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“Escolta, estima i viu”
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Be + Parteix d’una profunda reflexió sobre la

normativa de convivència que s’aplica

actualment davant els conflictes que

sorgeixen en la nostra rutina diària.

La principal necessitat que ens va

impulsar a dur a terme aquest projecte

és la manca d’un Pla de Convivència

per a la gestió del centre i de les seves
activitats.



Orígens...
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“L’hora de les emocions”

Conèixe’m i conèixer als
companys.

Estratègies per resoldre
problemes.

2011-2012Ed.Infantil
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Objectius:

2. Contemplar unes accions preventives, orientades

a crear actituds positives en els alumnes.

3. Consensuar unes actuacions d'intervenció en la

resolució de conflictes.

4. Crear unes actuacions que permetin al centre gestionar 
els processos necessaris per treballar la convivència.

1. Redactar un Pla de Convivència basat en els Drets Humans, 
en la dignitat de la persona i en els valors que promouen
els sistemes educatius de la Unió Europea.

5. Oferir un bon clima de treball per tal de millorar els resultats

acadèmics dels nostres alumnes.
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Actuar

Prevenir

Observar

Com?
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Prevenir

“Educar la mente sin educar el corazón, 
no es educar en absoluto” (Aristóteles)
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Ed.Infantil

P3

P4

P5

Tenir consciència de les 
meves emocions i 

aprendre a expressar-me

Aprendre a identificar les 
emocions dels meus 

companys/es

Verbalitzar un problema i 
demanar ajuda per parlar 

i poder-ho solucionar. 
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Normes de la rotllana.

Cadira del diàleg.

Al meu costat vull...

Pot de les coses bones.

Capseta d’abraçades i 
petons.

Relaxació

“M’agrada/No m’agrada”
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“El senyor no”

“El monstre de colors”
Avui em sento.

“Endevina com t’estimo”

“Elmer” “La tortuga petita”

Tècnica d’autocontrol / tècnica de la tortuga



◎ Millorar la relació entre els alumnes.

◎ Crear un ambient agradable diari per poder

millorar el rendiment de treball.

◎ Treballar els valors i prendre’n consciencia.

◎ Donar estratègies per solucionar els conflictes

d’una manera positiva.
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Ed. Primària
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Projecte: “El bosc de Lem”

Relaxació i música Reiki

Roda dels conflictes

Talking time

Role play

Àrea: MAJSC
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”Cançó de pluja”. “Cuerdas”

Curtmetratges: valor de l’amistat.

“Uno por uno”“Party cloudy”

“Monsterbox”

“The present”
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“Lou”

“El poder de les abraçades”.

Curtmetratges: bullying i resolució de conflictes.

“Blender”

“El puente”“Pedra, paper, tissores”



14

Dinàmiques de grup

Drets Humans

Grup cooperatiu

Normes
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Frases positives
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Observar

“Quan mirem només veiem la part superficial, en 
canvi, quan observem, ens endinsem en la realitat.”
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Sociogrames

◎ Facilitar la composició de grups de treball.

◎ Tenir coneixement de les interrelacions entre els alumnes.

◎ Poder detectar relacions i intervenir.

◎ Observar el grau d'acceptació́ d’alumnes específics: localitzar

rebutjats, els líders, els alumnes aïllats, etc.

◎ Compartir la informació amb totes les persones que intervenen.
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◎ Socio escuela: https://sociescuela.es/es/index.php

◎ BuddyTool: https://www.buddytool.es/main/

◎ Sometics: https://www.sometics.com/en/sociogram

https://sociescuela.es/es/index.php
https://www.buddytool.es/main/
https://www.sometics.com/en/sociogram
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Preguntes:
◎ Amb qui m’agrada treballar?

◎ Amb qui treballo més tranquil?

◎ A qui puc ajudar?

◎ Qui em pot ajudar a millorar?

Objectius:
◎ Organitzar els grups cooperatius.

◎ Veure les relacions entre alumnes.

◎ Observar l’acollida dels dos 

alumnes nous.
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CESC (Conductes i experiències socials a classe)
http://www.xtec.cat/~cescude/B%20CESC.htm

http://www.xtec.cat/~cescude/B%20CESC.htm
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Actuar

“Hay un arte del cual las personas deben 

ser maestros: el arte de la reflexión”
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◎ Assemblea.

◎ Figura del mediador

◎ Talking time.

◎ Resoldre conflictes a l’hora de l’esbarjo.

◎ Full de conducta.

◎ Realització de tasques educatives / Reflexió



1. Parlar amb la víctima

o Com et sents?

o Qui et fa sentir així?

QUÈ
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◎ THE 7 STEPS (Berna Bridge).

2. Parlar amb l’agressor i 

seguidors individualment.

3. Explicar al grup com es 

sent la víctima. EMPATIA

4. Donar la responsabilitat al grup.

o Què voleu fer?

o Com l’ajudareu?

5. Demanar individualment les propostes 

positives per solucionar problema.

6. Se li pasa el testimoni als alumnes per 

a què solucionin el problema.

7. Una setmana més tard, tornar a reunir 

a tots (agressor, víctima i seguidors) per 

veure com ha anat.



“
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Moltes gràcies!

You can find us at: 

bvega4@xtec.cat

ccastr28@xtec.cat

myanez4@xtec.cat

fcanella@xtec.cat27

lgalleg6@xtec.cat

mrosal3@xtec.cat

lchamorr@xtec.cat

msans222@xtec.cat
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