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 de Educació, Salut, el CIRD 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.
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> Crear una narrativa en positiu al voltant de
la convivència, la interculturalitat, el respecte
a la diversitat i la inclusió, entenent els
instituts de la ciutat com a models que
aposten pel diàleg i la convivència.

> Respondre al repte de dinamitzar les
estructures de representació de l'alumnat i
professorat, mitjançant les Pràctiques
Restauratives, aplicables a tots els àmbits i
temàtiques relacionades amb la convivència i
l'organització dels centres educatius.

> Cercar compromisos per treballar un model
> Afavorir que les tutories serveixin per a tractar
d'intervenció de ciutat, que aposta per
qüestions relacionades amb el funcionament del
potenciar ﬁgures de conﬁança
(mediadors/es, delegats/delegades, padrins i grup.
padrines) per a millorar la relació entre els
instituts i abordar possibles conﬂictes.
> Consolidar les estructures de representació
d l'alumnat dels centres participants en el
programa, establir un calendari de trobades i
dissenyar accions conjuntes.

> Aproﬁtar les oportunitats de connexió amb
la dimensió comunitària que permeten els
nous Plans de Convivència, realçant el model
intercultural de la nostra ciutat i potenciant
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.
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Segueix tota l'activitat
del programa!

