
 

 
 
 

La convivència en pau, la prevenció i resolució de conflictes és part molt important de la vida del centre, 

on passem moltes hores, on tractem amb moltes persones

resoldre de manera pacífica, respectuosa i dialogada. Des del curs passat hem encetat un procés de 

reflexió i participació per enriquir el pla de convivència del centre amb normes de convivència que 
estem creant entre totes i tots. 
Com a complement d'aquest treball de redacció hem pensat que 

col·locades de forma visible en algun lloc comú del centre, per recordar
presents. També cal que l'alumnat participe en 

aplicar-les. Per això hem decidit convocar un concurs per dissenyar una imatge que simbolitze els 
compromisos que com a col·lectiu volem adoptar respecte de la convivència en el centre.
d'aquest concurs serien les següents:

 

1. Es convoca un concurs de dibuix/de creació artística per dissenyar una imatge on anar col·locant 

les normes de convivència que decidim donar

2. Cada xiquet/a que ho desitge crearà la seua imatge,

posarà nom. Cada classe votarà 2 dissenys i els presentarà a la fase de centre. Tots els dibuixos presentats 

s'exposaran als corredors del centre.

3. L'alumnat votarà per triar el dibuix que servirà de símbol de

per les classes. El dibuix escollit serà reproduït a un espai visible i important del centre i s'hi aniran 

afegint les normes de convivència que es vagen consensuant entre tots.

4. Terminis: 

1) Producció/creació: Més de febrer (

2) Exposició/votació per classes: març (per determinar).

3) Exposició de treballs seleccionats/votació de centre: primera quinzena d'abril (per determinar).

 

Esperem que tots i totes participeu amb les vostres creacions.

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 

prevenció i resolució de conflictes és part molt important de la vida del centre, 

on passem moltes hores, on tractem amb moltes persones i on tenim sovint problemes que hem de 

resoldre de manera pacífica, respectuosa i dialogada. Des del curs passat hem encetat un procés de 

enriquir el pla de convivència del centre amb normes de convivència que 

Com a complement d'aquest treball de redacció hem pensat que cal que aquestes normes estiguen 
col·locades de forma visible en algun lloc comú del centre, per recordar-les cada dia i tindre

. També cal que l'alumnat participe en la seua redacció i faça seua la necessitat de seguir

convocar un concurs per dissenyar una imatge que simbolitze els 
compromisos que com a col·lectiu volem adoptar respecte de la convivència en el centre.
'aquest concurs serien les següents: 

Es convoca un concurs de dibuix/de creació artística per dissenyar una imatge on anar col·locant 

les normes de convivència que decidim donar-nos a nosaltres mateixos. 

Cada xiquet/a que ho desitge crearà la seua imatge, personatge o símbol amb aquesta finalitat i li 

posarà nom. Cada classe votarà 2 dissenys i els presentarà a la fase de centre. Tots els dibuixos presentats 

s'exposaran als corredors del centre. 

L'alumnat votarà per triar el dibuix que servirà de símbol de convivència al centre d'entre els triats 

per les classes. El dibuix escollit serà reproduït a un espai visible i important del centre i s'hi aniran 

afegint les normes de convivència que es vagen consensuant entre tots. 

febrer (data límit: dilluns, 29). 

Exposició/votació per classes: març (per determinar). 

Exposició de treballs seleccionats/votació de centre: primera quinzena d'abril (per determinar).

Esperem que tots i totes participeu amb les vostres creacions. 

prevenció i resolució de conflictes és part molt important de la vida del centre, 

i on tenim sovint problemes que hem de 

resoldre de manera pacífica, respectuosa i dialogada. Des del curs passat hem encetat un procés de 

enriquir el pla de convivència del centre amb normes de convivència que 

cal que aquestes normes estiguen 
les cada dia i tindre-les 

la seua redacció i faça seua la necessitat de seguir-les i 

convocar un concurs per dissenyar una imatge que simbolitze els 
compromisos que com a col·lectiu volem adoptar respecte de la convivència en el centre. Les bases 

Es convoca un concurs de dibuix/de creació artística per dissenyar una imatge on anar col·locant 

personatge o símbol amb aquesta finalitat i li 

posarà nom. Cada classe votarà 2 dissenys i els presentarà a la fase de centre. Tots els dibuixos presentats 

convivència al centre d'entre els triats 

per les classes. El dibuix escollit serà reproduït a un espai visible i important del centre i s'hi aniran 

Exposició de treballs seleccionats/votació de centre: primera quinzena d'abril (per determinar). 


