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Resum del treball
A través d’aquest treball es presenta un manual que permet fer de l’acció tutorial una
metodologia específica de resolució i prevenció de conflictes en els centres d’educació
secundària. Aquest canvi en la tutoria pretén ser el primer esglaó necessari cap a la fita
d’assolir una filosofia d’actuació restaurativa en tot el centre.
La idea sorgeix a partir de la vivència en primera persona de dos casos conflictius que
no haurien esdevingut, o bé haurien tingut una resolució més efectiva, si s’haguessin
seguit les pautes que s’estudien en el present. Un estudi sobre l’adolescència i una
conferència dels divulgadors científics Eduard Punset i David Bueno, respectivament,
han suposat també condicionants de la direcció del treball.
Es partirà d’un marc teòric sobre la tutoria, la resolució de conflictes i les pràctiques
restauratives que, juntament amb teories d’investigadors i docents, casos pràctics i
projectes similars, justifiquen la importància i utilitat de la proposta.
Paraules clau:
Convivència, conflictes, tutoria, pràctiques restauratives.

Abstract:
The aim of this work is to present a manual that allows performing a specific
methodology of conflict solving and preventing out of the tutorial action in secondary
education centres. This modification of the tutorials means to be the first irreplaceable
step to achieve a philosophy of restorative practice in the whole centre.
The idea stems from the first person experience of two problematic cases which would
either not have taken place, or would have been solved in a more effective way if the
currently studied guides had been applied. A study on adolescence and a conference
by the informational scientist(s) Eduard Punset and David Bueno, respectively, have
also been determinant for conducting this work.
This study is based on a theoretical frame on the tutorial, restorative practices and
problem solving. Theories by researchers and teachers, from practical cases and similar
projects have also been taken into account in order to justify the importance and
usefulness of this proposal.
Key words:
Cohabitation, conflicts, tutorial, restorative practices.
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Introducció
“Hem après a volar com els ocells, a nedar com els peixos; però encara no hem après
el senzill art de viure com a germans.”
Martin Luther King
Amb els mots de Luther King encetam aquest espai, ja que ens permeten amb encert
fer referència a la necessitat de treballar les formes que tenim de conviure els essers
humans. Partint d’aquest pretext, enfocam la reflexió en el nostre possible àmbit
d’actuació: l’educació.
Els avanços tecnològics que estam experimentant aquesta era digital1 estan suposant
canvis en l’estructura econòmica i social que regeix el nostre dia a dia. Així mateix,
innovacions en el sistema educatiu poden (i han de) modificar la concepció del
paradigma regulador de la convivència, per tal d’adaptar-lo a la metodologia que
permeti avançar com a societat en els nostres temps.

Treball
Aquest document analitza les filosofies de pensament que hi ha darrere els models de
resolució de conflictes punitiu i restauratiu; compara els beneficis i les problemàtiques
de cada un d’ells i estableix una metodologia innovadora i estandarditzada per a
implementar el model de més benefici per al centre. Consta d’un apartat pràctic on
s’emmarquen les inquietuds que han motivat l’estudi així com una proposta d’actuació
en les hores de tutoria, que suposen la introducció del tipus de pensament desitjat de
cara als estudiants.
Al llarg de tot el treball es relaciona teoria i pràctica per tal d’extreure conclusions i
crear coneixement. Per aquest motiu, apareix informació sintetitzada extreta de
llibres, publicacions, articles, investigacions o estudis, citada de manera literal. Així i
tot, la major part del treball és de creació pròpia, on es plasmen els coneixements de
l’autor que provenen d’experiències vitals, del màster de formació del professorat i de
les seves pràctiques, de converses amb professionals i de diversos materials que es
podran trobar en la bibliografia si se n’ha fet ús en aquest sentit. S’inclouen, també,
una sèrie d’opinions i reflexions de professionals de l’ensenyament especialitzats en
els àmbits de pràctiques restauratives. Aquestes aportacions han enriquit enormement
el treball i donat un toc de realisme a les propostes i als inconvenients que es
plantegen a l’hora de portar a terme les pràctiques que aquest treball estudia.
Encara que sigui possible aplicar la proposta en centres de fora, es posa el focus
d’aquest treball en el context dels centres d’educació secundària de les Illes Balears.
1

Es coneix com el període que s’inicia amb la Revolució Digital, que transforma la tecnologia mecànica i
electrònica per la digital i que suposa el corrent de pensament que impera en l’actualitat.
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OBJECTE DEL TREBALL
La metodologia proposada es basa en les pràctiques restauratives i s’enfoca a la
resolució i prevenció de conflictes per mitjà de la cohesió dels grups. Com s’explica en
el desenvolupament de la proposta, es posa el focus en les hores de tutoria com a
primer pas per arribar a assolir la cohesió de tots els grups de persones que conformen
el centre.
Així doncs, en aquest treball s’ha decidit innovar en l’enfocament de la utilitat
d’aquesta metodologia, proposant les pràctiques restauratives no com a simple eina
de resolució de conflictes, sinó com a filosofia de centre. D’aquesta manera s’estableix
l’objectiu general d’introduir l’essència restaurativa en tots els àmbits del dia a dia en
un institut. Per aconseguir-ho es pretén arribar a què els alumnes i els professors
normalitzin la gestió de diferents situacions a través de cercles de diàleg, que adoptin
el model de conducta que es pautat en aquests i que assoleixin habilitats socials que
resultin significativament útils per a la productivitat del treball i per al seu futur.
Els objectius específics es poden expressar seguint la següent enumeració:







Analitzar i superar les dificultats d’implementació de les pràctiques
restauratives en els centres.
Estructurar els processos d’interacció de professors i alumnes en les hores de
tutoria, amb aplicabilitat a les classes de qualsevol matèria.
Millorar el rendiment de treball dels alumnes per mitjà de la incidència en la
convivència i la cohesió grupal.
Millorar el rendiment de treball i la coordinació dels professors per mitjà de la
incidència en la convivència i la cohesió grupal.
Fer de les hores de tutoria un espai productiu que aporti un benefici significatiu
per als alumnes.
Augmentar l’eficiència de la resta de tasques implícites en l’acció tutorial.

Al final de la proposta es pretén oferir informació rellevant per a què els centres
d’educació secundària tinguin la possibilitat d’implementar una metodologia que
normalitzi el tracte adequat i positiu de conflictes, aconseguint una millora
d’efectivitat en l’acció tutorial, que posteriorment s’estengui en tots els àmbits
possibles de la vida en el centre.
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ
Plantegem modificar la dinàmica tradicional que ocupa l’hora de tutoria. Aquesta
pretén suposar l’espai on s’inicia la filosofia restaurativa al centre. Així doncs, és
imprescindible analitzar d’on prové aquesta matèria, com i de quina manera pot ser
modificable.

La tutoria
En la Llei General d’Educació de 1970 és on té lloc, per primer cop, la presentació
d’aquest concepte.
Se establecerá el régimen de tutorías para que cada profesor-tutor atienda a un grupo
limitado de alumnos a fin de tratar con ellos el desarrollo de sus estudios, ayudándoles
a superar las dificultades del aprendizaje y recomendándoles las lecturas, experiencia y
trabajos que considere necesarios. En esta tarea se estimulará la participación activa
de alumnos de cursos superiores como tutores auxiliares. (Ley General de Educación,
1970)

Es pot apreciar que el focus és el de donar suport als alumnes que presentin dificultats
d’aprenentatge, recomanant treballs extra per assolir el nivell desitjat de totes les
assignatures del curs. Va ser creada, doncs, com una eina de reforç per als estudiants,
enfocada a solucionar desfasaments curriculars en les matèries de tots els nivells.
A partir de llavors, l’acció tutorial ha estat objecte de controvèrsia. Per tal de tenir gran
influència sobre els alumnes, ha esdevingut l’encarregada de desenvolupar el rol
d’orientació, motivació i guia i ha suposat un important nexe d’unió entre l’estudiant i
l’escola i entre les famílies i el centre.
Així doncs, trobam més endavant (al 1990), que la Llei Orgànica General del Sistema
Educatiu, fent referència a la tutoria, la qualifica com a un dret que té l’alumne a ser
orientat en els seus estudis i especifica la importància d’aquesta per a la vida de fora
l’entorn escolar.
Incluye, como parte de la función docente, la tutoría y la orientación, y establece el
derecho del alumnado a recibir ésta en los campos psicopedagógico y profesional. […]
Las administraciones educativas garantizarán la orientación psicopedagógica […]
prestando singular atención a la superación de hábitos sociales discriminatorios que
condicionen el acceso a los diferentes estudios y profesiones. (Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo, 1990)

D’aquesta manera, queda tipificada com a una acció orientadora de l’alumnat
garantida per les administracions educatives. En aquesta llei, el matís rellevant és que
es dóna la volta a l’acció tutorial entesa com un reforç per a l’assoliment de
coneixements i la planteja com una eina per a aconseguir el ple desenvolupament dels
alumnes, sense impediments que condicionin el seu futur. Com es pot veure, és
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necessari establir els objectius que es volen aconseguir amb la tutoria per tal que la
proposta tingui sentit i resulti enfocada en la mateixa direcció.
Acudim a estudis pedagògics per fixar l’objectiu general de l’acció tutorial, que
resumim així: “Contribuir al desenvolupament integral de l’alumnat amb la finalitat
que assoleixi un nivell de maduresa que li permeti incorporar-se de forma activa,
creativa i responsable a la societat” (Fernández Ranea, 2009). [Traducció pròpia]
El pla d’acció tutorial en un centre d’educació secundària és confeccionat pel
Departament d’Orientació a partir de les propostes realitzades pels tutors i les
directrius marcades per la Comissió de Coordinació Pedagògica de cada centre. Entre
les persones que conformen aquests estaments, s’estableixen anualment els objectius
específics que es persegueixen. En el nostre cas, després de consultar (Castilla Romero,
2012; Durán & Martínez Rodríguez, 2004; Segovia Largo & Fresco Calvo, 2000), podem
enumerar-los de la manera següent:













Dirigir l’aprenentatge, transmetre valors i ajudar a superar les dificultats.
Incloure a tots els alumnes en les pràctiques i propostes per tal d’aconseguir un
desenvolupament conjunt i cooperatiu2.
Afavorir la integració i la participació de l’alumnat en la vida del centre.
Crear una cohesió grupal a l’inici del curs i planificar l’acollida dels alumnes
nouvinguts al llarg del mateix.
Organitzar internament el grup, elegint representants i fomentant la
participació dels membres en les dinàmiques de classe.
Encapçalar les inquietuds i demandes dels alumnes i tractar els conflictes que
es puguin plantejar.
Facilitar un bon clima de convivència i aprenentatge en el grup.
Afavorir l’educació integral de l’alumne com a persona.
Fer un seguiment personal de cada alumne i facilitar que tots els professors del
grup tinguin en compte les necessitats de cada un dels integrants.
Seguir el procés d’avaluació que realitzen els professors en relació al rendiment
acadèmic.
Proporcionar orientació acadèmica i professional als alumnes amb informació
sobre les opcions que disposen a l’acabament de cada curs.
Mantenir la cooperació educativa amb les famílies.

La darrera reforma que fa referència a la tutoria és la Llei Orgànica de la Millora de la
Qualitat Educativa que s’aprovà el 2013. En ella es parla de fomentar el treball en
equip per tal de donar una especial consideració a l’orientació del procés educatiu
2

Moltes de les iniciatives aïllades que es porten a terme per a fer partícips els estudiants en la vida dels
centres i propiciar un bon clima de convivència, tenen un efecte enormement positiu per als alumnes
que en formen part. Malauradament, aquest és un nombre molt reduït de persones que se’n poden
beneficiar. En canvi, l’hora de tutoria és obligatòria per a tot l’alumnat del centre i d’això se’n pot agafar
avantatge.
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individual i col·lectiu: “(l)os programas formativos de estos ciclos se adaptarán a las
características específicas del alumnado y fomentarán el trabajo en equipo. Asimismo,
la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial
consideración”(Ley Orgánica de Calidad de la Educación, 2013).
[...] la persistencia de altos índices de fracaso escolar, las reformas de los sistemas
educativos de los países de nuestro entorno y los cambios sociales, políticos y del
mercado de trabajo de nuestro país, llevan a emprender una reforma cuya prioridad es
la mejora de la calidad de la educación. La redefinición e institucionalización del
modelo de orientación y tutoría es una de las medidas orientadas a este objetivo.
(Fernández Ranea, 2009)

Finalment, a través d’aquest pretext, pretenem portar a terme una metodologia
d’actuació que condueixi a la reestructuració del pla d’acció tutorial del centre per tal
que s’adapti a les característiques i necessitats que presenten els alumnes d’avui.

Conflictes i sistemes de resolució
La societat en la que vivim és canviant, complexa i s’entén de manera diferent segons
el punt de vista de cadascú. Com més persones compartim els espais i serveis de la
comunitat, més elevada és la probabilitat que sorgeixin conflictes derivats dels xocs
culturals o de diferents maneres de concebre la realitat.
A les Illes Balears, les xifres de l’Institut Nacional d’Estadística sobre padrons
municipals indiquen un creixement demogràfic important en els darrers anys, que
situa la població total resident a les illes per sobre del milió cent-mil persones.
Gràfica 1: Població total resident a les Illes Balears.

Font: Institut Nacional d’Estadística [Online] http://www.ine.es/

Gran part d’aquest creixement demogràfic és explicat pel creixement de la població
immigrant, majoritàriament des del nord d’Àfrica i d’arreu d’Europa. Aquests
successos, provoquen un augment de la població en necessitat d’escolarització que
repercuteix en un major nombre d’alumnes en els centres. Concretament, 23.852
estudiants estrangers es matricularen el curs 2014 - 2015 a les Balears, que presenten
les següents característiques:
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Gràfica 2: Distribució de l’alumnat estranger a Balears (curs 2014-2015)
Per illles
Eivissa
3.691

Per continent d'orígen
Altres
1.786

Formentera
228

Menorca
1.163

Amèrica
Llatina
7.032

Mallorca
18.770

Europa
7.914

Àfrica
7.120

Per tipus de centre
Privat o
Concertat
5.119

Públic
18.733

Font: elaboració pròpia. Dades extretes de [Online]:
http://www.elmundo.es/baleares/2016/01/02/56879c9aca4741662f8b45c0.html

A aquest fet se suma que la procedència dels alumnes estrangers resulta d’indrets
molt diferents on es tenen uns costums i unes creences particulars. Concretament, a
Mallorca es van matricular, en l’esmentat curs, alumnes procedents de 119
nacionalitats diferents; a Eivissa de 74; a Menorca de 55 i a Formentera de 25.
Davant aquest escenari, hem de ser conscients que és molt probable que sorgeixin
conflictes al llarg del curs. Si desitjam estar preparats per afrontar aquestes situacions,
hem d’analitzar quina metodologia de gestió de conflictes s’adapta millor a les
necessitats i característiques dels alumnes.
El sistema conegut com a punitiu o retributiu considera que una falta o un delicte és
una vulneració de la norma. En aquest cas, la persona infractora ha de ser penada o
castigada, la qual cosa es pressuposa amb una doble finalitat (Albertí i Cortés, 2015):



El càstig influeix en les persones de manera que no tinguin incentius per a
reincidir, vulnerant la mateixa norma.
La societat es veu compensada pel dany causat, degut a la pena que paga el
delinqüent.
9

Al llarg de la història, aquesta ha estat la solució més emprada, provocant un càstig a la
part infractora del delicte. En aquest àmbit, s’han produït canvis de pensament
motivats per la necessitat d’analitzar i entendre situacions d’enfrontaments armats
derivats de les guerres, que afecten greument al benestar de les societats.
Les investigacions concebudes com a “disciplina acadèmica per a la pau” s’inicien
principis del 1950, després de la Segona Guerra Mundial, degut a les preocupacions
produïdes per les armes nuclears i el conflicte entre les grans potències. Una de les
figures més emblemàtiques de l’època fou l’economista nord americà Kennet
Boulding, impulsor de la revista Journal of Conflict Resolution, junt al psicòleg Anatol
Rapoport, que dos anys després van crear un Centre per la Investigació i la Resolució
de Conflictes (Richardson, Wright, & Pol, 1966). Al 1970, el teòric Gene Sharp va
sistematitzar les accions violentes, enfocant-ne la solució en el canvi en les relacions
entre els antagonistes.
Les preocupacions per la resolució de conflictes a llarg termini, varen ser les que
donaren pas la idea de capacitar les persones per a tractar situacions complicades i
prevenir futurs enfrontaments. A partir d’aquesta concepció, sorgeix el concepte de
mediació. Aquest es basa en un procés de restabliment de les relacions entre les
diverses parts d’un conflicte per tal que se’n mantinguin els aspectes positius. Així, el
Programa de Negociació de l’Escola de Lleis de Harvard, ha popularitzat llibres bestseller d’autors com Roger Fisher o William Ury on s’equiparen els processos de
mediació amb els de negociació, basats en la distinció d’interessos i necessitats i la
recerca del win-win (jo guanyo, tu guanyes).
Per altra banda, el concepte que coneixem avui dia de mediació encapçala una part
afectiva important. Així doncs, resulten factors clau conèixer, comprendre i valorar els
sentiments i emocions propis i de l’altre persona per tal de possibilitar l’acceptació,
afrontament i transformació de qualsevol tipus de situació. Aquesta valoració de la
part afectiva de les relacions és també pilar de les pràctiques restauratives. Així i tot,
parteixen d’uns paradigmes diferents que mereixen ser contemplats.
El sistema restauratiu planteja solucionar el conflicte de manera diferent al punitiu, ja
que concep el deute del delinqüent en relació a la víctima, en comptes de la societat.
En consonància es considera que el delicte resulta, més que d’una norma, una violació
o trencament de les relacions humanes.
According to restorative justice, crime violates people and relationships; justice aims to
identify needs and obligations so that things can be made right; justice encourages
dialogue and mutual agreement, gives victims and offenders central roles, and is
judged by the extent to which responsibilities are assumed, needs are met, and healing
(of individuals and relationships) is encouraged Zehr (1990) –citat per Albertí i Cortés,
(2015: p.16)–.
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Centrant-nos en l’àmbit educatiu, plantegem un possible conflicte a mode d’exemple
per a veure quines solucions són aplicables utilitzant els mètodes punitiu i restauratiu.
Un estudiant es troba molest i, a classe de geografia, insulta la seva professora.
Ella l’envia a l’oficina del cap d’estudis, qui ha d’aplicar les mesures que cregui
convenients.
a. L’alumne és expulsat de l’institut per tres dies.
b. Alumne, professora i cap d’estudis mantenen un diàleg en privat en el
qual l’alumne ha de proposar una solució que sigui acceptada per les
altres parts.
Gràfica 3: Model punitiu v/s restauratiu en un cas pràctic.

Concepció
del conflicte

Proposta de
solució

Resultat

a. Model Punitiu
Violació o trencament d’una norma de
manera conscient, racional i deliberada.
El perjudicat és tot el centre, ja que
s’ha utilitzat violència en les seves aules
creant un clima negatiu.
Apropiar-se del ius punendi de l’Estat,
el Dret a penar amb un càstig, utilitzant
l’autoritat.
És de caire passiu i l’alumne no
s’enfronta directament amb la seva
acció perquè no ha de solucionar res,
tan sols ha de lidiar amb el càstig.
L’alumne no es responsabilitza dels
seus actes i, per tant, no evoluciona.
S’enfada amb la professora i el cap
d’estudis; es veu a ell mateix com la
víctima.

b. Model Restauratiu
Violació impulsiva de la confiança
envers una relació humana. Els afectats
són tant la víctima com l’agressor, que
han perdut els aspectes positius de la
seva relació i s’han incomodat.
Donar un paper central a l’infractor, qui
ha de valorar les seves accions i de
quina forma han fet mal a la
professora.
Utilitzant l’empatia, l’alumne ha
d’arreglar la situació per ell mateix.
L’alumne es veu obligat a reflexionar i a
entendre la part negativa de la seva
conducta, possibilitant una millora.
Comprèn que el que es rebutja és la
mala conducta, en comptes de la
persona que la genera.
Font: Elaboració pròpia.

En aquest exemple, el mètode que aporta la solució més efectiva és el restauratiu, que
humanitza la justícia, té en compte les necessitats de les persones i les responsabilitza
dels seus actes fortificant la relació, el compromís mutu i la no violència.
Dissenyat per a generar un estímul negatiu a la persona que l’ha provocat, el sistema
punitiu és d’utilitat quan aquesta consta d’un pensament racional i realitza un anàlisi
cost-benefici abans de portar a terme les seves accions. Vicenç Rul·lan és contrari a
acceptar la validesa d’aquest plantejament en l’àmbit escolar, ja que al·lega3 que la
majoria d’alumnes, quan actuen “malament”, es deixen emportar per impulsos perquè
tenen manca d’eines d’autocontrol per a regular-los.
3

En una entrevista no publicada, mantinguda amb l’autor d’aquest treball dia 19/05/2017 al
departament de l’Institut per a la Convivència, en la Conselleria d’Educació i Universitat.
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Pràctiques restauratives
Aquest concepte deriva directament del de Justícia Restaurativa (endavant JR), de la
qual el criminòleg Howard J. Zehr va formalitzar i concretar per primer cop els seus
principis, valors i objectius el 1990. Al 1994 s’incorporà aquesta ideologia al sistema
educatiu de la mà de Marg Thorsborne, un educador australià. El mateix any es creava
a Estats Units el programa “Real Justice” i s’enfocava a la capacitació de professionals
en aquest àmbit (Wachtel, 2013).
La justícia restaurativa posa el seu èmfasi en reparar el mal fet a les persones i a les
seves relacions en comptes de solament castigar l’agressor.
Figura 1: Tipologia de la Justícia Restaurativa

Font: Institut Internacional de Pràctiques Restauratives [Online]:
http://www.iirp.edu/eforum-archive/4278

Les diferents actuacions que s’aprecien en aquesta figura són tant envers les víctimes
com els agressors. Aquestes s’estructuren de manera progressiva, qualificant-les des
de parcialment a completament restauratives. En les diferents situacions o fases en les
que es pot presentar el conflicte, s’adequa millor una o altra d’aquestes mesures.
L’Institut Internacional de Pràctiques Restauratives (endavant IIPR) ha suposat un dels
mitjans més efectius en la transmissió de la filosofia restaurativa. Les conferències
restauratives han anat estenent aquests coneixements arreu del món des dels seus
inicis. Aquesta institució amb seu a Pensilvània ofereix avui dia cursos i pràctiques en
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diversos àmbits de les pràctiques, que canalitza en més àmbits que el pròpiament
educatiu, com els serveis socials o el desenvolupament empresarial4.
L’aplicabilitat d’aquesta filosofia en diferents sectors és deguda a què les pràctiques
restauratives tenen per objecte cohesionar un grup per tal que els conflictes siguin
abordats de manera diferent. Incideix en la convivència aconseguint que els integrants
estableixin vincles efectius, sent així propensos a solucionar qualsevol inconvenient de
manera positiva, ja que tenen incentius per a mantenir les seves relacions afectives.
A les Illes Balears, les pràctiques restauratives foren impulsades el 2011 des de
l’Institut per a la Convivència per Vicenç Rul·lan i Castañer. Aquest s’havia estat
formant amb Dominic Barter a Suissa i Alemanya al 2010 i proposà aplicar un projecte
europeu en unes escoles de Son Gotleu que hi estaven interessades. Vingueren
formadors en dues fases distintes; la primera foren professors associats a Hull Centre
for Restorative Practice i la segona, foren Jean Schmitz i Manuel Delgado, des de l’IIPR.
Més endavant, s’adjuntaren la policia local i els serveis socials al projecte.
En matèria de pràctiques restauratives, per la proposta d’aquest treball ens interessam
fonamentalment en la filosofia d’actuació que permet desenvolupar una convivència
harmònica en el centre de secundària. Així, des de la Càtedra UNESCO per a la Pau i els
Drets Humans, es proposa tractar el conflicte de manera no violenta en tres nivells
consecutius: la provenció, l’anàlisi i negociació i la mediació. Fem especial incidència en
l’apartat que treballa la convivència com a eina per a gestionar els conflictes.
El terme provenció analitza els enfrontaments i planteja la realització dels canvis
estructurals necessaris per a dotar d’habilitats i estratègies als integrants d’un grup
abans que aquests sorgeixin. És utilitzat en el sentit de prevenció, amb la diferència
que aquest darrer suposa l’intent d’evitar el conflicte o de no deixar que aflori tot el
que porta implícit.

4

Es pot accedir al Linked-in de la institució, en l’apartat dels treballs cap on els estudiants deriven una
vegada acabats els cursos.
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Figura 2: Principis de l’escala de provenció

Creació del
grup

• En un ambient d'apreci i confiança per mitjà de dinàmiques grupals que
ens permetin dotar l'alumne d'una identitat i d'un sentiment pertanyer
a un grup, augmentant l'autoestima i l'afinitat amb els demés.

Comunicació

• Fer-la efectiva a través de treballar els canals de comunicació verbal i no
verbal i la coherència entre ells. Establir un codi comú que verifiqueique
estam entenent, propiciar l'escolta activa i el respecte d'opinions alienes.

Presa de
decisions

• Per consens, de manera igualitaria i participativa. Aprendre a anar més
enllà de les votacions i les majories, donant a tothom la oporturtunitat
d'expressar-se i sentir que la seva aportació ha estat considerada.

Cooperació

• Treballar el tipus de relacions desitjat, afrontar els conflictes entre totes
les parts des de totes les percepcions. Desenvolupar dinàmiques que
comportin valorar la diversitat i establir objectius comuns.
Font: elaboració pròpia a partir de Cascón Soriano (2001).

L’anterior és el procés pel qual s’aconsegueix la cohesió en els grups de persones que
comparteixen espais i moments del temps. Assolint l’estat de grup cohesionat, es
possibilita la gestió efectiva dels diferents conflictes o situacions complicades que
esdevinguin. Així mateix, per a portar a terme el procés de provenció amb èxit, s’han
de generar espais on es formi el grup, no deixant aquesta tasca encomanada a
l’espontaneïtat.
Se trata de poner en marcha un proceso que cree los pasos para enfrentar cualquier
disputa o divergencia en el momento que se produzca. Hablamos de proceso porque el
desarrollo de cada una de estas habilidades está apoyado en la anterior y porque es
fundamental que se trabaje de una forma planificada y sistemática si queremos que
tengan efectividad (Cascón Soriano, 2001).
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Desenvolupament de la proposta
Els casos següents varen esdevenir durant les pràctiques que vam realitzar en el centre
docent i són l’origen de la idea treballada. En ambdós s’aprecien les mancances del
sistema educatiu que serveixen de pretext per a especificar en la proposta una sèrie de
mesures que, des de la nostra consideració subjectiva, haurien evitat l’esclat dels dos
conflictes o, en tot cas, n’haurien fet més efectiva la solució.

ELS CASOS PRÀCTICS
La informació d’ambdós ha estat recopilada per nosaltres en les converses amb els
alumnes, el tutor, el cap d’estudis i el director del centre.

Primer cas5
En un curs de batxillerat, un alumne de pares russos, resident a Mallorca des de petit,
presentava problemes d’automarginació. Des dels primers cursos al centre, havia
tingut una relació distant amb els companys i sempre s’havia considerat diferent. Era
propens a no adaptar-se en aspectes com el lingüístic i s’autoanomenava “el rus”.
El conflicte esclatà uns dies abans de la meva arribada al centre, quan l’alumne en
qüestió va rebre les notes d’un examen de final de la primera avaluació. Havia suspès.
En tenir la notícia es posà molt agressiu, insultant el professor en la seva llengua mare,
maltractant el mobiliari de l’aula i arribant a l’extrem de donar-se cops de cap amb la
paret. Uns dies després, en una aula d’informàtica amb un grup reduït on jo n’era el
responsable, l’estudiant començà a desmuntar el lateral metàl·lic d’una torre
d’ordinador i a trencar-lo, evadint-se de les tasques corresponents al llarg de tota
l’hora.
Per altra banda, l’ambient familiar era tens. El seu pare venia d’una família amb pocs
recursos i, malgrat les condicions de la seva època, havia aconseguit arribar a ser
doctor i guanyar-se la vida dignament. Aquest home argumentava que amb l’esforç
suficient es poden aconseguir els resultats que es desitgin. La germana petita era
alumna d’altes capacitats i tenia molt bona relació amb els professors.
Davant aquest escenari, podem extreure les següents conclusions sobre l’entorn
emocional de l’alumne:



5

No és capaç d’assimilar el fracàs ni de controlar les reaccions agressives davant
situacions d’estrès.
Se sent pressionat per a treure bones notes per tal de rebre l’aprovació de casa
seva. Atribueix tota la culpa a una falta seva, de capacitat mental.

Alguns detalls personals s’han modificat per tal de mantenir l’anonimat dels involucrats.
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Sent la necessitat de caure bé als companys i ser acceptat, però té mancances
d’habilitats socials que li permetin establir relacions duradores.

En aquest punt, sorgeixen dues qüestions que deixen entreveure les mancances del
seu procés educatiu:
-

-

Desprès d’haver passat un nombre considerable de cursos amb pràcticament
els mateixos companys de classe, per què no havia creat cercles d’amistat que
poguessin donar-li suport en moments com aquest?
Per què l’alumne no sabia reaccionar davant una situació complicada?

Després de la primera situació de l’examen, la tutora tingué una reunió individual amb
la mare de l’estudiant i va fer una anàlisi de l’ambient que aquest vivia a casa per a
poder entendre millor el seu entorn. També va fer avinent explicar-li a aquesta els
successos a l’aula, així com possibles mesures per a reduir la pressió que angoixava el
seu fill.
Els dies següents l’alumne es mostrava calmat, però absent. Li mancava motivació per
recuperar les matèries suspeses i sentia el rebuig dels companys, que pensava el
jutjarien per el seu comportament immadur i inapropiat.
Després de la segona incidència de la torre d’ordinador, es van reunir el director del
centre, el cap d’estudis i el tutor del grup. D’aquella reunió es van extreure dues
necessitats: la d’orientar l’alumne respecte al seu futur professional (que fins a les
hores havia estat el d’ingressar en l’exèrcit rus), d’ajudar-li a trobar la seva passió i la
d’assistir en les relacions amb els companys, per tal de no fer major la marginació que
patia. La primera necessitat fou coberta a través de l’habilitat d’actuació del tutor el
qual, a través de l’empatia, sabia crear un ambient idoni per a que l’afectat reflexiones
sobre el seu futur. Així i tot fou complicat cobrir la segona, ja que l’alumne havia
generalitzat una tendència a no tractar els conflictes i seguir “com si no hagués passat
res”.
El procediment que es va seguir al centre va ser adequat, però va resultar poc eficaç.
En presenciant aquella situació, vam sentir la falta d’un espai específic on treballar la
convivència i vam percebre l’escassa propensió a gestionar els conflictes per part dels
alumnes. Mancava una direcció comú per part de professors i alumnes que regulés les
actuacions davant un conflicte a nivell estructural.
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Segon cas
Com a membres de la mateixa classe, els alumnes de segon de batxillerat havien creat
un grup de Whatsapp. Aquest servia suposadament per a comentar qüestions relatives
a les assignatures que compartien. No obstant això, la manca de control de les
intervencions, derivava en múltiples comentaris ofensius i burleta que generaven
tensions entre els seus integrants. En aquest cas, es deliberava la idea de canviar la
data d’un examen d’història, on alguns membres estaven a favor i d’altres en contra.
En comptes d’utilitzar arguments per defensar una o altra postura, alguns dels
participants en qüestió atacaven la personalitat d’un o altra de manera ofensiva per
qui ho rebia.
La situació arribà al punt de ser un impediment per a avançar en els continguts
d’alguna assignatura com la de màrqueting, espai on algun alumne necessitava plorar
per alliberar la pressió que sentia amb motiu d’aquelles baralles cibernètiques. D’altres
apujaven el to de veu en les converses privades, tot discutint els successos de la nit
anterior en aquell grup de Whatsapp.
En aquest punt, la professora i nosaltres agafarem el rol de mediadors. Organitzar i
establir pautes en els torns de paraula fou la nostra tasca principal. Vam utilitzar
preguntes resumint els arguments d’uns i altres que aclarien els fets ocorreguts i
obligaven els integrants a posar-se en la pell dels altres, fomentant la capacitat
d’empatia, p. ex.:
-

Com creus que es va sentir “l’alumne 1” quan li vau dir que era un vell, per
voler quedar estudiant abans que sortir de festa?

També vam insistir en la necessitat de parar el conflicte un cop és generat. Segons els
explicàrem, no actuar davant una situació de discriminació on es veu l’abús de poder o
menyspreu cap una persona, té un efecte tan negatiu com provocar-la p. ex.:
-

Aquelles persones que no vàreu fer cap comentari, però les vostres
intervencions animaven a seguir provocant ambdues parts, també sou
culpables? I el fet de no dir res, pensau que es pot interpretar com a suport per
a qui genera conflicte?

Mentre es tractava aquest tema, va sorgir l’afirmació per part de tots que l’ambient de
classe, des de principi de curs, no havia estat el desitjat, que es notaven molt tensos i
tendien a separar-se en grups aïllats. Els mediadors, vàrem fer que assumissin la
responsabilitat individual que suposa mantenir un grup cohesionat i sense disputes.
També, però, els vàrem demanar que fessin una critica constructiva de com el centre
podia estar afectant-los a nivell emocional i que intentessin trobar solucions al
respecte. Aquestes són, al seu criteri, les mancances del centre en el seu curs:
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1. És necessària una major orientació sobre tècniques d’estudi.
2. Les tasques a realitzar porten associat massa poc temps per fer-les.
3. Els exàmens són massa propers entre assignatures diferents (no disposen de
temps suficient a preparar-los).
4. Senten molta pressió i molta angoixa per la quantitat d’exàmens que tenen, per
treure bona mitjana i per la imminent selectivitat.
5. No hi ha un bon ambient a classe, es formen grups aïllats i hi ha tensions no
resoltes entre alguns alumnes que impedeixen un bon clima general.
6. Les classes de tutoria s’haurien d’utilitzar per a fer yoga o meditació, alguna
activitat que els ajudi a relaxar-se, a crear un millor clima i a desconnectar de les
tensions de l’estudi.
La procedència d’aquestes opinions es veu influenciada pels incentius dels alumnes de
treballar sense pressa i aconseguint els resultats a curt termini. Per tant, els punts 1, 2 i
3 són discutibles. En tot cas, és positiu demanar feedback i escoltar la opinió dels
alumnes, ja que es poden satisfer els tres primers inconvenients a través d’una bona
coordinació del professorat.
La pressió per a treure una nota alta, que pot marcar la diferència entre entrar en una
universitat o quedar fora és, de moment, molt complicada de resoldre i objecte d’un
altre debat on imperin les teories d’Andreu Zabala sobre l’actual sistema educatiu.
Ara bé, considerant que estam en la recerca d’una educació òptima, els punts 5 i 6
deixen entreveure una situació preocupant. En aquestes paraules d’estudiants es pot
entendre una mancança d’habilitats de gestió de conflictes i la voluntat d’aprendre’n.
Com a professionals de l’educació veiem que s’ha de propiciar una bona convivència
on la solució passa per la mateixa reforma a nivell estructural que en l’anterior cas.
Des del paper d’observador, ens vam adonar que les hores de tutoria, per aquest grup
concret, tenien un efecte nul per al desenvolupament de la personalitat dels alumnes.
Posteriorment, en començar a reflexionar sobre la possibilitat de traure el màxim
profit de l’acció tutorial, va ser quan ens sorgiren tot tipus d’inquietuds: quina és la
vertadera finalitat d’aquesta assignatura? Com es pot maximitzar l’impacte d’aquest
espai setmanal? Per què pot resultar necessari invertir temps i esforç en el ple
desenvolupament d’habilitats socials dels adolescents?
Per tal de fonamentar una proposta en la reestructuració de la tutoria, resulta
imprescindible entendre els processos cognitius de a qui va dirigida l’ensenyança en un
institut d’educació secundària.6

6

Desprès d’haver estudiat l’article “Avaluar per aprendre” de Neus Santmartí i tenir la voluntat de ser
eficients, ens queda clara la necessitat de clarificar els objectius abans de començar una tasca. Així com
pretenem posar-ho en pràctica amb els nostres alumnes, consideram que ens hem d’aplicar el mateix a
l’hora d’analitzar necessitats com la present.
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L’ADOLESCÈNCIA
Aquesta etapa vital és sinuosa, enrevessada i d’elevada complexitat. Els adolescents
passen per situacions que els produeixen incomptables emocions i que senten de
manera extremadament intensa. Es desenvolupa l’atracció cap a tot allò desconegut i
s’abandonen moltes de les normes preestablertes per formar-ne de noves. La
necessitat de rebel·lia i d’acceptació social són tan fortes que poden sobrepassar els
límits establerts en l’entorn escolar, familiar o en la legalitat, arribant a provocar un gir
de 180o en la trajectòria d’algun adolescent.
Avui en dia, a les pròpies dificultats d’aquesta etapa, s’hi afegeixen les provocades per
l’època de les tecnologies i la comunicació. El desenvolupament tecnològic que ha
suposat internet i tots els seus derivats7 han produït canvis significatius en l’estructura
econòmica i social i en el conjunt de les relacions humanes, les quals els adolescents
viuen de ple. Una de les complicacions que presenta aquest escenari és l’escassa
tangibilitat dels perills. De manera més concreta, els adolescents no saben preveure les
conseqüències dels seus actes en els ambients en què es mouen, com les xarxes
socials. Eduard Punset, en un vídeo on entrevista a David Bainbridge, comenta que la
complexitat del pensament i l’enorme quantitat d’estímuls que es reben a
l’adolescència, fan d’aquesta una etapa molt fràgil on és relativament fàcil cometre
imprudències. Afegeix què, encara que des de sempre hagi estat així, en altres
èpoques resultava més factible identificar les amenaces del món real.
La vida quotidiana dels nascuts en l’era digital és completament diferent d’així com era
coneguda anteriorment. L’origen de les emocions, la percepció del món que ens
envolta i sobretot, les necessitats per al correcte desenvolupament són totalment
noves. En paraules de Marc Prensky:
We now know that brains that undergo different developmental experiences develop
differently, and that people who undergo different inputs from the culture that
surrounds them think differently. And while we haven’t yet directly observed Digital
Native’s brains to see whether they are physically different (such as musician’s appear
to be) the indirect evidence for this is extremely strong (Prensky, 2001).

Susan J. Bennet és contraria a algunes de les opinions de Prensky, com la de
generalitzar un estil d’aprenentatge per als nadius digitals. Així i tot, en els seus estudis
també dóna molta importància a l’elevada activitat que avui dia porten els adolescents
en les xarxes socials a través de les noves tecnologies i creu que aquestes afecten al
desenvolupament dels estudiants. Bennet, afegint el seu punt de vista sobre la
situació, exposa en un article del British Journal of Educational Technology: “The
disparity between the technological skills and interests of new students and the

7

S’entenen de tots els utensilis que permeten fer-ne ús com telèfons intel·ligents, rellotges o tauletes
electròniques.
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limited and unsophisticated Technology used by educators is claimed to be creating
alienation and disaffection among students” (Bennett, Maton, & Kervin, 2008).
El fet de recórrer a un aparell electrònic en experimentar una emoció negativa per tal
d’alleujar-la o convertir-la en un estímul positiu, implica el deteriorament de les
habilitats d’assertivitat i redueix la capacitat d’expressar sentiments. La metodologia
de pràctiques restauratives que es proposa, fa especial incidència sobre el
comportament dels adolescents en aquest sentit.
Un dels estudis que justifica les necessitats que sorgeixen per als nascuts en l’era
digital és el de “L’addicció a Facebook relacionada amb la baixa autoestima, la
depressió i la falta d’habilitats socials”, portat a terme per la Universitat
Iberoamericana C.B. de Mèxic l’any 2010. En ell es demostra estadísticament una
relació directa entre l’addicció a una xarxa social i algunes emocions que afecten
negativament al desenvolupament de qualsevol persona.
Ser addicte a una xarxa social resulta perjudicial perquè deriva en una pèrdua de
control de l’afectat sobre el seu ús. Ara bé, encara que no sigui possible atribuir amb
certesa la causalitat d’un factor envers de l’altre8, es pot afirmar que tractar les
habilitats socials en l’aula resultaria una alternativa per a suplir les mancances
d’aquests adolescents i els conduiria a fer un millor ús de les TIC.

Imatge 1: Individu utilitzant les xarxes socials.

Byung, K. “Social network”, 24 de Novembre de 2010. Extreta de Flickr [Online]:
https://www.flickr.com/photos/ppassu/5204102248/

[...] s'ha vist que les persones que prioritzen les amistats a través de la xarxa es tornen
més confiades, i incrementa la seva sensació de poder personal. També es detecta un
increment del narcisisme, atès que a través de la xarxa hom esdevé el centre del seu
propi univers. Dit d’una altra manera, el cervell percep com si tots els altres «donessin
voltes» al voltant de que gestiona l’aparell; hom pot seguir els xats que vulgui,
participar com i quan vulgui i desconnectar-se dels que no li interessen, sense esperar
els torns i ordres propis de les converses presencials.(Bueno i Torrens, 2015)

8

En l’estudi no es demostra si l’addicció a Facebook deriva en una manca d’habilitats socials o és
aquesta manca d’habilitats que propicia l’ús inadequat de la xarxa.
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Els estudiants del màster vam tenir l’oportunitat de veure al propi David Bueno i
Torrens impartint la conferència “Educació, cervell i aprenentatge cooperatiu. Què ens
diu la neurociència?” el 3 de novembre de 2016 a la seu universitària d’Eivissa i
Formentera. En aquesta, Bueno va divulgar les seves conclusions en estudis sobre
l’aprenentatge dels adolescents a nivell neuronal9. De manera breu i orientada a
l’objecte d’aquesta explicació, les conclusions que es van treure en aquella conferència
foren les següents:



Els adolescents porten a terme una “poda” neuronal. Al llarg d’aquesta etapa el
cervell s’emmotlla segons les vivències personals de cada individu.
En l’adolescència i mitjançant l’esmentat procediment, s’incorporen al caràcter
de la persona uns valors i uns paradigmes d’actuació que perduren al llarg de la
vida.

Per totes aquestes raons10, educar en l’adolescència a través de pràctiques
restauratives per a inculcar valors i proporcionar eines que millorin les relacions socials
presents i futures, resulta extremadament necessari.

9

David Bueno feia al·lusió al seu darrer llibre publicat, “Cerebroflexia, El arte de construir el cerebro”.
Es pot trobar més informació en el blog de "Educar Avui", de l’Associació de Mestres Rosa Sensat i "El
Cer-Bell", de l’Ara Criatures, que conté nombroses publicacions d’investigadors sobre aquest àmbit de
l’aprenentatge adolescent a nivell neuronal.
10
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PROPOSTA
Com s’ha expressat anteriorment en línies generals, el que es desitja és incorporar la
filosofia derivada de les pràctiques restauratives al dia a dia de qualsevol centre
d’educació secundària. Per a portar-ho a terme, els professionals de la Conselleria
d’Educació i Cultura de les Illes Balears experts en aquest àmbit, han de capacitar al
conjunt de personal docent de l’institut per a desenvolupar pràctiques restauratives.
En aquestes reunions formatives, s’ha de fer entendre la necessitat de treballar el
clima, l’ambient entre els integrants dels conjunts de persones que comparteixen
tasques i espais per tal de millorar el seu nivell socioafectiu. En aquest punt es fa
referència tant a alumnes com a professors.
És important que en el procés de divulgació de la proposta, s’entengui la necessitat i
idoneïtat de transformar la filosofia dels educadors per tal que aquesta sigui inculcada
als estudiants. El tracte de conflictes es treballarà majoritàriament abans que es
produeixin, aplicant l’escala de provenció i evitant les fonts d’origen d’aquests. De tota
manera, també es proporcionaran eines per a treballar els enfrontaments una vegada
succeïts, que es poden trobar en diferents fases. Per tant, en cada moment determinat
i depenent dels successos, es precisarà l’aplicació d’un d’aquests tres processos
restauratius, ordenats de major a menor nivell de formalitat:

Reunió
restaurativa

Cercles de
diàleg

Declaracions
afectives



La reunió restaurativa: És el que requereix més planificació i s’utilitza per a
incidents ja ocorreguts d’una certa serietat. És dirigida per un facilitador capacitat i
reuneix aquells directament involucrats o bé a tot el grup, segons la conveniència
de la situació. Els reunits expressen els successos, generen empatia i proposen
solucions. El facilitador segueix el procés d’intervencions i de formulació de
preguntes propi de la mediació.



Els cercles de diàleg: es tracta de disposar els integrants del grup en forma de
cercle utilitzant, depenent de cada situació, les taules, les cadires o simplement
estant de peu. Aquesta distribució proporciona la possibilitat de compartir
coneixements, impressions, sentiments i conèixer en profunditat els demés. Així
és com es genera la confiança i l’enteniment mutu. Aquesta pràctica requereix un
testimoni11 per la regulació del torn de paraula i pot ser portada a terme de dues
maneres:

11

Objecte de dimensions reduïdes que representa el torn de paraula. És molt efectiu si resulta un símbol
important per a algú en concret o per a tot el grup. En disposar d’ell, la persona es sent important,
escoltada i que la seva opinió té valor.
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o Consecutiva: tots els integrants han de parlar. Si algun no sap què dir, té temps
de pensar-ho fins que el torn de paraula li torni a correspondre.
o No consecutiva: només han de parlar els integrants que ho desitgin. Ara bé, el
torn de paraula passa d’un a l’altre, donant la possibilitat de parla al que el té,
fins a arribar al que l’havia demanat, que només pot parlar llavors.
Es poden realitzar cercles en tot tipus de situacions i, per tant, donar-los un ús o
un altre segons la seva conveniència. Així, des de situacions conflictives fins a
simples preguntes sobre el temari de l’assignatura, passant per decisions sobre la
data d’un examen, són resoltes ràpida i efectivament per mitjà d’un procediment
molt senzill. Aquest podria ser un exemple:
A l’inici d’una classe de 2n ESO, abans que els alumnes s’asseguin al seu lloc, el
professor s’acosta al centre de l’aula i els demana que es disposin drets en
forma de cercle. Es comença a passar el testimoni amb la resposta d’una
pregunta personal, “Un lloc on t’agradaria viatjar és...?” En haver acabat una
volta, el professor demana que s’entri en matèria i que cada alumne anomeni el
concepte més divertit après en la lliçó del dia anterior.


Declaracions afectives: Suposen aportacions espontànies d’expressions personal
dels sentiments envers les conductes positives o negatives dels altres. Com a
referent i exemple, el professor adopta aquest sistema expressiu i obliga els
estudiants a adonar-se’n de les conseqüències de les seves accions p. ex.: “Quan
alceu el to de veu en la classe, m’esteu obligant a cridar i això em provoca uns
nervis i mal humor que no vull tenir. Podríeu, doncs, no parlar a classe, si us
plau?”. Aquests actes humanitzen a les persones que les emeten i canvien
immediatament la dinàmica entre les persones que les reben.

Aquestes pràctiques poden tenir un efecte dramàtic en la cultura de l’escola perquè
són acumulatives i es converteixen en part de la vida diària dels alumnes. Augmenten
l’empatia i afavoreixen un tracte respectuós entre les persones que les porten a terme.
D’aquesta manera, s’aconsegueix cohesionar els grups i permetre el seu òptim
funcionament a nivell organitzatiu. (Mirsky, 2011) A més, aquestes pretenen que els
adolescents aprenguin a donar-se a conèixer, a establir vincles i, per tant, a gestionar
situacions complicades de manera conjunta. Això és positiu, ja què la comunitat és més
forta i té més possibilitats de resoldre un conflicte que un individu aïllat, llavors si el
grup és propens a ajudar a l’individu en cas de necessitat, de les situacions
complicades se’n traurà sempre una experiència positiva12.
Un dels pilars primordials que ha de permetre adoptar la ideologia restaurativa és la
importància de la participació de l’alumnat en la vida del centre. Es desitja
proporcionar formes efectives de mostrar als estudiants que les seves accions afecten
12

Paraules textuals de Victòria Picó Aguiló que forma part de la Direcció General de Formació
Professional i Formació del Professorat en la Conselleria d’Educació i Universitat, en una entrevista no
publicada, mantinguda amb l’autor dia 19/05/2017.
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als altres, i que comparteixen la responsabilitat de fer de la comunitat un lloc on ells
vulguin viure, entenent que “els éssers humans són més feliços, més cooperatius i
productius, i tenen més probabilitats de fer canvis positius en el seu comportament
quan aquells que es troben en posicions d’autoritat fan les coses amb ells, en comptes
de a ells o per a ells” (Wachtel, T. O’Connell, T. & Wachtel, B. 2010, 156) [Traducció
pròpia].
Figura 3: Paper actiu de l’ésser social.

Font: Institut Internacional de Pràctiques Restauratives [Online]:
http://www.iirp.edu/eforum-archive/4278

Per a fer això possible, una iniciativa molt vàlida és la d’assignar una certa quantitat
monetària al consell d’estudiants per a què els alumnes puguin organitzar activitats
relacionades amb l’educació en els valors que inculca l’institut.
Entenem que el procés de transformació de la filosofia de tot un centre és molt llarg. A
més, és altament possible que en la pràctica ens trobem amb dificultats afegides
presents en l’execució del projecte. L’escepticisme d’alguns professors, el desinterès
d’altres o la vergonya de portar a terme dinàmiques en grup, poden ser només
exemples d’aquestes. Ara bé, tenim eines per a superar-les!
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Implementació de la proposta
Al llarg del Màster de Formació del Professorat i durant les pràctiques, hem pres
consciència de la complexitat que suposa ensenyar a aprendre. Així i tot, és molt
probable que s’interioritzi una concepte si es toca amb les mans, si es viu en primera
persona. Per això, aprendre fent és el mitjà fonamental d’aquesta proposta educativa.
En aquest sentit les hores de tutoria de cada grup de secundària, resulten idònies per a
que tota la classe participi i s’enriqueixi d’activitats grupals enfocades a la resolució de
conflictes i la millora de la convivència. Així i tot, en el primer pas els protagonistes no
són els alumnes.
Una formació inicial al cos docent és imprescindible perquè s’entengui el plantejament
del que es pretén aplicar a través de les pràctiques restauratives. Així com els alumnes
necessiten experimentar per a aprendre, els professors també ho han de viure per a
entendre com s’aconsegueix la filosofia restaurativa.
Establim com a primordial la necessitat de perdre la vergonya. Els professors suposen
l’exemple, el model a seguir pels alumnes; d’ells els adolescents n’adopten
coneixements i actituds. Per aquest motiu, avergonyir-se en fer una dinàmica o en
donar-se les mans amb un company, ha de deixar de formar part dels professors i dels
alumnes. “Tomkins defineix la vergonya com una cosa que ocorre en qualsevol
moment en què la nostra experiència dels afectes positius es veu interrompuda [...]
(cosa que) proporciona una explicació fonamental de perquè les víctimes d’un crim
freqüentment tenen una gran sensació de vergonya, encara que fora l’agressor qui
cometé l’acte vergonyós” (Wachtel, 2013). [Traducció pròpia]
La vergonya condueix a les persones agressives a l’experimentació de diferents estadis
quan no es tenen eines per a controlar aquest sentiment que interromp els afectes
positius.
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Figura 4: Brúixola de la vergonya.

Font: Institut Internacional de Pràctiques Restauratives [Online]:
http://www.iirp.edu/eforum-archive/4278

Aquest aspecte és treballat en les reunions formatives, en les que el professional
facilitador explica la filosofia restaurativa quan els professors es troben disposats en
forma de cercle. Al llarg d’aquestes formacions, es porten a terme dinàmiques com la
de “La macedònia”, en la que cada persona és categoritzada com a taronja o llimona (o
dues altres fruites). Durant la sessió, s’encomanen tasques a tots els que siguin la
mateixa fruita, com per exemple canviar-se de lloc o dir una cosa agradable del
company.
Sentir-se fruita és quelcom estrany per un professor i, en un primer moment, ridícul.
No obstant això, experimentar l’estat afectiu i d’apropament que s’origina en aquesta
dinàmica i que permet comunicar-se amb més facilitat, fa que els professors entenguin
aquest com un producte interessant i susceptible d’aplicar en els seus alumnes.
Un altre aspecte a treballar que resulta molt important per al procés és la
sistematització de les pràctiques. Aconseguir que els professors no només apliquin
aquesta filosofia, sinó que la mantinguin al llarg de tot el curs i que l’adoptin com a
metodologia d’ensenyament. En aquest sentit, Victòria Picó opina que les pràctiques
restauratives suposen una filosofia d’actuació que no és possible aplicar exclusivament
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en l’execució d’una classe, sinó que estableixen una manera de mantenir relacions
duradores amb les persones. Per aquesta raó, proposam la realització d’una sèrie de
mesures específiques per als professors p. ex.: en la formalització d’una reunió de
departament, es dediquen entre 10 i 15 minuts a portar a terme una dinàmica o
tractar un dels temes prevists en una disposició de cercle.
Una altra dificultat és que els alumnes interioritzin els valors que hi ha darrere de la
filosofia proposada. És a dir, que no passi com en aquesta experiència:
En un episodi de les pràctiques en centre docent, el cap d’estudis es lamentava
de la poca eficàcia d’un projecte d’inculcació de valors. Aquest es portava a
terme des de sis anys enrere i consistia en la reproducció a classe d’un
curtmetratge que sempre acabava amb una metàfora de la qual els alumnes
podien extraure conclusions.
Per tant, per a introduir les pràctiques restauratives en els alumnes per tal que siguin
verdaderament significatives, s’ha de fer que els alumnes no només extreguin
conclusions, sinó que les apliquin. Això implica estructurar els processos d’interacció
entre els integrants de qualsevol grup classe concret en les hores de tutoria. Aquest és
el primer esglaó que permet incorporar les pràctiques restauratives en el centre
d’educació secundària. Les dinàmiques en grup o en parelles posteriorment
proposades, són l’aplicació de formes efectives i directes d’ensenyar a estudiants que
les seves accions afecten als altres i que, entre tots, comparteixen la responsabilitat de
fer de la classe un lloc on vulguin conviure.
Les hores de tutoria resulten idònies per a normalitzar el fet de disposar-se en cercle i
tractar tot tipus de temes. D’aquesta manera en la voluntat, per part d’un professor de
qualsevol matèria, d’aplicar els cercles en una activitat ordinària de la seva assignatura,
els alumnes són propensos a actuar sense vergonya i a fer la dinàmica de manera
ràpida i profitosa.
En aquest sentit, un canvi en la distribució física de les classes ordinàries podria
resultar transcendental. En la recerca de crear una escola on es fomenti la igualtat, on
s’aboleixi la competició per a deixar lloc a la cooperació, les aules no poden seguir
estant dividides en fileres que marquen una diferència abismal entre el que seu al
davant del que es situa al darrere. Per aquest motiu, proposam disposar totes les aules
possibles en forma de U. En cas de disposar d’espai molt reduït, en forma de doble U.
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Figura 5: Distribució de les aules.

Font: elaboració pròpia.

Per tal de solucionar problemes puntuals que sorgeixen als centres, com els que s’han
exposat amb anterioritat, els organitzadors escolars Juan Manuel Escudero i Begoña
Martínez (2012) ens adverteixen que hem d’evitar la temptació pragmàtica i ràpida de
prendre mesures parcials i marginals. Així doncs, la solució passa per crear i enfortir
valors, capacitats i compromisos individuals i col·lectius, que permetin desenvolupar la
resposta adaptativa que necessita el conjunt del sistema educatiu. Respecte aquest,
Antoni Zabala i Laia Arnau (2007) ens adverteixen que avui dia consta d’un caràcter
propedèutic i selectiu molt fort. I no podem estar més d’acord amb la idea d’abolir-ne
aquesta característica. Ara bé, és contradictori desitjar això i permetre que la ubicació
dins l’aula dels alumnes condicioni dràsticament el seu aprenentatge.
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Seqüenciació
En aquest apartat es reflecteix, mitjançant unes graelles, el procediment d’actuació
que resultaria factible seguir en les hores de tutoria per tal de suposar la introducció a
la filosofia restaurativa als alumnes. La disposició i estructura del procediment
apareixen com a proposta, ja que són susceptibles de ser modificats en cas de
voluntat. És a dir, en el cas que el tutor d’un grup classe concret, pensa més oportú
aplicar una dinàmica diferent de les proposades, tindria la opció de canviar-la per
alguna similar. Es dóna el fet que aquestes actuacions són pensades per a
complimentar, les tasques ordinàries de la tutoria, assistint i facilitant la seva
realització. Així les dinàmiques contribueixen a l’acció d’inculcar valors i els cercles
permeten portar a terme qualsevol activitat, com per exemple l’elecció del delegat,
d’una manera més dinàmica.
En les següents taules cada curs acadèmic es divideix en tres espais que corresponen al
primer, segon i tercer trimestre. En cada un d’aquests blocs s’especifiquen quatre
apartats:
» El període indica el trimestre per al que està pensat portar a terme les
propostes següents. També inclou una petita descripció de l’estat en què es
poden trobar els alumnes, que és totalment genèrica i basada en les
experiències pròpies de l’autor. Aquesta és pensada per a posar en context al
lector i conscienciar-lo que s’ha de treballar sobre les diferents necessitats que
experimentin els alumnes en cada moment.
» Els objectius es basen en l’escala de provenció de Paco Cascón. En cada cicle es
persegueixen els mateixos objectius, ja que els grups estan formats per
alumnes diferents, professors nous o incorporacions recents. Per això, seguint
la metodologia de Cascón, no es pot avançar al següent estat de cohesió grupal
si no s’ha assolit plenament l’anterior.
» Les dinàmiques varien encara que la finalitat sigui igualment la cohesió del
grup. Aquest fet és degut a dues raons:
o Els alumnes es troben en un nivell de l’etapa adolescent diferent i es
poden sentir infravalorats si es veuen obligats a fer una dinàmica
impròpia per la seva edat.
o Els alumnes no tindran interès en realitzar les mateixes dinàmiques que
en cursos anteriors. En aquest sentit, és convenient que es vegi un
augment de la dificultat en les mateixes.
» Els cercles de diàleg són més efectius si són iniciats amb una pregunta de caire
personal o reflexiu. Les que es proposen són les que s’han pensat més adients
per cada període, extretes de l’Associació de Justícia i Pràctica Restaurativa.
Aquestes es poden utilitzar per a encetar un cercle en qualsevol assignatura i
no cal que es respecti l’ordre que figuren en les taules.
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1r ESO
Període
Objectius

Dinàmiques

Cercles

Període

Objectius

Dinàmiques

Cercles

Període

Objectius

Dinàmiques

Cercles

Primer Trimestre: Els alumnes arriben per primer cop a un institut. Triguen a adaptarse i comencen a entendre la dinàmica de funcionament dels anys que els esperen.
- Presentació.
- Coneixement d’un mateix i dels
o Conèixer informacions bàsiques
companys.
sobre tots els membres del grup.
o Saber més coses de les persones
del grup i trobar aspectes comuns.
Nom i adjectiu: cadascú diu el seu nom i un adjectiu que comença per la inicial
d’aquest.
Qui falta?: tots tanquen els ulls i un o més membres surten de classe. Quan obren els
ulls, han de saber qui ha sortit.
- Com vens a l’escola?
- En què ets molt bo?
- Quin és el teu menjar preferit i quin no suportes (quan eres petit i ara)?
- Si fossis un animal, quin t’agradaria ser i per què?
Segon Trimestre: S’experimenten moltes sensacions desconegudes. No es té un
autoconcepte clar, les companyies marquen molt com s’espera que s’actuï. Els treballs
grupals resulten importants per socialitzar i en ells, el respecte i la consideració
positiva són fonamentals.
- Estima d’un mateix i dels companys.
- Confiança en un mateix i en els
o Sentir-se apreciat dins el grup i
companys.
apreciar la contribució dels altres.
o No tenir por a participar o que se’n
o Sentir que hom pertany i està
riguin d’un.
orgullós de ser membre del grup.
o Sentir que no cal protegir-se.
Les ulleres: per mitjà d’una muntura d’ulleres sense vidre, s’estableix la condició que
ha d’adoptar la persona que les porta (lleig, marginat, set-ciències...)
Guiar el cec: per parelles, un va amb els ulls tapats i l’altre el guia per l’edifici, sigui
amb la veu o agafant-lo pel seu braç.
- Una cosa que m’ha fet sentir bé en els darrers dies.
- Quina és la teva lletra preferida?
- En quins moments especials t’agrada prendre xocolata?
- Quines coses són màgiques per a tu?
Tercer Trimestre: Sentiment de grup format. Alguns no s’han adaptat del tot perquè
no tenen pràctica d’enfrontament a conflictes. Considerar els propis defectes i virtuts
fan arribar al final de curs amb una sensació positiva.
- Comunicació.
- Cooperació.
o Parlar d’una manera eficaç i clara.
o Saber treballar junts.
o Assertivitat i escolta activa.
o Apreciar el valor que tothom té pel
grup.
Dictar dibuixos: per parelles se situen esquena amb esquena. Un dels dos té un dibuix
que dicta a l’altre sense que aquest pugui fer preguntes.
Bufar el globus: en grups molt junts, s’ha d’aguantar un globus en l’aire sense la
possibilitat de tocar-lo amb cap objecte.
- Quins podrien ser els nostres objectius com a grup?
- Una cosa que t’ha anat bé en aquesta avaluació.
- Què has après d’algú de la classe aquesta setmana?
30

2n ESO
Període

Objectius

Dinàmiques

Cercles

Període

Objectius

Dinàmiques

Cercles
Període

Objectius

Dinàmiques

Cercles

Primer Trimestre: Els alumnes experimenten la primera tornada de vacances a
l’institut. Reprendre la rutina i concentrar-se en l’aprenentatge pot convertir-se en la
clau d’aquest curs.
- Presentació.
- Coneixement d’un mateix i dels
o Conèixer informacions bàsiques
companys.
sobre tots els membres del grup.
o Saber més coses de les persones
del grup i trobar aspectes comuns.
Ferratina: cadascú, en una ferratina post-it, escriu el seu nom i dibuixa una caricatura
que el representi.
Ronda de noms: per torns, diuen el seu nom i el de la persona que tenen a la dreta.
- Una característica positiva teva.
- Què fas quan estàs enfadat?
- Quan ets impulsiu?
- Per a què ens serveix fer cercles?
- Què creus que passaria si la Terra fos plana?
Segon Trimestre: S’experimenten moltes sensacions desconegudes. No es té un
autoconcepte clar i les companyies marquen molt com s’espera que s’actuï. Sentir-se
acceptat en un grup pot ser fonamental.
- Estima d’un mateix i dels companys.
- Confiança en un mateix i en els
o Sentir-se apreciat dins el grup i
companys.
apreciar la contribució dels altres.
o No tenir por a participar o que se’n
o Sentir que hom pertany i està
riguin d’un.
orgullós de ser membre del grup.
o Sentir que no cal protegir-se.
Vendre’s: per torns, han d’anar fent de venedors davant una parella o un grup reduït.
El producte sobre el que han d’enunciar aspectes positius són ells mateixos.
L’equilibri: per parelles se situen l’un en front de l’altre, ajunten les puntes dels peus i,
sense deixar d’agafar-se les mans, es deixen anar enrere amb el cos recte fins a trobar
l’equilibri en la parella.
- Què fa que t’esforcis?
- Quan ens sentim ferits? Quines coses et punxen o et fan mal?
- Per què serveixen les flors?
Tercer Trimestre: Passen llargs mesos plens d’emocions. Es coneixen les maneres de
fer i de ser dels companys i això permet un major apropament; considerar els defectes
i les virtuts dels altres ajuda a generar el model de conducta propi.
- Comunicació.
- Cooperació.
o Parlar d’una manera eficaç i clara.
o Saber treballar junts.
o Assertivitat i escolta activa.
o Apreciar el valor que tothom té pel
grup.
Telèfon espatllat: en cercle, un diu unes paraules a cau d’orella al del costat, que les
repeteix al del seu costat, fins tornar a l’inici i es veu com el missatge s’ha distorsionat.
Cinta transportadora: formen fileres paral·leles amb els braços, sobre les que
transporten a membres del grup. Es pot fer com a competició entre dos o més grups.
- El meu somni és...
- Què faríem sense televisió?
- Amb quin record et quedes d’aquesta avaluació?
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3r ESO
Període

Objectius

Dinàmiques

Cercles
Període

Objectius

Dinàmiques

Cercles
Període

Objectius

Dinàmiques

Cercles

Primer Trimestre: L’etapa adolescent està en el seu màxim esplendor; tenen recents
moltes coses de l’estiu que resulten d’enorme importància per a ells. Probablement es
troben des ubicats, en una aula diferent de l’any anterior i amb companys nous.
- Presentació.
- Coneixement d’un mateix i dels
o Conèixer informacions bàsiques
companys.
sobre tots els membres del grup.
o Saber més coses de les persones
del grup i trobar aspectes comuns.
Gestos i noms: cada un diu el seu nom i realitza un gest que representa alguna pròpia
característica (com tocar la guitarra). El que encerta el significat, repeteix l’acció.
Les fruites: en cercle, els que són indicats com a llimones, diuen el nom del company
de la dreta; els que són indicats taronges diuen el de l’esquerra i els maduixots han
d’exclamar el nom del que està al centre. Si s’equivoquen, passen al centre.
- Quin esportista t’agradaria ser?
- Una qualitat teva que voldries millorar.
- Per què serveixen les flors?
Segon Trimestre: L’afany de protagonisme pot portar a desmerèixer un company, la
necessitat de popularitat pot anul·lar els paradigmes preconcebuts conformats pels
valors que inculquen els adults. Es té necessitat de rebel·lia contra el més petit detall.
- Estima d’un mateix i dels companys.
- Confiança en un mateix i en els
o Sentir-se apreciat dins el grup i
companys.
apreciar la contribució dels altres.
o No tenir por a participar o que se’n
o Sentir que hom pertany i està
riguin d’un.
orgullós de ser membre del grup.
o Sentir que no cal protegir-se.
El que faig bé: cadascú escriu quatre característiques positives seves en un paper. Els
papers roden i, qui vol, n’hi afegeix d’altres. Tothom es queda amb el seu paper.
L’estàtua: per parelles, un adopta una posició com si fora una estàtua. L’altre, amb els
ulls tapats, ha de descobrir la postura per a posteriorment imitar-la.
- Una cosa que m’ha agradat o sorprès d’avui.
- Com et sents quan compleixes amb les teues obligacions?
- En quins moments plores?
Tercer Trimestre: Alguns records provoquen rancor i malestar envers d’altres
companys. Adoptar una actitud assertiva per a no perdre la relació o, si més no, evitar
que aquesta arribi a trencar-se, pot suposar una fita important.
- Comunicació.
- Cooperació.
o Parlar d’una manera eficaç i clara.
o Saber treballar junts.
o Assertivitat i escolta activa.
o Apreciar el valor que tothom té pel
grup.
Cintes de prejudicis: cinc o sis membres duen una cinta pel cap amb un rètol que la
persona no es veu. El grup parla d’un tema i tracta a cadascú segons el prejudici.
La línia més llarga: el grup s’organitza per tal de fer la línia més llarga possible amb els
cossos dels participants tocant-se.
- Com et sents quan et miro?
- Quan ets reflexiu?
- Quan em sento fort?
- Una part del teu cos que t’agrada.
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Primer Trimestre: Alguns successos de l’estiu poden condicionar el rol que es suposa
que s’ha de mantenir en l’institut. Desenvolupar la capacitat d’empatia, entendre i
respectar diferents gustos i preferències s’ha de treballar a fons.
- Presentació.
- Coneixement d’un mateix i dels
o Conèixer informacions bàsiques
companys.
sobre tots els membres del grup.
o Saber més coses de les persones
del grup i trobar aspectes comuns.
Endevinalla: en cercle, tots tenen una targeta amb el seu nom a la mà. Algú comença
a passar la seva fins que es dóna l’ordre de parar. Llavors, el que s’hagi quedat la
targeta ha de retornar-la al seu propietari dient el seu nom.
Buidar la motxilla: cadascú agafa tres objectes de la seva motxilla i diu perquè els
porta.
- Una cosa que m’ha fet sentir malament en els darrers dies.
- M’agradaria llevar-me l’etiqueta de...
- Quan és que no et poses en la pell de l’altre?
Segon Trimestre: Les matèries són complicades i es poden sentir molt frustrats si són
incapaços de superar-les. El suport dels companys, el respecte i l’acceptació d’un
mateix permeten centrar-se en l’augment d’eficiència en la realització de tasques.
- Estima d’un mateix i dels companys.
- Confiança en un mateix i en els
o Sentir-se apreciat dins el grup i
companys.
apreciar la contribució dels altres.
o No tenir por a participar o que se’n
o Sentir que hom pertany i està
riguin d’un.
orgullós de ser membre del grup.
o Sentir que no cal protegir-se.
Teranyina: en cercle, es disposa d’un fil enrodillat. Un el tira a un company dient una
cosa positiva. El que rep tira la part enrodillada a un altre fins que tots el tenen agafat.
Hexàgon de qualitats: en grups de sis, un se situa al centre i els companys escriuen les
seves qualitats en un retall de paper que, junt amb els dels altres, forma un hexàgon.
- Aprenc amb plaer quan...
- Què és allò que em costa més fer?
- Una cosa que et proposes per a aquesta setmana.
Tercer Trimestre: El curs següent es decideix un pas important en la trajectòria de
cada alumne. Resulta molt complicat clarificar la ment i establir els objectius que es
persegueixen. Es busca el suport moral dels companys i la capacitat de transmetre els
pensaments amb claredat.
- Comunicació.
- Cooperació.
o Parlar d’una manera eficaç i clara.
o Saber treballar junts.
o Assertivitat i escolta activa.
o Apreciar el valor que tothom té pel
grup.
Preparar activitats: en petits grups, preparen al llarg de l’hora una breu representació
sobre algun fet d’interès.
Els quadrats: tants quadrats com grups són dividits en parts irregulars. Fragments
aleatoris es reparteixen a cada grup, que no podrà completar el seu quadrat individual
si no es poden completar tots els dels altres grups. No es pot parlar.
- Un missatge d’acomiadament per... que deixa l’escola és...
- Què consideres imprescindible en la teva vida?
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Primer Trimestre: Es torna a l’institut amb la mentalitat de fer feina, coneixent la
diferència de nivell amb el curs anterior. Alguns companys han deixat el centre i es
formen grups suposadament més seriosos.
- Presentació.
- Coneixement d’un mateix i dels
o Conèixer informacions bàsiques
companys.
sobre tots els membres del grup.
o Saber més coses de les persones
del grup i trobar aspectes comuns.
Tarja de visita: cadascú escriu el seu nom, una afició, un lloc al que voldria viatjar i
dues característiques positives. Es dóna temps per mirar les targetes dels companys i
quan se n’agafa una aleatòria anunciant-ne algun detall, han d’esbrinar-ne el nom.
Una marca: tots es disposen en cercle mirant a l’exterior i el facilitador enganxa
marques de diferents colors (3-4). Els alumnes s’han d’ajuntar per colors sense parlar.
- Què m’agradaria que passés avui?
- Una frase positiva que diràs avui.
- Què t’agrada fer en el teu temps lliure?
Segon Trimestre: Les relacions de parella són comuns i se’n parla de manera
extravertida. D’elles se n’extreu el pensament que un és superior o capaç de fer coses
d’adult, igual que del consum d’alcohol o drogues. Resulta complicat tenir un
autoconcepte clar i és freqüent desafiar els límits.
- Estima d’un mateix i dels companys.
- Confiança en un mateix i en els
o Sentir-se apreciat dins el grup i
companys.
apreciar la contribució dels altres.
o No tenir por a participar o que se’n
o Sentir que hom pertany i està
riguin d’un.
orgullós de ser membre del grup.
o Sentir que no cal protegir-se.
Mamballetes: per torns passen al centre del cercle, diven coses positives i s’aplaudeix.
Semblants: en cercle, un ha d’assenyalar a algú que sigui semblant a ell en algun
aspecte o característica. Aquest ha d’assenyalar a algú amb qui en comparteixi altres.
- Quina persona vols que estigui al teu cor sempre?
- Quan sents que no et comprenen?
- Una cosa que he après o que m’ha agradat del que hem parlat.
Tercer Trimestre: Analitzar les situacions de manera objectiva resulta tot un repte. El
grup d’amics poden suposar un reforç molt gran per algú que expressa els seus
sentiments o demana ajuda i es sent recolzat.
- Comunicació.
- Cooperació.
o Parlar d’una manera eficaç i clara.
o Saber treballar junts.
o Assertivitat i escolta activa.
o Apreciar el valor que tothom té pel
grup.
Ordenar-se: sense parlar, els membres de la classe s’han d’ordenar de major a menor
segons el dia i el mes de naixement.
Això em recorda: un integrant del grup anuncia algun record que li ve al cap. La resta
de participants han d’expressar quin record els ha aportat la primera intervenció.
- Quan ets impulsiu?
- Què t’agrada dels cercles de diàleg?
- Alguna cosa que ens ajudaria a tots a fer grup.
- Què és el que et resulta més difícil de fer?
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Primer Trimestre: Aquest és el curs més centrat en la feina i els alumnes ho saben.
Des del primer moment intenten traure notes altes que els permetran o impediran
entrar en una universitat concreta. Les relacions es poden veure crispades per la
sensació que algú treballa de demés i, els que poden, se n’aprofiten.
- Presentació.
- Coneixement d’un mateix i dels
o Conèixer informacions bàsiques
companys.
sobre tots els membres del grup.
o Saber més coses de les persones
del grup i trobar aspectes comuns.
Dues veritats i una mentida: cadascú, per torns, diu dues coses que són veritat sobre
ell i una que és mentida. El grup ha d’endevinar la mentida.
La mitja taronja: es reparteix una targeta en blanc a la meitat de la classe. En ella s’hi
escriu una pregunta i es parteix en dos. Es barregen i es reparteix mitja pregunta a
cada alumne, on aquests han de trobar l’altre meitat i respondre la pregunta.
- Digues una estratègia que fas servir per a fer un treball.
- Quines coses fan que puguem aprendre millor?
- Una cosa que puc fer jo per a millorar la classe.
Segon Trimestre: la pressió per la imminent prova de la selectivitat és constant.
Sorgeixen nervis pronunciats que no són ben gestionats si no es té confiança en un
mateix i en el grup. Els companys suposen un suport i comparteixen objectius comuns.
- Estima d’un mateix i dels companys.
- Confiança en un mateix i en els
o Sentir-se apreciat dins el grup i
companys.
apreciar la contribució dels altres.
o No tenir por a participar o que se’n
o Sentir que hom pertany i està
riguin d’un.
orgullós de ser membre del grup.
o Sentir que no cal protegir-se.
Eficiència màxima: sis voluntaris abandonen l’aula mentre els companys preparen
proves d’habilitats manuals. Als dos primers voluntaris que entren, se’ls anuncia que
és possible superar la prova en 20 segons; als dos següents la mateixa prova en 40...
L’arbre: cadascú dibuixa un arbre en un paper. En les arrels hi escriu les qualitats i
capacitats, en les branques els actes positius que fa i en els fruits les metes i objectius.
- Què canviaries d’aquesta classe?
- Quines coses podem fer tots junts?
- Una cosa que em preocupa és...
Tercer Trimestre: en algunes assignatures no s’ha vist tot el temari i es veuen les
explicacions de manera densa. La pressió no fa més que anar en augment i és bo
abstreure’s dels problemes corrents per a posar el focus en l’objectiu.
- Comunicació.
- Cooperació.
o Parlar d’una manera eficaç i clara.
o Saber treballar junts.
o Assertivitat i escolta activa.
o Apreciar el valor que tothom té pel
grup.
Contes cooperatius: un comença a contar una història i el de la seva dreta la continua,
donant-li un caire totalment diferent.
Decisions ràpides: en grups de 3 o 4 persones, el facilitador planteja una sèrie de
situacions on s’ha d’actuar ràpidament. Col·laboren per trobar la solució.
- Quins podrien ser els nostres objectius com a grup?
- Una cosa que t’ha anat bé en aquesta avaluació.
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- Presentació.
o Conèixer informacions bàsiques
sobre tots els membres del grup.

- Coneixement d’un mateix i dels
companys.
o Saber més coses de les persones
del grup i trobar aspectes comuns.
Nom i adjectiu: cadascú diu el seu nom i un adjectiu que comença per la inicial
d’aquest que el defineixi.
Dues veritats i una mentida: en cercle i per torns, cadascú diu dues coses sobre ell
que són veritat i una mentida. El grup ha d’endevinar la mentida.
- En què ets molt bo?
- Una cosa que he après o que m’ha agradat del que hem parlat.
- Una cosa que et proposes per aquesta setmana.
- Estima d’un mateix i dels companys.
- Confiança en un mateix i en els
o Sentir-se apreciat dins el grup i
companys.
apreciar la contribució dels altres.
o No tenir por a participar o que se’n
o Sentir que hom pertany i està
riguin d’un.
orgullós de ser membre del grup.
o Sentir que no cal protegir-se.
El que faig bé: cadascú escriu quatre característiques positives seves a un paper. Els
papers roden i, qui vol, n’hi afegeix d’altres. Al final tots es queden amb el seu paper.
Semblants: en cercle, un ha d’assenyalar a algú que sigui semblant a ell en algun
aspecte o característica. Aquest ha d’assenyalar a algú amb qui en comparteixi altres.
- Una cosa que m’ha fet sentir bé en els darrers dies.
- Amb quin record et quedes de...?
- Quins podrien ser els nostres objectius com a grup?
- Comunicació.
o Parlar d’una manera eficaç i clara.
o Assertivitat i escolta activa.

- Cooperació.
o Saber treballar junts.
o Apreciar el valor que tothom té pel
grup.
Ordenar-se: sense parlar, els membres de la classe s’han d’ordenar de major a menor
segons el dia i el mes de naixement.
Decisions ràpides: per parelles, se’ls plantegen una sèrie de situacions on s’ha
d’actuar ràpidament. Col·laboren per trobar la solució.
- Quines coses fan que puguem aprendre millor?
- Què canviaries d’aquest grup?
- Quines coses podem fer tots junts?

Amb independència de si som professors nous o ens coneixem d’anys enrere, enguany
passarem tot un curs compartint espais i moments en els quals ens haurem de
coordinar i ajudar mútuament. Tindrem els mateixos grups d’alumnes i se’ns
plantejaran una sèrie de reptes que resultaran molt fàcilment superables si treballam
en equip de manera agradable. Realitzar les dinàmiques anteriorment descrites,
persegueix un triple propòsit: aprendre sobre aspectes desconeguts dels companys,
visualitzar formes de dinamitzar les classes i permetre’ns treballar de manera fluida.
En les tres fases (1, 2, 3), no es pot avançar a la següent fins haver assolit la present.
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Conclusions
A les Illes Balears, els nostres centres d’educació secundària són avui multiculturals.
Amb motiu d’un creixement demogràfic, constem d’alumnes provinents de països dels
que mai abans havíem tingut. Aquest fet, sumat a que l’aparició de conflictes és un fet
intrínsec en les relacions socials que tenim els humans (Cascón Soriano, 2001),
produeix en la societat xocs culturals que deriven en possibles conflictes i que han de
ser tractats correctament.
Des dels centres d’Educació Secundària Obligatòria, tenim la possibilitat i l’obligació de
fer això factible en les hores de tutoria. Podem aportar a aquesta causa per mitjà de
treballar la gestió de conflictes i que les persones que resultin dels nostres centres,
estiguin més preparades per a la vida en societat. Quin és, doncs el mètode de
resolució de conflictes que convé inculcar?
Desprès d’analitzar-ho, ens hem adonat que el mètode restauratiu és el que
contribueix més a la solució de conflictes a llarg plac, que aporta més al
desenvolupament personal dels alumnes i que provoca un major benestar a totes les
parts. A més, aquest mètode el podem aplicar a tot el grup en forma de provenció en
les hores de tutoria a través de les pràctiques proposades, aconseguint que
individualment es desenvolupin estratègies per l’autoregulació de les emocions,
habilitats socials i, a la vegada, que els alumnes treballin en conjunt de manera més
eficient. Per a l’etapa adolescent, el desenvolupament d’aquestes característiques en
les persones resulta vital, perquè es troben en una fase de desenvolupament neuronal
que afecta directament al seu caràcter de cara al futur.
Si estam d’acord amb aquestes reflexions i el que buscam com a professors és la forma
més òptima d’aportar als nostres alumnes, ens hem de plantejar adaptar la filosofia
restaurativa com a mitjà segons el qual transmetre coneixements i valors. Per mitjà de
l’aplicació d’aquesta, a part de gestionar tot tipus de situacions de manera efectiva,
s’eviten els enfrontaments, ja que una de les primeres fonts de conflicte és el rebuig i
la falta d’integració en un grup, sentiment que junt al de identitat, resulta una
necessitat bàsica en els éssers humans (Cascón Soriano, 2001).
A les aules, nosaltres som els que disposam de màxima autoritat. Dirigim la classe al

llarg de tota l’hora i tenim marge per a decidir com enfocar un conflicte o una
explicació concreta. Si decidim seguir unes passes senzilles, esforçar-nos per a analitzar
el nostre comportament i la nostra aportació cap als alumnes, si decidim, llavors,
normalitzar el tracte positiu de situacions (declaracions afectives), propiciar la cohesió
de grup (cercles de diàleg) i una generar bona relació entre els alumnes (reunió
restaurativa), aconseguirem que els adolescents perdin la vergonya, que, per ells
mateixos, estableixin vincles duradors i que adoptin un rol actiu i participatiu en el seu
dia a dia, que els portarà a emmotllar a la seva manera la societat el dia de demà.
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ANNEX
*Entrevista a Vicenç Rul·lan i Castañer, de l’Institut per a la Convivència dins la
Conselleria d’Educació i Universitat dia 19/05/2017.

Les pràctiques restàuràtives com à filosofià de centre
» Què s’ha d’entendre per Pràctiques Restauratives? Es pot parlar de centres
restauratius o encara són iniciatives individuals del professorat?
Es tracta de canviar la mentalitat dels que conviuen junts. Per això les persones han
d’estar actives i la participació de tots els membres (estudiants i professors) és un
principi bàsic d’aquestes pràctiques. Es tracta de pensar: on volem arribar i com
podem fer-ho? Quan els alumnes es fan propietaris del que estan fent, s’hi involucren i
ho fan amb energia, hi posen més interès.
A Anglaterra he vist centres que en tots els cicles treballen molt conjuntament aquest
tema, que el consell escolar té un pressupost per invertir en activitats que segueixin
una filosofia restaurativa. A Balears, no es consta d’aquesta filosofia a nivell de centre,
és més cosa de professors individuals que, quan experimenten els cercles de diàleg,
veuen que no saben com portar-los terme, però que en resulta un producte que els
interessa.
o Quan sorgeix el concepte i quins en són els impulsors?
Sorgeix a principis dels anys 90 amb la pràctica de Ted Wachtel en la seva “escola
alternativa”. Aquest professor té molts coneixements de justícia restaurativa i intenta
aplicar en els seus alumnes un mètode a través del qual evitin delinquir. Així s’agafen
els principis de la mediació, justícia restaurativa de participació i conflicte dialogat.
Més endavant, aquest home crea l’Institut Internacional de Pràctiques Restauratives,
amb seu a Pennsilvanià on imparteix cursos formatius i màsters d’aquesta matèria.
Per a introduir-ho aquí, un equip dels seus alumnes vingué a Balears com a part d’un
projecte europeu i ens formà a nosaltres en els coneixements de Pràctiques
Restauratives.
» En un centre d’Educació Secundària, quin és l’espai on tenen cabuda aquestes
Pràctiques?
En la meva opinió, tenen cabuda en més parts de en les que es veuen. Evidentment en
les aules com a eina d’aprenentatge, com a cercle de diàleg per a consolidar
coneixements previs o adquirits al llarg de la classe. Com a eina per a explorar valors,
“què vull aconseguir en la vida? Què és l’amistat?” També com a eina per a prevenir
conflictes: abans de realitzar una activitat fora de l’escola recordar en cercle com ens
hem de comportar i si en alguna ocasió passada va sorgir un conflicte, com es podria
fer per evitar-lo...
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o Quins efectes tenen les pràctiques en el dia a dia d’un institut?
Aporten un dinamisme que no es pot aconseguir d’altra manera. Sempre és positiu
canviar als alumnes de lloc físic en els cercles, d’aquesta manera aprenen a deixar de
pensar com a individus per a formar entre tots un grup.
o Quins aspectes de la personalitat dels adolescents es desenvolupa
mitjançant les dinàmiques que es proposen?
Depèn, ja que no tots són iguals, no estan en el mateix nivell d’habilitats cognitives o
desenvolupament moral. Així i tot, aprenen que és possible resoldre les coses a través
del diàleg, que és necessari aplicar l’escolta en una conversa i que es pot aprendre
molt dels demés.
Per al seu futur, desenvolupar aquests aspectes resulta, més que necessari,
imprescindible.
o Quins beneficis destacaries pel futur del professorat que aplica aquesta
pràctica?
Per al professorat suposa un gran canvi de mentalitat. Quan un professor ho entén,
pensa: “ara veig les coses de manera diferent”. Sovint, quan observem un conflicte
agafant com a premissa que el que l’ha provocat ho ha fet amb mala intenció, com un
ésser racional que si observa desprès d’un anàlisi cost-benefici que li compensa
barallar-se amb l’altre, ho fa. En canvi, quan el professor observa el conflicte des de la
perspectiva restaurativa, pot pensar que senzillament la mentalitat d’aquest alumne
comporti actuar així, que ell no ho ha planificat i actua d’aquesta manera perquè no té
altres recursos més eficients.
» Quin és el procediment per implementar-les en un institut “des de zero”?
El primer pas és proporcionar-los el coneixement sobre les Pràctiques Restauratives
per mitjà de tallers i presentacions dels que som professionals en aquest aspecte. Els
podem fer una presentació on els professors hagin d’interactuar o on vegin com ho fan
els adolescents. En moltes ocasions es sorprenen de veure que els seus alumnes son
capaços de comunicar-se i de fer aportacions interessants, ja que aquests ho fan si
se’ls tracta de la manera adequada.
o Amb quines dificultats ens trobem?
La gran dificultat és que els professors s’atreveixin a provar aquest sistema i, sobretot,
a mantenir-lo com a metodologia de manera continuada. La sistematització d’aquestes
pràctiques és el gran repte que hem de treballar per aconseguir.
o Què et semblaria si totes les aules es trobessin disposades en forma de
U?
Em semblaria una iniciativa genial, però la veig complicada de portar a terme. Jo
mateix he aplicat en moltes ocasions aquest tipus de disposició, inclús formant dos
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nivells en forma de U. La veritat és que resulten més efectives degut a la possibilitat de
tenir contacte directe amb tots els alumnes.
L’alternativa que jo utilitzo quan tinc dificultats d’espai és la de tractar el tema fent un
cercle només amb les cadires.
o Pot ser positiva una seqüenciació de dinàmiques al llarg del curs per a
l’hora de tutoria, que serveixi com a “currículum” d’aquesta
assignatura?
Jo opino que tenir aquesta assignatura amb el material adequat és una de les claus.
Estructurar les reunions que es portin a terme al departament, entre els professors és
capital.
o S’ha de modificar la llei educativa per tal que aquestes passin a formar
part de la filosofia d’un centre o existeixen altres vies? Quines?
Jo no estic a favor d’establir-les de manera obligatòria, ja que aquesta no forma part
de la nostra cultura. Altres com l’anglosaxona si que adopta aquest funcionament.
Es tracta que els professors adoptin aquesta metodologia desprès de veure que els
resulta verdaderament útil, que els soluciona alguna cosa. El que resulta important és
portar-ne un seguiment. Funciona molt bé que un dels professionals en tema de
pràctiques restauratives es reuneixi amb els professors del mateix nivell i comparteixin
els cercles que s’han fet, quines dificultats s’han trobat, quins descobriments s’han fet,
què és el que es necessita per continuar. Opino que en aquestes reunions, el contacte
humà a través dels cercles de diàleg estableix una diferència brutal.
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