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2.1.JUSTIFICACIÓ
Des del CEIP EL CRIST, hem volgut millorar la convivència del centre donant un marc de
participació, al qual l’alumnat tinga el màxim protagonisme, i, per això, i amb el consens de tot el
claustre, encetàrem aquest projecte al curs 2016-2017 i veiem la necessitat de donar-li continuïtat.
Som conscients de que el problemes més greus en la convivència són producte d’una mancança
d’inclusió real i les greus desigualtats que observem al desenvolupar la nostra tasca docent.
Aquestes desigualtats generades a la nostra societat s’evidencien a l’escola i generen conflictes i
estereotips, pautes, relacions i conductes que amb el temps i l’edat s’agreujaran.
• Desigualtat de sexe: Els xiquets i les xiquetes segueixen a l’escola els patrons que la
societat imposa a tots els àmbits: familiars, mitjans de comunicació, publicitat...
• Diferències culturals: Al nostre centre tenim un gran nombre d’alumnes originaris de
diferents països, aquestes diferències es fan més evidents perquè en molts casos hi ha un
desconeixement total de les nostres llengües i , a més a més, alguns es troben en
situacions laborals i econòmiques molt precàries.
• Desigualtats en la identitat de gènere: alumnes amb una identitat de gènere distinta a
l’observada exteriorment segons el patró establert ( xiquets i xiquetes trans, que responen
a distints estereotips masculins i femenins...).
• Desigualtat amb el tracte amb persones amb distintes tendències sexuals.
• Diversitat familiar: Famílies monoparentals, pares/mares del mateix sexe, famílies
d’acollida...
Totes aquestes desigualtats socials que es reflecteixen a l’escola es transformen en
conflictes de convivència: baralles, insults (masclistes, racistes..., faltes de respecte entre
iguals, al professorat, amb les famílies...i en alguns casos situacions d’assetjament,
ciberassetjament...) És per això que encetaren a l’escola un projecte de convivència basat
en assemblees d’aula i de centre on mitjançant la reflexió, l’escolta a la resta i la
participació, l’alumnat siga conscient de que són els protagonistes de la convivència al
centre i els únics capaços de millorar les coses.
Com a conseqüència dels temes abordats a les assemblees (d’aula i de centre) la nostra
escola ha encetat un compromís amb el medi ambient. La lluita contra el canvi climàtic no
ha de ser un tema a parlar o treballar dins les aules de manera més o menys intensa
segons el tractament que done cada docent. Les assemblees han sigut l’eix vertebrador de
propostes, activitats... partint de la conscienciació i responsabilitat individual de tothom en
aquesta lluita, la responsabilitat com part de l’escola, famílies, poble... El que va començar
sent unes normes d’aula i de centre, on la neteja de patis, corredors, desbaratament
d’aigua als serveis...s’ha transformat en una visió real de la importància dels nostres actes
a escola, a casa i al poble. A partir d’ahí aquest curs 2018-2019 el tema al voltant del que
ha girat tot el treball des d’infantil a sisé ha sigut el Medi Ambient: Carnestoltes, visites a
planta de residus, contenidors a tots els espais per a reciclar, compostera, treballa les
classes...
La importància d’aquest tema, l’impacte i la urgència que té ens fan continuar tota
aquesta tasca i anar millorant-la cada vegada
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2.2 PROJECTE
2.2.1 Marc teòric i situació inicial del centre.
El marc legal en el qual es suporta el nostre projecte és el Decret 233/2004, de 22 d’octubre, del
Govern Valencià, pel qual es crea l’observatori per a la convivència escolar que proposa i impulsa
mesures de caràcter preventiu que han donat lloc al Pla de Prevenció de la Violència i Promoció
de la Convivència en els Centres Escolars de la Comunitat Valenciana (PREVI) que estableix
mesures i facilita protocols d’actuació a fi d’ajudar els centres a previndre i gestionar situacions de
conflicte.
La situació al nostre centre és la següent:
ANÀLISI DE DADES QUANTITATIVES
DADES DEL CENTRE
Al centre hi ha 526 alumnes, 155 en Infantil i 371 en Primària, dels que són xiquetes 279 i xiquets
247.
El nombre de delegades i delegats és totalment paritari al fer-ho rotatori a totes les classes per un
mes.
Com a la resta de centres d’Infantil i Primària som una immensa majoria de mestres dones, i
l’equip directiu és de dones, 100%. La formació del Consell Escolar és de majoria de dones en tots
els estaments.
ANÀLISI DE DADES QUALITATIVES
LLENGUATGE INCLUSIU VERBALI GRÀFIC I ESTEREOTIPS DE GÈNERE
-S’observa que el llenguatge és cada vegada més inclusiu des de que encetàrem aquest projecte
a la quasi totalitat dels documents. Als documents de matriculació sí és inclusiu i s’atén a la
diversitat familiar. A la PGA , PAM, PEC, Pla de Convivència, PADIE, RRI... el llenguatge està
omitint el masculí genèric fent-se un llenguatge inclusiu a mesura que es van canviant i modificant
documents, projectes, circulars a famílies, autoritzacions, programacions....
INCLUSIÓ DE LA PRODUCCIÓ I LA MENCIÓ DE LES DONES ALS CONTINGUTS.
Som molt conscients a la nostra escola que:
-No hi ha presència de les dones als llibres de text de forma igualitària, encara que això es farà
molt més evident a la ESO i batxillerat pel tipus de continguts de les etapes.
-En la Biblioteca tampoc eren visibles les dones com hauria de ser però cada vegada anem
millorant en aquest punt.
-A les Tertúlies Dialògiques si bé encara no llegim el terç mínim de lectures d’autores femenines ni
de protagonistes femenines, (com a mínim recomanable per a donar visibilitat a les dones) des de
que encetàrem Àgora s’han comprat llibres en aquest sentit i comptem amb més material per a
complir aquest objectiu, sense deixar de ser conscients del llarg camí que ens queda.
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COEDUCACIÓ I RELACIONS COEDUCATIVES.

•

•

•
•
•
•

Històricament a l’escola l’espai del pati ha estat ocupat majoritàriament pels xics, en
concret pels xics que juguen a futbol. Tant els xics que no juguen a aquest esport, com les
xiques majoritàriament (algunes poques juguen i s’han de guanyar molt bé el seu espai) es
dediquen a jugar pels voltants. Hem de dir que aquest tema ha canviat molt des del
començament del projecte, és un tema recurrent a les assemblees i que encara continua
provocant conflictes però anem millorant. El nostre pati a l’hora d’esplai ha canviat i encara
ha de canviar més. El futbol i altres jocs de pilota són rotatoris, hi ha jocs pintats, jocs de
taula per al pati, campionats de tir a l’arc, jocs per a l’alumnat d’infantil...
A la nostra escola som molt conscients de la necessitat d’una educació en igualtat per a
previndre la violència de gènere, participem activament als tallers, actes, activitats que
organitza l’Ajuntament en aquest sentit, tan dins l’escola com fora. Organitzem activitats
conjuntes de tota l’escola en aquest sentit i aquest esperit va impregnant la nostra tasca
diària i currículum, com no potser d’altra manera si volem aconseguir-ho.
Les activitats extraescolars que organitza l’AMPA treballen la coeducació.
A la celebració del Dia de la Donavisibilitzem sempre dones des de moltíssims aspectes.
I, el que és més important, cada vegada més al llarg de tot el curs.
Al dia de la Pau també treballem figures de dones que han lluitat per ella i han sigut un
gran exemple.
Hem commemorat el 25 de novembre per a conscienciar a la comunitat educativa de la
gravetat de la violència masclista: hem reflexionat davant els assassinats de dones i tots
els masclismes que l’alumnat viu i detecta abans d’arribar a aquest punt. Participem tant
als actes proposats per l’Ajuntament com a activitats intercicle i d’aula.

EDUCACIÓ SOCIO-EMOCIONAL, AFECTIVA I SEXUAL

•

•
•
•
•
•

Els docents vàrem fer la formació en centres en Mindfulness. Va ser molt productiu per a
nosaltres i hem sabut traslladar els beneficis de la meditació a les classes en moltes
tutories, continuant la seua pràctica pels bons resultats obtinguts. Després de practicar la
meditació, l’educació emocional és molt més directa i tangible.
També férem formació en habilitats socials per tal de millorar les nostres estratègies amb
l'alumnat.
Es treballen les emocions en un ampli espectre: activitats, contes, rols, dramatitzacions…
Les tertúlies dialògiques són un escenari importantíssim on afloren emocions, relacions,
sentiments, empatia…
L’assemblea d’aula també és un instrument dinamitzador de les relacions entre iguals, de
sentiments i canalització d’emocions que han d’aprendre a gestionar.
L’educació sexual no es treballa al llarg de l’escolaritat com hauríem de fer-ho. Pensem
que passem de puntetes i és més un tema que moltes vegades deixem per a etapes més
problemàtiques, quan en realitat és una qüestió d’identitat com persona i de viure i
acceptar la sexualitat d’una manera normal i sense prejudicis des d’Infantil. Si s’educara
des de xicotets/etes la sexualitat amb més normalitat s’arribaria a la pubertat i
adolescència sense eixes visions distorsionades.
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DIVERSITAT SEXUAL, DE GÈNEREI FAMILIAR.

-Treballem la diversitat sexual, de gènere i familiar. Hem anat dotant la biblioteca de llibres al
voltant d’aquests temes, els treballem a nivell d’aula, contacontesintercicle en la Setmana
Cultural... Participem a activitats proposades per l’Ajuntament i al centre. Cada vegada són més
visibles les activitats al voltant del dia 15 de Maig, de la Família Diversa, ja des d’Infantil.
-La nostra escola ha de ser un espai de tolerància, lliure d’odi i prejudicis en aquests aspectes,
creant un ambient on qualsevol menor puga sentir-se acceptat, estimat i apoderat.

PROCEDIMENTS PER A LA DETECCIÓI INTERVENCIÓCONTRA LA VIOLÈNCIA DE TOT
TIPUS.
A la nostra escola els problemes de convivència intentem resoldre'ls a l'assemblea d'aula,
mitjançant el diàleg, basant-nos en les normes creades i acordades per tot l’alumnat amb
compromís de compliment. Els casos que escapen a l'aula es parlen a l'assemblea del centre i
intentem buscar solució amb les nostres normes.
Als casos greus de disciplina s’aplica el Pla de Convivència i Igualtat, i el RRI. El resum dels casos
greus de convivència es porten a la Comissió de Convivència del Consell Escolar, que realitza el
seguiment del Pla de Convivència i elabora trimestralment un informe que presenta al Consell
Escolar. Aquest informe arreplega les incidències produïdes, les actuacions realitzades, els
resultats aconseguits i les propostes de millora que s’estimen pertinents. La Direcció del centre
elabora un informe anual sobre la convivència , que envia a la Direcció Territorial.
-Quan es detecten possibles casos de desprotecció de menor ens comuniquem i donem part a
Serveis Socials i a La Conselleria de Benestar Social.
- Al Pla de Convivència del centre tenim tots els protocols d'actuació davant la detecció de
possibles casos.
-Assistim a xerrades, activitats, tallers... des de l'AMPA, des de la UPCCA, Ajuntament... de
conscienciació i prevenció, autoestima, xarxes socials...
-La psicòloga del centre també fa intervencions orientades a famílies.
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2.2.2 Descripció de la pràctica i planificació de tasques.
Des del curs 2017-2018 fem les assemblees de delegats i delegades de centre a la nostra
escola
A partir de l’assemblea d’aula, l’alumnat ha fet les normes de convivència, els cartells d’elles per
l’escola…Aquestes es consensuaren a l’assemblea de centre, on acudeixen representants de
totes les aules de forma rotatòria cada 30 dies (començàrem fent-la cada 15 dies i valoràrem que
era millor mensual). Es reuneixen els delegats i les delegades de 1r a 6é el primer divendres del
mes, amb un/a moderador/a (càrrec rotatori per aules també). A l’assemblea acudim la cap
d’estudis i la CIC com a enllaç amb el claustre. A l’hora del pati cada setmana una classe llegeix
per megafonia les normes acordades i, també cada setmana, hi ha dues classes encarregades de
revisar la neteja del centre. A l’assemblea també es decideix què es fa amb l’alumnat que, de
manera reincident, no compleix les normes acordades: propostes per al pati, per a les famílies, per
a l’ajuntament (que traslladen els representants de l’alumnat del consell escolar)…
-També ha sorgit a l'assemblea la proposta de fer una escola sostenible i compromesa amb la
cura del medi ambient, a partir de la necessitat de neteja i cura de pati, jocs, utilització de serveis,
aigua...Es va llançar la proposta de treballar a totes les aules la regla de les tres RRR i, a partir
d'ahís'hem implicat amb les nostres actuacions, hem dotat de contenidors de reciclatge i
papereres a tots els espais del centre, hi ha alumnes responsables de totes les aules que
s'ocupen cada dia. També hem aconseguit fer-ho extensiu al menjador, ja que l'ajuntament ens ha
posat un contenidor de plàstic que usen tant el personal responsable de menjador, com de neteja
de l'escola.
- A partir d'ahí s'han programat eixides a una planta de tractament de residus a tot l'alumnat des
de 1r a 6é, activitats de Carnestoltes relacionades amb el tema, tallers relacionats amb el medi
ambient...
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FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA DEL CENTRE
ASSEMBLEA DE CLASSE
1.- Fer les seues normes d’aula per a garantir el respecte i bona convivència a l’escola. Ha
d’haver compromísdelsmembres.
2.- Debatredeficiènciesdetectades, queixes, exposicions de conflictes, valoracions positives
d’algunes actuacions…
3.- Quèpodemfernosaltres? Propostes de milloraacordades a l’assemblea.
4.-Triar un delegat o delegada que anirà a l’assemblea del centre. Seràrotatiu per poder participar
el major nombre d’alumnat.

ASSEMBLEA DEL CENTRE
Escoltar a tots i totes les representants. Buscar solucióalspossiblesconflictesplantejats. Valorar
les propostes que arriben, debatre-les, consensuar-les i arribar a acordsamb un compromís de
compliment per part de l’assemblea.

ASSEMBLEA DE
CLASSE
Elsacords i propostes
arriben
a
l’assembleaamb
el
compromísdecomplime
nt

CONSELL ESCOLAR
Elsalumnesmembres del
Consell Escolar
informaran allí de
l’evolució de l’assemblea
de delegats i delegades

CLAUSTRE /COCOPE
Elsacords
i
propostes
arriben
al
professoratmitjançant les
mestres que hi assisteixen

AVALUACIÓ DEL GRAU DE COMPLIMENT
*L’assembleadel centre seràdivendres a les 9 h. Elsdelegats i delegades acudiran a eixa hora
directament a la biblioteca. Allí estaran també la capd’estudis i la CIC.
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2.2.3 Metodologia
L’assemblea de centres abasta els cursos de 1r a 6é de primària. L’alumnat d’infantil fa les seues
assemblees de classe i,quan arriben a primària començaran a l’assemblea general.
El treball assembleari és ell mateix cooperatiu i actiu on, per definició, s’escolta, respecta i es té
en compte l’opinió dels altres companys i companyes. És imprescindible col·laborar: fent les
normes, respectant-les, buscant entre totes i tots distintes vies d’aconseguir els objectius,
consensuant què fer amb l’alumnat o classes que no compleixen els acords...Ells i elles són els
protagonistes a l’assemblea i, per tant de la convivència al centre; de les seues accions i
omissions vindran les conseqüències als resultats. És per tant un exercici de responsabilitat i de
sentit crític immillorable, molt positiu al seu desenvolupament com a persones plenes,capaces de
conformar una societat i ciutadania crítica, conscient de la seua capacitat per canviar a un món
més igualitari i just en tots els aspectes.
La nostra assemblea de centre és un espai on la igualtat i el respecte són una realitat: tots els
delegats i delegades es reuneixen en igualtat de condicions, sense importar edat, sexe,
origen...Sols parlen d’un/a en un/a i quan el secretari/a de l’assemblea (també rotatiu) els dona
permís seguint l’ordre. Aprenen que la seua missió a l’assemblea és representar el sentir de la
seua classe i no parlar, acusar...de temes personals. L’alumnat reticent a prendre decisions, amb
inseguretat, més depenent dels demés... farà un esforç al ser delegat/ada. El treball a l’assemblea
del centre serà tot un incentiu motivador d’acceptació, apoderament i valoració de la seua
autoestima i assertivitat.
De l’assemblea sorgeixen una sèrie d’accions i activitats de repercussió a tot el centre amb un
aprenentatge significatiu:
 Expressió oral i escrita:
- Elaboració de normes.
- Cartells de les normes, emocions, sentiments...
- Elaboració de guions i resums.
- Comunicacions orals en grups xicotet (classe), gran grup ( assemblea) i tot el centre
(megafonia).
- Comunicacions escrites.
 Habilitats socials:
- Distribució dels jocs i espais als patis.
- Respecte i solució pacífica de conflictes
- Establiment i supervisió d’hàbits de neteja.
 TIC:
- Utilització de recursos TIC per a l’elaboració de diferents materials: anuncis, cartells,
documentals...
 Compromís amb el medi ambient:
- Necessitat de tindre cura del nostre entorn: escola, poble, planeta.
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2.2.4 Sostenibilitat
El projecte que plantegem és sostenible, ja que una part important de la inversió s’ha anant fet al
llarg dels cursos anteriors : xapes,petos, llibretes, llibres per a la biblioteca, joc pintats al pati, jocs
de taula per al pati, jocs per a infantil, programa de muntatge d’audiovisuals, contenidors i
papereres de reciclatge per a totes les dependències del centre...
El projecte ha de ser perdurable, tant l’educació en igualtat en tots els aspectes com el compromís
amb el medi ambient ha de ser la base del nostre treball.S’ha decidit al claustre la seua
continuació en vista dels seus resultats satisfactoris i la implicació, cada vegada més important,
dels docents i de l’alumnat. Estem convençuts que amb les propostes de millora que n’hem
plantejat de cara al curs vinent el projectemillorarà notablement en tots els aspectes.
2.2.5 Transferència
És un fet que l’escola és el reflex de la societat actual. L’escola pública és una rèplica exacta de
les desigualtats que es donen a tots els nivells: econòmiques, culturals, de gènere, d’identitat
sexual...I és dins de l’escola on hem de donar totes les eines possibles per tal de compensar-les i
fer que els xiquets i xiquetes puguen arribar a tindre les màximes oportunitats. Els comportaments
i estereotips de desigualtat els aprenen e interioritzen a les famílies, mitjans de comunicació, cine,
publicitat... i aquests comportaments derivaran als seus rols futurs: de respecte a les persones, a
l’ecologia, de maltractadors, de víctimes...Necessiten espais i models d’igualtat a tots els nivells,
començant pel llenguatge inclusiu, tenint dones de referents en tots els àmbits, respectant a totes
les persones independentment de quina siga la condició del seu gènere, la seua identitat sexual,
el tipus de família, l’origen, religió o cultura, nivell econòmic...Una vegada creat aquest espai,
assumir i acceptar la igualtat de totes i tots i anar canviant els models de desigualtat tan greus que
tenim des del nostre naixement. Els xiquets i xiquetes que siguen capaços de veure’ls i interioritzar
els nous models faran, inequívocament, la transferència a qualsevol aspecte de les seues vides,
sent més conscients del que està al seu voltant i modificant les seues conductes. Al cas concret de
la violència de gènere, és del tot urgent incidir en donar visibilitat a les dones en tots els aspectes i
que puguen , tant elles com ells, anar modificant estereotips i rols masclistes que acaben tenint la
màxima expressió en la violència i assassinats cap a les dones.
Així mateix la lluita contra el canvi climàtic ha de ser, indiscutiblement, una tasca urgent, tant a
nivell individual com col·lectiu, i ahí l’escola ha d’oferir un model que l’alumnat i famílies puguen
continuar fora de les aules
2.2.6 Participació
La participació al nostre projecte és total al cas de l’alumnat i del professorat, ja que a les
assemblees els delegats i delegades són rotatius i estan representades totes les classes. Tant
l’AMPA com el Consell Escolar estan assabentats e informats del nostre projecte de convivència.
A nivell municipal comptem amb la col·laboració de diferents entitats que mitjançant xerrades,
tallers, suport... aborden tant la prevenció com el seguiment de conductes a modificar.
S’ha demanat i aconseguit participació tant de les famílies, com de personal de menjador, de
neteja, Ajuntament...en les mesures proposades a nivell de reciclatge.
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2.2.7 CARÀCTER INCLUSIU
El propi esperit del projecte és absolutament inclusiu. L’essència de les assemblees, tant d’aula
com de centre són la inclusió de tot l’alumnat i fer-los partícips de les decisions que es prenen:
escoltant el que diuen la resta de companyes i companys, proposant, debatent, votant les diverses
alternatives proposades, complint-les i plantejant què fer en cas de que no siga així...El fet que els
càrrecs de delegats i delegades siguen rotatius el fa encara més inclusiu. L’alumnat que no ha
pogut exercir aquest paper per motiu de la durada del curs, està assabentat que participaran els
primers al curs vinent.
Totes i tots saben que la seua veu, el seu vot i les seues accions tenen el mateix valor i que la
seua participació és necessària si volen que canvien algunes coses. És digne d’admirar i sorprèn
a l’assemblea el tracte que es dona entre l’alumnat de cursos superiors i els inferiors. Estem
parlant de xiquets i xiquetes des de 1r a 6é, on es troben a un fòrum on són totalment iguals, on
exposen obertament les seues inquietuds, queixes, desavinences... on opinen els/les altres
representants implicats i es proposen les possibles accions i solucions.
2.2.8 PLURILINGÜISME
A la nostra escola som molt conscients de la necessitat de vehicular el valencià a tots els
contextos si volem aconseguir que a la fi de l’educació primària el nostre alumnat siga bilingüe a
les dues llengües oficials. El castellà és sense dubte la llengua dominant a tots els àmbits. Encara
que Meliana siga un poble valencianoparlant és un fet que arriben moltes famílies noves que
parlen castellà i la gran majoria d’alumnat amb necessitats educatives de compensatòria del poble
es concentra al nostre centre. És per això que per a una gran quantitat d’alumnes, el context per a
aprendre valencià es dona a soles a l’escola ( la desigualtat entre valencià i castellà als mitjans és
evident: cine, tele... ).
Les assemblees de centre són en valencià, així com les normes, escrits, resums, cartells, treballs
audiovisuals....
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2.3 AVALUACIÓ E IMPACTE
2.3.1 INDICADORS
Els indicadors amb que comptem per al grau de compliment del nostre projecte són les mateixes
normes establertes per l’alumnat a començament de curs. Cada classe va proposar unes normes
bàsiques de convivència que comprenen diversos àmbits:
 Bona utilització d’ instal·lacions, serveis, mobiliari...
 Compromís amb el medi ambient, ús responsable de l’aigua, deixalles i fem on cal (mai a
l’inodor i fer ús de papereres...)
 La regla de les tres RRR a l’escola, ampliant, cada vegada més les accions que ens ajuden
a aconseguir-les: reducció de plàstics per a l’esmorzar i per a les botelles d’aigua,
reutilització de materials en diferents activitats, reciclar tirant el fem als contenidors adients.
La col·laboració del personal de neteja, de menjador, de l’Ajuntament i de les famílies en
aquestes accions ha sigut indispensable
 Respecte a totes les persones que formen part de la comunitat educativa: alumnat,
professorat, conserges, cuineres, monitors i monitores de menjador...
 Repartiments de dies i llocs al pati segons jocs per a les distintes classes. Introducció de
jocs alternatius al futbol, tant de pilota com de taula, campionats a l’hora d’esplai...
 Comportament adequat per les escales, corredors...
Una vegada consensuades les normes a complir, s’acordà a l’assemblea de centre que cada
setmana una classe baixaria a l’hora del pati i, fent ús de la megafonia del centre les recordaria.
També s’acordà que cada setmana dues classes es farien càrrec de revisar la neteja del pati quan
s’acabara el temps d’esbarjo.
Així doncs, a les assemblees de centre s’ha parlat sempre, entre altres temes de com funcionaven
les normes, el seu grau d’acompliment, els conflictes sorgits entre classes al no complir-se acords
presos...
2.3.2 INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ( pag 9)

L’avaluació es fa a les assemblees d’aula i després a la del centre on es posen en comú els
resultats obtinguts. L’instrument d’avaluació és la pròpia assemblea, ja que d’ella emanen les
normes, activitats proposades per a complir-les, autocrítica del grau de compliment i propostes de
millora.
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2.3.3. ANÀLISI DELS RESULTATS

- Hem de dir que ha sigut molt positiu tot aquest projecte: els patis han canviat tant al repartiment
dels espais com als jocs. La convivència al centre ha millorat i són molts els conflictes que s’han
resolt per aquesta via. La nostra escola està molt saturada d’alumnat, des de que començaren a
desdoblar-se les aules PEV, arribant a uns 100 alumnes més. Això anà notant-se a efectes de
neteja, serveis, pujada i baixada d’escales…Amb les assemblees ha millorat moltíssim la neteja
dels patis, la utilització dels serveis… i tot això ha influït positivament a la convivència del centre.
Pensem que soles per que, cada mes l’alumnat tinga un fòrum on parlen i s’escolten, d’igual a
igual des de 1r a 6é ja val totalment la pena. De no ser ací seria impensable aquesta relació amb
eixes diferències de curs. S’escolten amb atenció i amb respecte sense importar l’edat, apunten el
que pensen que han de dir, reconeixen o es justifiquen quan se’ls acusa o recrimina alguna
cosa…
L’assemblea, és una eina molt important de previndre i millorar conductes, de fer persones
reflexives, amb sentit crític, de desenvolupar habilitats socials, i, a la fi, de sentir- se partícips de
les normes que han creat i de ser responsables del que fan. Educar és fomentar la responsabilitat,
l’assertivitat i la consciència de que sempre podem fer per canviar les coses.
-Ha sigut molt gratificant assistir a les assemblees. És molt curiós com alumnes amb problemes de
disciplina, d’atenció…han tingut una actitud immillorable. En cap ocasió ha hagut cap delegada o
delegat que haja molestat o interromput. En principi l’assemblea estava prevista per a una sessió
de 45 minuts però s’han allargat quasi sempre a dues sessions per la motivació de l’alumnat en
les intervencions.
-Així mateix, l’ impuls que ha donat l’assemblea a la conscienciació pel canvi climàtic i les
propostes per tal de canviar hàbits, tant a l’escola com a casa, ha encetat un camí del que segur
no podem perdre el rumb.
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2.3.4. IMPACTE / PROPOSTES DE MILLORA
El nostre és un projecte per millorar la igualtat i convivència a l’escola i pensem que no podem
aconseguir progressos clars si no partim de les carències que encara tenim per tal d’anar
compensant-les i superant-les després d’haver fet un diagnòstic en rigor.
PROPOSTES DE MILLORA:


LLENGUATGE INCLUSSIU VERBAL I GRÀFIC I ESTEREOTIPS DE GÈNERE

-Continuarrevisant els documents , formularis, circulars del centre, autoritzacions, programacions,
projectes i adequar-los a un llenguatge no sexista.
-Transmetre en totes les reunions de cicle, COCOPE, claustre…a la resta de docents la gran
importància del bon ús del llenguatge i la necessitat de modificar-lo, tant per escrit com oralment.
-Deixar plasmat a la totalitat de documents (PGA, PEC, RRI…) i als diferents projectes i plans del
centre el principi d’igualtat i coeducació per a treballar-ho en tots els aspectes i educar sempre
amb eixe esperit.
-Continuar dotant la biblioteca de llibres que trenquen estereotips i fer activitats a les aules i al
centre.
-Vetlar des de l’equip directiu per a que siga així.


INCLUSSIÓ DE LA PRODUCCIÓ I LA MENCIÓ DE LES DONES ALS CONTINGUTS

-Quan programem els llibres que llegirem a les Tertúlies incloure obres d’escriptores i
protagonistes femenines. Incloure al Pla Lector.
-Proporcionar i recopilar recursos, bases de materials, de les distintes matèries on les dones
tinguen protagonisme: Música, Matemàtiques, Ciències…
- Continuar dotant a la biblioteca del centre de llibres escrits per dones i protagonitzats per dones.
- Continuar donant visibilitat a les dones ( escriptores, il·lustradores, personatges,protagonistes…)
a la Setmana Cultural del centre i a la resta de commemoracions del curs.


COEDUCACIÓ I RELACIONS COEDUCATIVES

-Continuar reivindicant el paper de les dones a la societat amb la celebració de dies com el 8 de
Març, 25 de Novembre i fer aquesta reivindicació extensiva a altres commemoracions.
-Treballar des de l’escola i l’ajuntament la coeducació a les famílies i la integració de les dones al
món de l’educació i la societat ( en especial les d’altres cultures on tenen una nul·la visibilitat fora
de la casa).
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EDUCACIÓ SOCIO-EMOCIONAL, AFECTIVA I SEXUAL

Més formació en educació socio-emocional, afectiva i sexual al centre, per part de
persones expertes, tant per als docents com per a l’alumnat, com a prevenció de violència
entre iguals, de gènere.
Continuar dotant la biblioteca del centre amb llibres d’aquests temes.
Continuar participant als tallers, xerrades...fetes en aquest sentit tant per a l’alumnat,
docents, famílies...


DIVERSITAT SEXUAL, DE GÈNERE I FAMILIAR

-Enguany el claustre ha assistit a una sessió de sensibilització a càrrec del LAMBDA, i l’alumnat
ha fet contacontes que partien del tema de la diversitat.
-Continuar formant-nos tota la comunitat educativa en aquest tema.
-Utilitzar les celebracions i commemoracions per a donar visibilitat i facilitar la comprensió de la
diversitat de gènere ( Carnestoltes, falles, dia de la Pau…)
- Continuar dotant la biblioteca de contes on apareguen personatges amb diversitats.
- Continuar celebrant el dia de les Famílies Diverses.



PROCEDIMENTS PER A LA DETECCIÓ E INTERVENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE TOT TIPUS.

-Les mateixes assemblees d’aula i de centre juguen un paper imprescindible en la detecció de
qualsevol violència.
Continuar i ampliar les campanyes per persones expertes als temes tractats i fer partícip a l’AMPA
per a sensibilitzar a les famílies i per a previndre la violència (de gènere, de famílies als menors...)

16

CEIP EL CRIST
MELIANA


C/Calvari s/n
46133 Meliana
Tel: 96 120.52.70
Fax: 96 120.52.71
46015599@edu.gva.es

ASSEMBLEA

- Constituir un equip de convivència de mestres de totes les etapes al voltant del CIC, anar
formant-se en igualtat i fer que hi haja una coordinació total al centre.
-Continuar el curs que ve amb les assemblees i l’equip de convivència que puga aportar canvis i
millores.
-Treballar a les aules el paper del delegat o delegada: representar a la seua assemblea, paper de
mediador/a en conflictes (rol, empatia, emocions…).
- Treballar els docents al pati aquest paper amb els delegats I delegades.
-Continuar la tasca de fer un repartiment dels espais de pati més igualitari.
-Plantejar noves maneres de fer que l’alumnat que incompleix les normes acabe fent-ho i acabar
d’instaurar major control de l’assemblea en aquestes propostes, sancions per incompliments…
- Possibilitat de que l’alumnat que planteja conflictes practique meditació com a manera de
reflexionar i arribar a la calma, en compte d’una mera sanció o treball comunitari ( murals, cartells
de normes…).
-Possibilitat de que l’assemblea puga rebre més mestres per poder veure de primera mà com
funciona.
- Fomentar i transmetre la importància de les assemblees com a prevenció de conflictes, sentit
crític, resolució de conflictes, eina per la igualtat…
- Continuar amb la tasca feta i fer-la extensiva a la resta del claustre. Quant major siga la
implicació de tota la comunitat educativa millors seran els resultats.
- Formació en habilitats socials als alumnes per persones expertes com a prevenció de problemes
i resolució de conflictes.
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2.4 CONCLUSIONS
Necessitem una escola on la convivència siga òptima, on els conflictes es puguen solucionar
mitjançant el diàleg, l’empatia, la gestió de les emocions... No serà possible una convivència com
cal si no està dins del respecte i la igualtat entre totes les persones siga la que siga la seua
condició de gènere, d’identitat sexual, d’origen cultural...
Si volem igualtat l’única solució és educar realment en igualtat. En tots els àmbits. Eixe és el
nostre objectiu primordial en aquest projecte.
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PRESSUPOST
 Llibres per a la biblioteca adaptats a Educació Infantil i Primària:
-diversitat de tots els aspectes : familiar, cultural, sexual, de gènere...
-emocions, resolució de conflictes
-dones protagonistes a diferents àrees i aspectes de la vida
-autores femenines i/o protagonistes femenines per a treballar les tertúlies literàries
 Teatre i contes per a kamshibai
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