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1. INTRODUCCIÓ 
Parlem de convivència com la capacitat que els éssers humans tenim de viure junts en harmonia i 
consensuant les normes per a poder fer-ho de forma pacífica. Aquest és l'ideal al que devem tendir i 
aquest és l'ideal en el qual hem de formar als nostres xiquets i xiquetes. Aquesta formació ha de vindre 
determinada tant des del nucli familiar com des de l'escolar, on viuen i es desenvolupen els xiquets i 
adolescents que seran adults demà. Per això hem de posar a l'abast dels xiquets i xiquetes, les pautes i 
eines que els permeten afrontar el present i el futur i gestionar de manera pacífica els conflictes que, de 
segur, es trobaran a la vida. 

 
En els últims temps estem assistint a nombroses notícies que aborden aquest tema des de diferents 
perspectives. En premsa apareixen amb freqüència notícies que parlen de violència en les aules, 
d'assetjament escolar, d'agressions, totes elles amb un denominador comú: les llacunes que plantegen 
dia a dia la convivència en l'escola, en la societat i en la família. 

 
Si ens fixem en aquestes notícies, de vegades, sembla que aquest tema afecta sols als escolars, que es 
tracta d'un assetjament entre iguals i que la resta de la comunitat pot quedar al marge. Altres vegades, el 
plantejament gira cap a l'actitud que el professorat té en aquestos casos, en els quals o bé per ignorància, 
desconeixement o deixadesa, no es posen els mitjans per a atallar-ho. Altres vegades, es culpabilitza a 
l’alumnat, generalitzant les actituds violentes, minoritàries, reprovables i corregibles. També sorgeixen 
nombroses notícies relacionades amb agressions a professors, que generen alarma i inseguretat entre els 
docents. En altres casos, sembla que són les famílies les que estiguen en el punt de mira. 

 
El que sembla cert, és que aprendre a conviure és assumpte de tots els àmbits implicats i que no es pot 
abordar aquest tema de forma unilateral, ans al contrari, ha de ser la societat en general, qui treballe en 
una direcció, per a aconseguir una societat pacífica en el futur més immediat. I si ens fixem en la xicoteta 
societat que és la nostra Escola, ha de ser tota la Comunitat Educativa qui, treballant en la mateixa 
direcció, aconseguim una Escola en la que el “bontracte” siga la tònica general. El treball conjunt de les 
famílies i el centre es fa imprescindible. Les primeres en el procés de socialització i educació per a la 
convivència, autonomia i responsabilitat dels seus fills i filles, i, la institució escolar en la seua tasca 
complementària al procés educatiu de la família. 

 

En aquest document de treball volem fer una proposta per a treballar aquest curs al voltant de la 
PREVENCIÓ DE CONFLICTES al CEIP EL CRIST de manera que el clima de convivència general del centre 
millore i disminueixquen el nombre i gravetat dels conflictes en el Centre. 

 
Per a fer aquesta proposta, analitzarem primerament la situació reflectida en els diversos documents del 
centre (Pla de Convivència, Projecte Educatiu de Menjador i la Memòria del curs anterior). Posteriorment 
s’analitzaran les diverses formes d’aproximar-se a la gestió i resolució dels conflictes. I per finalitzar, es 
plantejarà una proposta de projecte amb els següents apartats: objectius del projecte i resultats 
esperables, pla de treball, equip de treball i pressupost. 
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2. ANALISI DE LA SITUACIÓ 
Per a fer l’anàlisi de la situació actual de la convivència al CEIP El Crist, ens basarem al diagnòstic fet al Pla 
de Convivència del Centre1 (d’ara endavant PCC) reelaborat en octubre de 2015, a la memòria del curs 
2015-2016, així com algunes dades arreplegades per l’AMPA durant el mateix curs. Segons aquestos 
documents, que reflecteixen fonamentalment la visió des de l’equip docent, la situació pel que fa a la 
convivència al centre és la següent: 

 
PEL QUE FA ELS ALUMNES (segons PCC) 

 
- es donen situacions (puntuals) per part d’alumnes de major edat que distorsionen la convivència 

del centre i fins i tot alguns alumnes de cursos inferiors que tenen un comportament disruptiu  
- Les conductes més freqüents que interfereixen en la convivència diària per part del alumnat són: 

o Falta de respecte entre iguals i als adults. 
o Incompliment de normes. 
o Agressivitat incontrolada (físiques i verbals) 
o Respostes agressives: Amb una causa aparent, sense causa aparent i com a resolució de 

problemes. 
o Alumnes que dificulten el bon funcionament de la classe per interrompre, fer sorolls, 

molestar, etc. 
o “Abús de poder” d’alguns/es alumnes que ordenen i dirigeixen a la resta. 
o Alumnes que arriben tard a classe o falten molt i dificulten especialment el seu 

aprenentatge i integració, així com també l’organització de l’aula o Centre. 
o La  falta  de  materials  escolars  d’alguns/es  alumnes,  a  la  llarga,  dificulten  el 

funcionament de la classe. 
o Situacions en les que els/les alumnes es parlen mal, es trauen mots, s’empenten, 

s’insulten, etc. 
o Desafiament a l’autoritat. 
o Desconeixement dels límits. 
o Falta  d’autocontrol. 
o La mentida con a mitjà de salvar la situació 
o Rebuig cap a una persona i actitud negativa cap a la persona rebutjada. 
o Negativa a compartir un joc, seient, treball 
o Falta d’interès i esforç al treball diari. 
o Alumnes que no porten els deures o treball diari ,dificultant així el ritme escolar. 

 
PEL QUE FA LES FAMÍLIES (segons PCC) 

 
- Falta de recolzament al docent per part de les famílies  
- Descàrrega per part de la família de la responsabilitat d’educar a l’escola  
- Desconeixement de les normes  
- Falta de recolzament d’algunes famílies a les normes del Centre  
- Falta de responsabilitat d’algunes famílies i poca col·laboració i participació en l’educació dels 

fills/es  
 

PEL QUE FA ELS MESTRES 
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- En general el claustre afronta tot sol la tasca de planificació i millora de la convivència al centre, 
coordinant-se amb les famílies únicament en els casos particulars que les faltes de convivència dels 
seus fills/es així ho requereixen. 

- Algunes famílies s’han queixat a l’AMPA de la forma en què han rebut la informació d’algunes 
incidències que afectaven al seus fills/es per part de la direcció o persones encarregades: bé perquè 
no l’han rebuda immediatament o s’han assabentat de manera indirecta, bé perquè han rebut la 
notificació únicament de la sanció per escrit, sense cap explicació del fet en si o d’en quines condicions 
s’ha produït. 

 
PEL QUE FA EL TEMPS DE MENJADOR 

 
Sovint en el temps dedicat a l'esplai i al menjador escolar es donen situacions de conflictivitat que 
resulten complicades de superar malgrat la formació en resolució de conflictes dels monitors del 
menjador. És durant l'horari del menjador quan es produeixen la major part dels problemes de 
convivència, tant dins del menjador pròpiament dit, com en el temps d'esplai. Al Projecte Educatiu 
del Menjador2 o al PCC, es fan constar únicament com a normes de convivència: 

 
- S’utilitzarà un llenguatge i modals correctes així com una actitud higiènica a la taula. 

- S’evitaran els jocs violents i perillosos. 

- No es faltarà el respecte ni als companys/es, ni a les/els educadores/rs ni a l’equip 
pedagògic. 

- Es respectarà el material del Centre i les instal·lacions 

- A la taula no està permès tirar menjar als companys, al terra… 
 

Es a dir, no es contemplen dins del PCC o al Projecte del Menjador accions específiques per a la millora 
de la convivència i la prevenció i resolució de conflictes, cosa que sembla desitjable donat que és un 
temps al que, com ja s’ha dit, es generen la major part dels conflictes. 

 
GESTIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 

 
Tal i com arreplega la normativa en l’Orde 64/2014 sobre l’actualització dels Plans de Convivència 
dels centres escolars, és la Comissió de Convivència del Consell Escolar de l’escola qui elabora 
trimestralment un informe on es reflecteixen les faltes que s’han produït durant el trimestre i les 
mesures que s’han pres al respecte. Aquest informe és presentat al Consell Escolar per a la seva 
informació, on s’aprova. És a dir, la comissió actua quan JA s’han produït faltes greus o molt greus, 
no tenint encomanat el paper proactiu en la PREVENCIÓ de conflictes com a forma de millorar la 
convivència del centre. 

 
CONCLUSIÓ 

 
Es realitzen activitats per a millorar la convivència en el centre, que intenten solucionar les situacions 
que es presenten en cadascú dels àmbits sobre els que actuen: al PCC, al Projecte del menjador, a les 
circumstàncies que es produeixen a cadascuna de les classes, etc. 

 

Això no obstant, es constata de manera creixent, tant per part dels docents com per part de les 
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famílies, una falta de respecte, un desafiament a l’autoritat i un desconeixement de límits en general 
per part dels alumnes. 

 
Per altra banda, les famílies també es troben desorientades, ja que no sempre veuen que la tasca 
educativa que es fa a casa continue a l’escola, ni que la comunicació per part de l’escola en aquestos 
temes siga directa i eficaç, tenint en compte que la família no està en el dia a dia de l’escola. 

 
Per últim, els mestres, com es reflecteix al PCC, expressen solitud en el desenvolupament de la seva 
tasca, per la descàrrega en l’escola per part de les famílies de la responsabilitat d’educar i per la 
manca de recolzament d’aquestes o pel desconeixement que les famílies tenen de les normes. 

 
En definitiva, alguna cosa no s’està acabant de fer bé quan cadascuna de les parts implicades en el 
procés educatiu no està plenament satisfeta respecte a la situació de la convivència al centre. Sembla 
necessari millorar les mesures, de manera que, sense deixar de banda les accions ja en marxa, 
s’amplien, s’unifiquen, es consensuen, es simplifiquen en la mesura del possible i es transmetent amb 
claredat a totes les parts implicades. Amb un objectiu comú clar per a tots i totes, es pot aconseguir 
millorar la convivència, ja que es focalitzen els esforços en un objectiu i augmenta la cohesió de la 
comunitat al treballar tots plegats en un fi comú. 



 
3. APROXIMACIONS A LA GESTIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
Podem parlar de diverses formes d'intervenir front a la gestió i la resolució dels conflictes que es 
poden agrupar en tres models: disciplinar, mediador i dialògic. Cadascun d’ells pot complementar-
se ja que poden ser necessaris segons el tipus de conflicte o l’etapa en que es troba el conflicte. 

 
Model disciplinar3 

 

Des de la societat industrial, el model més desenvolupat per a treballar amb conflictes en les 
escoles o prevenir-los ha sigut el model disciplinar, basat en jerarquies i en el paper de l'autoritat 
(professor i director), que té la responsabilitat de mantenir la convivència. En aquest model, les 
normes són establides per aquelles persones que ostenten l'autoritat, sense la participació dels 
alumnes, i són aplicades verticalment, d'a dalt cap avall. 

 
En l'actual societat, caracteritzada per ser una societat de la informació, les jerarquies no 
desapareixen, però són qüestionades contínuament. Per aqueix motiu, el model disciplinar és difícil 
de mantenir-se tot sol com a mitjà per a millorar la convivència al centre. 

 
Òbviament, aquest tipus d’aproximació és necessària quan és produeixen accions greus o molt 
greus per part d’algun membre de la comunitat educativa particularment l’alumnat: el 
procediment està establer per Conselleria de manera clara i cal seguir els procediments i protocols 
que estableix el reglament de règim intern i la normativa vigent. 

 
Model mediador 

 

La mediació és un procés de resolució alternativa de conflictes, mitjançant el qual un tercer, 
imparcial, ajuda a les parts en disputa a arribar un acord per a resoldre voluntàriament un conflicte. 
Tres són els principals models que s'han desenvolupat en el camp de la mediació: El Model 
Tradicional d'Harvard, el Model Transformador i el Model Circular-Narratiu o simplement Narratiu. 
Aquest últim model fa que els mediadors siguen capaços de fomentar la creació de noves històries, 
noves realitats en les parts en disputa, i així que aquestos siguen capaços d'establir noves 
narratives, noves maneres d'explicar el que ha succeït, sobre la base de les solucions escollides per 
ells mateixa, fomentant així l'apoderament (empowerment) de les persones. La persona es centra 
sobre les seues pròpies responsabilitats, i deixa de "carregar" les mateixes en altres persones. Es 
tracta d'un aprenentatge que permet una millora en el procés de comunicació que porta a la 
persona a un adequat desenvolupament, evitant majors conflictes. 

 

Incloure proposta d’actuació de mediació comentada per Mª Dolores al consell: Quan s’utilitzaria 
i com 

 
Model dialògic3 

 

Aquest abordatge es concentra en la prevenció dels conflictes, mitjançant la creació d'un clima de 
col·laboració,  en  el  qual  totes  les  parts  involucrades,  especialment  l’alumnat,  participen  de  
la creació de les normes de funcionament de l'escola, així com de la forma de resoldre els conflictes, 
creant així un major enteniment i sentit per a totes les persones involucrades. 

 
Per a fer possible aquest diàleg, és necessari considerar que totes les persones, 
independentment de la seva cultura, del nivell acadèmic etc., tenen la capacitat d'intervenir i 
opinar en la cerca d'una solució consensuada que ajude a la prevenció i resolució de conflictes. 

 
La responsabilitat i la capacitat de generar una bona convivència no es limita a cap autoritat, 
sinó que incumbeix a tots els alumnes, professors i persones de la comunitat. 

4. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 
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4.1. OBJECTIUS DEL PROJECTE I RESULTATS A OBTINDRE 

 

OBJECTIU GENERAL 
 

Millorar tant la comunicació en quantitat i en qualitat entre família-alumnat-docents, com les 
relacions entre tots els membres de la comunitat educativa, coordinant l’ensenyament en valors a 
casa i l’escola amb la finalitat de millorar la convivència al centre. 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS – RESULTATS A OBTINDRE 

 
1. Obtindre la situació real de la convivència al centre: segons alumnes, famílies, docents i 

altre personal del centre 
2. Elaborar de manera consensuada una norma de convivència rellevant per al nostre centre 

que totes les parts implicades es comprometen a complir a casa o l’escola (p.e. “M’agrada 
que em tractes bé” o “Cap xiquet o xiqueta pot ser insultat o agredit per la seva forma de 
ser” són propostes d’altres escoles) 

3. Disminuir el nombre i gravetat dels conflictes en el centre durant el curs escolar 
 

 
4.2. PLA DE TREBALL 

 

La Comissió de Convivència del Consell escolar (CCC) serà l’encarregada de engegar el 
projecte i fer el seguiment, coordinant les accions. Per a assegurar la implicació de alumnes 
i altre personal del centre, convé ampliar la comissió de convivència del consell amb la 
participació d’alumnes, personal de menjador, psicòloga del centre, etc. 
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4.2.1. ACCIONS 

FASES CONTINGUT 
 
 
 

1.INFORMACIÓ 
(Setembre - 
Octubre) 

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT 
S’informa a tota la Comunitat sobre la posada en marxa d’aquesta iniciativa: 
o Mestres: en el claustre 
o Famílies: a les tutories per cursos per a garantir major assistència, a l’assemblea del AMPA 
i mitjançant el grup de WhatsApp “El crist en un clic” i el bloc 
o Alumnes: a les assemblees per aula                                                        
o Personal de recolzament (menjador i ordenança): reunió específica 

S’elabora un material senzill per a facilitar la comprensió del projecte i la difusió homogènia de 
la informació, on s’explique en que consisteix i com es va a dur a terme. 

 Una vegada es tinga l’aprovació de la majoria de la Comunitat es posa en marxa el projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PROPOSTA DE 
NORMA (Octubre 
– novembre) 

DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA DE NORMA DE LA COMISSIÓ DE CONVICÈNCIA (CCC) 
A. ARREPLEGADA DE DADES SOBRE LA SITUACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA. 
Per a saber quins són els comportaments que més poden influir en la degradació de la convivència del 
centre i així definir una norma rellevant per a l’escola, la comissió de convivència (CCC) ha d’arreplegar 
l’opinió de la Comunitat. Una forma de fer-ho és mitjançant enquestes (es poden trobar alguns exemples 
a l’anexe). Per a facilitar el màxim de participació es podrien fer enquestes informatitzades, difondre-
les pels mitjans informàtics més adients i també facilitar-les en paper a aquelles famílies que no 
disposaren d’internet així com als alumnes de primària que serien sempre en paper. Als d’infantil es 
podria passar una enquesta pictogràfica adaptada. 
- Disseny  i difusió de les enquestes: a les famílies, als mestres, als alumnes (tan pel que fa a la classe com 

al menjador) i a la resta del personal de l’escola. 

B. DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA DE NORMA 
La CCC arreplegarà els resultats de les enquestes i valorarà els punts en comú (problemes de 
convivència més recurrents) per poder elaborar una PROPOSTA DE NORMA. 

 
3. DIFUSIÓ 
“PROPOSTA” 
(novembre). 

DIFUSIÓ DE LA “PROPOSTA” DE NORMA 
La CCC passa per les aules (tutories) la proposta de norma, i els delegats en les assemblees d'alumnes 
de cada aula arrepleguen els resultats, propostes, aspectes a modificar, mecanismes necessaris a tindre 
en compte per a assegurar el compliment de la norma així com les opinions de tots els alumnes. 
Per a evidenciar als xiquets i xiquetes el compromís de tota la comunitat per la proposta, convé que 
no siguen sols mestres o sols el tutor/a de la classe qui ho comunique a cadascuna de les classes. 

4. AJUST I 
CONCRECIÓ 
(decembre) 

AJUST I CONCRECIÓ DE LA NORMA 
Amb les aportacions dels alumnes, i si escau de les famílies i els mestres, la CCC modifica la norma si 
es convenient. 

5. 
COMUNICACIÓ 
NORMA 
(decembre- 
gener) 

COMUNICACIÓ A TOTA LA COMUNITAT DE LA NORMA 
Aquesta comunicació pot fer-se per diversos mitjans: mitjançant un comunicat a totes les famílies 
combinat amb la difusió a la web (Escola i AMPA), convocant una assemblea/trobada per a tota la 
Comunitat (professors, familiars, alumnat, personal...) on la CCC comunique la NORMA i puguen 
arreplegar-se opinions, aportacions, propostes...dels diferents membres de la Comunitat, etc. Que 
pot incloure alguna ponència invitada. 

 

6. REVISIÓ 
CONTÍNUA (tot 
el curs) 

TOTA LA COMUNITAT VETLA PER L'APLICACIÓ DE LA NORMA I LA SEUA REVISIÓ CONTINUA 
Per tal de garantir l'aplicació, compliment i revisió de la norma es realitzaran reunions periòdiques amb 
els delegats de les aules o el seus representants i la Comissió de convivència, en aquestes reunions es 
compartiran i posaran en comú les deliberacions i valoracions respecte del compliment de la norma 
recollides i tractades en les diferents assemblees d'aula. 

 
 
 
 

7. FORMACIÓ 
(a  partir de 
gener-febrer) 

FORMACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT 
Tot el procés s'acompanyarà de formació envers a temes relacionats amb la NORMA per a cadascú 
dels col·lectius: 

- Mestres: CEFIRE? 
- Famílies: L’AMPA s’encarregarà d’organitzar xerrades al voltant del tema. FAPA oferta 

cursos gratuïts en aquesta temàtica per a les AMPA associades i es demanaran els cursos 
- Alumnes: Escola i AMPA buscaran possibles tallers per als alumnes que contribuïsquen a 

formar-los en la gestió de les emocions i la resolució de conflictes adaptats a cada nivell 
evolutiu. 
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4.3. RECURSOS HUMANS, MATERIALS I ECONÒMICS 

 
PERSONAL  0 € 
INVENTARIABLE  0 € 
FUNGIBLE 400 € 

Material de difusió (disseny i impressió)  400 € 
ALTRES 2000 € 

Cursos Mestres CEFIRE 0 € 
Cursos Famílies  FAPA 0 € 
Tallers Alumnat 2000 € 

PRESSUPOST TOTAL PROJECTE CONVIURE 2400 € 
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5. AVALUACIÓ 
 

- Percentatge de resposta de les parts implicades (alumnes, famílies, docents i altre 
personal del centre) a les enquestes 

- Percentatge de participació a les activitats proposades en el projecte 
- Memòria final de la situació de la convivència al centre elaborat per la CCC on es 

reflectisquen la consecució o no dels objectius establerts al projecte  
-  

 
6.  REFERÈNCIES 

 
1Pla de convivencia del CEIP el Crist:  http://www.ceipelcrist.es/01_nosaltres/Pla_de_Convivencia.pdf 
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http://www.ceipelcrist.es/04_serveis/menjador/projecte_educatiu_menjador_2014.pdf 
 
3“Cuaderno Modelo Dialógico de Resolución de Conflictos” – Instituto Natura - 
http://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/material-biblioteca/112/Cuaderno-Modelo-Dialogico-de-
Resolucion-de-Conflictos 
 
4Puigvert, Lidia. “Violencia cero desde los cero años”- Aula Infantil nº 75, mayo 2014. 
http://www.adarra.org/ADARRA/Articulos_files/AI07511_Lidia.pdf 
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http://www.ceipelcrist.es/04_serveis/menjador/projecte_educatiu_menjador_2014.pdf
http://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/material-biblioteca/112/Cuaderno-Modelo-Dialogico-de-Resolucion-de-Conflictos
http://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/material-biblioteca/112/Cuaderno-Modelo-Dialogico-de-Resolucion-de-Conflictos
http://www.adarra.org/ADARRA/Articulos_files/AI07511_Lidia.pdf
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7. ANEXE: EXEMPLES DE POSSIBLES ENQUESTES 
 
FAMILIES 

1 Com és la teua relació amb l'equip directiu del centre? 

A Molt bona  
B Bona  
C Regular  
D Em dóna igual 

2. I amb els professors/s en general? 

A Molt bona  
B Bona  
C Regular  
D Em dóna igual  

3. I amb el tutor/a del teu fill/a d'enguany? 

A Molt bona  
B Bona  
C Regular  
D Em dóna igual 

4. Has observat, escoltat o viscut algún tipus de conflictes o 
violència en el centre? 

A. SI 
B. NO 

5. Quines han sigut aquestes situacions, tipus de relacions, 
conflictes o violència? 

 

6. En quina  mesura creus que afecta la convivència en els 
resultats acadèmics? 

A Molt bona  
B Bona  
C Regular  
D Em dóna igual 

7. Com creuen que influïxen els problemes del carrer (parc, 
aniversaris, activitats extraescolars...) en la convivència del 
col·legi? 

 

8. Participes d'alguna manera en la vida del col·legi?  
9. En què participeu? (escriu en els espais buits si ho necessites)  
10. Segons la teua opinió, de la següent llista, quines situacions i problemes succeïxen en el centre? 
a. Enfrontaments entre els alumnes i el professor/a A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 

b. Males paraules en classe A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
c. No es respecten les normes A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
d. Els alumnes s'insulten A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
e.Els alumnes es barallen A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
f.Hi ha grupets que no es porten bé A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
g.Hi ha xiquets/es que no estan integrats i se sent sols A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
h. Els professors/es van cadascú a la seua A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
i. Els alumnes pensen que els professors/es no els entenen A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
j. Els alumnes estan desmotivats, s'avorrixen. A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 

11. De les situacions anteriors quines i de quina manera afecten 
personalment el teu fill/a? 

 

12. Quins aspectes de LA CONVIVÈNCIA del centre creus que són 
millorables? Com esfaria? Qui ho faria? 

 

13. En quins aspectes tu mateix/a desitjaries ajudar? Com ho 
faries? 
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ALUMNES 
Què sols fer davant de situacions com les següents? 
 

1. Un company/a tracta d'imposar-te el seu criteri i no et permet 
explicar quines són les teues idees: 

A Cride o insulte   
B Insistisc en el fet que m'atenga  
C Demane ajuda   
D No torne a parlar-li  
E ALtre 

2. Quan tens conflictes amb algun company/a busques a algú que 
puga ajudar-te a resoldre-ho? 

A Mai  
B Alguna vegada  
C A vegades  
D Moltes vegades 

3. Quan tens un conflicte amb algú, et preocupa el estarà pensant 
l'altra persona? 

A Mai  
B Alguna vegada   
C A vegades  
D Moltes vegades 

4. Intervenen els teus professors en la resolució dels teus 
conflictes? 

A Mai  
B Alguna vegada  
C A vegades  
D Moltes vegades 

5. Intervenen els altres companys/s en la resolució dels teus 
conflictes? 

A Mai  
B Alguna vegada  
C A vegades  
D Moltes vegades 

6. Quantes vegades et sents insultat, ridiculitzat, et diuen 
malnoms i es fiquen verbalment amb tú en l'escola? 

A Mai  
B Alguna vegada  
C A vegades  
D Moltes vegades 

7. Insultes a altres companys/es, els ridiculitzes, els dius malnoms 
i et fiques verbalment amb ell o elles? 

A Mai  
B Alguna vegada  
C A vegades  
D Moltes vegades 

8. Alguna vegada algun company/a ha parlat malament de tu i 
has perdut els amics/es per això?. 

A Mai  
B Alguna vegada  
C A vegades  
D Moltes vegades 

9. Alguna vegada has parlat malament de d'una persona que et 
cau malament per a que els altres pensen malament d'ella? 

A Mai  
B Alguna vegada  
C A vegades  
D Moltes vegades 

10. T'has sentit perseguit, fustigat i intimidat, en solitari o en 
grup, per altres? 

A Mai  
B Alguna vegada  
C A vegades  
D Moltes vegades 

11. Has perseguit, fustigat o intimidat, en solitari o en grup, a 
altres? 

A Mai  
B Alguna vegada  
C A vegades  
D Moltes vegades 

12.  Si en algun moment tingueres un conflicte, què creus que 
podries fer per a resoldre'l? 

 

13. Qui creus que ha d'encarregar-se, en el centre, d'ajudar a 
resoldre els conflictes? 

A Mestres   
B Mestres i alumnes  
C Els alumnes   
D Cadascú els seus 

14. Quina és la percepció que tens del teu mestre/a? 

A Molt bona  
B Bona  
C No ho sé  
D Ni bona ni mala  
E No m’agrada 
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MESTRES 
 

1. Com és la teua relació  amb els teus companys/es? 

A Bona   
B Normal   
C Regular   
D Mala 

2. I amb els alumnes i alumnes? 

A Bona   
B Normal   
C Regular   
D Mala 

3. Com creus que et perceben els teus companys/as? 
Quina visió creus que tenen de tu? 

A Molt positives  
B Positives  
C No em coneixen realment  
D Ni bona ni mala  
E Crec que té mala imatge de mi 

4. I els teus alumnes? 

A Molt positives  
B Positives  
C No em coneixen realment  
D Ni bona ni mala  
E Crec que té mala imatge de mi 

5. Creus que hi ha diferències entre les teues normes de 
classe i les d'altres professors? 

A Moltes   
B Algunes, poc importants  
C Cap   
D No sé  
E Algunes, importants 

6. Com és la teua relació amb les famílies de les teues i 
els teus alumnes? 

A Molt bona   
B Bona   
C Regular  
D Mala   
E Inexistent 

7. En quina mesura creus que les famílies han de 
participar en la convivència del centre?  
Es poden seleccionar diverses opcions 

A En l'AMPA  
B Atenció a resultats acadèmics  
C Si el seu fill/a va malament  
D En activitats complementàries  
E En els plans de convivencia  
F Si són cridats 

8. Quant es repetixen les següents situacions en el teu centre? 
 

a. Enfrontaments entre els alumnes i el 
professor/a A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 

b. Males paraules en classe A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
c. No es respecten les normes A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
d. Els alumnes s'insulten A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
e.Els alumnes es barallen A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
f.Hi ha grupets que no es porten bé A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
g.Hi ha xiquets/es que no estan integrats i se sent 
sols A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 

h. Els professors/es van cadascú a la seua A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
i. Els alumnes pensen que els professors/es no els 
entenen A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 

j. Els alumnes estan desmotivats, s'avorrixen. A Mai  B Poc  C Regular  D Molt 
9. De les situacions anteriors quins són les que més A Enfrontaments entre els alumnes i 
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t'afecten personalment? 
Es poden seleccionar diverses opcions 

el professor/a 
B Males paraules en classe 
C No es respecten les normes 
D Els alumnes s'insulten 
E Els alumnes es barallen 
F Hi ha grupets que no es porten bé 
G no estan integrats i se sent sols 
H Els professors/es van cadascú a la 
seua 
I Els alumnes pensen que els 
professors/es no els entenen 
J Els alumnes estan desmotivats, 
s'avorrixen. 
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