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?

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

