OBJECTIUS
Presentar als centres l’ordenament normatiu per a actualitzar els plans de convivència: l’Ordre 62/2014 de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.
Conèixer els models, les actuacions i les estratègies específiques dirigides a la promoció de la convivència en el centre.
Concretar aspectes relatius als protocols d’actuació davant conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre,
així com conèixer el paper d’altres institucions: benestar social, serveis de salut, policia local i justícia.
Presentar diverses experiències de gestió de la convivència i valorar possibilitats de col·laboració conjunta del professorat,
mitjançant la mediació, la tutoria d’iguals, la prevenció de situacions d’assetjament escolar, etc.

Jornades:

L a c on v ivè nc ia en el
c ent re ed uc at iu
Presentació de l’Ordre 62/2014
de la Conselleria de Educació,
Cultura i Esport

PROGRAMA
Matí
9:00 – 9:15

Recepció i arreplega de material.

9:15 – 9:30

Acte d’obertura i inauguració de la Jornada.

9:30 – 10:30

Presentació de l’Ordre i dels protocols d’intervenció en els casos de violència escolar:
- El pla de convivència: actualització, desenvolupament i avaluació. Blanca Torregrosa, inspectora
d’educació de la U.A.I. del PREVI.
- La intervenció en els casos de violència escolar. Mª. Carmen Ferrández. Orientadora de la U.A.I. del
PREVI

10:30 – 11:30

PONÈNCIA: Línies d’actuació per a la millora de la convivència i la prevenció de la violència. Elena Duque,
Membre del CREA i professora de la Universitat de Barcelona.

11:30 – 12:00

Descans

12.00 – 14:00

TAULA REDONA: El paper de les institucions en els protocols d’actuació i intervenció en els casos de
violència escolar.

Com podem actualitzar els
plans de convivència en els
centres educatius?

Coordina: José Antonio Poves, director del CEFIRE d’Alacant.
Participants:
- Carlos Eloy Ferreiros, Fiscal Delegat de Menors d’Alacant.
- Purificación Algaba, Delegació del Govern. Unitat de violència contra la dona.
- Amador Yago. D. G. de Serveis Socials i Menor. Conselleria de Benestar Social. Generalitat Valenciana.
- Salut Mental

Vesprada
16:00 – 17:45

TAULA D’EXPERIÈNCIES: Bones práctiques per a la millora de la convivència escolar
Comunicacions:
- “Els observadors per a la convivència i altres actuacions de millora de la convivència en els centres
educatius”. Julia Miquel i José Antonio Corral. Grup CONVIELX
- “Investigació i innovació sobre socialització preventiva en educació infantil i primària. Sara Carbonell,
professora del CEIP Luis Vives. Cullera (València)
- “Del maltractament a l’atenció entre iguals: un enfocament sense culpes”. José Miguel Pareja, orientador
de l’IES Mare Nostrum. Alacant.

17:45 – 19:00

PONÈNCIA: Gestionar la convivència en equip: de la llei a la pràctica. Joan Vaello, orientador i autor de
diversos llibres sobre el tema.

IES La Foia. Elx-La Foia.
14 de novembre de 2014

Activitat dirigida a: membres de equis directius, orientadors/es i professorat coordinador de formació dels centres educatius.

Inscripcions:
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edi
cion&id=3708062

