
LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA DEL CEIP I. JOAN CAPÓ VETLLA 
PERQUÈ EL CLIMA DEL NOSTRE CENTRE SIGUI EL MÉS CORDIAL I 
RESPECTUÓS POSSIBLE I QUE LES RELACIONES  ENTRE L’ALUMNAT 
I EL PROFESSORAT ES CONSTRUESQUIN MITJANÇAT L’EMPATIA.

QUÈ ÉS LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA?



QUI SOM ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ?
Romy

Antò
nia

Mari
a

Maria 
Josep Laura

Vanes
a



QUINS OBJECTIUS ENS PROPOSAM?
a) Potenciar i valorar la tolerància, el respecte, la no violència, l’acceptació de la 

diversitat, la solidaritat, la igualtat i el rebuig de qualsevol forma de discriminació.

b) Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat.

c) Prevenir els conflictes. Adquirir habilitats per a la prevenció.

d) Gestionar els conflictes de forma positiva i empàtica mitjançant el diàleg.

e) Respectar els drets humans i els drets dels infants..

f) Promoure la implicació de les famílies.

g) Impulsar les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa.



QUINES ACTUACIONS REALITZAM?

● Reunions amb delegats i delegades de caràcter trimestral.
● Elaboració de material audiovisual didàctic sobre els diferents valors que ens 

ajuden a treballar a tutoria.
● Gestió dels conflictes que van sorgint de manera restaurativa.
● Realització d’assemblees d’aula per tal de prevenir futurs conflictes.
● Reunions mensuals dels membres de la comissió per avaluar les  tasques fetes i/o 

fer propostes de millora.
● Commemoració 25 N Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les 

dones. 
https://docs.google.com/presentation/d/1GRH3um2ytlpVdwTmGJM_4ZeYpR5XDsX
sxSvFcpt97g4/edit#slide=id.gaca9286c78_0_79

● Celebració de la Setmana de la Dona (març)

https://docs.google.com/presentation/d/1GRH3um2ytlpVdwTmGJM_4ZeYpR5XDsXsxSvFcpt97g4/edit#slide=id.gaca9286c78_0_79
https://docs.google.com/presentation/d/1GRH3um2ytlpVdwTmGJM_4ZeYpR5XDsXsxSvFcpt97g4/edit#slide=id.gaca9286c78_0_79


PROPOSTA PER TREBALLAR A CASA
Dia 30 de gener es commemora 
el DIA DE LA PAU ( dia de la 
mort del pensador pacifista i 
polític indi,  Mahatma Gandhi ) 
des de la Comissió de 
Convivència proposam escoltar 
aquesta canço i comentar-la en 
família.
https://www.youtube.com/watch?v=-ISx8
0tGzgg

https://www.youtube.com/watch?v=-ISx80tGzgg
https://www.youtube.com/watch?v=-ISx80tGzgg

	Diapositiva 1
	QUI SOM ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ?
	QUINS OBJECTIUS ENS PROPOSAM?
	QUINES ACTUACIONS REALITZAM?
	PROPOSTA PER TREBALLAR A CASA

