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TÍTOL I. GENERALITATS 

 

 
Art. 1. El present Document ha estat elaborat per l’equip directiu del centre, amb l’aportació per part del 

claustre de criteris i propostes per a la seva elaboració, i aprovat pel Consell Escolar del Centre, d’acord 

amb la normativa vigent. 

 

Art. 2. Correspon a la directora del centre vetllar pel compliment d’aquest document, essent obligació 

de tots els membres d’aquesta Comunitat Educativa conèixer-lo i complir-lo. 

 

Art. 3. Entenem aquest document com l’instrument regulador de la vida interna del centre, que concreta 

les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa, que plasma normes 

i/o pautes que obliguen a tots aquells que participen en el procés educatiu de l’alumnat del centre; que 

garanteix, al mateix temps, els drets que la legislació preveu. 

 

Art. 4. Es un document que recull el conjunt de regles, preceptes i instruccions que constitueixen el marc 

d’actuació de tots els estaments de la comunitat escolar, que regulen la vida de l'Escola Norai i facilita 

l'organització operativa del Centre. És l'instrument que possibilita el ple exercici dels drets que la legislació 

vigent reconeix als diferents membres de la comunitat escolar, i també és el mitjà que garanteix el 

control que cal i l'exigència en el compliment de les funcions pròpies de cada persona o òrgan de la 

institució. 

 

Art. 5. Veiem aquest document com un document viu que s’anirà adaptant, any darrera any, als canvis 

que experimentarà el nostre centre, com són l’augment d’alumnat, l’augment de plantilla, etc. 

 

Art. 6. L’àmbit d’aplicació d’aquest document serà el propi recinte escolar i qualsevol altre lloc on es 

desplaci la nostra comunitat educativa. 



TÍTOL II. EXERCICI DE L’AUTONOMIA DE CENTRE 

 

Capítol 1. Projecte educatiu del centre 

Secció 1. Definició 

 

Art. 7. L’escola Norai és un privat concertat d’educació infantil, primària i secundària. Ubicat al barri de 

Pubilla cases Secció D districte V de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. 

 

Art. 8. El projecte educatiu estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra Comunitat 

Educativa i és, alhora, el compromís de la nostra escola amb la societat del segle XXI. 

 

Art. 9. La nostra missió: 

 

Volem una escola en la que els i les alumnes tinguin consciencia d’allò que estan fent, de com ho estan 

fent i del perquè ho fan. Volem oferir una educació oberta a la nostra societat basada en els valors de 

civilitat, creativitat i l’autonomia personal. On s’eduqui el cor, la ment i es promouin els valors. 

 

Art. 10. La nostra visió: 

 

Neix un projecte amb l’oportunitat d’innovar i proposar una escola més adequada a la realitat que ens 

envolta, que respongui NOFC Normes d’Organització i Funcionament de Centre més acuradament a les 

necessitats d’un alumnat més adaptable als canvis i amb més capacitat per resoldre’ls. 

 

Art. 11. Els professionals de l’escola Norai ens caracteritzem per la participació en moviments d’innovació 

i de renovació pedagògica, i per una formació permanent constant que ens ajudi a millorar la nostra 

tasca diària. Formem un equip humà il·lusionat i compromès amb uns objectius a compartir amb les 

famílies. 

 

Art. 12. Els nostres trets d’identitat: 

 

El nostre objectiu és ajudar a que tot el nostre alumnat pugui construir el seu aprenentatge segons les 

seves capacitats, és a dir, dotar-los dels instruments necessaris per arribar-hi. Partint del reconeixement de 

què tots els nens i nenes tenen capacitat per aprendre. 

 

Som una escola acollidora de tots els col·lectius que la formen: alumnes, famílies, mestres i altres 

professionals. 

 

Creiem en l’escola inclusiva, integradora de diferents cultures i ideologies, i respectuosa amb les diferents 

capacitats de cada alumne/a. 

 

Veiem la necessitat del treball en grup, la cooperació i la solidaritat. L’intercanvi i interacció com 

instruments d’aprenentatge. 

 

Art. 13. Els grans eixos sobre els quals gira l’escola són: 

 

La pluralitat lingüística, fent de l’anglès una llengua d’ús quotidià a l’aula des del nivell de P3. 

 

Fomentar i posar a l’abast de l’alumnat les tecnologies de la informació, l’audiovisual i la comunicació 

com a eina fonamental de l’aprenentatge. 

 

Desenvolupar un projecte mediambiental, potenciador de valors per a la sostenibilitat i el consum 

racional. 

 

Considerem imprescindible fomentar i potenciar unes relacions positives, d’afecte i col·laboració entre 

els nens i les nenes, tan dins del seu grup classe com amb la resta de companyes i companys de l’escola. 



Necessitat d’afecte i col·laboració també extensible entre l’alumnat i les persones adultes. L’educació 

emocional com a eix verterbrador de Norai. 

 

Apostem per un projecte integral que inspirin totes les activitats que realitzem en el marc de l’escola tant 

en temps lectiu com extraescolar i/o complementari. 

 

Secció 2. Contingut 

 

Art. 14. El projecte educatiu ha de contenir com a mínim, els aspectes que s’indiquen a continuació, 

amb les precisions que s’estableixen en el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. 

 

a. L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments educatius, els 

procediments d’inclusió educativa, els valors i objectius que requereixen l’aprenentatge de la 

convivència i altres actuacions que caracteritzen el centre. 

 

b. Els indicadors de progrés pertinents, que han de referir-se a elements de context, recursos, processos i 

resultats i que han de ser revisables periòdicament en funció dels resultats de l’avaluació del centre. En 

qualsevol cas, se n’han d’incorporar de relatius a resultats o rendiments acadèmics d’acord amb el que 

determini l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació. 

 

c. La concreció i el desenvolupament dels currículums, els criteris que orientin l’atenció a la diversitat i els 

que han d’orientar les mesures organitzatives, sempre d’acord amb els principis de l’educació inclusiva i 

de la coeducació. Quan els ensenyaments impartits pel centre prevegin en el seu currículum formació 

en centres de treball, les concrecions NOFC Normes d’Organització i Funcionament de Centre 

 

Escola Norai ha de mantenir la concreció dels currículums a disposició de l’Administració educativa per 

tal que aquesta en pugui comprovar l’ajustament als mínims curriculars que garanteixen la validesa dels 

títols corresponents als ensenyaments reglats impartits. 

 

d. Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia. 

 

e. El projecte lingüístic, que s’ha de concretar a partir de la realitat socio lingüística de l’entorn d’acord 

amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. El projecte lingüístic dóna criteri amb 

relació al tractament i l’ús de les llengües en el centre i recull els aspectes que determinen les lleis sobre 

la utilització normal del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així com la continuïtat i la 

coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades 

per les associacions de mares i pares d’alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre 

l’aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües estrangeres. Així mateix, determina quina 

llengua estrangera s’imparteix com a primera i quina o quines com a segones. Quan, d’acord amb el 
projecte lingüístic, el centre acordi impartir continguts curriculars en alguna de les llengües estrangeres, 

s’ha d’obtenir autorització del Departament d’Educació. 

 
 

Secció 3. Aprovació i difusió 

 

Art. 15. El projecte educatiu del centre ha estat formulat, a iniciativa de la direcció del centre, pel 

claustre de mestres i aprovat pel consell escolar. 

 

Art. 16. La direcció de l’escola establirà mesures i instruments d’acollida i formació que facilitin el 

coneixement del projecte educatiu als professionals que s’hi incorporin: NOFC Normes d’Organització i 

Funcionament de Centre Escola Norai. 

 

Art. 17. Les famílies i la resta de persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conèixer el 

projecte educatiu del centre i, per tant, aquest està a disposició de totes les persones membres de la 

comunitat educativa. 

 

Capítol 2. Carta de compromís educatiu 



Art. 18. En aplicació del projecte educatiu, l’escola formularà una carta de compromís educatiu amb les 

famílies. Aquesta ha d’expressar els compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir en 

relació amb els principis que la inspiren, i que han de ser els necessaris per garantir la cooperació entre 

les accions educatives de les famílies i la del centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i 

responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives. Les famílies disposen d’ella a 

la’agenda escolar de Norai i està signada per ells i custodiada a l’arxiu administratiu de l’escola. 

 

Art. 19. La carta de compromís educatiu concreta en els següents compromisos: 

 
1. Per part del centre: 

 

a. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat dels infants 

d’acord amb els valors que recull el projecte educatiu del centre. 

b. Vetllar per fer efectius els drets dels infants en l’àmbit escolar. 

c. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre. 

d. Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran pe avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne 

una valoració objectiva i informar a la família, o famílies, dels resultats de les avaluacions. 

e. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats 

específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família. 

f. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la del desenvolupament acadèmic i 

personal de l’alumne/a, així com de qualsevol altra competència rellevant relacionada, com a mínim en 

la frequéncia i forma segons recull les NOFC. 
g. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumne/a al centre. 

h. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, en 

l’horari assignat per a les entrevistes i que es publica a l’inici de cada curs escolar. 

 

 
2. Per part de la familia: 

 

a. Respectar el projecte educatiu del centre i reconèixer l’autoritat de tot el personal docent i no docent 

i, més específicament, la de l’equip directiu. 

b. Compartir amb el centre l’educació del/de la fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats que són 

necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 

c. Instar el fill o la filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les 

que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 

d. Vetllar perquè el/la fill/a conegui i compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a 

les activitats acadèmiques i, també, perquè faci a casa les tasques encomanades pel professorat. 
e. Ajudar el/la nostre/a fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material escolar. 

f. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en 

relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del/de la fill/a. 

g. Facilitar al centre les informacions del/de la fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge i/o 

desenvolupament personal. 

h. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre, en 

l’horari assignat per a les entrevistes i que es publica a l’inici de cada curs escolar. 

i. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar de l’infant, seguint les orientacions 

pedagògiques del centre. 

j. Informar el/la fill/a del contingut d’aquests compromisos i del seu compliment obligat. 



TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE 

 

Projecte de Convivència 

 
El Projecte de convivència ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar 

tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

En aquest sentit, el Departament d'Ensenyament posa a l'abast de tots els centres educatius 

una aplicació informàtica amb elements de diagnosi, orientacions i recursos per elaborar-lo. 

 
Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres nivells diferents: valors i actituds, 

resolució de conflictes i el marc organitzatiu. Així mateix, aquestes accions han d’anar adreçades a la 

millora de la convivència en tres àmbits diferents, aula, centre i entorn, en el benentès que la 

permeabilitat entre aquests tres àmbits d'intervenció afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors, 

actituds i hàbits relacionals. 

 
Objectius 

 

 Assegurar i garantir la participació, la implicació 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 mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió 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. 

 
Continguts 

 
El Projecte de convivència de centre ha d’incloure, almenys, els continguts següents: 

 
 Una concreció de la contextualització del centre recollida en el Projecte educatiu, on s’incloguin 

els trets més destacats del centre i el seu entorn en relació amb els factors que poden incidir en la 

convivència. 

 Una diagnosi de la situació de la convivència en el centre que permeti determinar els punts forts i 

febles i les necessitats del centre educatiu en matèria de convivència. 

 La formulació dels objectius específics d'acord amb el Projecte educatiu de centre, els objectius 

generals del Projecte de convivència del Departament d’Ensenyament i les necessitats 

detectades. 

 La formulació dels indicadors d’avaluació que permetin conèixer el grau d’assoliment dels 

objectius específics. 

 La concreció de les mesures de prevenció, detecció i intervenció educatives orientades a 

aconseguir els objectius específics. Aquestes mesures estaran temporalitzades. 

 La concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes 

greument perjudicials per a la convivència. 

 
Comissió de convivència 

 
Els centres educatius han de constituir una comissió de convivència que tindrà entre les seves funcions 

col·laborar en la planificació, l’aplicació i el seguiment del Projecte de convivència. 

 
Elaboració, seguiment i avaluació 

 
En els centres privats sostinguts amb fons públics, el titular és qui aprova el Projecte de convivència, un 

cop escoltat el consell escolar, que té les funcions d’assessorament i consulta. 



El seguiment i l’avaluació del Projecte de convivència corresponent a la direcció del centre, amb la 

col·laboració de la comissió de convivència, el claustre i el suport del consell escolar. L’avaluació s'ha de 

fer a partir dels indicadors d’avaluació elaborats per a cada objectiu específic. 

 
Assessorament per a l’elaboració i implementació 

 
Els centres educatius comptaran, per a l’elaboració i desenvolupament del Projecte de convivència, 

amb l’assessorament dels Serveis Territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona i de la Inspecció 

d’Educació, i també amb cursos en el marc del Pla de formació de zona. 

 
Protocols per a la millora de la convivència 

 
El Projecte de convivència ha de d’incloure la concreció de protocols de prevenció, detecció i 

intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència. Els centres 

educatius poden adaptar a la seva realitat i necessitats específiques els protocols per a la millora de la 

convivència del Departament d’Ensenyament, d’acord amb allò que determinin els documents per a 

l’organització i la gestió dels centres. 

 
Els protocols que el Departament ofereix als centres es poden consultar al Catàleg de protocols i marcs 

d'actuació del Portal de centres. 

 

Normativa 

 
MARC REFERENCIAL 

 
 El PEC ha d’incloure el Projecte de Convivència 

 Dret a una bona convivència i deure de facilitar-la 

 LEC (Titol III- Capítol V- articles 30 a 38): 

 Dret i deure de convivència 

 Principis generals (carta de compromís, resolució de conflictes, mesures correctores i 

sancionadores, mesures i iniciatives de provenció) 
 Mediació 

 Protecció contra assetjament escolar i contra agressions 

 Decret 279/2006 de drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&action=fi 

txa 
 

 
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 

 

 

Capítol 3. La Convivència 

 

Art. 20. Dret i deure de convivència 

 
1. L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha 

d’expressar el projecte educatiu de cada centre. 

2. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de 

facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l’activitat del centre. 

3. Els centres han de vetllar perqué els membres de la comunitat escolar coneguin la Convenció sobre 

els drets dels infants. 

4. Correspon a la direcció i al professorat de cada centre, en exercici de l’autoritat que tenen conferida, 

i sens perjudici de les competències del consell escolar en aquesta matéria, el control i l’aplicació de les 

normes de convivència. En aquesta funció, hi ha de participar la resta de membres de la comunitat 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/PCProtocolsMarcsActuacio
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/PCProtocolsMarcsActuacio
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&action=fitxa


educativa del centre. La direcció del centre ha de garantir la informació suficient i crear les condicions 

necessàries perqué aquesta participació es pugui fer efectiva. 

5. Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes de 

mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les fam ílies es 

comprometin a cooperar de manera efectiva en l’orientació, l’estímul i, quan calgui, l’esmena de 

l’actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu. 

 
Art. 21. Principis generals 

 
1. La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència, vincula 

individualment i col·lectivament els membres de la comunitat educativa del centre. 

2. La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa, té per finalitat contribuir 

al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. 

3. Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han d’ajustar als principis i criteris 
següents: 

a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d’assegurar el compliment dels deures 

dels afectats. 
b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació per a l’alumnat i 

el professorat. 
c) Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 

4. Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció amb els fets i han de 

tenir un valor afegit de caràcter educatiu. 

5. Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigui possible, activitats d’utilitat 

social per al centre educatiu. 

6. Correspon al Departament, en l’àmbit dels centres públics, i als titulars dels centres, en l’àmbit dels 

centres privats, l’adopció de mesures i iniciatives per a fomentar la convivència en els centres i la 

resolució pacífica dels conflictes. 

 
Art. 22. Mediació 

 
1. La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es puguin produir 

en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en conflicte perqué puguin arribar 

per í mateixes a un acord satisfactori. 

2. El Departament ha d’establir les normes reguladores del procediment de mediació, que han de definir 

les característiques del procediment i els supòsits bàsics en qué és procedent d’aplicar-lo. 

 
Art. 23. Protecció contra l’assetjament escolar i contra les agressions 

 
1. El Govern i el Departament han d’adoptar les mesures necessàries per a prevenir les situacions 

d’assetjament escolar i, si s’escauen, afrontar-les de manera immediata, i per a assegurar en tot cas als 

afectats l’assistència adequada i la protecció necessària per a garantir-los el dret a la intimitat. 

2. El Departament ha de posar a disposició dels centres els mitjans necessaris per a atendre les situacions 

de risc d’assetjament escolar. En cas que resulti imprescindible, es poden adoptar mesures 

extraordinàries d’escolarització, i el Departament pot adoptar també, en l’àmbit del personal al seu 

servei, mesures extraordinàries de mobilitat. 

3. El Govern ha d’adoptar les mesures normatives pertinents per a assegurar, davant les agressions, la 

protecció del professorat i de la resta de personal dels centres educatius i de llurs béns o patrimoni. 

En el cas que les agressions siguin comeses per menors escolaritzats al centre, si fracassen les mesures 

correctores o de resolució de conflictes, s’han d’aplicar les mesures establertes per la legislació de la 

infància i l’adolescéncia. 

4. L’Administració educativa ha d’assegurar l’opció d’assistència lletrada gratuïta al professorat i a la 

resta de personal dels centres públics i dels centres privats sostinguts amb fons públics que siguin víctimes 

de violéncia escolar, sempre que els interessos dels defensats i els de la Generalitat no siguin oposats o 

contradictoris. 

 

Art. 24. Àmbit d’aplicació de mesures correctores i sancions 



1. Les disposicions d’aquesta llei relatives a les infraccions i a les sancions només són aplicables als centres 

que presten el Servei d’Educació de Catalunya. 

 
Art. 25. Tipologia i competència sancionadora 

 
1. Les irregularitats en qué incorrin els alumnes, sino perjudiquen greument la convivència, comporten 

l’adopció de les mesures que estableixin la carta de compromís educatiu i les normes d’organització i 

funcionament del centre. 

2. Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència es consideren faltes i 

comporten la imposició de les sancions que aquesta llei determina. 

3. Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció pel centre si 

tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars o la 

prestació de serveis escolars de menjador i transport o d’altres organitzats pel centre. Igualment, 

comporten l’adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes 

que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin 

directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa. 

 

Art. 26. Criteris d’aplicació de mesures correctores i sancions 

 
1. L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a 

l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. En cap cas no es poden imposar 

mesures correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels 

alumnes. 

2. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar en qué 

es troben els alumnes afectats, llurs circumstáncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb 

la conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del  

procés educatiu dels alumnes. En el cas de les conductes greument perjudicials per a la convivència, la 

imposició de les sancions s’ha d’ajustar al que disposa aquesta llei. 

3. Les normes de desplegament d’aquesta llei han de regular els criteris per a la graduació de l’aplicació 

de les mesures correctores i les sancions, i el procediment i els órgans competents per a aplicar-les. 

 

Art. 27. Faltes i sancions relacionades amb la convivència 

 
1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes 

següents: 

 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la 

comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin 

greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el  

deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de 

documents i materials académics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la 

incitació a aquests actes. 
d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

2. Els actes o les conductes a qué fa referéncia l’apartat 1 que impliquin discriminació per raó de 

génere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de 

considerar especialment greus. 

3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades per l’apartat 1 són 

la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret 

d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o 

pel temps que resti fins a la finalització del curs académic, si són menys de tres mesos, o bé la 

inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

4. Entre les conductes contràries a la convivéncia que han de constar a les normes d’organització i 

funcionament de cada centre hi ha d’haver, si més no, totes les que tipifica l’apartat 1, quan no siguin 

de carácter greu, i també les faltes injustificades d’assisténcia a classe i de puntualitat. 



Art. 28. Responsabilitat per danys 

 
Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el material del 

centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de 

la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en els 

termes que determina la legislació vigent. 



I. PERCEPCIÓ DE LA SITUACIÓ 

 
A Norai entenem que la convivència és un objectiu específic i fonamental en tot el procés educatiu que 

comporta actituds i comportaments respectuosos, positius i de consens per part de tots els sectors de la 

comunitat escolar. 

 

La seva finalitat és la formació per una vida social adulta i la millora del clima escolar. 

 

La convivència a l’escola suposa en part un reflex de la convivència a la societat, amb les mateixes 

contradiccions i problemes. Resulta difícil trobar solució dins l’escola si a fora s’adopten posicions 

d’agressivitat física o psicològica que incideixen directa o indirectament. 

 

La nostre millora incideix en la millora de les relacions existents entre diverses persones, grups i institucions 

que conformen la societat. 

 

Amb independència de que el conflicte és normal en tota societat lliure i democràtica és precís tenir en 

compte que el sistema escolar ha estat sempre i és conflictiu, i , genera un elevat nivell de pressió, 

imposició i violència simbòlica sobre la població escolar : 

 

 assistència obligatòria, 

 compliment de tasques, 
 convivència forçada amb companys no triats per un mateix, 

 acceptació obligatòria de normes i condicions de funcionament, autoritat i decisions dels adults 

(no sempre consensuades) 

 

No és d’estranyar que l’escola susciti reaccions adverses en generacions de joves que pertanyen a una 

societat cada cop més laxa en el nivell de les seves exigències. 

 

La permissivitat de la majoria de famílies en relació a actituds i comportaments dels seus fill/es fa que es 

debiliti la capacitat dels joves per assumir l´ordre escolar, necessàriament caracteritzat per el sentit de 

l’obligatorietat. 

 

Sobre les famílies també incideix la crisis de valors de les societats tradicionals que no encertem a 

substituir per uns altres amb el consegüent desconcert. Al no saber molt bé en què educar es suscita la 

inhibició i l’actitud permissiva . Això ni significa que la família sigui l’únic factor d’inhibició educativa sinó 

que existeixen també factors econòmics i culturals que incideixen en aquestes actituds. 

 

Globalment els joves gaudeixen d’unes cotes de benestar i d’accés al consum impensable en la 

infància i adolescència dels seus pares o avis. 

 

Sembla que el trànsit entre dos segles, amb una revolució tecnològica accelerada, canvi de valors i 

amb més medis materials que mai, estem obligats a tornar la mirada cap alguns : 

 
1. dels valors més elementals tals com: 

 el respecte als demés 

 la tolerància 

 la convivència 

 la solidaritat entre les persones 

 
2. els principis bàsics com: 

 
 la participació 

 la democràcia 

 el respecte als drets humans 

 el respecte al medi ambient 

 el valor de l’equitat 

 la igualtat d’oportunitats 



Per això i dins l’ àmbit escolar: 

 

a) els docents reflexionem sobre el paper i funcions que portem a terme davant els canvis que s’estan produint a 

la societat. El professor actual “va aprendre” les normes socials de comportament en una estructura i en un 

sistema diferent de l’actual. Per tant el model anterior ja no serveix i el professor ha de canviar d’onda per que 

connectin els receptors dels alumnes. 

 

b) els pares i mares han de comprometre-se’n a participar en l’elaboració i a afavorir el consens i l’acceptació 

de les normes de convivència familiar, escolar i social. Ho signen cada any a la documentació de principi de 

curs. 
 

c) els alumnes han de participar i contribuir en les normes de convivència proposades pels grups de classe i les 

assemblees dels alumnes, així com les propostes aprovades per la comunitat escolar. 

 

d) el conjunt de la comunitat educativa ha de comprometre´s en la millora de les normes de convivència de 

l’escola. 

 
 

La creixent importància que es dona en els mitjans de comunicació, els poders públics i en la mateixa 

comunitat escolar al temes relacionats amb la convivència (violència a les aules, problemes d’ordre i 

disciplina, hàbits pocs facilitadors de les relacions , etc .... ) no es correspon amb una política positiva 

d’iniciatives innovadores i d’accions que doni resposta als referits problemes. No fora bo encomanar-lo 

tot a un projecte d’enduriment de les mesures disciplinàries i punitives que després a l’hora de la veritat 

ningú aplica del tot potser perquè acaba mancant convenciment sobre la seva eficàcia. 

 

És precís incidir positivament des de el món educatiu en el paper distorsionador que en el tema de la 

convivència escolar tenen els mitjans de comunicació perquè es considera que molt sovint dóna una 

imatge equivocada, un professorat estressat i desil·lusionat i un alumnat conflictiu. En cap cas Norai és 
representatiu d’aquesta imatge. 

 

Pensem que s’haurien de desenvolupar als mitjans de comunicació campanyes institucionals perquè es 

valori la funció educativa del professorat. 



II. Propostes concretes para la millora de la convivència a Norai 

 
II.1. En relació amb Norai 

 
II.1.1. Norai en el seu conjunt 

 
II.1.1. 1. Encara que l’aula sigui un marc privilegiat per la relació alumne i professor establim mecanismes 

que permetin mantenir aquest nivell qualitatiu de relacions més enllà de la classe en sentit estricte. 

Treballem des de infantil l’assignatura d’educació emocional. 

 

Norai és una fàbrica d’emocions 

 

II.1.1.2 Es considera que davant un conflicte que afecti a Norai esgotarem totes les possibilitats per 

resoldre’l amb criteris pedagògics en el marc més pròxim que hagi sorgit, amb els recursos humans i 

serveis existents a l’escola: 

 

 Mestre implicat -alumne-pares 

 Tutor/a 

 Cap d’estudis 

 Sot director 

 Directora 

 Psicòloga Norai 

 Comissió de convivència 

 Claustre 

 Consell escolar 

 
Considerem que és important convertir els conflictes en una ocasió per aprendre a conviure. 

 

II.1.1.3. A Norai no podem definir quins són els aspectes que més incideixen negativament en la 

convivència ja que són casos puntuals I molt subjectius. Quasi totes deriven de mancances 

emocionals provinents de casa (falta de límits, divorcis, canvis de domicili o de país d’origen, 

desconeixement de l ’idioma ). Aquests aspectes influeixen en l ’alumne i provoquen una 

desconnexió entre cervell i cor. 

 

Les solucions que fem servir és acudir a la nostre psicòloga i pactar entre família-escola- 

alumne un protocol a seguir per a la seva millora holística. 

 

II.1.1.4. L’entorn físic i la infraestructura de l’escola també condiciona les conductes humanes. 

 

Per afavorir que l’alumne s’obri emocionalment o calmi la seva conducta disruptiva tenim un espai 

reservat anomenat “racó de la calma” 

 

Aquest espai està pensat perquè nens i adults que compartim treball també tinguem l'oportunitat i el 

temps de descansar i de connectar-nos amb nosaltres mateixos i amb els altres, ja sigui sols o amb 

companyia. 

 

El Racó de la Calma és un racó tranquil on va l'alumne acompanyat d’un mestre. 

Aquest espai està pensat per: 

 Trobar recolliment 

 Retrobar la calma 

 Descobrir el silenci interior 

 Ajudar a gestionar les emocions 



En aquest espai hi trobareu tot el necessari per poder assolir alguns objectius: 
 

 Imatges refrescants que ens aboquin quietud: Un mar tranquil, un passeig, flors, una font, 

un paisatge per treballar la contemplació 

 Una caixa amb sorra fina, petxines i cargolines per fer transvasaments i/o traç 

 Un rellotge de sorra per observar el pas del temps 

 Una bola antiestrès per 

 Coixins, sofà i catifa per seure i relaxar-te 

 Peluix per abraçar i acaronar 

 Guixos per dibuixar a la pissarra i expresar el que sents 

 Vaporitzador d’aigua per refrescar-te 

 Bosseta aromática per transportar-te a la natura 
 Laberint de meditació 

 Pictogrames de respiració 

 Collar de comptes per controlar la respiració 

 Frasc de la calma per evadir-te mentre el mous 

 Molinet de vent per començar a treballar la respiració conscient: inspiració /expiració 

 Ampolles màgiques per iniciar-se en la meditació 

 Capseta de música per comprovar el poder de la música 

 Calidoscopi per tenir infinitats de mandales mirant per un forat i poder-los reproduir. 

 Colors i mandales que ens ajudaran a expressar els sentiments 

 Planta que ens acompanyarà i ens alegrarà tot cuidant-la i observant-la 

 Material per fer massatges a l'esquena, als braços, les cames i al cap 

 Plastilina per augmentar la concentració 

 

Eduquem a l’alumnat per mantenir , conservar i respectar el mobiliari i la infraestructura de Norai. 

 

 Endreçar joguines, jocs de taula, disfresses i llibres: infantil 

 Projecte aules netes tots els divendres a primària i ESO 

 Projecte l’hort: infantil, primària, ESO 

 Endreçar material jocs de pati i migdia 

 Endreçar material psicomotricitat: infantil 

 Endreçar material esportiu d’educació física : primària i ESO 

 Endreçar material laboratori: ESO 

 Endreçar aula tecnologia: ESO 

 Muntar i desmuntar a la diada de Sant Jordi “Norai al carrer” els 9 tendals, material a exposar i 

mobiliari per campionat d’escacs 

 
II.1.1.5. Norai està arrelat al barri des de fa 52 anys. Està obert al desenvolupament d’activitats en 

col·laboració amb organitzacions i iniciatives socials de l’entorn. 

 

 Visita de Mossos 

 Visita de Guardia urbana 

 Visita a l’ajuntament 

 Visita de bombers 

 Visita a esplai del barri 

 Natació a CE L’H Nord 

 Tallers de consum 

 Tallers d’educació financera EFEC 

 Taller auxiliar conversa nadiu anglès 

 Tallers aigües de Barcelona 

 Participació en concursos 

 Xocolata solidaria HSJD 
 Campanya solidaria recollida roba : Fundació Glorr 

 Campanya Apilo: piles usades 

 Marató de TVE 
 Campanya Origamis per un fi social 

 Cantada Nadales a Hospital de dia avis Consorci Creu Roja 



 Aprenentatge i Servei Comunitari 

 Pla d’entorn educatiu 

 Membres del pacte d’educació L’H 
 Tastet de català a les famílies 

 Xerrades sobre alcoholisme, bullying, abusos, altres... 

 Tallers dinàmics de grups 

 Col·laboració amb EAP 

 Col·laboració amb Baula 
 Col·laboració amb EAIA, DGAIA, Atenció a la Infància i Fiscalia 

 Col·laboració amb Absentisme 

 Col·laboració amb Serveis Socials Districte V 

 Col·laboració amb xarxa infància 0-6 

 Vacunació I higiene bucodental amb CAP Pubilla Cases 

 Infermera del CAP Pubilla Casas a Norai 

 Centre Cultural La Bòbila,: biblioteca, Sala Actes i Esplai 

 Projecte conjunt amb l’ Escola Santa Marta 

 Visita escriptora Ana Alcolea : ESO 

 Acting Together i auxiliar conversa nadiu Ajuntment L’H 

 Escola de pares: xerrades de la nostra psicòloga o altres professionals 

 Escola bastonera Barcelona : participació a la Catedral ball de bastons amb 15 escoles més 

 Col·laboració amb Centre Musica i Arts de L’H 

 
Es tracta de possibilitar a que els propis alumnes impulsin activitats en organitzacions mixtes amb 

entitats juvenils, del barri, ONG’s... Pensem que seran elements de millora de la convivència el 

socialitzar-se amb altres joves, introduir a Norai projectes per actuacions solidàries així com projeccions 

artístiques amb projecció a l’exterior. També portar convidats per participar en xerrades i altres 

activitats que hagin sortit de la iniciativa dels alumnes en comú acord amb els departaments, tutors i 

cap d’estudis. En definitiva trencar l’aïllament que tenen els alumnes en els seus cercles d’amistat que 

en ocasions són massa reduïts i afavorir la relació escola i entorn pròxim. 

 

 
II.1.2. El Projecte Educatiu de Centre Norai 

 
II.1.2.1. La convivència és objectiu formatiu en sí mateix i queda reflectit en el nostre PEC: trets i 

característiques del model de convivència, de relacions i de treball a Norai tant en lo relatiu a la 

convivència interna dins de cada sector (professorat, equip directiu, personal docent , personal no 

docent, alumnat I família) com dels diferents sectors entre sí. 

 
Història i característiques del Centre 

 

L’Escola Lope de Vega a anomenda Norai desde 2017, va ser fundada l’any 1969 al carrer 

Cervantes/Aigües de Llobregat per titularitat privada al barri de Pubilla Cases i al 1976 es va traslladar al 

carrer Floridablanca coincidint amb la segona generació de l’onada migratòria de persones vingudes 

d’arreu del territori espanyol dels anys 50. 

 

Les famílies de primera generació van aixecar ells mateixos la majoria dels edificis actuals. Eren de classe 

humil i treballadora que amb molts esforços portaven als seus fills i filles a l’escola privada ja que a la nostre 

zona no existien escoles públiques. La segona generació d’aquestes famílies pioneres ja eren d’una classe 

socioeconòmica mitja a mitja-baixa i molts d’ells són antics alumnes de l’escola. De fet, els alumnes que 

estan actualment a les aules de cursos inferiors (educació infantil i cicle inicial) són la quarta generació, 

els besnéts d’aquells primers immigrants. Es tracta, per tant, d’una població assentada i compromesa amb 

el barri. 

 

La ciutat i el barri van viure una segona gran onada migratòria entre els anys 2000 i el 2008. Van ser persones 

que van arribar al barri procedents d’altres països: continent Sud-americà i Europa de l’Est. Aquesta onada 



inicialment va afectar mínimament la configuració de la nostra escola però de mica en mica han omplert 

les aules. 

 

El fet de la globalització ens ha enriquit culturalment i personalment a mestres, alumnes i pares. Actualment 

tenim alumnes d’arreu del món: Xina, India, Pakistan, Marroc, Argèlia, Nigèria, Guinea, Filipines, Hondures, 

República Dominicana, Perú, Xile, Colòmbia, Bolívia i Equador. 

 

No obstant als darrers cinc anys, amb l’inici de la crisi econòmica la situació ha canviat per un retrocés 

pel que fa a l’estat socioeconòmic de les famílies. Moltes han hagut de tornar al seu país d’origen ja que 

la seva situació aquí no era sostenible. Ha crescut moltíssim el percentatge de famílies d’aturats i també 

un número elevat de famílies amb greus dificultats econòmiques. 

 

El castellà és la llengua materna de la majoria de les famílies. 

La llengua vehicular de l’escola és el català : 

 a les classes 

 les sortides lúdiques/culturals 

 colònies 

 activitats extraescolars 

 serveis d’acollida matinal i menjador 

 casal d’estiu (si escau) 

 a les comunicacions escrites 

 

L’Escola respecte als serveis i comunicacions gaudeix d’una bona situació: 

 

 Hospital Creu Roja 

 CAP Ambulatori Atenció Primària 
 Centre Cultural La Bòbila; Sala d’Actes , Biblioteca, ludoteca 

 Complex Exportius: L´H Nord i Les planes 

 Serveis Socials 
 Regidoria 

 Línia 5 de Metro 

 Can Rigalt Tram Baix 

 Línees d’autobusos: 57,157,156,N2 que connecten el barri amb Barcelona i 14,16,L´H1, L´H2 que 

connecten amb la seva ciutat 

 

 

Trets característics de Norai 

 
Norai és una escola d’una línia educativa, familiar, propera, inclusiva i segura. Ens complau 

educar els nostres alumnes en un ambient de con- fiança, acompanyament emocional i 

creixement mutu. 

Estem immersos en un procés de renovació pedagògica constant. 

El nostre ideari es basa envalors fonamentals que contribueixen al’èxit escolar i humà de la 

persona. 

Aquests pilars són: 

 
• Educació emocional 
• Hàbit de treball 
• Diàleg entre Família i Escola 
• Respecte 
• Seguiment personalitzat 

 

ANorai treballem perprojectes, competències,creativitat,inclusió, treball cooperatiu, i per entorn 



virtuals d’aprenentatge. També apostem pels idiomes, els recursos digitals i l’acompanyament 

emocional per tal de capacitar-los per al futur. 

 
Intentem gestionar l’aula de forma emocional per tal que aquesta sigui: 

 

1. SEGURA, on ningú pogui incomplir. Tots s’han de sentir segurs i el primer el mestre pel seu propi interès 

i perquè és la garantia dels demés. 

2. ATRAIENT, on ningú volgui incomplir. L’interés i atractiu que la classe aporti als alumnes hauria de 

superar o al menys semblar-se al que els alumnes porten de fora. 

3. RESPECTUOSA, amb els drets de tots, alumnes i professors sense escletxa pels abusos i sense dictadors 

ni a sobre ni a sota de la tarima virtual. 

4. EMPÀTICA, on imperin les relacions harmonioses o positives. Es el complement al respecte: un plus 

a la relació. Es la via per passar de donar classe a disgust a alumnes que la reben a disgust a un 

plantejament que permet a tots estar a gust, mé enllà de les diferències. 

5. ASSEQUIBLE, on tots tinguin possibilitats d’èxit amb un esforç rentable i proporcionat. Evitar classes 

impossibles per alguns 

6. EXIGENT, on es plantegin reptes raonables que promoguin el creixement acadèmic i personal 

mitjançant alliberament d’esforç, requisit imprescindible de qualsevol fita que s’emprengui 

7. INTEGRAL, on tinguin espai totes les capacitats que caracteritzen a la persona, cognitives, socials, 

emocionals, creatives i otrius, entre altres i onels alumnes deficitaris en capacitats cognitives- 

académiques les compensin amb el desenvolupament d’altres competències 

8. INCLUSIVA, on tots i cadascú dels presents tingui possibilitats, atenció, ajudes, motivacions i interesos 

i on cap alumne quedi exclòs per característiques personals, familiars, socials, ètniques, religioses o 

polítiques. Una classe on tots i totes tenen cabuda. A una callse acadèmica no tots tenen cabuda 

perquè no tots poden ser bons alumnes però a una classe formativa i integral sí que tenen cabuda 

ja que tots dhaurien de ser persones. Naturalment. Sense aclaparaments ni abusos. 

9. Per tal d’aconseguir això per tal d’aconseguir el control comportamental haurem de desenvolupar 

el següents punts: 

 

 Assertivitat: sempre que garanteixi el respecte mutu. 

 Empatia: s’ha de parlar/escoltar/entendre/comprendre a la relació quotidiana educativa 

 Atocontrol: es preferible desenvolupar actituds proactives davant els conflictes 

 Rols: es important canalitzar els rols adoptats pels alumnes, ja que els rols vénen per 

conductes repetitives que acaben sent problemàtiques 

 Comunicació: tranmitint per part del professor el seu interès per l’alumne i confiança en que 

vol millorar la seva conducta 

 Autoestima: aquesta és un dels motors de lèsser humà i per tant hem de generar-la en els 

nostre alumnat 

 

Si el control comportamental és perque l’alumne “no faci” , la motivació és perquè l’alumne “si faci”. 

Cóm ho farem? 

 Expectatives: hem de transmetre expectatives positives a tot l’alumnat i proposar objectius 

assolibles 

 Motivació: intrínseca. Els continguts han de geerar interès 
 Atenció: és important conèixer i gestionar els canals atencionals de l’alumne perquè no es dispersi 

 Diversitat: el professor no pot demanar el mateix a tots sinó que ha d’ajustar les seves expectatives 

a les possibilitats reals de cada alumne 
 Activitat: si l’alumne està actiu té més possibilitats de mantenir l’atenció i d’aprendre 

 Atribució: si l’alumne se n’adona de que la millora del seu rendiment depèn només del seu esforç, 

i no d’altres variables que ell no controla, es sentirà més motivat per seguir esforçant-se. 



II.1.2.2. Encara que hagi una bona gestió global de la convivència els problemes apareixeran perquè 

son propis de cada sistema de relacions humanes però la prevenció contribueix a reduir-los. Abordar-los i 

solucionar-los amb serenitat, amb raonament, amb implicació cooperant dels afectats , condueix a la 

seva transformació en oportunitats per madurar i créixer. 

 

El PEC ajuda a fomentar l’adquisició de capacitats i habilitats socials, un clima de relacions positives i 

estratègies necessàries per tractar els conflictes mitjançant sessions de tutories i dinàmica grupal per part 

del tutor/a i de la psicòloga Norai. 

Disposem de temps escolars oberts al diàleg, la expressió, la comunicació i el debat amb estructures de 

classe més flexibles. 

 
II.1.2.3. El PEC te en compte las qüestions referides a la disciplina, l’ordre, el respecte a la norma, hàbits 

de neteja, cura del material ja que tot això és imprescindible per a una convivència que garanteixi els 

drets de tots i del benestar col·lectiu. També el ús respectuós del llenguatge i les normes de correcció en 

el tracte. 

 

II.1.2.4. El PEC programa temes transversals atenent l’entorn de Norai, el medi sociocultural i la 

transcendència de les necessitats educatives fent de Norai un espai de reflexió i diàleg social on actuar 

en el camp dels valors. 

 

II.1.2.5. La nostra societat en general i Norai en particular estem adquirint cada cop més una riquesa 

multicultural. En els projectes educatius, en els projectes curriculars i les programacions d’aula els 

elaborem atenent a la diversitat multicultural del nostre alumnat amb la que convivim diàriament. L’aula 

d’acollida dels nouvinguts és un clar exemple d’aquesta multiculturalitat. 

 

 
II.1.3. El currículum i la transversalitat 

 
II.1.3.1. Posem l’èmfasi educatiu en “aprendre a ser”, en formar a la persona i s’ha de prioritzar el paper 

de les actituds, els valors i les normes com orientador del currículum. Norai pretén treballar amb els 

alumnes el desenvolupament de la intel·ligència emocional, de les habilitats cognitives, el raonament 

moral i les habilitats socials de forma grupal , individual i atenent el nivell maduratiu de cadascú. 

 

II.1.3.2. Els continguts del currículum han de ser significatius per l’alumnat atenent als seus interessos i a les 

seves necessitats propiciant un aprenentatge més vital i vivencial sobretot a l’etapa obligatòria. A l’ESO 

comporta un fort component disciplinar responent a la formació del joves sobretot de cara a que seran 

en breu membres actius d’una societat democràtica i complexa del segle XXI. 

 

II.1.3.3. Norai potencia l’educació en valors en els que fonamenta la 

convivència El nostre és un Projecte de Vida 

L’objectiu es que siguin persones: 

o íntegres 

o compromeses 

o felices 

o responsables 

o capacitades 

o agraïdes 

o respectuoses 

o autònomes 

o generoses 

o tolerants 



Norai s’adapta a mesures concretes a diferents nivells: accentuació dels objectius actitudinals en totes 
les programacions, avaluacions i en les disposicions normatives dels currículums. 

 

II.1.3.4. El caràcter transversal de l’educació en valors exigeix especial cura de previsió i bona 

coordinació entre mestres que passen per l’aula o la etapa per que tots incorporin en aquests àmbits les 

relacions basades en el respecte a les persones, els drets humans de llibertat, justícia, tolerància activa, 

no discriminació per raons de gènere, ètnia, religió, llengua, el Inter culturalisme, la solidaritat 

especialment amb els més dèbils. 

 
II.1.3.5. Es precís fer flexible el currículum per tots aquells alumnes que tenen més dificultats en el seu 

itinerari escolar perquè no sigui una font de frustracions i problemes. Del contrari sense flexibilitat 

curricular tindrem problemes de convivència de difícil solució nomes amb simples mesures disciplinaries. 

 

II.1.3.6. Guia per a les famílies . Prevenció de l’assetjament entre nens i joves. Departament 

d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 

 

II.1.3.7. Protocol anti-bullying Norai segons normativa d’actuació de la Generaltat de Catalunya. 

 

 

II.1.4. Consells a l’alumnat i les normatives de Funcionament i de Convivència i de règim intern 
 

Consells alumnat Primària 
 

En arribar a classe 

 

• Arriba sempre puntual 
• Que els teus pares justifiquin les absències i els retards en laplataforma escolar 
• Desplaça’t en silenci pel passadís, sense córrer i sense jugar 

• Vina a l’escola correctament vestit i endreçat. Marca les peces que més utilitzes a 

l’escola per poder recuperar-les si es perden 

 

Durant la classe 

 
• Segueix les indicacions del mestre 
• Treballa en silenci quan t´ho indiquin 
• Tingues cura del mobiliari i del material escolar 

• Respecte les coses dels altres companys. Agafar una cosa sense permís amb la intenció de 

quedar-te’l és una falta greu 

 

Al finalitzar la classe 

 

• Apunta els deures diàriament a l’agenda Escolar 
• Assegura’t que el teu pupitre està ordenat i net sense deixar res per terra 
• Demana ajuda al professor si tens algun dubte 

 

Fora de la classe 

 
• Sigues amable i saluda a totes les persones. Detalls com cedir el pas en les portes, demanar 

disculpes quan t’has equivocat, jugar net, et fa més fàcil laconvivència. 

• Quan juguisalpatiaténala seguretat dels méspetits. No potferúsde skates, scooters, patins, 

monopatins, etc. 
• Respecta a tots els teus companys, acceptant a tots sense insultar, posar malnoms i molt 

menys pegar 
• Al’horadeformarfilesfes-hoambpromptitudiordreesperantles con signes del mestre 

• Mantén net el pati perquè és el lloc de joc de tots. Deposita els papers i embolcalls a les 

papereres 

• Al menjador menja de tot amb bona educació i neteja. No malbaratis el menjar ni el portis al 

pati 



Normativa Funcionament  Primària 

 
Hàbit d’estudi 

 
L’hàbitd’estudi i l’esforç individual diari pertal d’assolir una bona formació humana i acadèmica 

 
Respecte 

 
Respectar elsmestres i professors,així com elsaltresalumnes i membres de la comunitat educativa 

 

Respectarla llibertat de consciència,les conviccionsreligioses,morals o ideològiques, com també la 

dignitat, la integritat i la intimitat. 

 

No discriminar cap membre de l’escola per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra 

circumstància personal o social. 

 

Respectarles instal·lacions ielsmaterialsdel’escolaienfaranunbonús. 

Elspassadissosilesescalessónllocsdepas,s’evitaràcridaricórrer. 

S’ha de mantenir un to de veu i una actitud que afavoreixin l’estudi a tota l’escola. 

 

 
Fer comentaris despectius i/o ofenses als companys 

 
Elsalumneshan de teniruna actitud respectuosa ambgrups opersones que no pensen de la mateixa 

manera; s’han d’evitar manifestacions i simbologies que no ajuden a la bona convivència així com 

baralles i agressions. 

 

No està permès difondre missatges i informacions que facin malbé la imatge del centre i de la 

seva comunitat educativa. 

 

Assistència i puntualitat 

 
Entrada: Les hores d’inici de les classes són les 09:00 i les 15:00 hores. 

Els alumnes que arribin després d’aquest horari es considera falta de puntualitat. 

 

Sortida:Leshoresdesortidadeles classessónles 13:00 i les 17:00hores. 

 

És necessària la puntualitatper part delspares/maresenlal’entradai recollida dels nens/es. En cas de no 

localitzar a la família en cap telèfon de contacte de l’agenda escolar, es procedirà a trucar a la Guàrdia 

Urbana. Els alumnes quenohagin assistit otinguin previstdeno assistir aclase un diadeterminat o quan han 

arribat tard, hauran de justificar-lo alaplataforma escolar Educamos. Quanelsalumneshagin de sortir del 

centre en horari escolar necessitaran l’autorització escrita o bé anar anyats per la personaautoritzada. 

 

Vestuari i higiene 

 
Els/les alumneshan d’anar vestits d’acord ambl’assistència a un centre educatiu. 

 
Els recordem que no està permès en cap cas, tant per nois, com per noies, pantalons foradats ni trencats,  

shorts, vestits i faldilles molt curtes, samarretes curtes o que permetin la visió de la roba interior, amb eslògans  

ofensius, ni xancletes de platja. 

 

Equipament esportiu 



L’equipament esportiu serà obligatori per l’activitat d’Educació Física, per a les sortides escolars, 

natació i colònies. El punt de venda exclusiu peradquirir elxandall escolar Norai és a Uniformes LOY.  

Compleixnormes anti al·lergogen, qualitat idisseny. Totes les peces de roba han d’anar marcades 

amb nom i cognoms per recuperar-les si esperden. 

 
No es pot portar…. 

 
Llaminadures, diners, joguines, tabletes, mòbils, objectes de valor, reproductors de música,targetes d’invitació a  

festes d’aniversari perrepartir 

 

Telèfons mòbils 

 
No espodran portartelèfonsmòbilsal’escola excepte en casnecessari. No es podran utilitzar en capcas 

i, si elsalumnes elsutilitzen, elsrequisaremi eslliurarana lafamíliaquanelsvinguessinabuscar al centre.No 

es podrà fer cap gravació ni fotografia sense el consentimentd’un membre delprofessorat. 

 
 

Medicaments i malalties 

 
L’escola no subministrarà cap tipus de medicament a cap alumne (lle- vat del paracetamol) sota cap 

circumstància sense la recepta mèdica, l’autoritzaciódelsparesperescritielfàrmacsegonsnormativa. 

Quan un alumne es trobi malament o requereix assistència mèdica, serà avisada la família per tal que 

se’n faci càrrec. En cas de no localitzar-la, es trucarà al 112 i, es portarà el nen o nena a la Mútua 

d’accidents o al servei d’urgències segons lagravetat. No s’han de portar els nens/es a l’escola per 

risc de contagi Un cop recuperats de la malaltia podran tornar a l’escola presentant l’alta 

mèdica. En el cas de patir alguna malaltia contagiosa comuniqueu-lo. 

 
Entrevistes i comunicats amb professors 

 
L’hora d’entrevista es concerta prèviament amb el professor mitjançant l’agenda o plataforma . Es 

demana no comparèixer fora de l’hora convinguda, per no interferir en el bon funcionament del  

centre i no suspendre les activitats escolars. Així com no accedir a les aules ni demanar que surti cap 

professor dins de l’horari escolar. Per comunicar-se amb un professor es farà SEMPRE a través d’una 

nota a l’agenda. 

 

App informacions a la família. Plataforma escolar EDUCAMOS 

 
Circulars, butlletins de notes, absències, justificacions, retards, entrevistes, comunicacions i d’altres 

s’enviaranalesfamíliesmitjançantlaplataforma escolar Educamos. 

Esobligatori aportarels seuscorreuselectrònics deambdós progenitors per tal d’informar-los. A la web 

escolanorai.cat al marge esquerre poden punxar on figura “EDUCAMOS” i tenen l’accés a la 

plataforma així com un vídeo explicatiu. Al llarg del mes de setembre donarem claus d’accés als 

familiars per instal·lar i accedir a la app de la plataforma. 

 

Festival Escolars: Festa Final de Curs 

 
Els celebrem a la Sala d’Actes C.C La Bòbila del Carrer de la Bòbila n° 1. Informarem puntualment 

de la temàtica dels festivals i de la roba que porten aquell dia. L’ escola donarà un dia abans del 

festival acada alumneduesentrades perdos familiars i seran necessàries peraccedir. Els150seients 

delesgradesnomésseranocupatsperadults.Seremmolt rigorososencomplir aquesta normaja que 

ens obliga el recinte. 



Sortides escolars 
 

• Es obligatori portar a les sortides el xandall de l’escola Norai i bambes. 

• A la motxilla han de portar esmorzar, ampolla d’aigua, dinar i una bossa amb roba de 

recanvi inclosos els alumnes habituals demenjador quan és una sortida de tot un dia. 

• Tots els nens/es que es maregin hauran de prendre la medicació a casa i portar -la amb 

la dosificació exacta per la tornada. 
• Es obligatori portar al’escola autorització de sortides signada pels pares otutors. 

 
 

Menjador 

 
El servei de menjador és de 13.00 a 15.00 hores. Es menja de càtering avalat per nutricionista que 

consta de dos plats, postres, pa i aigua. A la webes penjaràmensualmentelsmenús. Elsalumnes 

al·lèrgicsi/ointolerants obligatòriament hauran de presentar un informe mèdic especificant el 

que pot menjar, i el que no. És imprescindible perquè la nutricionista elabori el seu menú. Els 

alumnes que no son habituals i es queden dies imprevistos han d’avisar a la tutora o secretaria 

abans de les 9.30 hores. 

 

 

Departament de Secretaria 

 
El seu horari és de 9 a 13horeside15a 17horesdedillunsadivendresnofestiusidesetembre amitjans 

de juliol. De finals de juny a mitjans de juliol l’horari será de 9 a 14 hores. Telèfon 934385327 

 

 

Ordre, neteja i bon ús del material 

 
Cada alumne és responsable de mantenir neta i ordenada la seva taula calaix sense ratllades i 

pintades,i,respectarelscriterisd’ordreestablerts per el tutor/a. 

Els divendres la classe ha de quedar ordenada i neta: Projecte Aules Netes per facilitar la feina de 

neteja professional de l’aula. 

 
Els alumnes que individual o col·lectivament causin danys de forma in- tencionada o per negligència a les 

instal·lacions del centre o al seu ma- terial, queden obligats a reparar el dany causat o fer-se càrrec del cost 

econòmic de la seva reparació o restitució. Els pares o tutors seran responsables civils en els termes previstos 

en les lleis. 

 

 

Conductes disruptives 

 
Aquell conjunt de conductes inadequada o enutjosa d’un alumne que obstaculitzen la marxa 

normal de la classe: falta de cooperació, mala educació, interrupcions, desobediència, 

provocació, agressivitat, no obeir una ordre d’un professor, falta al respecte o fins i tot fer cas omís a 

reiterats advertiments. 

 

Servei d’acollida Matinal 

 
De 8 a 9 hores sense preavís. Empresa Com a Casa. 



Consells alumnat Secundària 

 
En arribar a classe 

 
• Arriba puntualment a classe. Els retards i absències han de justificar-se sempre a EDUCAMOS. La 

acumulació d’aquests podrien privar-te del dret al’avaluació. 

• Tingues cura de la teva higiene i aspecte personal. Evita les peces de roba que no són 

adequades a l’entorn educatiu. 
• Respecte l’interior de Norai com un lloc de formació i estudi. 

• Desplaça’t en silenci pel passadís iescales en silenci iordre. Evitatotallò que pertorbi el treball dels 

altres grups. 

• Si portes skate, scooter o patinet cal deixar-ho al fons de la classe i l’escola no es responsabilitza 

de la seva pèrdua. 
• Apaga el mòbil i guarda-ho. 

 

Durant la classe 

 
• Has d’estar atent a l’entrada del professor a l’aula per ocupar elteu seient i posar-te en disposició de 

començar la classe. 

• Adopta una actitud de silenci i escolta. Si per culpa teva el professor ha d’interrompre la classe ets 

responsable de que molts perdin el temps. Actituds negatives en aquest aspecte poden suposar 

el suspens en l’avaluació i d’altres mesures disciplinàries. 

• La teva actitud cap a l’assignatura i el treball que realitzes a classe són avaluables i poden suposar 

fins a un 20% de la nota d’avaluació. 

• Aténalapersonaqueparladurantlesintervencionsoralssensemenysprear laopinió contrària. Espera 

el teu torn de paraula per intervenir. 
• Està prohibitfer ús de telèfons mòbils i reproductors demúsica dins l’escola. 

• Presenta els exàmens, controls i altres treballs escrits de les diverses matèries amb ordre, neteja i sense 

faltesd’ortografia. Si un alumneés sorprès copiant a un examen tindrà una amonestació per escrit i 

un suspens a l’avaluació. Si és sorprès per segon cop encara que sigui en una altre assignatura 

tindrà suspens al’avaluació final. Anirà a proves extraordinàries amb tota la matèria del curs. 

• Adquireix els hàbits intel·lectuals i de treball acadèmic d’acord a la teva edat. Es la teva obligació. 

• Tingues cura del mobiliari i material escolar. Si intencionadament causes un perjudici hauràs de 

reparar o pagar els desperfectes. 

• Noagafismai ressense permísdel propietari oresponsabledel material. 

• Si has de prendre medicació els pares han de signar l’autorització. 

 

Al finalitzar la classe 

 
• Prepara el material per la classe següent. 
• Desplaça’t a un altre aula si has de canviar d’assignatura. 

• Mantén el teu pupitre sempre ordenat inet. 

• Al acabar les classes i amb la finalitat d’afavorir la neteja, les taules i cadires han de quedar en 

ordre i el terra sense objectes. 
• Col·labora perquè les aules, passadís, escales i pati siguin nets. 

• Fes ús de les papereres per llençar papers i embolcalls. 

• No és permès menjar a les aules. 

 

Fora de la clase 

 

 El temps d’esbarjo és al pati (si no plou). Tingues present la teva seguretat i la dels teus companys 

sobretotelsmés petits. Noes potferús de patins, scotters, skates o similars. 

 Està prohibit fumar a tot el recinte escolar i les immediacions. 

 Per respecte guarda la correcció i discreció necessàries en la exteriorització de les relacions 

afectives. 



 Quan tinguis un conflicte has de resoldre ĺ de forma pacífica i educada. Sol·licita l’ajuda d’un 

professor quan ho creguis oportú. 

 Comporta’t de forma respectuosa i responsable durant les excursions i visites. Recorda que 

representes a Norai i lesteves actituds involucren a laresta. 

 

Normativa Règim Intern Secundària 

 

D’acord amb el Decret 279/2006 de 4 de juliol (DOGC 4670) sobre drets i deures dels alumnes i la llei 

12/2009d’Educació(LEC),sobredretsideures de l’alumnat, el següent document estableix quines són 

les conductes contràries ales normes de convivència del centre i les seves sancions. 

 
Es consideren FALTES LLEUS: 

• Les faltes reiterades de puntualitat. 
• El deteriorament del material del centre o dels companys. 
• Els actes d’indisciplina, injúria, ofensa o agressió no greus. 
• Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa. 
• La manca d’higiene personal i d’educació. 
• La no-transmissió dels comunicats als pares o tutors. 
• La pèrdua injustificada de documentació escolar. 
• Les mentides. 
• Qualsevol conducta que porti l’alumne a l’expulsió de classe. 

• Qualsevol acteinjustificatquealterilleumenteldesenvolupamentnormal de l’activitatescolar. 

 

Es consideren FALTES GREUS: 

• Les faltes injustificades d’assistència a classe. 
• Els actes d’indisciplina, injúria, ofensa i agressió greus. 
• La suplantació de personalitat, que incloulafalsificació de signatures. 
• Danysgreusal patrimoni escolar odelscompanys,així comel robatori. 
• Treure profit econòmic o d’altre tipus de situacions desfavorables. 
• El robatori. 
• Qualsevol acte injustificat que alteri greument la convivència escolar. 
• La consecució de 3 faltes lleus. 
• Negar-se a acomplir les sancions. 

• Les vexacions, o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar; particularment 

aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra 

l’alumnatmésvulnerable perles sevescaracterístiques personals, socials oeducatives. 
• Treure profit econòmic o d’altre tipus de situacions desfavorables. 

• Qualsevol acte injustificat que alteri greument el desenvolupament normal de les activitats del 

centre. 

Les sancions aplicables a aquestes faltes són: 

 

SANCIONS per FALTES LLEUS: 

• L’amonestació oral. 

• La realització de tasques educadores per a l’alumne/a en horari no lectiu. 

• La reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé als altres membres de 

la comunitat educativa. 
• La privació de les hores d’esbarjo. 

 
SANCIONS per FALTES GREUS: 

• L’expulsió de classe i recuperació del treball en horari extraescolar. 
• La suspensió del dreta participaren les activitats extraescolars ocomplementàries. 
• La suspensió del dret d’assistència a determinades classes. 

La consecució de 3 FALTES GREUS produiran l’obertura del full d’incidències i la suspensió del 

dret a pati durant 15 dies. 

A partir de l’obertura del full d’incidències, les faltes comeses es consideraran greus, pel fet de ser 



reincidents, i es prendran lesmesures següents: 

La QUARTA falta greu comportarà a l’alumnat, l’expulsió de classe dins del centre durant tres dies, 

període durant el qual haurà de fer, pel seu compte, les tasques educatives que faci el grup-classe. 

La CINQUENA falta greu causarà, a l’alumnat, l’expulsió de classe dins del centre durant una 

setmana, en les mateixes condicions que la sanció anterior. 

La SISENA falta greu comportarà la compareixença de l’alumnat davant la Directora, la qual 

prendrà les mesures correctores oportunes sobre el cas, d’acord amb la normativa vigent. 

Totes les faltes serán anotades al” llibre de faltes” i comunicades a la familia. 

 
 

Normativa Funcionament Secundària 

Vestuari, higiene i ornaments 

A l’escola com lloc de formació s’ha de venir amb un vestuari adequat. 

Roba esportiva: El xandal Norai és obligatori a sortides i en les classes d’educació física 

Samarretes:Nohandepermetrelavisiódelarobainterior, nidelacintura ni amb eslògans ofensius. 

Elsalumnes no podenvenirenshorts,pantalons massa curts,trencats, foradats, ni xancletes de platja. 

 
Assistència i puntualitat 

 
L’hora d’inici de les classes és a les 8:00, a les 9:00 i a les 15:00 segons cursos i horaris. 

La falta de puntualitat a classe de manera reiterada i injustificada és una conducta contrària a les 

normes de convivència, pot provocar dificultats en el procés d’ensenyament aprenentatge i 

dificultar el dret a l’educació de la resta d’alumnes. 

La falta de puntualitat serà resolta aplicant les mesures educatives correctores que esconsiderin més 

apropiades. En el seucas,la directora del centre es coordinarà amb l’administració local i educativa 

per implementar les mesures contra l’absentisme. 

Els alumnes que arribin fora d’aquest horari hauran de tocar el timbre per entrara l’escola. Romandran 

al’escola ambun professor finsal’inici de la següent classe. Això es considera falta de puntualitat. 

Elsparesdelsalumnesquenohaginassistitotinguinprevistdenoassistir a classe un dia determinat, hauran 

de justificar-ho mitjançant la plataforma escolar Educamos. 

Si l’alumne ha anat a fer unavisita mèdica, haurà de portar el justificant mèdic. 

Durant l’esbarjo ningú pot romandre a l’aula sense la presència del professor. Tots els alumnes tenen 

prohibit sortir de l’escola durant els esbarjos. Aquesta norma afecta també als alumnes que es queden 

a dinar al migdia. 

 

Absències 

 

Els professors passen llista d’assistència ales 8, ales 9 iales 15 horesmitjançant la plataforma escolar. 

En cas d’absència d’un alumne els pares d’aquest rebran un avís. 

Els viatges vacacionals no estan contemplats com motiu justificable d’absència. 

Si un alumne es troba malament, professor i alumne es posaran en contacte amb la família abans 

que el alumne marxi a casa o vinguin a recollir-lo. 

Per evitar l’absentisme en classe d’educació física es demanarà justificant oficial metge. 

No es concedirà cap permís, excepte justificació escrita, per a sortir de l’escola durant la jornada 

escolar. 



Lliurament de treballs 

 
Elstreballseslliuren al professorenel terminiestablert. No s’acceptaran els presentats fora de terminini 

aquells que es facin arribar al llarg de la jornada. 

Els treballs es lliuren d’acord amb normes estàndard de presentació de treballs: portada, índex 

numerat, alineació justificada, numeració de pàgines, data de presentació i curs. 

Per a algunes assignatures es demanaran alguns estris i algun material de treball, com ara compàs, 

regle, transportador d’angles, taula periò- dica... 

 

Avaluacions 

 
La no-assistència injustificada a un control oexamen suposarà automàticament la no-superació de 

la prova. 

En cas de no-assistència justificada, serà l’alumne qui haurà d’interessar-se per la realització de les 

proves no avaluades. 

L’ortografia forma part de l’avaluació de controls, exàmens i treballs i pot arribar a descomptar fins 

a 2 punts de la nota. 

 

Horaris d’entrevista amb professors 

 
Igual que l’alumnat de primària 

 

Ús de Telèfons Mòbils i reproductors de música 

 
Està prohibit l’úsdetelèfonsmòbils,aparellsdemúsicaialtresaparellsde caràcter lúdic en tot el recinte  

escolar. L’ideal és no portar-los al’escola. En cas de necessitat imperiosa la família ha d’implicar-se en 

l’educació del bon ús que han de fer els alumnes d’aquests aparells. 

S’haurà de tenir en compte que hem d’apagar aquests aparells abans d’entrar en el centre. 

L’escola no es fa responsable de la pèrdua d’aquests aparells. 

Aquell telèfon que s’utilitzi en horari lectiu será requisat ilafamília haurà de venir a recollir-lo al despatx 

de L’equip Directiu i serà el Cap d’Estudis de Secundària l’encarregat de lliurar-lo a la família. 

 
Hàbit d’estudi 

 
Igual que l’alumnat de primària 

 
Respecte 

 
Igual que l’alumnat de primària 

 

Fer comentaris despectius i/o ofenses als companys 

 
Igual que l’alumnat de primària 

 

 
Ordre, neteja i bon ús del material 

 
Igual que l’alumnat de primària 



Conductes Disruptives 

 
Igual que l’alumnat de primària 

 

App d’informació a famílies. Plataforma escolar EDUCAMOS 

 
Igual que l’alumnat de primària 

 
Medicaments i malalties 

 
Igual que l’alumnat de primària 

 

 
11.1.8 Drets de l’alumnat 

 

• L’alumnat té dret a rebre una formació que el permeti aconseguir el ple desenvolupament de 

la seva personalitat, que n’estimuli les capacitats, tingui en compte el ritme d’aprenentatge i 
incentivi i valoril’esforç i el rendiment, d’acord amb el model educatiu propi de Norai. 

• A una valoració adequada i objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar per la qual 

cosa el professorat respectiu l’informarà dels criteris i procediments d’avaluació establerts en el 

currículum corresponent. 

• Els pares otutorslegalstenendreta sol·licitar aclariments respecte als resultats de les avaluacions i 

a les decisions relatives a la promoció al llarg de l’etapa i a presentar les reclamacions pertinents. 

• Al respecte, a la llibertat de consciència, a les seves conviccions religioses, morals i ideològiques i 

a la seva intimitat. 

• Al respecte a la seva integritat física i a la seva dignitat personal com també a portar a terme la 

seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades i en un ambient de 

convivència que afavoreixi el respecte entre els companys. 

• A la reserva d’aquella informació relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens 

perjudici de satisfer les necessitats de informació del centre, de l’Administració educativa i els seus  

serveis, de conformitat amb l’ordenament jurídic, i sens perjudici de obligació de co- municar a 

l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a 

l’alumnat o qualsevol altre incomplimentdelsdeuresestablerts perles lleis de protecció al menor. 

• A participar individual o col·lectivament en el funcionament i vida de l’escola en els termes que 

preveu la llei en vigor, a manifestar amb llibertatla seva opinió sempre en el respecte als professors 

ialtresmembres de la comunitat educativa i al caràcter propi i projecte educatiu de Norai. 

• A gaudir d’una orientació escolar i professional que asseguri la seva llibertat de decisió d’acord 

amb les seves aptituds, coneixements i capacitats. El centre tindrà cura especial de l’orientació 

escolar dels alumnes amb necessitats educatives especials i específiques. 

• A ser educat en la responsabilitat i a gaudir d’una convivència pacífica i respectuosa. Les 

accions que es produeixin dins de Norai que suposin una transgressió dels drets de l’alumnat 

podran ser denunciades davant la directora del centre, i quan s’escaigui, davant del consell 

escolar. 

 

 

Totes les persones tenim DRET a ser ben tractades 

 

A l’escola i a tot arreu tinc DRET a ser ben tractat i ben tractada. Això vol dir que... 

 

• NINGÚ no es posarà amb mi pel meu aspecte ni per la meva manera de ser. 

• NINGÚ no m’ha de pegar, ni donar empentes, ni fer-me mal. 

• NINGÚ no m’ha d’amenaçar, ni fer-me por. 



• NINGÚ no m’ha de prendre, ni fer malbé les meves coses. 

• NINGÚ no m’ha d’insultar, no s’ha de burlar, ni s’ha de riure de mi. 

• NINGÚ no ha d’escampar rumors sobre mi. 

• NINGÚ no m’ha d’excloure del grup, ni m’ha d’impedir de jugar amb els companys. 

 

Tots aquests DRETS han de ser respectats en qualsevol circumstància. 

Totes les persones tenim la RESPONSABILITAT de tractar bé els altres. 

 

A l’escola i a tot arreu tinc el DEURE de tractar bé totes les persones. 

Això vol dir que... 

 

● JO no he de posar-me amb ningú ni pel seu aspecte ni per la seva manera de ser. 

● JO no he de burlar-me, ni insultar, ni riure’m de ningú. 

● JO no he de pegar, ni donar empentes, ni fer mal físicament a ningú. 

● JO no he d’amenaçar, ni fer por a ningú. 

● JO no he de prendre, ni fer malbé les coses dels altres. 

● JO no he d’escampar rumors sobre les altres persones. 

● JO no he d’excloure ningú del grup, ni impedir ningú de jugar amb els companys. 

 

 
 

Tinc la RESPONSABILITAT de protegir els meus drets i els drets dels altres. 

 

 
 

Algunes reflexions... 

 

➔ Burlar-se, criticar, parlar malament d’algú o riure-se’n no són cap broma. 

➔ Si l’altre no riu amb tu, llavors no és divertit. 

➔ Ningú es mereix ser maltractat. 

➔ Si et peguen o t’insulten és millor no tornar-s’hi. 

➔ Els nois i les noies que són maltractats no són persones febles que no se saben defensar. 

➔ Dir-ho al professor no és “xivar-se”. 

➔ Nosaltres podem ajudar a superar aquesta situació injusta. 

➔ Un espectador esdevé còmplice quan no intervé ni denuncia les agressions. 

➔ Les persones felices no necessiten fer mal als altres per sentir-se millor. 

➔ Castigar els nois i les noies que fan mal als altres és una possibilitat, però no l’única. 

➔ La víctima necessita ajuda, però també els nois i les noies que agredeixen. 

 
II.1.4.2. Les normes de convivència a Norai cada curs canviem alguna per la necessitat continus 

d’actualització segons les circumstàncies del mon canviant i per oferir al alumnat la possibilitat de 

participar. 

II.1.4.3. Entenem que les normes del reglament intern de Norai poden ser en ocasions causa de conflicte. 

Una disciplina fèrria aïllada de la realitat vital de l’alumne pot ser causa de conflictes ( el cas dels mòbils 

per exemple). Tampoc ajuda a un bon clima de convivència les actituds exclusivament permissives i 

comprensives. El. Millor és la combinació d’autoritat i afecte. D’aquesta forma els nens i nenes aprendran 

a descobrir els límits i les relacions amb la resta a partir del respecte i la igualtat. Una combinació de 

participació de la Comissió de convivència. Delegats de classe, assemblees d’aula juntament amb el 

catàleg de faltes, sancions i processos d’instrucció d’expedients sancionadors. 



II.1.4.4. El Reglament de Règim intern RRI el contemplem com una concreció de principis, objectius, 

escala de valors, instal·lacions i codi de sancions. Procurem avaluar-lo periòdicament per conèixer els 

resultats. 

 

 

 

II.1.5. L’ aula 

 

II.1.5.1. El clima de l’aula condiciona el clima del centre. A l’aula interactua l’alumnat i el professorat. 

Ambdós defineixen l’ambient social i escolar de Norai. Tenim en compte els següents referents i valors 

educatius: 

 

 Organització social de l’aula des de el punt de vista de la participació i no passivitat de l’alumnat. 

 El treball de l’alumnat tant individual com grupal 

 Estratègies metodològiques que fomenten la participació : kahoot, scrabble, sopa de lletres, 

àbacs, sudokus, experiments sensorials, flipperclassroom, ús multimedia i plataformes digitals, 
 Relació professor/alumne basada en l’afectivitat I la comunicació envers l’autoritarisme. 

 

II.1.5.2. La manca de motivació en un sector de l’alumnat de Norai respecte als objectius formatius 

apareix com a determinant de situacions conflictives. El problema transcendeix les possibilitats de 

l’escola i depèn també de factors familiars, socials i polítics. L’augment de la ràtio d’alumnes no ajuda a 

oferir un tracte individual ni una diversificada acció didàctica. També es necessita un increment de 

plantilla de docents per organitzar agrupaments. 

 

II.1.5.3. Els alumnes aprenen gràcies a les interrelacions entre ells. A Norai per fer això creiem bàsic la 

dinàmica del grup classe per l’aprenentatge de tots els membres. Es molt bo que el grup sigui divers per 

aprendre. 

 

La convivència te que fonamentar-se en l’acceptació de la diversitat. Aquesta és la que fa possible, 

rica, interesant i profitosa per tots. 

 

Norai evita que les diferències es converteixin en desigualtats. No seguim tendències de fer agrupacions 

segregadores segons el nivell acadèmic ja que no ajuda a la convivència sinó que la dificulta. Tampoc 

el companyerisme, la col·laboració, la solidaritat, la diversitat i sí la competitivitat. L’escola ha de ser un 

instrument imprescindible per l’exclusió social. 

 

II.1.5.4. La obligatorietat juntament amb altres aspectes relacionats amb elles, comporta en aquests 

moments de Norai una realitat inqüestionable: la presència a les aules d’ESO d’ un petit sector de 

l’alumnat que a vegades no encaixa amb les actuals propostes educatives . No serveix el plantejament 

de que l’alumne no s’adapta, i si no s’integra que se´n vagi que llavors seríem una escola excloent i 

selectiva. Volem optar per introduir en l’acció educativa el màxim d’elements que facilitin el canvi i per 

tant l’adaptació i la integració. 

 

II.1.5.5. Es cert que el canvi de mirada que fa tres anys està fent Norai a escola emocional és un treball 

lent perquè comporta un canvi de mirada per part dels mestres. Tenim un projecte emocional anomenat 

Norai beats i hem fet diversos seminaris i tallers en equip al respecte del tema. La transformació no es per 

el SABER sinó per el SER. 

 

Una mirada cap al nen, la família i l’educació: 

 

o Amorosa 

o Amb orelles grans 

o Amb ulls que observen 

Entrenar-los per usar la informació que porten a la butxaca. 



Com diu F. Tolucci en el seu llibre “Con ojos de niño”. 

Un bon professor: 

 Escolta activament el que els nens diuen sense respondre 

 No emet judicis 

 Està centrat 

 Mira als nens a la seva alçada 

 Assaboreix cada minut que passa amb ells i de la seva existència 

 Intueix el que vol el nen 

 Abraça quan el nen ho necessita 

 Té sentit comú 

 Té valors 
 Té humor i els fa riure 

 Acompanya 

 Mira i connecta 
 Juga al si us plau 

 S’interessa per e nen i no per la seva conducta 

 Transforma el seu “jo” interior 

La transformació no es per el SABER sinó per el SER. 

Una mirada cap al nen, la família i l’educació: 

 

o Amorosa 

o Amb orelles grans 

o Amb ulls que observen 

Entrenar-los per usar la informació que porten a la butxaca. 

Com diu F. Tolucci en el seu llibre “Con ojos de niño”. 

Un bon professor: 

 

 Escolta activament el que els nens diuen sense respondre 

 No emet judicis 

 Està centrat 

 Mira als nens a la seva alçada 

 Assaboreix cada minut que passa amb ells i de la seva existència 

 Intueix el que vol el nen 

 Abraça quan el nen ho necessita 

 Té sentit comú 

 Té valors 

 Té humor i els fa riure 

 Acompanya 

 Mira i connecta 

 Juga al si us plau 

 S’interessa per e nen i no per la seva conducta 

 Transforma el seu “jo” interior 



II.1.6. La Comissió de Convivència a Norai 

 

II.1.6.1. La CV Norai està composta per tres professors implicats i informats de tots els fets de la vida 

escolar. Vetllen pel correcte exercici de drets de tots els membres de la comunitat educativa i per la 

prevenció d’evitar fets o actituds contraris a la convivència de Norai: revisen RRI, pla d’ acció tutorial, 

col·laboració familiar, control d’assistència, atenció a la diversitat. Tot això abans d’arribar a un 

expedient disciplinari. 

 

II.1.6.2. S’ha proposat realitzar cursos específics de mediació i uns dels integrants ha fet un màster al 

respecte. 

 
II.1.6.3. Si fos necessari podem comptar en una cas greu amb el departament de mediació de 
l’ajuntament de L’H Pla d’entorn. 

 

 
II.2. En relació amb els òrgans col·legiats de govern 

 

II.2.1. El Consell Escolar Norai 
 

II.2.1.1. Norai considera precís dotar a equip directiu i consell escolar de més autonomia i capacitat 

suficient per impulsar i concretar la convivència tractant d’evitar acudir a processos administratius 

complexes. 
 

II.2.1.2. Norai intenta adequar la seva organització per donar resposta a les dificultats que puguin posar 

en perill la convivència en els següents termes: 

 
o Donar suport a la Administració educativa amb les seves iniciatives I projectes per a la millora de 

la convivència escolar 

o Posant atenció a altres aspectes organitzatius del centre: horaris, vigilància d’hores d’estudi I 
esbarjo ja que les conductes contraries a la convivència rarament es produeixen en hores de 
classe I dins les aules. 

 

II.2.1.3. El Consell Escolar ha fet un diagnòstic sobre la situació de Norai , sobre els seus punts forts i febles, 

punts de conflicte i tensió per adoptar accions específiques al respecte. 

 

II.2.1.4. El Consell escolar té la responsabilitat sobre tots el processos organitzatius de Norai que incideixen 

en la convivència i el bon ambient. 

 

II.2.2. El Claustre de Norai 

 

II.2.2.1. El claustre de professors a Norai té un paper d’especial transcendència donat el seu profund 

reconeixement dels ressorts de la institució escolar. Aquest projecte té molt en compte les consideracions 

d’aquest òrgan. 

 

II.2.2.2. Es molt important la coordinació de tot el claustre o com a mínim de l’equip docent del nivell per 

actuar amb els mateixos criteris sobretot el que es refereix a la coordinació curricular i al seguiment de 

l’alumnat. Per això és imprescindible que l’equip docent sobretot els tutors posin en comú el 

coneixement dels esdeveniments de cada aula. Coordini els continguts, les metodologies i la gestió de 

l’aula i ajustar els criteris generals d’avaluació, promoció i certificació. 

 

Per possibilitar això es necessita sobretot a ESO de: 

 
o formar equips docents perquè actuïn sobre un numero reduït d’alumnes I ho facin amb 

continuïtat 

o disposar els tutors de més temps per reflexionar en profunditat I coordinar equips. 



II.3. En relació amb l’equip directiu de Norai 

 

II.3.1. El nostre equip directiu és l’encarregat principal de fomentar el diàleg i la convivència entre els 

pares i tots els sectors educatius. 
 

II.3.2. L’ajuntament juntament amb el Departament aquí a L’H a principi de curs fomenta la trobada de 

directors/es al començament del curs escolar. També és interesant la trobada en cursos de formació, 

conferències, jornades amb les editorials. Fora bo tenir cursos específics de formació amb exemples 

pràctics d’actuació en casos problemàtics de conflictes entre alumnes, situacions socials o laborals 

complicades. D’aquesta manera podríem afrontar els problemes i organitzar l’escola d’una manera més 

operativa. 

 

II.3.3. El nostre equip directiu assumeix el compromís d’estimular i garantir les actituds que promoguin la 

convivència evitant així altres actituds d’inhibició que es produeixen a vegades entre el professorat. El 

lideratge del nostre equip directiu procura dinamitzar al claustre de mestres perquè aquest dinamitzi a 

alumnes i famílies. 

 

 

 
III. 4. En relació amb tota la comunitat escolar de Norai 

 

II.4.1. La convivència és un factor de qualitat que construïm mitjançant actuacions de tots els membres 

de la comunitat educativa. Aprendre a conviure és un objectiu exigible a Norai en totes les seves etapes. 

 

Docents, psicòloga, monitors de menjador i temps lleure i/o extraescolars, secretaria i tots els que 

intervenen a l’escola s’han de sentir corresponsables d’aquesta tasca. 

 

Reunir-se entre tots i fer alguna acció en tema de convivència produeix de forma espontània una millora 

encara sense començar la actuació concreta o el propòsit no sigui massa exigent o ambiciós. 

 

II.4.2. A Norai pensem que el diàleg és el mitjà positiu per resoldre les situacions conflictives. Un diàleg 

directe amb les persones implicades: professors, alumnes i també famílies i que només en casos 

excepcionals passi l’assumpte al Consell Escolar o a la comissió de disciplina. 

 

II.4.3. Fora necessari elaborar un pla de formació dirigit al professorat, famílies I personal no docent amb 

l’objectiu de destacar la importància de establir un model de relacions o convivència consensuat per 

totes les parts, respectat per tots i basat en que sense normes no podem funcionar. El treball en grup ha 

de passar del camp teòric al pràctic. No podem oblidar que afavorir la participació es afavorir la 

convivència. Així mateix el coneixement mutu i l’intercanvi d’experiències entre altres escoles facilita les 

relacions entre la comunitat escolar com per exemple el Pla d’entorn districte V L’H al qual assistim 

assíduament. 

 

 
II.5. En relació amb el professorat de Norai 

 

II.5.1. El professorat en general 

 

Vincle entre docents 

És un vincle d’igualtat que implica el reconeixement i el respecte per la tasca que realitza l’altre, sigui la 

que sigui. Sense la cooperació i l’ajuda mútua és impossible que Norai funcioni d’una manera coherent. 

Tots els docents treballem per un objectiu comú: l’educació de l’alumnat, perquè això sigui possible han 

d’actuar de manera conjunta, compartint criteris, recolzant-se uns als altres, només amb aquesta unió 



entre docents és possible obtenir tota la força que aquesta tasca requereix. Per tal de poder fer això els 

docents tenim una mirada amplia entre nosaltres que permet agermanar maneres de concebre el món 

atenen a la perspectiva intergeneracional i intrageneracional. 

 

II.5.1.1. Preparació específica 

 

II.5.1.1.1. Norai està en formació  permanent a l ’escola. Algun mestres fan cursos específics per 

la seva assignatura o creixement personal i l ’escola la darrera setmana de juny fa tres cursos 

que imparteix un seminari de 30 hores de caire emocional, tècniques de motivació, habilitats 

socials, resolució de conflictes, cohesió d’equip professorat i estratègies per fomentar la 
participació. 

 

Entenem que el futur del factor convivencial es caracteritza per una preparació específica del 

professorat en els aspectes teòrics i pràctics per tal d’atendre les situacions relacionades amb 

la convivència i la conflictivitat. 

 

La nostra psicòloga també ens imparteix a tot el claustre un tastet de xerrades sobre trastorns 

d’aprenentatge i tracte amb les famílies. 

 

A l ’escola tenim tres mestres que han fet la formació de pedagogia sistèmica. En Carles 

Parellada ens va fer una formació a l ’equip directiu i l ’Angie Rota una formació al tot el 

claustre. 

 

Es necessari també una formació graduada que va desde la formaci ó inicial, els cursos oferts 

des de els serveis de l ’administració, serveis territorials i CRP de la zona. 

 
Obertura i canvi 

Un centre educatiu que segueixi aquesta línia ha d’estar obert i receptiu a la innovació, al canvi i a 

l’actualització, és a dir, ha de ser un centre en constant renovació. Per tant, ha de donar suport i impulsar 

totes les propostes que vagin en aquesta línia, així com també, recolzar i potenciar la formació del seu 

professorat, no solament en els àmbits específics de les seves especialitats, sinó també en aquells àmbits 

que impliquen la formació i el creixement personal. 

 
Les persones i les seves circumstàncies personals 

Norai intenta ser receptiu a les necessitats personals i professionals de tots els membres i procura pel 

benestar de tots. 

En la mesura que sigui possible, te en compte les circumstàncies personals i familiars del professorat a 

l’hora de fer horaris, a l’hora de facilitar permisos, a l’hora del repartiment de tasques, a l’hora de donar 

més recolzament... 

En un nivell més personal te en compte els petits i grans esdeveniments que es donen en la vida de les 

persones com ara malalties, processos de dol, infantaments, aniversaris... 

Això traduït en actuacions concretes vol dir, per exemple, petits actes com: 

 Felicitar el professorat en els seus aniversaris, quan han sigut pares o mares, quan han format 

parella... 

 Acompanyar en el dol davant de circumstàncies de mort o de pèrdua. 

 Interessar-se per la salut del professorat que està seguint un procés de malaltia personal o de les 

persones estretament vinculades: fills i filles, parelles, pares i mares... 

 
Les cerimònies 

Les cerimònies són actes en els quals se celebren de manera conjunta diferents esdeveniments de la vida 

d’un grup, predisposen les persones a la col·laboració, enforteixen les institucions, ajuden a establir els 



sentiment de pertinença de tots els seus membres i ajuden a reforçar els vincles entre les persones. 

Diferents tipus de cerimònies que realitzem 

 

Professorat  
 D’inici de curs: les benvingudes. 

 De constitució i finalització d’equips, comissions, càrrecs, ... 

 De canvis de direcció. 

 De reconeixement de les direccions, de les anteriors i de les actuals, dels fundadors i 

fundadores de les centres... 
 De reconeixement per les tasques realitzades. 

 D’acomiadament de companys i companyes que deixen el centre. 

 De dol i d’acompanyament en el dol. 
 

Famílies  
 D’inici de curs: les benvingudes. 

 D’acomiadament quan els fills i filles acaben una etapa educativa. 

 

Alumnat  
 D’inici de curs: les benvingudes. 

 De tancament de cicle, d’etapa. 
 

 
Els acomiadaments 

 
És molt important fer un bon acomiadament de totes les persones que passen pel centre. No serà el 

mateix per una persona que ha estat molts anys que per la que només ha estat uns mesos o un dies, 

sigui el temps que sigui, totes han de ser ben acomiadades. Cap persona hauria de marxar d’un lloc 

d’una institució, d’un càrrec, d’un centre, sense un acomiadament, sense un acte simbòlic per part dels 

companys, de la direcció en el qual se li reconegui i se li agraeixi el treball fet, l’entrega, l’esforç i la 

il·lusió posades. Quan un docent no surt bé d’un centre, és a dir, quan no ha rebut el reconeixement 

merescut, deixa un espai buit, quelcom no conclòs que seguirà actuant en el sistema de manera que la 

nova persona que ocuparà el seu lloc ho tindrà més difícil per trobar-se de gust i per fer la seva feina 

amb eficàcia. 

 
L’equilibri entre el donar i el rebre 

L’equilibri entre el donar i el rebre dins Norai consisteix a valorar i trobar-se de gust amb el que ens dóna 

i, a la inversa, que aquesta estigui satisfeta amb el que nosaltres li donem a canvi. Quan els professionals 

que treballen en una organització es troben en aquesta posició estan preparats per acceptar l’autoritat, 

sense qüestionar-la, i formar equips de treball cohesionats i productius. 

Les queixes han de ser portades als llocs pertinents, si el malestar està amb la direcció caldrà adreçar-s’hi 

directament, el mateix passa si és amb el nostre equip o amb un company o companya. Si la queixa és 

a la institució, caldrà dirigir-les als nostres representant sindicals. No ens ajuden, ni com a col·lectiu ni com 

a persones, les crítiques als passadissos o als patis: a l’inrevés, ens debiliten. Per realitzar eficaçment la 

tasca educativa que tenim encomanada hem de mostrar un “sí” a l’encàrrec de la institució, i alhora ser 

conscients dels límits que no podem canviar, i en aquests casos el que cal fer és acceptar el que hi ha o 

marxar. 

 
També hi ha un altre equilibri entre el donar i el rebre, el que es dóna entre els professorat novell i el  

professorat amb més experiència. Si els primers aporten la força, l’entusiasme i la il·lusió de la joventut, els 

segons aporten la veterania, la saviesa i l’experiència dels anys treballats. El fruit de l’intercanvi i de la 

col·laboració entre aquests dos col·lectius serà allò que donarà energia i impuls a la institució per portar 

endavant nous projectes compartits per tots. Vetllem, doncs, per la vinculació d’aquests dos grups de 

professionals a través de tasques que impliquin la col·laboració d’uns i dels altres. Una manera és a l’hora 

de formar equips de treball que vigilem que tots dos estiguessin els més igualats possible. Una altra, són 

situacions en que els uns i els altres hagin de treballar plegats: colònies, viatges de finals de curs, les 



activitats de caràcter més lúdic. 

 

Els canvis 

Els fem donar a conèixer amb anterioritat sense que siguin una sorpresa ni per a la persona que afecten 

directament, ni per les altres implicades. De la manera més transparent possible, sense ocultar informació 

i de manera molt respectuosa, del contrari els que marxen ho fan enfadats i es poden sentir traïts, i els 

que es queden sentiran aquest malestar, cosa que podrà afectar la seva implicació i la nova manera de 

treballar. 

 
El recolzament 

Tot docent, com a persona, s’ha de sentir en tot moment recolzat per la direcció de Norai i pels seus 

companys, també com a professional sempre i que estigui acomplint les tasques i les funcions que se li 

han encomanat. 

En aquest punt moltes vegades serà necessari poder mirar diferenciant les persones per sobre del seu 

comportament, fruit de desordres i circumstàncies personals i/o emocionals. 

Un docent que se sent recolzat per la direcció i pel seu equip docent, té molta més força i més autoritat 

davant de l’alumnat i major credibilitat davant les famílies. Cal evitar les crítiques entre companys i mai 

fer-les davant de l’alumnat o dels pares, quan passa això el que succeeix és que perdem l’autoritat i la 

confiança, i debilitem els vincles de col·laboració amb el nostre col·lectiu. 

 
El reconeixement 

El reconeixement per la tasca realitzada dins d’una institució és l’acte més profund que es pot fer i, alhora 

és imprescindible per l’ànima de l’organització. 

Reconèixer el treball fet per un membre repercuteix de manera positiva en la resta del col·lectiu, ja que 

és una poderosa motivació per seguir treballant per a tots els altres. Cap docent hauria de deixar un 

centre o deixar un càrrec sense rebre aquest reconeixement. 

 
La pertinença 

S’ha de donar molta importància a crear el sentiment de pertinença de tots els docents a Norai. 

En la mesura del possible procurem que cada docent pugui desenvolupar les tasques per les quals se 

sent més preparat i motivat. 

Per aconseguir aquest sentiment, des de la direcció del centre, vetllem pels aspectes relacionals i per la 

bona comunicació entre els nostres membres. Pel bon funcionament tothom s’ha de sentir inclòs, valorat, 

respectat i reconegut. 

 
Les benvingudes 

El com és rebuda una persona a l’arribada a una institució pot marcar una trajectòria professional o una 

altra. És molt important tenir cura de com és reben les persones que s’incorporen a un centre. Cal 

dissenyar un protocol d’acolliment del nou professorat, tant del que arriba per quedar-s’hi un període de 

temps llarg, com del que arriba per fer una simple substitució. 

L’ordre 

Establir les estructures d’ordre és fonamental perquè Norai funcioni; primer va l’ordre, després l’efectivitat. 

Només ocupant el lloc que a cadascú li pertoca i fent la funció que li correspon es pot desenvolupar la 

tasca assignada, sigui la que sigui, amb força i eficàcia. 

Per tant, a l’arribada a Norai cada docent coneix quin és el seu lloc i quines són les seves funcions. 

 

II.5.1.1.2. Els nostres professors de secundària disposen del Curs de Qualificació Pedagògica. Durant el 

processos de formació es fomenta en el mestres una actitud d’implicació en la seva tasca docent que 

els condueix a : 



 Avaluar el fracàs escolar com un factor important de desmotivació que genera sentiments 

d’exclusió i actituds reactives d’agressivitat en els alumnes. 

 Establir a les aules estratègies metodològiques que promoguin la cooperació entre 

l’alumnat constituint equips heterogenis de treball a l’aula com a forma d’atendre la 

diversitat i millorar així la convivència. Comentar que tot i que ho fem resulta esgotador I 

difícil per manca de personal. 

 Reflexionar sobre la relació entre les decisions curriculars que s’han de prendre en la 

pràctica docent i la motivació/implicació de l’alumnat. 

 

II.5.1.1.3. Dins de les tasques de preparació del professorat nouvingut procurem la autorització dels que 

s’inicien en l’exercici de la docència i els hi donem a conèixer les normes de convivència, els prevenim 

de possibles actuacions problemàtiques i els oferim l’aportació d’opinions i experiències. 

 

II.5.1.1.4. Es precís superar els estereotips vigents en relació amb el professorat d’infantil, primària i 

sobretot a l’ESO ja que pot dificultar la relació entre ells. Els tres grups de mestres a Norai treballen 

plegats. En aquest sentit les diferències a la seva formació i experiència no ha d’actuar com a factor de 

disgregació o incomunicació sinó com a possibilitat de complementació mútua. Cada grup aporta al 

conjunt una experiència diversa però que constitueix una dimensió necessària per una funció educativa. 

 

II.5.1.2. Valoració social 

 

II.5.1.2.1. El lideratge del professorat té un paper primordial a l’hora de contemplar plans d’actuacions 

concrets en l’àmbit de la convivència. A Norai aquest lideratge està basat entre altres factors en un 

prestigi personal guanyat davant l’alumnat, reconegut per el mateix i sustentat en posicionaments de 

raonament i coherència mantinguts per els docents. 

 

És fonamental treballar per el reconeixement i la dignificació social de la funció docent. Això repercuteix 

en l’autoestima del professorat i en una major motivació per l’exercici de les seves funcions. 

 

A les festes de final de curs l’agraïment, petons i abraçades dels nens quan marxen de l’escola és el 

premi més gran que un docent pot demanar. 

 

II.5.2. La acció tutorial 

 

II.5.2.1. Destaquem la importància de l’exercici de la tutoria individual i de grup, dirigida a tots i cada un 

dels alumnes i principalment per atendre l’alumnat que requereix mesures d’atenció especial. Per 

millorar aquesta atenció tenim l’assessorament i ajuda de la nostra psicòloga. 

 

II.5.2.2. Potenciem el paper de la tutoria en tres aspectes: 

 

I. Conferim major relleu al paper de “mediador” 

II. Atorguem al tutor una certa capacitat executiva en relació a totes les situacions que afectin a la 

convivència 

III. Intentem possibilitar d’una major dedicació horària a la funció tutorial. El tutor com a mediador de 

conflictes ha d’intervenir en la solució educativa dels problemes de convivència mitjançant 

l’anàlisi de la situació entre les parts, abans d’acudir a l’estricta aplicació del règim disciplinari. No 

sempre és útil acudir directament a la Directora o al Cap d’estudis. 

II.5.2.3. Tot i que Norai és una escola d’ una sola línia i gaudim de bona comunicació, creiem necessari 
tenir major coordinació en l’àmbit tutorial: 

a) Entre els tutors del mateix cicle I de cicles diferents 
b) Entre l’orientadora/psicòloga i els tutors. Aquests mantenen una reunió setmanal per analitzar la 

situació i planificar accions conjuntes . 
c) Fora bo la formació d’equips docents que comparteixin el PEC per facilitar i fomentar la 



coordinació de l’acció tutorial, homogeneïtzant tractaments i iniciatives que afavoreixin la 
convivència i potenciïn la eficàcia dels mateixos. 

d) A la avaluació l’equip de professors d’un grup farà el seguiment de l’adquisició d’hàbits socials, 
d’interiorització de normes, d’habilitats de comunicació i cooperació. Però també dels avanços 
de la convivència en el grup, de la contribució de cada alumne , dels problemes que van sorgint i 
de cóm s´han resolt. 

 
II.5.2.4. La tutoria la realitzem en horari lectiu ja que resulta adequat i facilita la tasca i l’interès. Hem 

decidit que per evitar el desinterès i el cansament, la tutoria no està situada ni a primera ni a darrera 

hora de la jornada escolar. 

 

Durant les sessions de tutoria desenvolupem activitats sobre mecanismes i estratègies de resolució de 

conflictes i estratègies de resolució de conflictes amb casos i exemples pràctics des de l’emocionari a 

infantil, passant per l’assignatura de educació emocional a primària i a l´Eso amb l’assignatura d’ètica. 

D’aquesta manera identifiquen emocions positives i negatives, toleren millor la frustració, són empàtics 

amb els companys, treballem els valors, s’enriqueixen amb altres formes de valorar o actuar sentiments 

de nens d’altres cultures, identifiquen símptomes d’estrès, tenen més habilitats socials. 
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