
                                                                                                                        
 

 

ESCOLA CONCEPCIÓN ARENAL 

Nom experiència 
 

LA BÚSTIA DE LA CONXI 

 

Descripció 

experiència  

 

Es tracta de posar a l’entrada de l’escola una bústia tancada amb brides 

(per assegurar l’anonimat) al costat de la mascota (La Conxi)  perquè 

l’alumnat pugui inserir una nota amb allò que els angoixa, els preocupa, 

els molesta, propostes, o tot allò que volen fer saber. 

Setmanalment la mascota els hi farà arribar la resposta. 

 

Objectius  

 

 

OBJECTIUS GENERALS: 

 Afavorir el clima positiu i conciliador de l’escola i educar en la 

gestió positiva dels conflictes. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís 

de tota la comunitat escolar. 

 Ajudar cada alumna/e a relacionar-se amb si mateix/a, amb els 

altres i amb el món. 

 Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un 

marc de valors compartits. 

 Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina 

bàsica en la gestió del conflicte. 

 Afavorir i potenciar la cohesió de grup 

 Fomentar la cultura de la pau i la no-violència, juntament amb 
els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes 
les persones 

 

 

A qui va  adreçada 

l’acció  

 

Les sessions van dirigides a tot l’alumnat de l’escola des de P3 fins a 6è 
de primària. 

Professionals que hi 

intervenen 
Educadora social (ES), tècnica en integració social (TIS), Servei de suport 

i acompanyament emocional (SSAE) i Promotor escolar (PE). Amb el 



                                                                                                                        
 

 

suport de la Direcció I tutors/es de l’escola. 

 

Metodologia de la 

intervenció (tècnica, 

eina,..) i temes 

treballats 

 

 

Espai on l’alumnat, durant el curs, s’ha dirigit al personatge de l’escola, 

la Conxi. Mitjançant cartes o bé dibuixos, han expressat tots aquells 

dubtes, neguits, pors, problemes que els angoixa i neguiteja.  

Cada setmana s’ha fet retorn a cada alumna/e o bé, grup - classe amb la 

corresponent resposta/solució. Les respostes han estat consensuades 

amb docents i direcció.  

En ocasions, la bústia de la Conxi s’ha utilitzat per realitzar votacions 

com, per exemple, escollir el logotip del 50è aniversari de l’escola, entre 

d’altres projectes.  

Avaluació 

experiència  

 

 

Valorem de forma positiva la rebuda i l’alt grau de participació. Tot i ser 

una eina destinades a tot l’alumnat de l’escola (infantil i primària) ha 

esdevingut una eina per a la comunitat escolar, on han participat 

alumnat, docents i famílies.  

 

 

 

Imatge Gràfica    

 

 

 

 

 



                                                                                                                        
 

 

 
 

Dades de contacte 

del centre per poder 

ampliar informació 

ANNA MERCHÁN FABRÉ 

Educadora Social 

amerchan@bcn.cat 

677 454 819 

 

ESTER LINARES ROVIRA 

Integradora Social 

elinaresrovira@outlook.es 

 

ELIA CARPIO ABELLÁN 

Servei de Suport i acompanyament emocional 

elia.carpio@fchmcorts.com 

 

FRANCISCO HEREDIA AMAYA 

Promotor escolar  

Fundació privada Pere Closa  

fheredia@xtec.cat 

 
ESCOLA CONCEPCIÓN ARENAL  

A8002587@xtec.cat  

933 052 151 
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