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Instrucció d’ampliació termini d’elaboració i implementació del 

Projecte de convivència, en motiu de la covid-19 (Resolució 

ENS/585/2017, de 17 de març) 

La publicació i entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 

declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 

COVID-19, preveu, en la disposició addicional tercera, la suspensió dels terminis 

administratius des de l'entrada en vigor d'aquesta normativa (el mateix 14 de març), en 

l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquests terminis es reprendran 

quan el Reial decret, i les possibles pròrrogues, quedin derogats.  

L’article 1 de la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i 

la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del 

Projecte Educatiu de Centre, publicada el 24 de març de 2017, estableix que els “centres 

educatius del Servei d'Educació de Catalunya han d'implementar el Projecte de Convivència 

en el marc del seu Projecte Educatiu en un termini màxim de tres anys a partir de la data de 

publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb el que s'estableix a l'annex”. 

Atesa la situació d’excepcionalitat ocasionada per la covid-19, i les possibles actuacions 

futures que caldrà ajustar en l’àmbit del centre que en molts aspectes estan directament 

vinculats amb el Projecte de convivència, com ara l’àmbit de la gestió de les emocions, la 

resolució positiva de conflictes, la comunicació no violenta o la restauració del clima de 

centre, s’ha acordat una ampliació del termini per elaborar i implementar el Projecte de 

convivència. 

A aquest efecte, es tramitarà una modificació de la Resolució ENS/585/2017, on es reculli 

l’ampliació del termini per elaborar i implementar el Projecte de convivència, en el marc del 

projecte educatiu, fins al 30 de juny de 2021. 

Per altra banda, per facilitar l’elaboració i implementació del Projecte de convivència, el 

Departament d’Educació posa a l’abast de tots els centres educatius, els recursos següents:  

 

- Aplicació informàtica per a l'elaboració del Projecte de convivència, la qual facilita 

elements per a la seva diagnosi, i orientacions i recursos per elaborar-lo. 

- Recursos formatius (formació per a l’elaboració del Projecte de convivència) i 

d'assessorament necessaris per a la seva elaboració i desenvolupament. 

 

 

Director General d’Atenció a la Família 
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