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El respecte a un mateix i als 
altres,siguin alumnes, 

professors o personal no docent 
i el respecte al material i a l’espai 

que ens envolta.

La convivència entre totes les persones que formem part de 
l’institut escola s’ha de basar en:



Principis bàsics en la gestió de la convivència

Cal educar per aprendre a conviure

Cal definir com volem conviure

Cal atendre i entendre la diversitat

Cal tenir clares les conseqüències dels incompliments

Organitzant i gestionant la vida diària de l’aula i del centre
Cohesionant els grups per mitjà de diverses activitats de dinàmica de grups
Realitzant activitats d’educació emocional

Què volem del respecte a un mateix, als altres i a l’entorn
Què hem de fer per assolir una bona convivència
Elaborant normes breus, clares i modificables a cada grup classe
Fent participar tots els agents implicats en l’educació d’aquestes decisions

Tenint en compte “les diferències” a l’hora de gestionar la convivència 
Combinant el tractament a vegades individual amb el grupal

Ensenyant i aprenent a practicar mesures reparadores
Establint pactes, compromisos i acords
Servint per aprendre a actuar de manera correcta en futures situacions



Què volem del respecte a un mateix

Ser feliç i aprendre
Tenir una bona autoestima

Tenir autocontrol
Tenir cura de la pròpia imatge

Tenir hàbits saludables

Conèixer-se i valorar-se a un mateix
Autocontrolar-se

Saber dir “no”
Ser positiu, reflexiu, honrat i comunicatiu

Tenir iniciativa i ser col·laborador
Tenir cura de l’aspecte personal
Alimentar-se equilibradament
Evitar el consum de drogues

Estar atent, actiu i treballar sense cridar
Esforçar-se per entendre i aprendre

Esforçar-se per fer la feina ben feta: els deures i els treballs
Tenir els materials necessaris per fer la feina i no fer servir els que no calen



Què volem del respecte als altres

Una convivència agradable i positiva
Respectar, tolerar i valorar els altres

Establir relacions empàtiques

Admetre les opinions dels altres
Acceptar la diferència

Valorar els altres en positiu i veure les seves qualitats
Utilitzar el diàleg per resoldre qualsevol conflicte

Ser tolerant
Preocupar-se pel benestar dels altres i sentir-se’n responsables

Parlar sense cridar



Què volem del respecte a l’entorn

Respectar el material propi i dels altres
Respectar les dependències i instal·lacions

Respectar l’entorn

Valorar el material fent-ne un bon ús, aprofitant-lo i tenint-ne cura
Respectar les instal·lacions i els materials col·lectius del centre

Ser respectuós durant l’ús dels serveis complementaris
Cuidar l’entorn del centre, del poble i dels llocs on anem de sortides i 

colònies



Mesures proposades quan no ho fem

La gestió d’aquestes mesures ha de tenir una gradació de menys a 
més en funció de:
la gravetat i la reiteració
les característiques pròpies de cada un dels alumnes

En l’aplicació de les mesures sempre ha d’haver-hi la seqüència:
Atura’t: amb advertiments, separant de l’activitat o del grup
Relaxa’t i pensa: en un espai preparat i ajudant-lo a nivell individual
Repara: proposa solucions (mediació, serveis a la comunitat, 
compromisos...)



Qui ho gestiona

Els propis alumnes
El mestre que està a càrrec dels alumnes
El mestre tutor
L’equip de cicle
La família
La comissió de convivència vinculada a l’equip de 
coordinadors de cicle
La comissió de convivència del Consell Escolar


