recorregut-amb-centres-per-la-convivencia/
https://jovesenxarxa.com/2022/06/01/a-labordatge-dels-rumors-amb-lalumnat-de-lesc-serra-marina/
https://jovesenxarxa.com/2022/06/01/a-labordatge-dels-rumors-amb-lalumnat-de-lesc-serra-marina/
https://jovesenxarxa.com/escolta-les-veus/
https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/la-xarxa-de-valors/eines-de-sensibilitzacio/zona-quiz/
https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/la-xarxa-de-valors/eines-de-sensibilitzacio/zona-quiz/
https://anynouxines.wordpress.com/
https://anynouxines.wordpress.com/
https://jovesenxarxa.com/2022/03/30/tallers-per-al-professorat-dels-cercles-de-dialeg-per-a-la-convivencia/
https://jovesenxarxa.com/2022/03/30/tallers-per-al-professorat-dels-cercles-de-dialeg-per-a-la-convivencia/
https://jovesenxarxa.com/2022/03/30/el-professorat-de-santa-coloma-satreveix-amb-el-escape-rumours/
https://jovesenxarxa.com/2022/03/30/el-professorat-de-santa-coloma-satreveix-amb-el-escape-rumours/
https://jovesenxarxa.com/2021/11/24/el-curs-comenca-amb-ganes-de-passar-a-laccio/
https://jovesenxarxa.com/2021/11/24/el-curs-comenca-amb-ganes-de-passar-a-laccio/
https://jovesenxarxa.com/2022/06/08/la-gent-jove-de-santa-coloma-acomiada-el-curs-amb-una-nou-escape-rumours/
https://jovesenxarxa.com/2022/06/08/la-gent-jove-de-santa-coloma-acomiada-el-curs-amb-una-nou-escape-rumours/
https://jovesenxarxa.com/2022/05/18/a-les-i-els-joves-de-santa-coloma-els-ha-encantat-el-escape-rumours/
https://jovesenxarxa.com/2022/05/18/a-les-i-els-joves-de-santa-coloma-els-ha-encantat-el-escape-rumours/


COORDINACIONS
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8
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20
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199
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 PARTICIPANTS

120
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HORES
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17
HORES
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HORES

8
HORES

18
HORES

https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/la-xarxa-de-valors/centres-per-la-convivencia/


SENSIBILITZACIÓ

https://form.jotform.com/201603430601336


   2022/2023  
> Celebrar un acte de reconeixement formal als 
instituts que formen part del model Centres per 
la Convivència.

> Organitzar unes jornades per apropar 
l’enfocament restauratiu als centres educatius de 
la ciutat.

> Donar continuïtat a les Trobades Intercentres 
Joves en Xarxa celebrades durant aquest curs. 

 

> Construir metodologies compartides que ens ajudin 
a treballar en xarxa als centres educatius

> Formar la comunitat educativa en Pràctiques 
Restauratives i Perspectiva Intercultural

> Crear materials de sensibilització transmèdia per 
afavorir  i posar en valor models de convivència 
positiva

REPTES DE FUTUR

https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1511031636149903372
https://twitter.com/xarxavalors_sc/status/1511031636149903372
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https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/la-xarxa-de-valors/centres-per-la-convivencia/


https://jovesenxarxa.com/escolta-les-veus/


Segueix tota l'activitat 
del programa al blog!

https://jovesenxarxa.com/



