Si creixem
plegades, res
ens atura!
2020/2021

Centres per la Convivència és un programa d’àmbit socioeducatiu de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet i el Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme amb la
col·laboració dels centres públics de secundària i els serveis d’Educació, Salut,Igualtat, Infància i
Joventut i del Departament d’Educació de la Generalitat.
Té l'objectiu d’establir un model d’intervenció de ciutat a través de l’articulació d’una xarxa de
col·laboració que impulsa i dinamitza models de convivència positiva, a través de l’intercanvi, la
participació i la representació dels diferents agents que conviuen als instituts públics de la ciutat:
professorat, alumnat, famílies i altres agents comunitaris.
Neix amb la voluntat de generar espais de reﬂexió a través d’una xarxa d’intercanvi de coneixement
i bones pràctiques als instituts colomencs, donant suport als centres en la creació dels futurs Plans
de Convivència, millorant la relació entre les persones i connectant amb escoles, entitats, i altres
agents comunitaris del barri i de la ciutat.
Des del programa es potencien diferents estratègies que tenen com a principis la transformació dels
conﬂictes en oportunitats d'aprenentatge i la construcció d’un relat en positiu, intercultural i
interseccional, antiracista i feminista que té en compte les diversitats.

Centres participants

Objectius

2020/2021
> Aproﬁtar les oportunitats de connexió amb la
dimensió comunitària dels Plans de Convivència
dels centres educatius, potenciant el model
intercultural de la nostra ciutat i oferint nous
projectes de Serveis Comunitaris.
> Coordinació amb altres serveis municipals per a
crear un catàleg formatiu a mida de les
necessitats dels centres educatius.
> Establir estratègies comunes entre els centres
educatius de secundària per a abordar els rumors
i els conﬂictes, potenciant l'ús de la mediació per
a resoldre'ls.

> Dissenyar accions conjuntes de sensibilització,
intercanvi de projectes i activitats en els instituts
públics de la ciutat.
> L'organització d'un acte formal de presentació del
programa i dels resultats del procés amb la
participació d'altres serveis municipals,
administracions, recursos i agents comunitaris.
> Consolidació i articulació de propostes a través del
seminari de coordinació Centres per la Convivència,
que forma part del catàleg de zona del Centre de
Recursos Pedagògics.
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Accions realitzades
SENSIBILITZACIÓ

GENERACIÓ DE
NARRATIVES EN POSITIU I
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PENSAMENT CRÍTIC
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EN LÍNIA

SERVEIS
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Accions formatives
Pròpies

Grau Superior
Integració social
INS La Bastida
(estratègies
antirumors)

> Grup matí

2 hores x 18 joves

> Grup tarda

2,5 hores x 25 joves

6 serveis x 10 professionals x 12 hores de
coordinació i intercanvi de projecte

Seminari de
coordinació
Centres per la
Convivència

7 centres x 12 professionals x 14 hores

Espai de treball
intervenció
socioeducativa
als centres 2021

Accions formatives
Alienes
Conferències

Formació

> Presentació del projecte Emociona’t,
Joventut i Salut > 2 hores

> Cercles de diàleg per la convivència, CRP.
Cofacilitació > 8 hores, 27 persones
> Enfocament restauratiu en l’àmbit educatiu
al INS Puig Castellar, departament d’Educació
9 hores, 12 persones
> Seminari d’integradores socials i educadores de
Santa Coloma, CRP. Presentació del model CxC
> 2 hores, 35 persones
> EREIA > 14 hores, 50 persones
> IV Encuentro antirumores RECI.
Presentació Triple Check > 2 hores, 25 persones
> Formació Antirumors RECI > 2 hores, 27 persones

>

> ‘Conviure per aprendre’, a càrrec de
la doctora Albertí > 3 hores
> Eines dialògiques per a la
convivència des d’un enfoc restauratiu
global > 2 H
> IV Jornades maltractament infantil
i adolescent, Fundació Germina > 3 H
> Metodologia per superar
l’antigitanisme, ﬁl a l’agulla > 2 H

Pla de comunicació
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de visites
al mes de mitja
a Facebook aquest curs

mil impressions
al mes de mitja a
Twitter aquest curs

🏆 TOP TUITS 🏆

🥇 🚸 Centres per la Convivència
és un programa d’àmbit socioeducatiu
> 1.964 impresssions totals

🥈 El #JocdeFiltres del
#TripleCheck: quiz version🎮!
> 1.665 impresssions totals

🥉 Consulta totes les veus
de La Xarxa 👉👄
> 1.581 impresssions totals

Objectius

2021/2022
> Recuperar la presencialitat als centres de
secundària.

> Crear materials comuns de sensibilització que
aposten per nous models de convivència.

> Continuïtat del Seminari de coordinació
Centres per la Convivència.

> Formació als docents, desenvolupar metodologies
de Cercles de Diàleg i Pràctiques Restauratives.

> Mantenir la relació Intercentres ja creades
durant el curs 2020-2021.

> Organitzar la Trobada Intercentres Joves en Xarxa.

> Construir metodologies compartides que ens
ajudaran a continuar treballant conjuntament als
instituts.

> Certiﬁcació formal dels centres de secundària que
formen part de Centres per la Convivència.

Estratègies

Materials de sensibilització

Segueix tota l'activitat
del programa al blog!

