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Informe Comissió Convivència

1. Qui som

La comissió de convivència és un espai de reflexió, debat i presa de decisions conformat pels i
les alumnes delegats de secundària, famílies de les tres etapes i per mestres (on també s’inclou
la figura del Departament d’Orientació i de la Direcció). Sorgeix del Consell escolar i està
regulada pel Decret de Convivència, present a la web de l’escola.
Les persones que conformem la comissió som voluntàries. Es tracta d’un grup de treball obert
on s’incorporen nous membres al llarg del curs, sota el compromís i responsabilitat que implica
l’assistència mensual a les reunions de la comissió.
Calendarització i objectius de les reunions
Ens reunim mensualment, el darrer dimarts de vesprada, en un horari fixat de 17:15h a 18:30h,
amb horaris subjectes a canvis segons reunions extraordinàries del centre.
21. 11.17
Valoració de la presentació + tancar calendarització i objectius de la
comissió/funcions
19.12.17
Casos i revisió del que s'està fent sobre convivència a l'escola (mediació entre
d'altres)
Possible redacció d'un informe que ho recull
30.01.18
Pensament respecte a l'objectiu fonamental: pati i agressions verbals
20.02.18
Seguiment del treball iniciat des de la comissió
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24.04.18
Seguiment del treball
Possible redacció d'un informe final

29.05.18
Valoració del curs. Tancament i propostes per al curs vinent.

2. Objectius de la comissió
i. Seguiment de les mesures al voltant de la convivència realitzades a
l’escola i proposar-ne de noves
ii. Seguiment dels casos “de convivència”
iii. Sensibilitzar i informar respecte a allò fet a la comissió i respecte a
la convivència
3. Què hem fet
Fins ara, la comissió ha tractat fonamentalment el pati com a espai de major sensibilitat i
conflicte. Hem pensat conjuntament l’ús d’aquest espai i hem informat de les reunions que la
comissió de pati - constituïda el present curs a l’escola- ha anat fent. També hem tractat els
casos que han tingut un seguiment més proper i de centre, des de la confidencialitat i el respecte
cap a les persones implicades.
Debatre sobre aspectes relacionats amb la convivència: seguiment de mediació, resolució de
conflictes, dels casos, de la importància de les emocions, de les TIC...
Un dels objectius de la comissió ha estat arribar a totes les famílies i ho hem dut a terme fent
servir diversos canals de comunicació: a les reunions trimestrals de les classes, a l’AMPA News i
a la Martina News...) En aquests espais s’ha plantejat com funciona, quines són les vies de
comunicació i funcionament d’aquest grup de treball.
Hem creat una adreça de correu electrònic per facilitar la comunicació entre nosaltres i respecte
a la resta de famílies. Aquest correu s’ha fet públic i s’ha recordat el seu ús a diversos espais.
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Ens hem reunit amb dues mares de la classe de 3r de primària, amb motiu del seguiment del
funcionament del grup.
Hem planificat l’assemblea per presentar el pla de convivència a l’escola a principi de curs, el
17 de novembre de 2017.

4. Què farem a partir d’ara
Ens plantegem la necessitat de transmetre informació, recursos i/o material relacionat amb la
convivència (TIC, abús sexual...) en espais comuns i públics, accessibles a tota la comunitat
educativa.
Cal pensar aquests espais i quin tipus de material compartim.
Convenim la necessitat de crear missatges clars i directes que arriben a la resta de famílies.
Poden ser missatges contundents que repleguen informació sobre accions que es duen a terme
a l’escola per treballar la convivència. Cal establir quin tipus de missatges, quin format faríem
servir així com la gestió d’aquestes accions. En aquesta línia queda clara la necessitat de
transmetre la informació de les accions que es fan a l’escola en relació a la convivència.
Consensuem la importància de seguir el treball del pati encetat així com arrodonir i encetar el
projecte de la Mediació amb alumnes i mestres.
Com a comissió veiem necessari pensar al voltant de l'ús del mòbil i les noves tecnologies de la
comunicació, tant a l’etapa de secundària com als cicles superiors de primària. Ens plantegem
de cara al curs vinent, proposar un treball al voltant d’aquest tema a partir de tallers dirigits
d’una banda a famílies i d’altra a alumnes.
Finalment, ens plantegem proposar espais dirigits a famílies per pensar al voltant de la sexualitat
en xiquets i xiquetes i adolescents (estima del propi cos, respecte cap a u mateix i l’altre, abús
sexual...).
5. Propostes de millora
Apropar-nos als delegats/des de secundària des de principi de curs amb la proposta de reunions
establerta i fixada en calendari per facilitar-los la seua assistència a les reunions de la comissió.

