
 

PARTICIPAM I CONVIVIM A L’ESCOLA 

Projecte per la gestió de la diversitat cultural i el foment de la convivència escolar 

Descripció 

L’Equip de Gestió de la Diversitat Cultural de l’Ajuntament de Palma ofereix als centres escolars de 
Ciutat, un projecte integral per a treballar la Interculturalitat i la Convivència com a procés 
treballant conjunta i coordinadament amb tota la Comunitat Educativa.  

Es tracta d’un projecte adaptat a les característiques de cada centre i que es desenvolupa de forma 
coordinada implicant a tots els agents de la comunitat educativa. 

A partir de les necessitats del centre i de les activitats que es contemplen en el Pla de Convivència 
es dissenyaran intervencions i actuacions adreçades a les famílies, a l’alumnat i al professorat del 
centre escolar pel foment de la Convivència Intercultural.  

Per el desenvolupament d’aquest projecte, s’ofereix l’assessorament i l’acompanyament de 
professionals de mediació intercultural que juntament amb els agents implicats, dinamitzaran, 
implementaran i avaluaran el projecte. 

Finalitat  

 Elaborar conjuntament amb el centre educatiu activitats i intervencions pel foment de la 
Convivència Intercultural en funció de les seves necessitats.   

Objectius específics 

 Afavorir la convivència entre cultures 

 Facilitar el procés d’acolliment de les famílies nouvingudes 

 Incrementar la participació de les famílies en el seguiment escolar dels seus fills i filles i 
la seva participació en les activitats del centre educatiu 

 Incrementar la participació de les famílies a l’AMIPA del centre educatiu  

 Treballar la convivència intercultural en el marc de les AMIPA amb les famílies del centre 
educatiu 

 Fomentar el treball col·laboratiu i coordinat amb tots els/les integrants de la comunitat 
educativa i el barri   

 Potenciar les relacions entre l’escola i el barri  

 Incorporar la perspectiva de gènere en les activitats i intervencions desenvolupades 

Qui pot participar i com? 

Aquest projecte pot ser sol·licitat des del centre escolar, l’equip directiu o bé des de l’AMIPA. Per tal 
d’aconseguir els resultats desitjats i garantir l’impacte i sostenibilitat de les actuacions, cal reunir 
una sèrie de condicions per a la sol·licitud del projecte:  

Requisits per a la participació  

 La implicació de l’equip directiu mitjançant la designació d’una persona referent  

 Existència d’una Comissió de Convivència o compromís de crear-ne una 



 

 Haver realitzat sessions prèvies sobre Convivència Intercultural i eliminació de prejudicis i 
estereotips amb l’alumnat del centre.  

 Incloure les activitats i intervencions que es planifiquin dins el Pla d’Acció Tutorial del 
centre.  

 Compromís de participació activa en totes les fases d’intervenció del projecte 

 Aportar la informació necessària per el desenvolupament de les intervencions i participar 
en l’avaluació de les mateixes 

Tindran priorat aquells centres educatius amb diversitat cultural i que presentin més necessitats en 
relació a la Interculturalitat i la Convivència.  

Així mateix, també es valorarà que el centre escolar estigui ubicat en aquells barris on 
l’Ajuntament de Palma desenvolupa Plans d’actuació municipal.  

Com es pot participar? 

Cal emplenar una sol·licitud de participació en el projecte i enviar-la per correu electrònic a: 
immigració@palma.es  

Des de l’Equip de Gestió de la Diversitat Cultural es donarà resposta a totes les sol·licituds en 
funció de la disponibilitat de les persones que formen part de l’equip.  

Fases del projecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLARIFICACIÓ DE LA DEMANDA 

A partir de la recepció de la demanda l’Equip de Gestió de 

la diversitat cultural contactarà amb el centre per tal de 

concertar una primera entrevista 

ELABORACIÓ CONJUNTA DEL PLA 
D’INTERVENCIÓ I TEMPORALITZACIÓ 

AVALUACIÓ DE LES 
ACTUACIONS I 

PROPOSTES DE MILLORA 

SOL·LICITUD 

Cal enviar la fitxa de sol·licitud de participació 

a: immigracio@palma.es 



 

Què oferim? 

Què volem aconseguir? 

a. Amb les famílies  

 Facilitar l’acollida a les famílies nouvingudes en el centre educatiu i la seva participació a 
les AMIPAs 

 Facilitar la incorporació de les famílies migrades a les activitats familiars organitzades pel 
centre educatiu 

 Facilitar el coneixement, relació i interacció entre totes les famílies del centre 

b. Amb l’alumnat 

 Incrementar la participació activa de l’alumnat del centre en l’elaboració de projectes de 
millora per el foment de la Interculturalitat i Convivència en el marc escolar.  

 Prevenir i detectar conflictes de convivència i mediar per a la seva resolució positiva 

c. Amb el centre educatiu  

 Informar i orientar al professorat1 en relació a la diversitat cultural 

 Detectar i analitzar la persistència d’estereotips, prejudicis i rumors 

 Participar en les comissions educatives del barri 

Quines actuacions concretes podem realitzar? 

 Informació i orientació a les famílies migrades nouvingudes al centre 

 Mediació per a la resolució de conflictes interculturals  

 Establir una línia de treball conjunt i cooperatiu entre el centre escolar, les famílies, 
l’alumnat i el barri 

 Creació i dinamització d’un espai de trobada, relació i reflexió per a treballar la 
Interculturalitat i la Convivència ciutadana 

 Sessions d’acollida a les famílies nouvingudes 

 Creació d’un Banc de Cultures com a espai intercultural de participació i convivència 
entre les famílies  

 Desenvolupar Tallers de Sensibilització en el marc del Pla d’Acció Tutorial amb 
l’objectiu de garantir la seva continuïtat i contribuir a una visió de procés. Els tallers que 
s’ofereixen són: Comunicació entre cultures: Interculturalitat, Tècniques de resolució de 
Conflictes i Descarreguem la motxilla del prejudicis.  

 Desenvolupar Grups interactius entre l’alumnat per fomentar el diàleg i la interacció 
sobre temes relatius a la convivència escolar, presentació d’històries de vida, compartir 
experiències de migració des d’una vessant intergeneracional; videofòrum, entre d’altres.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 No fa referència a formació pel professorat ja que aquesta activitat s’ha de sol·licitar directament a la Direcció 

General de Formació del Professional i de Formació del Professorat.   



 

 

Model de sol·licitud “PARTICIPAM I CONVIVIM A L’ESCOLA”  

Dades de contacte 

Nom del centre escolar:______________________________ 

Barri on s’ubica el centre escolar: __________________________ 

Organisme que fa la demanda: 

 el centre escolar 
 l’equip directiu 
 l’AMIPA 
 altres serveis (especificar): ________________________ 

Dades de contacte de la persona que fa la demanda: 

Nom i llinatges: ......................................................... 
Telèfon: ............................................. 
E-mail: ............................................... 

 

Clarificació de la demanda: 

A continuació s’especifiquen totes aquelles actuacions que conformen el Projecte, es poden assenyalar totes 
aquelles actuacions que considereu necessàries executar en el vostre centre educatiu:  

 Intervenció a nivell familiar:  

  Facilitar la incorporació de famílies nouvingudes en el centre educatiu  

  Potenciar la participació de totes les famílies en l’AMIPA del centre educatiu 

 Treballar la Interculturalitat des de l’AMIPA del centre educatiu 

 Creació d’un Banc de Cultures al centre educatiu com a lloc d’encontre de les famílies del centre.  

 Intervenció amb l’alumnat del centre : 

 Desenvolupament de Tallers de Sensibilització dins el Pla d’Acció Tutorial (resolució de conflictes; 
Descarreguem la motxilla de prejudicis i la Comunicació entre Cultures: Interculturalitat).  

 Treballar amb l’alumnat de forma continuada mitjançant grups de discussió, històries de vida i 
videofòrums la seva participació activa en el desenvolupament d’un projecte pel foment de la 
Convivència escolar en el seu centre educatiu.  

 Foment de les relacions del centre educatiu amb els recursos i serveis del barri 

 Mediació, interpretació de pautes culturals i resolució de conflictes en el centre escolar  

Algunes dades sobre la Interculturalitat i la Convivència en el seu centre educatiu:  

 SI  NO En 
procés 

1. Existeix un Pla d’Acollida per l’alumnat nouvingut i les seves famílies que faciliti el 
coneixement de les normes de convivència i funcionament del centre ? 

   

2. Existeix una Comissió de convivència en el seu centre educatiu?  

En cas afirmatiu, qui és la persona responsable? 
   



 

 SI  NO En 
procés 

 

3. Es contemplen en el centre activitats de sensibilització i formació sobre Convivència i 
resolució de conflictes dirigides al professorat? 

En cas afirmatiu, quines i quina entitat les duu a terme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4. S’han treballat prèviament en el grup classe activitats formatives relatives a la 
Convivència i la resolució de conflictes? 

   

5. Disposa el centre d’alumnat mediador?    

6. Esteu disposat a incloure les actuacions de sensibilització per la Interculturalitat i Convivència escolar en el 
marc del Pla d’acció Tutorial?  

 Si            No  

7. Esteu disposat a participar activament en el desenvolupament d’aquest projecte facilitant la informació 
necessària a l’equip de Gestió de la Diversitat?  

 Si            No 

 

Indiqui qualsevol altra observació sobre les característiques, necessitats i potencialitats del centre escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Clàusula Llei Orgànica de Protecció de Dades 

D’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades personals seran 
incorporades al fitxer de centres educatius interessats en participar en el projecte “Participam i Convivim a l’Escola”, mantingut 
sota la responsabilitat de l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics de l’Ajuntament de Palma. Únicament s’utilitzaran amb la 
finalitat de participar en aquesta iniciativa. Per altra banda, us recordam que podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer en el Centre Flassaders del Carrer de la Ferreria, 10 4ª planta, Palma o 
bé mitjançant el correu electrònic: immigracio@palma.es 



 

 


