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Projecte de Convivència Institut Mitjans Audiovisuals EMAV 
 
Presentació  
 
El Projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre 
docent desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per 
a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.  
 
En aquest document hem recollit tota la informació relativa a la millora de la 
convivència, la feina de la comissió de convivència en quan a l’anàlisi de la situació i 
l’anàlisi del resultat dels grups de treball amb propostes de millora. Però també recull  
informació sobre actuacions i protocols en caso de conflictes i per últim els annexes 
amb algunes de les actuacions que es van realitzant. És un document viu i el tenim a 
l’abast de tot el professorat al Moodle “Sala de professorat” juntament amb altres 
documents i lectures complementaries que poden ajudar a solucionar problemes i 
avançar en la línia de millora de la convivència. Al menys un cop l’any es revisarà i 
actualitzarà amb la intenció de ser una ajuda i radiografia 
 
El clima de convivència al nostre centre, a dia d’avui, el considerem favorable i és 
considerem un factor important  perquè la tasca dels docents i l’aprofitament de 
l’alumnat tinguin resultats efectius i es realitzin en les millors condicions. 
 
Quan parlem de convivència no ens limitem a la consideració de dels  problemes de 
disciplina; estem pensant, sobretot, en un  tots els aspectes de la vida del centre, la 
seva organització, des dels horaris a l’ambient a les aules i els espais comuns, la relació 
amb l’en torn, etc,  des de la perspectiva d’un tractament educatiu del conflicte, les 
discrepàncies o la gestió  de tots els recursos humans que el centre té al 
seu abast (professorat, persona no docent, alumnat, professionals d’altres institucions, 
l’entorn del barri ...). 
 
Tot i que els problemes de convivència al nostre centre, avui en dia quasi no existeixen 
però, així i tot, aquest document pretén planificar mesures de prevenció de conflictes 
i, si es dona el cas, la gestió positiva d’aquests. 
 
La implicació de tots els qui participem en la vida escolar (professorat, alumnat i 
Personal d’administració i serveis) és fonamental, i el pla de convivència ha de 
plantejar-se actuacions que afecten els tres àmbits.  
 
El professorat, ha de comptar amb unes pautes d’actuació clares i homogènies que 
garanteixin un treball sobre la convivència igual per a tots. Si bé som conscients que 
s’ha de conscienciar l’alumnat a fi que assumeixi un paper actiu en la gestió de la 
convivència, sovint trobem que falten espais per tractar aquest tipus de temes, ja que 
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els Cicle Formatius de només 2 anys són insuficients, si tenim en compte l’enorme 
càrrega de feina que tan alumnes com professorat hem d’assumir al llarg del curs.  
Per últim hem de garantir que en tot moment el personal es trobi segur i integrat en 
l’ambient del centre i sigui capaç de tractar els altres amb respecte. Si l’alumnat entén 
i sobretot si participa en l’elaboració i millora de les normatives, millorarà la seva 
actitud al respecte i podrà acceptar millor les limitacions que suposa treballar i 
respectar la resta de persones i l’equipament tècnic.  
 
Les funcions de la Comissió de Convivència estan recollides a les NOFC del Centre. La 
comissió de convivència de es reuneix cada vegada que és necessari a criteri de l’equip 
directiu i quan es requereix el Consell Escolar, tal con figura en el calendari establert a 
la PGA. Direcció, o la persona a qui es delegui aquesta funció, serà l’encarregada de 
comunicar a les persones afectades les decisions i acords presos per la Comissió de  
Convivència.  
 
Marc normatiu 
 
D’acord amb la 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, els centres educatius del Servei 
d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de convivència en el 
marc del seu Projecte educatiu, com a molt tard, el març de 2020. 
 
L’elaboració d’aquest Projecte de Convivència s’ha realitzat a partir de l’aplicatiu 
accessible a la pàgina WEB del Departament d’Ensenyament  
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/ 
que conté instruments de diagnosi, orientació i recursos per a la redacció del projecte 
 
 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 121.2 
l’obligatorietat que tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin dins el 
Projecte educatiu de centre. 
 
Altres normatives de les què es desprèn 

LLEI 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. DOGC 5422 – 16.07.2009 

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. 
DOGC 6900 – 26.06.2015 

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundària obligatòria. DOGC 6945 – 28.08.2015 
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DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. DOGC 5686 - 
05.08.2010 

DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius de Catalunya. DOGC 4670 - 06.07.2006 

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. DOGC 7336 - 24.03.2017 
 
Eixos de treball i normativa 
 
Per treballar a fons el tema, cal anar als eixos proposats pel Departament d’Educació 
on es troben els recursos per treballar tant els valors i actituds (base de la prevenció) 
com l’organització del centre en vistes a la resolució dels conflictes més importants 
que es donen als centres. A EMAV estem observant com els darrers anys ens arriben 
problemàtiques de salut mental que són detonants i expressió de conflictes complexos 
que s’escapen de la nostra capacitat d’actuació o poden ser contraproduents. És per 
això que estem en contacte amb el centre de salut mental i els equips d’assessorament 
psicopedagògic que ens poden ajudar, i ens ajuden. 
 
Enllaços a la documentació normativa 
 

Organització de centre 

Resolució de conflictes 

Valors i actituds 
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OBJECTIUS GENERALS 
 
El Projecte de convivència té com a missió́ contribuir a l'èxit personal, acadèmic, social i 
laboral de tot l’alumnat. 
 

• Assegurar i garantir la participació́, la implicació́ i el compromís de tota la 
comunitat escolar. 

• Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món. 
• Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors 

compartits. 
• Fomentar la mediació́ escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la 

gestió́ del conflicte. 
• Fomentar 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. 
 

Comissió de convivència 
La comissió de convivència sorgeix del consell escolar i està constituïda per aquelles 
persones del mateix consell escolar següents. El/la director/a del centre, que la 
presidirà. 

- El/la cap de departament. 
- Un/una representant del professorat, elegit pel claustre de professors. 
- Un/una representant del PAS del consell escolar. 

Per a la redacció d’aquest Projecte de Convivència (PdC) van ser proposades, a més 
d’aquestes, altres persones del claustre i el personal del centre que per diferents raons 
poden tenir una relació directa o una preocupació especial, i aquestes són les que van 
acceptar. 
El paper de la comissió ha de ser: 

1. Reflexió i anàlisi de la situació actual en cada moment, segons eixos a treballar 
o passat EMAV, història i "dinàmiques" / eixos de treball i 

contextualització 
2. Interès i objectius del projecte (on volem arribar) 

o complir la normativa del Departament d’Educació i vetllar per tal que 
sigui una reflexió i anàlisi útil.  

o dir allò que fem (i veure què fan els altres) On som?  
o ocasió per millorar: comunicar millor i crear “identitat” 

3. Proposta de mecanismes de participació i aprovació 
o reunions àmbits, enquestes / qüestionaris 
o calendari: redacció / consultes i aprovació. Publicació 

4. Propostes d’esquema document del Projecte 
o La convivència a EMAV. Contextualització.  
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o Valors / nivell de participació / comunicació / normatives / conflictes 
o Propostes de millora / canvis de normativa? Mecanismes i protocols 

 
Fins ara podem dir que la dinàmica que ens ha portat la lògica del treball és, segons el 
tipus de conflictes o la seva aparent inexistència:  
 
Conflictes greus: Actuar segons la normativa (i el sentit comú). 
 
Petits conflictes: Aconsellar i ajudar a resoldre de forma justa els propis afectats 
(mediació espontània)  
 
Conflictes inexistents o ocults:  

Atenció i prevenció:  
o fomentar el bon clima de grup, la cohesió grupal i organització que 

fomenta la interacció, la participació i el sentiment de pertinença 
 
I recollim i fem nostre l’esquema aportat en la documentació de l’equip de treball. 
 
 
Procés d’elaboració del projecte de convivència 
 
L’elaboració del PdC de convivència suposa un procés de participació dels diferents 
estaments que componen la comunitat escolar. La Comissió va considerar necessari 
recollir també altres apartats i  documents que ajuden a entendre l’estil i la pròpia 
cultura de centre. El PdC  s’ha de considerar un document marc, i, per tant, molts dels 
aspectes que s’hi contemplen necessiten un posterior desenvolupament, en forma de 
protocols, a càrrec dels responsables a cada àmbit d’actuació i fan referència als 
protocols i normativa que es recull en el NOFC.  
 
En aquest sentit es va crear el maig de 2018 una comissió específica que portés a 
terme la tasca de direcció del Projecte. Després de fer la diagnosi ens vam plantejar 
uns objectius consensuats a través dels cicles i del Claustre. 
 
Funcions de la comissió de convivència 

- Formular la proposta de projecte de convivència i les seves adaptacions i 
modificacions posteriors. 

- Efectuar el seguiment i la coordinació de l’aplicació del projecte de 
convivència escolar durant tot el curs. 

- Coordinar les iniciatives dels sectors de la comunitat educativa envers el 
foment de la convivència, per donar-los coherència i sentit global. 

- Elevar al consell escolar qualsevol altre suggeriment i qualsevol altra proposta 
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per millorar la convivència al centre i prevenir els conflictes al si d’aquest i promoure la 
bona convivència i cultura de centre.  
 
Context social i de l’entorn. característiques del centre. 
 
Història recent del Centre 
Referències al PEC en quan a l’oferta educativa i les circumstàncies concretes del canvi 
d’edifici que comportarà una ampliació d’oferta educativa i un nou projecte estratègic 
pels següents anys. 
 
Els documents del centre a que es fa referència estan publicats i a disposició de tota la 
comunitat educativa a la pàgina web i el servidor del centre. 
- Projecte Educatiu de Centre (PEC) 
- Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 
- NOFC 
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Diagnòstic de la convivència al nostre centre 
 
Actuacions de la Comissió del Projecte de convivència 2018-2019: grups d’alumnat i 
professors. Es van crear diferents grups de treball per tractar els temes i fer el 
diagnòstic per després passar a la posta en comú.  
Després de realitzar les activitats de sensibilització i els qüestionaris de grup i 
individuals, les conclusions dels diferents grups d0alumnes van ser les següents: 
 
1ª El grau d’aprenentatge i ensenyament a les aules no és independent de les 
emocions i sentiments d’alumnes i professors quan es troben treballant en un mateix 
espai.  
 
2ª En conseqüència, la millora en la convivència en els espais de treball es basa en 
crear un clima de confiança suficient entre alumnes i entre alumnes i professors. 
Aquest clima de confiança ha de permetre que tant professors com alumnes puguin 
expressar les seves inquietuds o malestar en les aules i solucionar els possibles 
conflictes just en el moment en que es presenten.  
Ha de formar part de la cultura de l’escola no defugir o dissimular l’existència d’un 
conflicte o problema real en les relacions docents. El diàleg en aquestes situacions 
contribueix al benestar d’alumnes i professors en els llocs de treball. 
 
Això comporta el lideratge emocional bàsicament per part dels professors, a més 
d’aquells alumnes que per les seves qualitats mediadores puguin fomentar lliurement 
l’exposició dels problemes que frenen l’aprenentatge a l’escola 
 
3ª Es important la formació de grups heterogenis i rotatius al llarg del curs, en formar 
els grups de pràctiques o projectes.  
 
Això incrementa i enriqueix l’aprenentatge. Representa una bona oportunitat per les 
persones amb més problemes en l’aprenentatge, a l’hora que una bona oportunitat 
per la comunicació dels coneixements de les persones més avançades.  
 
Al mateix temps, fa fàcilment detectables aquelles persones que no s’identifiquen als 
estudis que ha triat (persones “apalancades”) i poden generar mal estar i conflictes en 
el desenvolupament de les activitats. Identificades aquestes persones, es una bona 
oportunitat per que el professorat o el tutor del curs puguin reorientar les inquietuds 
professionals d’aquestes persones 
 
4ª El benestar general de l’escola s’incrementa quan hi ha activitats entre cicles tant 
docents com lúdiques. 
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5ª La comunicació de la normativa de funcionament del centre és correcta i suficient.  
Si bé, molts alumnes no estan d’acord en l’aplicació de la normativa de faltes en totes 
les activitats. Haurien de quedar exemptes de la normativa de faltes aquelles activitats 
teòriques que l’alumne pot recuperar amb treball personal i amb la col·laboració 
d’altres companys 
 
6ª L’escola hauria de disposar d’espais de descans o zones de silenci accessibles durant 
tota la jornada. Aquests espais contribuirien a minvar l’estrès, millorant el seguiment 
de les activitats de l’escola. 
 
Altres Temes sorgits de les comissions de treball 
La comunicació entre alumnes i amb el professorat.  

- Alguns professors són molt distants o durs i altres molt propers i col·legues. 
- Diferents estils de professors en quan al tracte amb els alumnes: sobre 

exigència i proteccionisme.  
- La competència entre alumnes per aconseguir millors notes; el treball en grup 

no sempre afavoreix 
- Les relacions de professors i alumnes són en general molt bones. 
- No entenen (no pensen que pugui ser) el bulling. És un terme molt ampli a la 

nostra edat.  
 

Les diferències entre alumnes de matí i de tarda .  
- alguns pensen que hi ha molta diferència entre l’ambient de treball al matí que 

a la tarda. 
- els alumnes de 2n a projectes veuen que és el mateix, només que hi ha més 

nombre de persones. 
 
Relació entre els diferents cicles 

- consideren que s’ha de començar abans els treballs i projectes amb equips dels 
diferents cicles. 

- Els perfils dels diferents cicles impliquen  necessitats i objectius diferents i en 
alguns casos són contraposats. 

 
L’heterogeneïtat és un valor però de vegades, una dificultat de comunicació. 

- Segons la procedència (batxillerat i proves d’accés) cap problema 
- Cal tenir en compte les persones amb problemes mentals i la forma d’acollir-les 

i tractar-les. A l’escola es procura, no és fàcil.  
- L’escola ha de satisfer les demandes i peticions dels alumnes però també les 

necessitats de les empreses i el sector. Ha de complir les normatives d’educació 
i pensar en el futur dels alumnes i les possibilitats de feina i generació 
d’excel·lència. Ha d’atendre als joves amb necessitats d’orientació i necessitats 
educatives especials. 
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Anàlisi de les enquestes a professorat 
 
Resultats de l’enquesta, de major a menor puntuació: 
 

- La millora de la convivència és un mitjà per garantir l’ensenyament i 
l’aprenentatge.  

 
- La capacitat del professorat per reflexionar sobre la seva pràctica docent i 

experimentar noves metodologies que faciliten l’expressió d'inquietuds, anhels, 
emocions, sentiments i idees de l’alumnat, incideix de manera directa en la 
convivència de l’aula i acaba repercutint en una millora del funcionament del 
centre.  

 
- Els nostres pensaments ens condicionen les emocions a partir dels quals 

actuem d’una manera o d’una altra. La coherència entre pensament, emoció i 
acció és fonamental per al benestar individual i col·lectiu.  

 
- La metodologia de gestió de l’aula pot ser la causa de conflictes i mal 

rendiment general. 
 

- El professorat necessita ajut a l’hora de plantejar i abordar certs problemes de 
convivència a l’aula o al centre. (experts, psicòlegs, policia...) 

 
- El professorat té cura en utilitzar un llenguatge i un tractament de les matèries, 

que facin visibles totes les diversitats en totes les activitats del centre. (llengua, 
valors, igualtat de gèneres) 

 
- La manca de lideratge del professorat, pot ser la causa de conflictes i mal 

rendiment general. 
 

- Un seguiment sistemàtic de les absències de l’alumnat i una comunicació àgil i 
immediata amb ells, eviten problemes d’absentisme i milloren el rendiment 
general de la classe.  

 
- L’ organització i les estructures del centre són sovint causa de conflictes i 

disminució del rendiment.  
 

- Els dissenys del currículum i les programacions poden ser la causa de conflictes. 
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- El professorat necessita ajut a l’hora de plantejar i abordar certs problemes de 

convivència a l’aula o al centre. (experts, psicòlegs, policia...) 
 

- El professorat té cura en utilitzar un llenguatge i un tractament de les matèries, 
que facin visibles totes les diversitats en totes les activitats del centre. (llengua, 
valors, igualtat de gèneres) 
 

- La manca de lideratge del professorat, pot ser la causa de conflictes i mal 
rendiment general. 
 

- Un seguiment sistemàtic de les absències de l’alumnat i una comunicació àgil i 
immediata amb ells, eviten problemes d’absentisme i milloren el rendiment 
general de la classe.  
 

- L’ organització i les estructures del centre són sovint causa de conflictes i 
disminució del rendiment.  
 

- Els dissenys del currículum i les programacions poden ser la causa de conflictes. 
 

 
Resum 1 

Les puntuacions més altes (entre 3 i 4) fan referència a la gestió de l’aula i al 
comportament del professor a l’aula: 

• Afavorir l’expressió de les inquietuds, anhels, sentiments i emocions 
• Coherència entre pensament, emoció i acció 
• Respecte a la diversitat 
• El conflicte queda a afectat per 

• La metodologia  a l’aula 
• La manca de lideratge 

El professorat necessita ajut/formació en la gestió de conflictes a  l’aula 
 

Resum 2 
Les puntuacions més baixes (entre 2 i 3) fan referència a la gestió externa a l’aula: 
En sentit positiu: 

• L’ organització i les estructures del centre són sovint causa de  
     conflictes i disminució del rendiment.  

• Els dissenys del currículum i les programacions poden ser la causa de conflictes. 
En sentit de revisió 

• Complir i fer complir normes per part del professorat 
• Compliment de normes per part de l’alumnat 
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Les xarxes socials no són un element rellevant per la millora de la convivència 

 

Allò que val la pena mantenir i potenciar 
En les activitats de classe o centre, quins moments, en quin tipus d'activitats o en quins 
espais físics, es propicien més la convivència entre alumnes i alumnes i professorat?  
 
20 respostes de 23 
 

1 Treballs pràctics i de projectes 

2 Activitats de tota l'escola 

3 Activitats de centre 

4 Sessions de treball 

5 En els treballs en grup, en les classes pràctiques 

6 Espectacles i esdeveniments fora del recinte i de l horari lectiu 

7 Es propicia la convivència, que no vol dir bona, en projectes Intercicle. Quan els 
alumnes han de treballar coordinadament amb perfils diferenciats al seu. 

8 Mòduls de Projecte i activitats organitzades pels propis alumnes (Lendemà, Sonomav, 
Espot...). 

9 Treballs en grup, control de televisió 

10 Projectes i activitats d'escola 

11 En les activitats grans (Sonomav, MJC, Spot...) i en assignatures pràctiques més que en 
classes més teòriques 

12 Presentació/visionat dels seus projectes davant el grup. Comentar treballs i notes de 
forma individual. 

13 Les pràctiques on tothom es mou per un espai (p.e. a plató) generen situacions de 
convivència més intensa. El treball és en equip i això posa de relleu virtuts i mancances 

14 Activitats d'escola 

15 Sortides, activitats intercicle 
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16 
A l'aula, principalment. Durant la posada en comú (intercanvi idees) d'un tema, durant 
la preparació d'un projecte i durant l'avaluació és on potser és més evident. Tambén en 
el procés de treball d'una activitat que es desenvolupa fora de l'escola. 

17 En projectes dins les UFs 

18 Mostra, Sonomav, Spot etc. Tutoria , m. projectes 

19 Quan les activitats que els reuneixen tenen caire festiu 

20 Actes i promocions d'escola 
 
 
Promoure activitats per la millora de la convivència i de l’aprenentatge 
 A les Aules 

• Treballs en grup- projectes 
• Posada en comú- debats 

 Al Centre 
• Treballs inter-cicles 
• Esdeveniments fora de l’escola 

 
Allò que val la pena evitar 
En les activitats de classe o de centre en, quins moments, quines qüestions, en quins 
tipus d'activitats o en quins espais físics, es produeixen més conflictes (allò que val la 
pena evitar) 
 
20 respostes de 23 
 

1 Problemes seguretat plató magatzem iluminació 

2 En les relacions interpersonals a l'aula 

3 Compartir material i espais genera conflictes i cal gestionar millor 

4 Aula 

5 Igual que en l’anterior, als treballs en grups i a les classes pràctiques (com més 
interacció, més convivència, però alhora més risc de conflictes). 

6 Moments de treball en grup a l aula, d ús “extra” de material i espais tècnics o 
moments d exàmens 

7 A l'hora de les avaluacions i en treballs en grup. 



                     
 
 
 

 Projecte de Convivència 
febrer 2020 

 

 
 

 
15 

8 Treballs en grup. 

9 En els treballs de grup, projectes, esdeveniments 

10 Projectes i activitats d'escola 

11 En els treballs en grup que no han de treballar a l’aula (o plató) i s’han de 
gestionar. P. Ex. Projectes 

12 Treballs en grup on les tasques no es resolen per igual. 

13 Les pràctiques on tothom es mou per un espai (p.e. a plató) poden generar més 
conflictes que a classe 

14 Treball en grup 

15 Períodes de molts exàmens o entregues (pr tampoc ho evitaria) 

16 Normalment en moments de tensió (presentacions), en moments d'avorriment 
(actituds inapropiades), moments d'avaluació... 

17 Treballs de grup, rols i correccions grupals versus individuals. 

18 Xarxes socials 

19 Mediateca - menjar i beure 

20 

Reunions innecessàries que no acaben amb cap acord que es compleixi de veritat, 
ja que tampoc hi ha una persona que s'encarregui de fer complir els acords.  
Com a resultat, un es pot desanimar en veure que sempre és "la mateixa 
pel·lícula", amb el mateix final.  
Conclusió: al final, les persones tòxiques contaminen.  
Destacaria la falta d'implicació d'un professorat que mai canviarà la seva dinàmica 
de treball, possiblement, per la manca de lideratge de la persona que ha de posar 
els punts sobre les "is" a tothom per igual i per com estar muntat el sistema 
actual de funcionariat. 

 
 
Resum. Allò que val la pena evitar 
 
A les aules.  Relacions interpersonals i conflictes: 

• Projectes.  
• Treballs en grup.  
• Pràctiques 
• Avaluacions 

Al Centre: 
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• Seguretat plató 
• Compartir material i espais 
• Projectes i activitats d’escola 
• Xarxes socials 
• Mediateca (nomes de comportament) 
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Organització  i dinàmica de grup del claustre de professors  
 
Conclusió (I) 
 

- El professorat d’EMAV està d’acord amb que el foment de la convivència millora 
l'aprenentatge. 
 

- No s’han identificat conflictes greus: Injuries, amenaces, agressions, vexacions 
personals, danys materials, drogues, discriminació per gènere, raça, naixença o 
qualsevol altre condició personal. 

 
- Discrepància en el compliment de normes i en fer complir les normes. 

 
- S’ha identificat un possible conflicte en la dinàmica de grup del professorat que 

caldria desenvolupar la seva diagnosi en un qüestionari extra sobre aquest 
tema. 

 
Conclusió (II) 

• Promoció de la convivència 
 
Vivim la doble cara d’una moneda 
 

 
 

Cara: Promoure activitats que fomenten la convivència i l'aprenentatge 
 
Creu: Aquestes activitats generen conflicte 
 

 
Conclusió (III) 

-  
- El conflicte forma part de la vida escolar i són mostra de diversitat i democràcia 

interna 
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- Per tant, l’objectiu NO és “no tenir conflictes”, sinó tenir interès pels conflictes i 
pel potencial que poden aportar a l’organització 
 

- Ha de formar part de la cultura d’escola, el compromís amb la creació d’espais i 
dotació d’eines i recursos per poder atendre els conflictes en el dia a dia de 
l’escola. 

 

 
 

Diagnosi  organització i dinàmica de grup 
 
 
 
 
 

 
 

Accions i activitats  
Projectes i Activitats generals d’escola 
Un dels aspectes a que feien referència els qüestionaris, feia referència a la cohesió 
dels diferents grups classe.  
Una petició per part de l’alumnat que es repeteix és la necessitat de treballar amb els 
companys altres cicles de la família. La consideració del treball per projectes i les 
activitats generals de centre com un potenciador de la convivència i per tant de 
conflictes i també generador de cohesió i satisfacció ens obliga i estimula a considerar 
aquestes activitats com un valor generador i potenciadors de cohesió. Aquestes 
activitats són les que també ajuden a mantenir el sentit d’estimació pel centre, la seva 
història recent, la pertinença al grup de la mateixa manera que les activitats de classe 
ho fan per la pertinença al grup classe i al grup de treball. 
És per això que ens hem marcat com els darrers cursos com objectiu anual, la 
potenciació de les activitats i projectes intercicles i les activitats generals d’escola. 
Les activitats generals d’escola són activitats de classe de caràcter curricular i acadèmic 
realitzades per un grup classe o més, dels mateix o de diferents cicles. Aquestes 
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activitats estan organitzades i executades per aquests grups i afecten a tota la 
comunitat educativa o una part d’ella, generant en el calendari escolar unes activitats 
programades i avaluables. Al llarg dels anys hem anat creant, modificant i canviant 
aquestes activitats generals d’escola que en alguns casos treballen, a més, amb 
metodologia de projectes i per això els anomenem, en alguns casos projectes de grup 
o de diferents grups classe.  
Analitzant aquesta realitat lligada a la pràctica de la nostra activitat escolar fàcilment  
podem arribar a la conclusió de que la forta relació que s’estableix entre alumnat, 
professorat i personal del centre, i també dels exalumnes, és deguda a la pròpia 
naturalesa de les activitats acadèmiques pròpies del sector audiovisual i d’espectacles 
del que formem part. Les activitats de la nostra família professional Imatge i so 
originen sovint com resultats d’aprenentatge, entre altres,  tot el seguit 
d’esdeveniments i activitats de caire cultural i festiu. Ja estem acostumats, però és 
necessari prendre consciència. Un grup del cicle de realització ofereix als seus 
companys d’altres cicles una mostra, una exposició de treballs i fotografies (Mostra de 
Joves Creadors, Mostra de Projectes) o un grup del cicle de producció organitza una 
gala de lliurament de premis de la mostra de curtmetratges (Lendemà); els alumnes de 
realització, des del mòdul de televisió, emeten un programa de televisió que arriba a 
tothom per Youtube; ela alumnes del cicle de so, juntament amb els de producció, 
preparen un festival de música al que conviden a grups de música externs o interns. 
Algunes d’aquestes activitats que han anat sorgint al llarg dels anys, han acabat 
consolidant-se i creant edicions anualment i, per tant, creant xarxes d’alumnes i 
exalumnes que assisteixen com públic o com participants de concursos o exposicions. 
L’ampliació d’aquesta xarxa és la que estem convençuts que actua com potenciador de 
l’efecte de cohesió i sentit de pertinença al grup EMAV.  
Aquest és un valor, una oportunitat, propi del sector professional, que hem sabut 
aprofitar i l’hem convertit en fortalesa al llarg dels anys. 
 

Accions pel 50 aniversari i inauguració de l’edifici a Can Batlló 
Per la celebració del 50 aniversari d’EMAV, per exemple, volem generar un festival de 
festivals on els diferents grups classe i cicles, generin activitats per la festa i la 
celebració, que ens coincideix amb la inauguració del nou edifici. 
 

• MOSTRA DE JOVES CREADORS: Passis de diferents espectacles d'arts 
escèniques (dansa, microteatre, circ, etc) a Sala d'actes i altres indrets de 
l'escola 
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•  SONOMAV "edició especial". Festival de música i Concert especial amb banda 
convidada.  Alumnes so, realització i producció 

• LLUM EMAV (segur que en paral·lel?) Projeccions a les façanes i pantalles.  
• EXPOSICIÓ fotogràfica de l'alumnat d'il·luminació de segon 
• EXPOSICIÓ 50 ANYS EMAV. Material audiovisual antic, mostra de treballs 

antics alumnes, fotografies recull història de l’escola. 
 

Comunicació informal, importància dels espais de comunicació i suport 
emocional 
Una de les conclusions de la diagnosi és la necessitat d’estar atents als conflictes però 
no evitar-los ni bloquejar-los. Ara que tenim l’oportunitat de passar a un espai nou, 
caldrà dissenyar accions específiques que puguin millorar la comunicació entre 
professorat i alumnat i personal del centre i resoldre  aquests conflictes i evitar que 
perpetuïn en el temps. Una de les accions és facilitar la creació d’espais on la 
comunicació informal pugui facilitar el diàleg, evitar els espais molt marcats on els 
diferents grups  es tanquin i no s’estableixi contacte visual i de coneixement de la seva 
feina. El nou edifici compta amb molts més espais amplis i oberts com la mediateca, la 
sala d’alumnes, les galeries, etc. Caldrà estar atents per facilitar que aquesta 
“transparència” de les parets es converteixi, de veritat, en una transparència 
d’activitat. De forma natural, segurament des de sempre a EMAV, existeix un racó de 
relació més informal, personal i emocional, on poder expressar-nos, especialment el 
professorat i personal de serveis però també, en alguns moments, alumnat i 
exalumnes. L’espai de secretaria ha funcionat , com un espai de calma, un reducte de 
neutralitat i a vegades de pau i confort, entre fotocopiadores, arxivadors i formularis; 
segurament té molt a veure amb les persones concretes que tenen el seu lloc de 
treball, potser perquè tenen la oportunitat d’una visió transversal de l’activitat del 
centre, però molt especialment i clarament, per la seva sensibilitat, per saber escoltar i 
ajudar a tothom. Un espai on podem trobar-nos amb les persones, a peu dret per fer 
una xerrada informal, on donar o rebre una abraçada en moments de tensió, on rebre 
un consell o oferir una mirada externa a tal o qual problema que ens preocupa. Hem 
de potenciar i valorar aquest espai de calma i confort, que perduri per molt temps. Un 
inspector perspicaç, ja fa molts anys, va detectar que allà es bellugava molta 
humanitat; és allà on els alumnes troben consell de tipus laboral o administratiu 
(beques, notes) però també de tipus sanitari (espai del botiquí); és on anem a omplir 
els papers quan s’ha produït un accident o un alumne s’ha marejat; on anem a 
comunicar una informació sindical o laboral, del barri,... on els antics alumnes venen a 
recollir un títol que encara no havien recollit i es creuen amb un professor que va tenir 
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i -ai làs- no recorda el seu nom i l’administrativa li recorda el seu nom... A l’espai de 
secretaria tenim la sort de trobar sempre , o quasi sempre, compressió i consol, suport 
emocional i una conversa amiga, sigui amb el conserge, l’alumnat o la dona de 
l’empresa de neteja. Cuidem a qui ens cuida. Gràcies 
 
En un altre sentit funcionen els espais de les aules, els passadissos, la zona de 
mediateca o el magatzem, les escales... Quan pensàvem en el nou edifici vam 
dissenyar espais amplis on fos fàcil trobar-se per parlar i treballar, amb diferents 
necessitats i polivalents. Fa 10 anys, quan vam començar a pensar en el nou edifici, 
vam partir de la idea que l’educació camina cap a metodologies de treball molt 
diferents i que calia facilitar , amb espais polivalents, les trobades en petits grups i la 
possibilitat d’adaptar fàcilment els espais per activitats de mig i gran grup. Continuem 
convençuts en això i estem esperant poder provar els resultats de les nostres 
hipòtesis. Aviat provarem la funcionalitat dels espais i l’adaptació a diferents 
pràctiques docents. L’espai a l’edifici de Via Laietana sempre hem pensat que ens 
condicionava (espais reduïts, problemes de soroll, falta de mobiliari adequat per 
treballar, sense sala d’actes ni espai grans per fer presentacions o senzillament una 
representació teatral o una presentació. Esperem que els espais nous ens faciliti 
aquest canvi i tinguem una fàcil adaptació. 

ANNEXE 1: Beques Randstad 
 
Acció concreta promogut pel projecte de Convivència: 
 Beques amb la Fundació Randstad 
 
1.- Objecte de la proposta 
 
Encara que actualment no tenim unes línies explícites a seguir en l’eix 4 del Model 
e2Cat, “Interacció amb els grups d’interès i l’entorn”, estem fent actuacions a l’escola 
que es poden encabir en aquest eix, com són la borsa de treball i el projecte de 
cooperativa 
 
Ha sorgit una nova proposta d’actuació encaminada a protegir la inclusió laboral de les 
persones amb discapacitat. 
 
L’actuació que es proposa tindria per objecte: 
 
1.- Creació d’un programa de beques per persones amb discapacitat 
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2.- Ajudar a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat en empreses del sector 
amb l’obligació de complir la LGD “Llei General de Discapacitat”, amb un contracte 
laboral d’un any per la persona beneficiada. 
 
Aquesta actuació està clarament encaminada a dos dels grans grups d’interès de 
l’escola: els alumnes i les empreses, així com a incrementar les actuacions de l’escola 
en la seva Responsabilitat Social Corporativa. 
 
2.- Col·laboradors en l’actuació 
 
Fundació Randstad.  
 

• Creada per la consultoria de RRHH Randstad 
• El seu interès en aquesta actuació és desenvolupar la missió per la que ha estat 

creada: aconseguir la igualtat d’oportunitats en l’ocupació laboral 
 
Empreses del nostre sector  
 

• El seu interès és identificar i integrar els millors alumnes amb discapacitat, per 
tal de complir amb la LGD que obliga a la contractació del 2% de persones amb 
discapacitat a les empreses de més de 50 treballadors. 

• Empreses col·laboradores d’EMAV amb aquestes condicions: Mediapro, Focus, 
XXX,... 

 
Escola EMAV 
 

• El seu interès és complir amb la seva RSC amb un dels seus grups d’interès més 
importants, com són els alumnes, així com establir relacions amb les empreses 
del sector 

• El seu paper és identificar els alumnes amb un grau de discapacitat superior al 
33%. Per altra banda identifica les empreses del sector interessades i les posa 
en contacte amb la Fundació Randstad. 

 
3.- Programa de beques 
 
3.1.- Objectiu de la beca 
 
Fomentar la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat, contribuint a fer 
efectiu el principi de la igualtat d’oportunitats gràcies a una educació inclusiva 
 
3.2.- Destinataris 
 



                     
 
 
 

 Projecte de Convivència 
febrer 2020 

 

 
 

 
23 

Dirigida a persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que vulguin cursar 
estudis de primer o segon curs en un Cicle de Formació de Grau Superior a l’Escola 
EMAV 
 
3.3.- Requisits per la sol·licitud d ela beca 
 

• 33% de discapacitat 
• Batxillerat o nivell equivalent amb nota superior a X 
• Presentació d’una carta d’interès en els estudis  

 
3.4.- Dotació econòmica 
 
Els beneficiaris de la beca rebran : 
 

• L’import de la matricula al curs que volen realitzar XXX€ 
• L’import que ha de satisfer a l’escola en concepte de material, XXX€ 

 
Total de XXXX€ 
 
3.5.- Aportacions a la dotació econòmica 
 

• L’escola EMAV aportarà un 20% de l’import reservat a material 
• La persona becada aportarà el 10% de la matrícula i el 10 % de l’import de 

material 
• La Fundació Ramstad aportarà la resta de l’import del material i l’import de la 

matrícula 
 
3.6.- Condicions 
 
Estudiants de primer curs 
Si la persona becada no supera el 90% de les unitats formatives en un any, haurà de 
retornar el 50% de l’import de la beca. No podrà gaudir d’una beca per el segon curs. 
 
Estudiants de segon curs 
 
Si la persona becada està cursant el segon curs i no supera el 90 % de les unitats 
formatives, l’estudiant haurà de retornar el 50% de l’import de la beca i no podrà optar 
al premi de pràctiques i/o contracte en una de les empreses del programa. 
 
3,7.- Compatibilitat amb altres beques 
XXXXX 
 



                     
 
 
 

 Projecte de Convivència 
febrer 2020 

 

 
 

 
24 

4.- Contracte laboral  
 
Les persones amb beca que superin el segon curs satisfactòriament en un any, seran 
contractades per un any en una de les empreses del programa 
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ANNEX 2. Protocol d’actuació en cas de conflicte greu 
 
Formació inicial per poder actuar en temes de problemes de conflicte greu així com 
altres problemes derivats de la salut mental. 
 
Enllaços al material del departament d’Educació 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-
greus/index.html 
 
Esquema visual útil per l’actuació: 

 


