
COMISSIÓ DE 
CONVIVÈNCIA

IES CAN PEU BLANC



QUÈ ÉS LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA?

La convivència escolar és la relació que es produeix entre tots els 
membres de la comunitat educativa (alumnes, professors, famílies, 
personal no docent).

La comissió de convivència s’encarrega, entre d’altres coses de:

- Vetllar pel bon funcionament de la convivència dins el centre
- Prevenir, detectar i resoldre conflictes entre els diferents membres 

de la comunitat educativa
- Organitzar campanyes solidàries



QUINS SÓN ELS SEUS OBJECTIUS?

- Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina 

bàsica en la gestió del conflicte

- Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un 

marc de valors compartits

- Reconèixer els conflictes com a part natural de la vida i aprendre a 

gestionar-los de la millor forma possible



QUINS SÓN ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ?

- Miquel Àngel Alama (Departament de Música)

- Laura Garrido (Departament d’Alemany)

- Maria Àngels Vives (Departament d’Anglès)

- Maurici Rodríguez (Cap d’Estudis)

- Neus Pérez (Departament de Música)



QUINES SÓN LES SEVES ACTUACIONS?

- Pla d’acollida d’alumnat nou

- Gestió de la convivència del centre

- Tutories individualitzades

- Celebració dies internacionals (Dia de la Pau, Dia dels Drets 

Humans...)

- Participació en campanyes de solidaritat

- Formació de mediadors i cibermentors



QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ ESCOLAR?

És un sistema de resolució de conflictes mitjançant el diàleg i la 

cooperació entre tots els membres de la comunitat educativa.

La mediació ajuda a millorar el clima de l’aula i del centre. 

Característiques

- És voluntària: ningú t’obligarà a fer res que no vulguis fer

- És confidencial: tot el que es parli quedarà entre tu i el/s mediador/s

- És imparcial: no et jutjarem ni ens posicionarem per cap de les parts



QUÈ SÓN ELS MEDIADORS I ELS CIBERMENTORS?

Mediador: Un company o companya que ajuda a trobar una solució a 

un conflicte amb algú mitjançant el diàleg entre vosaltres. Els 

mediadors són imparcials, no jutgen ni prenen decisions.

Cibermentor: Un company o companya que ajuda a trobar una solució a 

un conflicte amb algú, relacionat amb internet en general i les xarxes 

socials en particular.



QUALITATS D’UN BON MEDIADOR / CIBERMENTOR

- Empatia

- Imparcialitat

- Paciència

- Escolta activa

- Confiança

- Confidencialitat



COM PODEU CONTACTAR AMB LA COMISSIÓ?

Si vols ser mediador o cibermentos, per sol·licitar una mediació o per 

qualsevol altra consulta relacionada amb la convivència ho pots fer de 

les següents formes:

- Emplenant el formulari que trobaràs a la pàgina web de l’IES 

- Enviant un correu a: convivenciaicoeducació@gmail.com 

- Als 2ns esplais a l’aula 024

- A través dels tutors



GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ!


