
Som un 
equip

Escola Martí Poch

     CURS  2015-2017



L’ESCOLA : UN ESPAI PER COMPARTIR

❏ Escola pública
❏ Situada a l’Espluga de Francolí
❏ Infantil i primària
❏ 189 alumnes
❏ 17 mestres
❏ Població d’uns 4000 habitants
❏ Projectes interdisciplinaris

Web de centre: blocs.xtec.cat/ceipmartipoch
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PROJECTE DE CONVIVÈNCIA
❏ Inquietuds recollides en les sessions d’avaluació  curs  2014-2015

❏ Claustre

❏ Sociograma inici de curs

❏ Necessitat de millorar  actituds  dels nostres alumnes

❏                 Individualisme

❏                 Poca empatia

❏                 Actituds de menyspreu

❏                 Saber ser i  saber estar
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LÍNIES GENERALS DEL PROJECTE  “SOM UN EQUIP”

❏ Un propòsit per cada mes 

❏ Sessions de sensibilització en les hores dedicades a tutoria

❏ Taules d’autocontrol ( individuals i col·lectives)

❏ Assemblea general  

❏ Emoticones

❏ Diplomes 

❏ Plasmació visual dels resultats

❏ Retorn d’informació al grup
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PROPÒSITS
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OCTUBRE:  A les fileres pugem i baixem amb ordre

NOVEMBRE: Som cordials,  som amables i parlem bé!

DESEMBRE i GENER: Juguem amb bona entesa al pati

FEBRER: Som responsables en les tasques encomanades

MARÇ: Ajudem als companys que ho necessiten

ABRIL: Ens esforcem a fer-ho cada dia millor!

MAIG: Col·laborem amb els companys

JUNY: Ho passem molt bé tots junts!



ENS ACOMPANYA en el projecte 
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EDUCACIÓ INFANTIL

Les eines que utilitzem són les cares 

i el seu color.  Els símbols visuals que

 identifiquen l’acompliment o no dels propòsits:

● El titella

● Gomets enganxats a la taula mensual
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EDUCACIÓ INFANTIL 
En parlem...

❏ Entrant del pati, és el moment que 
ens trobem per conversar i reflexionar

❏ Valorem l’actitud i decidim si el 
propòsit s’ha aconseguit

❏ Enganxem el gomet corresponent 
a la taula mensual
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EDUCACIÓ INFANTIL 
Ho expliquem...
Després de l’assemblea general els representats de cada nivell  transmeten com ha 
anat la sessió conjunta a la resta de companys de classe
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A CICLE INICIAL...
❏ Presentació del propòsit
❏ Conversa entre els alumnes per concretar-lo en conductes observables
❏ Escriptura, en frases positives, de les conductes en el full col·lectiu del mural
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CICLE INICIAL 
❏ Full individual:  EM  COMPROMETO  A…
❏ Avaluació individual i col·lectiva.
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CICLE INICIAL
❏ Aspectes importants:
❏ Tots podem millorar algun aspecte.

❖ Els nens  fan les propostes de millora.

❖ Incentius i reforços positius.

❏ Altres recursos:
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SENSIBILITZACIÓ
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http://racodelsmestres.blogspot.com.es/2013/10/sessio-per-treballar-el-bullying.html

Partim de:
❏ Pròpies experiències
❏ Vídeos
❏ Contes
❏ Llibres

Més recursos:

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/valors/valors4.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=Haun-0oA84E
http://racodelsmestres.blogspot.com.es/2013/10/sessio-per-treballar-el-bullying.html
http://racodelsmestres.blogspot.com.es/2013/10/sessio-per-treballar-el-bullying.html
http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/valors/valors4.htm
http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/valors/valors4.htm


A CICLE MITJÀ ...
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Escriuen desitjos per aconseguir 
ser un equip de primera !

Exposen oralment  impressions, 
sentiments... a partir dels llibres llegits.



ELS ALUMNES DE CM 
S’IMPLIQUEN
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❏ Ho expliquen als companys
❏ Acorden les normes
❏ Destaquen qualitats personals dels 

companys



A CICLE SUPERIOR...
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Al passadís:

❏ Recull de totes les 
activitats que hem 
fet en equip

❏ Llistat de propòsits 
anteriors i actuals



 

CICLE SUPERIOR
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A nivell individual:

❏ Cada alumne té el calendari a 
l’agenda

Carnet per punts

❏ Es poden perdre 
punts 

❏ Es  poden recuperar



CICLE SUPERIOR 
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Com a grup  a l’aula:

❏ Disposem del llistat de propòsits.  Les cares i 
els diplomes simbolitzen que els hem 
aconseguit o no!

❏ El calendari 
mensual ens 
serveix per 
fer el balanç



TOTS JUNTS FEM ASSEMBLEA
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L’ASSEMBLEA MENSUAL ...
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TOTS JUNTS 

❏ Posem les emoticones al mural 

❏ Observem com avancem

❏ Fem memòria del què hem de 

millorar

❏ Ens comprometem a 

transmetre-ho als companys
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MURAL  RESUM
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❏ El mural es va construint mes a mes 

❏ Tenim l’opció de millorar i canviar les 

cares

                                                                                                 



MURAL  EDUCACIÓ  INFANTIL
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ACTIVITAT PRÈVIA A CM I CS
❏ Sortida a La Granja de Santa Maria de Palautordera
❏ Treball d’educació emocional a l’aire lliure
❏ Activitats de cohesió de grup
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DIA DE LA PAU

Tots junts celebrem el dia 
de la Pau

Ens intercanviem 
bons desitjos



ACTIVITATS RELACIONADES
Abell
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Abelles, formigues, elefants i 

castellers fem pinya



ACTIVITATS RELACIONADES
Celebrem el dia internacional  de l’activitat física.  Saltem junts a l’hora del pati

sa
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CONCLUSIONS 
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❏ És molt importat  tenir acords de claustre i cicle 

❏ Per obtenir resultats s’ha de fer  un treball sistemàtic 

❏ Cal integrar-ho en el dia a dia

❏ L’autoavaluació és fonamental 

❏ És importat que les propostes de millora vinguin dels alumnes

❏ Aquest projecte fomenta :

❏  l’autoestima

❏  l’autocontrol

❏ la reflexió i la conversa

 

❏ l’empatia

❏ el treball en equip

❏ la resolució positiva dels 

conflictes



Com continua el projecte...
❏ Sociograma 

❏ Propòsits mensuals / trimestrals

❏ Sensibilització a les hores de tutoria

❏ Assemblea de classe i de centre

❏ Autoavaluació  i coavaluació

❏ Diplomes 

❏ Incorporació de propostes dels alumnes

29



     GRÀCIES  

       PER LA VOSTRA ATENCIÓ
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