
 

  
 

 

MARC COMÚ DE PROTECCIÓ DELS VALORS DE LA NOSTRA COMUNITAT 

EDUCATIVA. ESCOLA PÚBLICA MONTSERRAT SOLÀ DE MATARÓ 

“Sentir, pensar i aprendre és viure i viure és comprendre la realitat per millorar-la” 

D'acord amb la identitat del centre i els principis rectors del sistema educatiu expressats en 

el Projecte Educatiu de l’escola pública Montserrat Solà, acordem un decàleg amb la finalitat 

de teixir un marc comú que garanteixi el respecte per les diverses sensibilitats que conviuen 

a l’escola i en la línia de l’educació en valors dels nostres infants:  

1. Defensa de l'escola pública, de qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, 

inclusiva, democràtica i coeducativa. Ús de la llengua catalana com a llengua 

vehicular, de cohesió i d’aprenentatge.  

2. Defensa dels drets i valors democràtics com a elements indispensables en l’educació 

per a la pau, la igualtat d’oportunitats i la convivència. 

3. Condemna ferma a qualsevol acció que vulneri els drets humans i drets fonamentals 

de les persones.  

4. Respecte per la pluralitat i la diversitat com a valors de la nostra comunitat educativa 

i rebuig a qualsevol acció que atempti contra les condicions o circumstàncies 

personals o socials dels membres que la integren.  

5. Aposta per la Gestió Alternativa de Conflictes i els seus instruments (mediació, 

intermediació, interlocució i diàleg) com a eines per a la resolució de conflictes. 

Rebuig a l'ús de qualsevol tipus de violència, ja sigui física, cultural o institucional.  

6. Acompanyament i resposta educativa coherent i respectuosa amb la diversitat en els 

processos socials que s’esdevenen en el nostre entorn, per afavorir les habilitats de 

pensament crític i creatiu dels nens i les nenes que necessiten per créixer com a 

ciutadans i ciutadanes lliures, competents i responsables. 

7. Rebuig a l’ús partidista de l’educació i a qualsevol mena d’adoctrinament i 

proselitisme.  

8. Confiança i respecte, per part de tota la comunitat educativa, en les decisions que 

pren el Claustre com a professionals de l’educació.  

9. Preservació del benestar emocional dels infants per sobre de qualsevol altre objectiu 

i en totes les actuacions i iniciatives.  

10. En el cas de conflicte manifest, compromís col·lectiu en el desenvolupament 

d’estratègies per minvar la capacitat d'influència d'aquells elements contraris al que 

expressa aquest decàleg.  

Text aprovat en el Consell Escolar del  l’escola Montserrat Solà, a Mataró, 11 de desembre de 2017 


