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RESUM 

 

El següent treball versa sobre les Pràctiques Restauratives (PR), metodologia relativament 

nova que poc a poc va guanyant pes en els centres com a via per a la gestió de conflictes. En el 

marc teòric s’explica com han arribat a consolidar-se dins les aules tot i ser una eina nascuda 

en el si de la justícia penal, així com s’exemplifiquen els principis bàsics que les fonamenten o 

els avantatges que presenten. En l’estat de la qüestió es fa una revisió de la documentació 

consultada que ha servit per elaborar el capítol anterior, desvetllant els resultats als quals 

arriben els diversos autors. Per altra banda, la part pràctica resulta un compendi d’experiències 

observades i analitzades que han servit, junt amb el marc teòric, com a coneixements previs 

per a l’elaboració de la proposta.  La discussió per la seva part, ve a exposar les raons que 

justifiquen les millores que la proposta aporta al que ja es sabia fins al moment entorn a les PR 

i per acabar, es redacten les conclusions a les quals s’han arribat una vegada finalitzat el treball 

i reflexionat sobre el propi procés d’aprenentatge que aquest ha significat per a l’autora.  

 

PARAULES CLAU: Pràctiques restauratives, justícia restaurativa, gestió de conflictes, 

diàleg. 

 

 

 

 

Paraules clau 

 

ABSTRACT 

 

The following assignment is about restorative practices, a new methodology that has become 

popular in the schools as a way to manage problems. The theoretic explains how these 

methodologies have consolidate inside the classrooms, although they were born as a tool in the 

penal justice, it also gives examples on the basic foundations and the advantages that it 

presents. This stage is where all the gathered documentation is reviewed, revealing the final 

outcome that the authors came up with. On the other side, the practices are a result of a 

compendium made form the observed and analysed experiences, these practices alongside with 

the theory have been used to elaborate the previous proposal. The discussion explains the 

reasons and justify the improvements of this proposal.  

 

 

KEY WORDS: Restorative practices, restorative justice, conflict management, dialogue 
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 1. PRESENTACIÓ  

Introducció 

El present Treball Final de Grau que es desenvoluparà al llarg del curs 2016/2017 

tractarà d'aprofundir sobre la temàtica de les pràctiques restauratives. S'intentarà aportar 

informació per tal que aquells que no les coneguin, es comenci a familiaritzar amb la temàtica  

i sobretot, vegi i entengui per què cada vegada més s'acudeix a elles com una forma de 

resoldre els conflictes en l'àmbit escolar. 

 

Les pràctiques restauratives suposen una oportunitat per capacitar a les persones amb la 

intenció de fomentar una comunitat més integrada, s'entenen idò, com una proposta PER i DE 

la comunitat. DE la comunitat perquè el que s'intenta és que cada un aprengui a gestionar-se 

per si mateix i PER la comunitat, ja que aquestes aporten eines als integrants del grup amb la 

intencionalitat que mostrin cura per a la resta d'individus. Això és possible si les relacions 

que es construeixen dia a dia van orientades a decidir com volem viure junts, des de la 

confiança de què som capaços de fer-ho. 

 

Gràcies a les pràctiques restauratives tothom té la possibilitat de dir com se sent, explicar per 

si mateix què és el que ha passat en una situació de conflicte, i gràcies al llenguatge i les 

verbalitzacions que es fan, permeten raonar entorn de les seves actuacions, en definitiva, 

reflexionar sobre les passes donades i pot ser no encertades. A més, a la vegada, tenen 

l'oportunitat de ser escoltats, donant-se així dues de les condicions indispensables per a la 

cohesió del grup. 

 

Les pràctiques restauratives des dels centres escolars aborden dues direccions: La primera, 

com a metodologia preventiva sobretot contra l'assetjament escolar ja que suposen una nova 

mirada, una nova manera d'entendre la convivència del centre. Per altra banda, s'entenen com 

una alternativa als càstigs i per tant, en comptes d'intentar evitar els conflictes entre els 

infants, tracten d'enfortir el sentiment de pertinença de grup, imprescindible quan ens 

relacionem amb els altres. Si sentim que som part d’un grup de referència, no tindrem tants 

de conflictes amb els seus integrants ja que el nostre vincle és més fort.  
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Metodologia 

La metodologia emprada per a la realització d’aquest treball en resultar una proposta 

concreta girarà en torn a dos eixos. Pel que fa a la part més teòrica, la metodologia es basarà 

en la lectura acurada de diversos recursos: llibres, documents electrònics, revistes digitals, 

etc. Aquests, es buscaran en bases de dades i en el cercador “Google acadèmic” amb els 

següents descriptors: Justícia restaurativa, pràctiques restauratives, cultura de pau, prevenció 

de l’assetjament, diàleg, cohesió grupal i convivència escolar. 

A causa de la diversitat de fonts i de la varietat d’informació disponible, una gran part 

de l’esforç per a l’elaboració d’aquest document s’invertirà en contrastar tota la informació 

recaptada sobre la temàtica, agrupar-la, organitzar-la, i sintetitzar-la per tal de fer-la més 

entenedora. 

Per altra banda, l’apartat de part pràctica anirà enfocat a donar a conèixer exemples de 

pràctiques restauratives posades en marxa a una escola del municipi de Santa Eulàlia del Riu, 

a Eivissa les quals serviran com a punt de partida per a la proposta presentada. 

Pel que farà a les referències bibliogràfiques citades, s’elaboraran manualment gràcies 

a documents sobre APA 6 oferits per la Universitat de Girona.   

 

 

Justificació 

En els darrers 10 anys s'estan duent a terme diverses investigacions entorn a les 

pràctiques derivades de la justícia restaurativa. 

Els conflictes, en molts de casos inevitables, són conjectures que ens desestabilitzen, 

ens obliguen a refer els nostres esquemes previs i a replantejar-nos com solucionar la 

situació. Des de l'àmbit escolar, depèn dels docents donar estratègies als infants perquè 

gestionin de la millor forma possible aquestes situacions, intentant sempre partir de la vessant 

de la cultura per la pau. 

La importància de treballar-les des de les aules recau en el fet d'atorgar la possibilitat 

de reparar allò que han trencat, de tornar a guanyar la confiança d'aquella persona a la qual 

han dolgut. Aprendre va de la mà d'equivocar-se, tornar a fer i això és el que les converteix 
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en una estratègia més que interessant perquè els infants aprenguin que, tot i haver causat mal 

a un company, poden restaurar aquest sentiment i evitar tornar-ho a fer si són conscients de 

com han fet sentir a l'altra persona implicada. 

 

Objectius 

 

Aquest TFG es planteja diversos objectius generals com són:  

 

- Fomentar la justícia restaurativa per sobre la justícia retributiva.  

- Donar visibilitat i fer divulgació de les pràctiques restauratives (PR) com a 

metodologia per a la resolució pacífica de conflictes partint de l’anàlisi 

d’informació aportada per diversos autors.  

- Analitzar exemples de pràctiques restauratives portades a terme en dues escoles 

d’Eivissa.  

- Proposar activitats que es puguin portar a terme dins les aules d’EP i que 

enriqueixin el procés restauratiu de conflictes.  

- Entendre el conflicte com una part inert i integral de la vida que ens ajuda a 

avançar i créixer.  
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2. MARC TEÒRIC 

 

 

2.1 LA JUSTICIA RESTAURATIVA SOBRE LA JUSTÍCIA 

RETRIBUTIVA 

 

2.1.1 Què és la justícia retributiva? 

 

També coneguda com justícia punitiva neix en el si de la justícia penal i es concentra 

en el binomi delicte-pena, resultant un càstig que s’interposa a una persona com a 

conseqüència del mal que ha comés. Aquests càstigs varien en funció de la natura i gravetat 

de l’ofensa i poden consistir en la inhabilitació per a desenvolupar una tasca, en la pèrdua de 

diners (multa), en la pèrdua de llibertat (reclusions en presons o a les pròpies llars) o fins i tot 

la pèrdua de la vida si es que l’Estat pot condemnar a la pena de mort.  

 

Amb aquest tipus de justícia el delicte és un problema on l’Estat es fa càrrec del 

delinqüent, sense implicar a la víctima, els seus familiars o la comunitat on es troba immersa. 

En molts de casos l’aplicació d’aquest tipus de justícia estigmatitza a l’ofensor marcant el seu 

futur a la vegada que també marca el de la víctima, dons només se li ha atorgat la possibilitat 

d’alçar la seva veu per donar informació que suporti el càstig que se li imposarà a l’ofensor, 

sense necessitat de donar a conèixer el que pensa o com es sent l’ofès.  

 

2.1.2 Què és la justícia restaurativa? 

En una posició totalment oposada a la justícia retributiva, trobem la justícia 

restaurativa. En paraules de Zehr (2007,27), pioner en aquesta nova corrent, queda definida 

com:  

La Justícia Restaurativa és un procés dirigit a involucrar, en la mida del 

possible, a tots els que tinguin un interès en una ofensa particular, i identificar i 

atendre col·lectivament les conseqüències, necessitats i obligacions derivades de 

dita ofensa, amb el propòsit de sanar els mals de la millor manera possible.  
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Amb aquestes paraules, podem adreçar-nos més a aquest nou paradigma dons veiem 

que es posa l’accent en la forma en el que el delicte ha ofès els altres, sobretot les relacions 

que entre les persones s’estableixen i que són partícips d’una comunitat. Aquesta nova 

metodologia busca restaurar aquest mal defugint així de la idea d’imposar un càstig a 

l’ofensor i deixant de banda i oblidada a la víctima. Aquesta nova forma de fer justícia sorgí 

en la dècada dels 70 en països com Canadà, Nova Zelanda o Irlanda sobretot per mediar entre 

víctimes i delinqüents. En els anys 90 començaren a implicar-se a més de les dues parts 

actives en el conflicte, les persones que amb elles tenien relació i que sense estar ofeses 

directament, sí es veien afectades en la conjectura. És així com naixeren els grups o 

comunitats de suport, amb participació de familiars, amics de víctimes i on tots reunits amb 

els agressors donaven a conèixer el que els havia causat l’ofensa. 

És en aquest punt on els ofensors comencen a fer-se responsables dels seus actes, dons 

tornen a veure cara a cara a les víctimes i escolten de la seva veu què és el que els ha fet sentir 

i què és el que necessiten per a tornar a estar en pau, a la vegada que l’infractor torna a ser 

acceptat per la comunitat. Aquest nou enfocament amb intenció esmentiva, potencia la 

cohesió grupal ja que tots els implicats, directament o indirectament, ajuden a la restauració 

de les relacions trencades.  

 

Metafòricament, Domingo (2015) compara les pràctiques restauratives amb la tècnica 

japonesa “Kintsugi”. Aquesta tècnica de reparació, destaca en les ceràmiques les zones 

rompudes gràcies a la unió que es fa de les peces amb or o plata. El resultat dona lloc a una 

ceràmica que no només queda restaurada, sinó encara més forta i que en lloc d’obviar i 

intentar tapar els desperfectes que ha patit, es treuen a la llum, es ressalten i celebren. Ara la 

part trencada de la ceràmica és més forta i no tornarà a ser mai com abans, però podrà seguir 

fent les mateixes funcions i enrecordar-se que un procés dolorós i superat, l’ha fet més forta.   

 

 

2.1.3 Principis i fonaments de la justícia restaurativa 

 

Un dels principals pilars on es fonamenta la justícia restaurativa és la finestra de la 

disciplina social, la qual defineix 4 enfocaments bàsics cap els que es poden orientar totes les 

situacions conflictives. Aquests enfocaments resulten de la combinació de dos elements: el 
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control que es fa de la situació i els suports amb els que es compten. Les pràctiques 

restauratives dons, es basen en treballar AMB les persones, no en contra d’elles ni per elles, i 

així ho defensa Watchtel (2013,3): “ Els sers humans són més feliços, més cooperatius i 

productius i tenen majors probabilitats de fer canvis positius en la seva conducta en el 

moment que els que es troben en una posició d’autoritat fan les coses amb ells, en contra de 

fer-les contra ells o per ells”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 1. Definint què és restauratiu. (Wachtel, 2013)   

 

Altres dels principis necessaris (Wachtel,2013) per a portar a terme aquesta forma de 

resoldre els conflictes serien:  

 

- La participació dels implicats es voluntària, dons ninguna de les parts implicades està 

obligada a participar en el procés.  

- És necessària la participació d’un facilitador, un mediador que vetli per a que les 

pràctiques que es portin a terme segueixin la línia de la comunicació activa, no 

violenta i democràtica. 

- El procés es centra en esmenar el que s’ha destruït i és per això que les pràctiques han 

de girar en torn a contestar la pregunta: Què és el que necessitem per a recuperar-nos? 

Aquesta pregunta dona resposta tant a víctimes com a ofensors, dons les primeres 

poden fer saber què han sentit i què és el que s’ha trencat en la relació amb l’ofensor, 

així com el segon pot lliurar-se dels sentiments de culpa. 

- La Justícia Restaurativa (JR) busca un sentit ple i directe de responsabilitats sense 

buscar la justificació per part dels ofensors, sinó més bé que donin a conèixer per què 
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feren el que feren i que comprenguin com aquestes accions han perjudicat els altres. A 

més, la JR no s’enfoca en assenyalar un culpable, sinó en destacar a la víctima.  

- Les Pràctiques Restauratives (PR) busquen reagrupar el que s’hagi dividit, retrobar i 

refer el vincle que entre víctima i agressor s’ha trencat. Es tracta també que els rols de 

víctima i agressor només s’assumeixin durant el període de restaurar la relació, i no 

més enllà, dons busquem afrontar el futur reforçats per la situació de dol però sense 

que aquesta ens impedeixi avançar.  

- Els acords presos intenten enfortir la comunitat amb la finalitat d’evitar futurs 

conflictes. D’aquesta concepció es desprèn que les persones, en ser parts d’un 

microsistema immerses en altres macrosistemes, no som alienes a la comunitat, el que 

provoca que el mal a un individu afecta a tota la societat. També, aquest mateix fet 

implica que els acords presos després d’un conflicte serveixin com a referent i guia 

pels demés, no per les conseqüències que aquestes tenen en l’agressor, sinó per les 

que han provocat en la víctima.   

 

 

2.1.4 Avantatges de la justícia restaurativa 

 

Amb les idees exposades fins el moment, es deriven certes avantatges que defensen 

l’aplicació de les pràctiques restauratives en tots els ambients de la vida quotidiana dons, 

segons Arguello i Vallejo (2008) afavoreixen:   

 

- Vida social pacífica d’una comunitat que es troba en pau amb ella mateixa i entre els 

seus membres dons quan succeeixen conflictes aquests s’aborden des d’una vessant 

democràtica. Això a la vegada implica la resolució de la situació que rodeja el 

conflicte així com la protecció de totes les persones que han jugat un paper en el 

mateix.  

- Respecte en el sentit que totes les parts mereixen la mateixa atenció, reconeixement i 

cura pel simple fet de ser persones. Aquest avantatge a la vegada facilita la inclusió de 

tots i cada un dels membres dons resulten una part essencial de la comunitat, amb les 

virtuts i defectes que cada un porta en el seu bagatge. A més, empodera el paper 

individual de cadascun donant-los l’oportunitat real i palpable de que ajudin a resoldre 

el delicte comés.  
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- Es fomenta la solidaritat entre tots els membres de la comunitat que es senten 

partícips d’ella gràcies sobretot per l’arribada a acords comuns. Per aconseguir 

aquesta solidaritat s’han hagut de fomentar trobades (dons no s’obliga mai a ningú a 

participar) i transmetre valors comunitaris .  

- S’afavoreix la responsabilitat activa pel fet que cada implicat s’ha de fer càrrec de les 

pròpies accions i de les conseqüències que aquest ha provocat. Per aconseguir aquesta 

responsabilitat s’ha de passar per un procés col·laborador que convidi a les parts a 

buscar una solució consensuada i fa necessària, a la vegada, l’esmena del dolor causat. 

 

 

2.1.5 Claus de l’efectivitat de la justícia restaurativa sobre la 

retributiva 

 

La posada en marxa de les PR derivades de l’aplicació de la justícia restaurativa 

defugint de la punitiva, queda defensada gràcies al gràfic que es presenta. En la següent taula, 

es disposen les diferències que hi ha entre una i una altra, destacant sobretot el paper educatiu 

i preventiu de les segones.  

 

JUSTÍCIA RETRIBUTIVA         JUSTÍCIA RESTAURATIVA 

Centra l’anàlisi en la violació d’una 

norma. Tot delicte comés ha de tenir un 

càstig que serveixi com a exemple per a la 

societat. 

Centra l’anàlisi en el mal ocasionat a 

les persones. Cada ofensa es converteix en 

un instrument pedagògic i en una 

oportunitat d’aprenentatge per a tots els 

involucrats. 

Es deixa de banda a la víctima i un 

agent extern determina el càstig a 

l’ofensor. 

Es defensa a la víctima al determinar 

quin mal se li ha causat i què ha de fer 

l’ofensor per a restaurar el mal comés. 

Normalment, es castiga a l’ofensor 

privant-lo de llibertat. 

Es busca una alternativa a la pèrdua 

de llibertat. 

Defensa l’autoritat de la llei. Reuneix víctimes e infractors buscant 

una solució. 

Mesura el grau de càstig infringit. Mesura els mals reparats o 
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previnguts. 

S’orienta en accions passades. S’enfoca a accions futures. 

L’acte ofensor, crea culpabilitat i 

vergonya. 

L’acte ofensor, crea responsabilitats i 

obligacions. 

- Quina norma ha estat vulnerada? 

- Qui ho ha fet? 

- Quin càstig mereixen els autors? 

- Qui ha estat ofès? 

- Quines són les necessitats de la 

persona ofesa? 

- Quin té l’obligació de reparar el mal 

comés? 

Taula 1. Elaboració pròpia. Extreta de Rul·lan (2011) 

 

2.1.6 Aplicació de la justícia restaurativa: Les pràctiques 

restauratives. 

 

Les pràctiques restauratives resulten una metodologia l’aplicació de la qual fomenta la 

cohesió i el sentiment de pertinença a un grup. Es veuen beneficiades les relacions 

interpersonals ja que es poden instaurar en molts diversos àmbits tot i que els seus inicis es 

remuntin al camp jurista.  

Aquestes relacions interpersonals enfortides resulten unes relacions en les que : “La 

cooperación, el conocimiento de los otros, el respeto y la preocupación por su bienestar son 

elementos fundamentales, así como también lo es la conciencia sobre cómo nuestro 

comportamiento afecta al bienestar o malestar emocional de las personas con las que 

convivimos (Costello, Wachtel,  & Wachtel. 2009, pp. 36)”. 

 

En l’ambient educatiu, que és on girarà d’ara endavant aquest escrit, la major part de 

les pràctiques restauratives que es porten a terme guarden un caire proactiu, preventiu i 

sobretot reestructurador de lligams dons es pretén cohesionar i millorar la convivència diària.  

 

Aquestes pràctiques permeten a l’alumnat participar i convertir-se en agents actius (i 

futurs agents de canvi) en el que s’han de fer responsable de les seves accions ajudats per 

tothom que vulgui brindar una mà. Es tracta, idò, de donar-los estratègies que enforteixin els 

lligams de la comunitat i el sentiment individual de pertinença de cada element dons les 
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accions d’un petit individu afecten a tot un gran grup. Veiem amb aquesta idea com les 

escoles es converteixen en un espai idoni i privilegiat per posar en marxa estratègies que 

defugen del càstig com a solució derivat de la justícia retributiva. 

 

El debat obert, reflexionant sobre el propi procés d’aprenentatge o el camí a seguir per 

aconseguir fites comuns, la negociació i presa d’acords són pràctiques que els alumnes poden 

aprendre des d’edats ben primerenques incorporant valors tant diversos i necessaris per a la 

vida diària com son la tolerància, el respecte per a les opinions diferents de la nostra, així 

com fer valer la nostra veu des d’una perspectiva assertiva, defugint de posicions submises o 

opressores. En resum, compartir aquestes experiències des d’una cultura de pau i gràcies a les 

pràctiques restauratives, fan possible aconseguir aquesta comunitat dia a dia.  

 

 

2.2 PRÀCTIQUES RESTAURATIVES APLICABLES DINS 

L’AULA 

 

2.2.1 Els cercles restauratius 

 

En molts de casos trobem que l’alumnat no és del tot conscient de les conseqüències 

que les seves accions comporten en els demés. Altres vegades, tot i que sense mala intenció, 

certs comentaris poden ofendre als seus coetanis i és en aquest punt on els cercles restauratius 

guanyen un gran poder per ajudar a cohesionar la vida de l’aula.  

 

Els cercles restauratius s’aborden quan hi ha hagut directament un conflicte (al 

contrari que els cercles de diàleg, que es poden emprar per a parlar sobre qualsevol temàtica 

que interessi als alumnes, però que en resultar una metodologia amb uns principis basats en la 

pedagogia democràtica, ja creen comunitat de per si). Així dons, en un conflicte a l’aula, 

sempre hi ha 3 parts implicades: ofès o víctima, ofensor o agressor i la resta del grup classe o 

comunitat.  

 

Encara que els conflicte hagi sorgit entre dos alumnes, han de tenir clar que formen 

part d’un grup d’iguals i per tant, el seu malestar és compartit i responsabilitat de tots encara 
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que el seu paper no hagi estat actiu. Amb aquesta premissa, el cercle restauratiu és una 

metodologia que posa l’èmfasi en la comunitat, la reconstrucció de relacions, la 

responsabilitat de totes les parts i en la confiança.  

 

Als alumnes participants en els cercles restauratius, se’ls hi dona l’oportunitat de dir 

el que pensen, com es senten dins d’un clima d’afecte, seguretat i confiança. El fet de fer 

partícips a les 3 parts implicades, obliga als alumnes a adoptar una mirada des de la 

perspectiva social i no només a posar-se en les sabates de l’altra, sinó a sentir des de la seva 

pell i a mirar des de uns altres ulls.  

 

Altra aspecte destacable és que aquests cercles estableixen una igualtat entre tots els 

infants de la classe (el fet de seure’s amb aquesta disposició ajuda a assumir aquest principi, 

no hi ha un començament ni un final i tots ens veiem les cares per igual), tots tenen el seu 

paper fonamental per al bon funcionament de l’aula i se’ls hi dona l’oportunitat d’escoltar i 

ser escoltats. Però, possiblement l’aspecte més important d’aquestes agrupacions resulta el fet 

de compartir la gestió del conflicte així com l’arribada a acords per tal de restaurar les 

connexions afectives que s’han pogut veure afectades per aquest.  

 

Ted Wachtel (2013) estableix els principis de la justícia restaurativa que es patenten 

gràcies a aquest tipus de cercles: 

 

- Tots els infants perceben les actuacions des del seu punt de vista, el que fa que hagin 

d’entendre que totes són valuoses per igual. 

- Han d’entendre que les persones som viscerals, i que per tant, les emocions ens 

dominen i de vegades no sabem controlar-les. És responsabilitat de tots buscar 

estratègies que ens ajudin a autoregular el nostre comportament i a gestionar els 

sentiments que aquestes ens provoquen. 

- Per aconseguir un bon clima a l’aula, es fa necessari mostrar empatia i consideració 

cap a tots i cada un dels nostres companys. 

- Identificar què és el que necessiten agressor i víctima ajuda a proposar estratègies per 

satisfer-les acuradament. 

- Tots i cada un de nosaltres, encara que no haguem estat agents actius en el conflicte, 

tenim la nostra responsabilitat i conseqüències a assumir. 
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El docent en aquests casos ha d’actuar com a mediador, com a guia del conflicte fins 

arribar a la solució que doni resposta a totes les parts implicades. És molt important per 

començar els cercles, no obrir el tema directament amb el conflicte sinó fer una ronda amb 

una pregunta sobre alguna cosa que els agradi als infants (el títol d’alguna pel·lícula, algun 

llibre, alguna altra cosa que vulguin comentar...). 

 

En el moment d’encetar el tema principal, no hem de parlar directament a l’ofensor i 

demanant-li: “Què has fet?” o “Per què ho has fet?”. Aquestes preguntes jutgen, culpabilitzen 

directament i els hi causen vergonya sense ser garantia d’èxit per a evitar que es tornin a 

repetir les conductes portades a terme. És per això que resulta més adient fer les següents 

preguntes, primerament a les parts actives en el conflicte. 

 

- Preguntes per als afectats: Què ha passat?, Com et sents pel que ha passat?, Que has 

pensat des de llavors ençà?, Què ha estat el més difícil per a tu?, Què necessites per 

millorar la situació? 

- Preguntes per als ofensors: Què ha passat?, Què pensaves en aquell moment?, Què 

has pensat des de llavors ençà?, A qui ha afectat i com el que has fet?, Què pots fer 

per millorar la situació? 

 

 2.2.1.1 Com funcionen? 

 

Els cercles restauratius consten de 3 fases, definides per Rul·lan (2011) 

 

La primera fase s’anomena de comprensió mútua i resulta el punt de partida per a que 

les parts puguin dir el que pensen i siguin escoltades. Així, s’estableixen connexions i es 

facilita l’empatia cap a l’altra. Aquí, un exemple de com el mestre/mediador hauria d’actuar 

seria: 

 

- Que li vols dir a...? (demanant que una de les parts es dirigeixi únicament a l’altra 

afectat) 

- Què has entès? (es demana al següent el que ha entès del primer, així verifiquem si el 

missatge ha arribat correctament i evitem posteriors malentesos) 
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- Et referies a això quan has dit que...? (El mestre repeteix cap al primer el que ha entès 

el segon, resulta un facilitador que garanteix que el missatge ha arribat tal i com el 

primer narrador volia) 

 

Arribats a aquest punt, ens hem d’assegurar que tothom ha intervingut i ha dit el que 

necessitava en aquell moment per tal de poder passar a la següent fase i abordar el problema 

des de l’arrel del mateix.  

 

Així dons, la segona fase s’anomena de responsabilitat mútua. En aquest punt fem 

èmfasi sobre els pensaments i sentiments que ens han dominat en el moment de conflicte. 

D’aquesta forma, som conscients que de vegades actuem de forma inadequada a causa 

d’emocions que ens dominen, és interessant reconèixer-les i denominar-les. Unes preguntes 

guia serien les següents: 

 

- Què és el que has sentit quan ha passat això? 

- Li vols explicar a.... el que pensaves quan heu tingut el conflicte? 

- Què has entès del que t’ha dit...? 

- És això el que volies dir? Penseu que heu de dir alguna cosa més? 

 

Si el cercle funciona, quan s’exposa el problema principal i es parla sobre ell, ja 

arribem a la tercera fase: Acords. En aquest punt es tracta de fer conscients als infants del que 

ha passat i d’intentar entre tots, arribar a la manera més justa per a que les relacions que s’han 

pogut veure afectades es restaurin. Es tracta de posar la mirada en el futur, i en els beneficis 

que ens aporta viure en comunitat respectant-nos els uns als altres. Les preguntes orientatives 

que es podrien fer en aquest moment serien (Aquestes van destinades en primer lloc als 

ofensors): 

 

- Què t’agradaria que passés a partir d’ara? 

- Que peses que li agradaria a... que fessis per a restaurar el mal que li has pogut fer? 

- Què és el que tu necessites per a complir amb el que acabes de dir? Li vols tu demanar 

alguna cosa a...? 
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El més interessant del que succeeix en aquest moment és que tots i cada un dels 

infants pot suggerir les accions que es poden dur a terme per a restaurar relacions dons cada 

proposta és personal i depèn de la capacitat individual i de les estratègies amb les que 

compten per a resoldre conflictes de la vida diària. Totes són igual de vàlides i el mestre 

haurà d’anotar totes les que es decideixin realitzar i fixar un termini d’execució. 

 

Si les parts en conflicte directe estan d’acord, es celebra que gràcies al diàleg i a la 

comprensió mútua s’han restablert les relacions i la comunitat ha estat capaç de gestionar els 

seus conflictes de forma  madura, respectuosa i basant-se en la cultura de pau i escolta activa.  

 

2.2.2 Els cercles de diàleg 

 

També segons Rul·lan (2011), resulta una altra modalitat de pràctiques restauratives, 

però aquestes s’adrecen a fer comunitat i a enfortir el grup des dels lligams que en ell 

s’estableixen. Els infants es disposen en forma de cercle i es van passant un a un, un 

determinat objecte que és el facilitador per a donar el torn de paraula. Si algú no vol dir 

alguna cosa quan li arribi el torn, pot fer saber que no està preparat i que vol parlar després o 

bé no dir res. Amb l’exposat fins el moment, es pot entendre que aquests cercles tindran una 

temàtica molt variada dons poden servir per: 

 

- Proposar fites a assolir: Quina meta ens fixem aquesta setmana per a que les coses 

vagin millor? 

- Per establir normes de convivència dins l’aula: Com necessitem que estigui la classe 

per aprendre millor? 

- Per treballar proactivament: De què volem que sigui el proper taller que farem? Què 

voleu fer a l’estona de joc lliure? 

- Per tractar temes curriculars: Què volem aprendre de... o què hem aprés de...? 

- Per obrir-nos al grup: Què hem fet aquest cap de setmana? 

 

Aquests cercles també consten de 3 fases. A l’entrada es demana i es fa alguna 

pregunta ràpida per a que els infants vagin recordant les normes a seguir durant aquesta 

dinàmica. Fet això s’entra en el tema principal del cercle però es segueix respectant el 

funcionament, dons es parla per ordre i es necessari tenir l’objecte a la mà. Quan ja ningú vol 
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dir res més al respecte, es fa una pregunta de cloenda que té a veure amb el tema principal o 

amb alguna cosa que ha passat en el dia i que els hi ha agradat o els ha sorprès.  

 

2.2.3 Les declaracions afectives 

 

Les declaracions afectives resulten un dels esglaons més bàsics i quotidians de 

pràctiques restauratives (Wachtel, 2013). En molts de casos quan fem alguna cosa que 

molesta o fa sentir incòmode a l’altra, ho fem sense voler i sense ser conscients. Tot i això, 

les persones ofeses també de vegades responen amb expressions que el que provoquen és que 

tot es magnifiqui. Les queixes de les persones ofeses impedeixen que la persona que ha ofès 

connecti amb el malestar de l’altra, dons es queda en la superficialitat. El que intenten les 

declaracions afectives és trencar aquesta tònica, que les persones ofeses siguin capaces de dir 

amb bones paraules com l’acció de la persona que ofèn els fa sentir perquè així aquest pugui 

empatizar i corregir la conducta.   

 

Les declaracions afectives en molts de casos han de ser aplicades a mode d’exemple 

per els mestres, dons... quantes vegades s’ha escridassat a un infant que s’estava movent a la 

taula, sense haver-lo avisat primerament? En comptes d’això, molt més efectiu resulta dirigir-

nos a ell, amb la seva mirada a la mateixa alçada i dir-li: 

 

- Quan no pares atenció al que fas, em sento malament perquè jo he preparat aquesta 

activitat a casa pensant amb vosaltres per a que apreneu. M’agradaria que deixares 

de jugar amb al material mentre has de fer la feina.   

 

Amb aquesta declaració hem seguit 4 passes: Primerament hem observat sense jutjar, 

evitant els nostres impulsos inicials. Hem de recordar que no hem d’etiquetar els infants i no 

hem de caure en que hi ha infants dolents i bons, dons hi ha infants que fan coses bones i 

dolentes, o poden tenir un mal dia o una situació personal a casa que els fa manifestar aquella 

necessitat d’aquesta determinada forma. La segona passa que hem donat ha estat mostrar el 

nostre sentiment per donar després a conèixer la nostra necessitat, la tercera passa. Finalment, 

donem als infants una estratègia per a que corregeixin allò que a nosaltres ens incomoda.  
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2.2.4 El racó boca-orella 

 

El racó boca orella resulta una estratègia pionera a les Illes Balears i impulsada des de 

l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (ICEE) dins del marc de les pràctiques 

restauratives. Resulta una eina que empodera el paper dels infants en el seu autocontrol i 

autogestió dels conflictes, dons se’ls hi donen els suports per a que siguin ells tot sols qui 

respectin els torns de paraula i facin valer tant la seva opinió com seguir el deure de respectar 

la del company. 

 

Es tracta de crear dins les aules a ser possible, i en cas que no ho sigui, a algun racó de 

l’escola on puguin conversar tranquil·lament, un espai de diàleg. Les dues parts implicades, 

ofensor i ofès han d’acudir a aquell racó amb la mentalitat oberta i proactiva, intentant buscar 

una solució al conflicte que ha sorgit. És una estratègia idònia per implantar des dels cursos 

més primerencs a les escoles, dons s’estableix el torn de paraula gràcies a l’orella i la boca. 

Només pot parlar qui té els llavis i l’altra haurà d’escoltar atentament fins que es canviïn els 

papers.  

Si no s’arriba a un acord o no es respecta el torn de paraula, el mestre pot actuar com a 

mediador facilitant preguntes que els ajudin a entendre la postura del altra.  
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3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

Al catàleg de la Uib introduint les paraules “pràctiques restauratives” només trobem a 

la nostra disposició un únic article, l’escrit per els mestres d’aquesta mateixa Universitat, 

Mari Bel Fiol i  Carlos Merchante. Aquest article s’anomena Prácticas restaurativas: 

construyendo la comunidad desde los centros de enseñanza i ens apropa a la realitat de les 

pràctiques restauratives aplicades dins el context escolar gràcies a les experiències viscudes 

en 6 centres de Palma, quatre d’ells en la barriada de Son Gotleu. Dins aquest també es troba 

l’escola del C.E.I.P Es Pont, pioner en la implementació d’aquesta metodologia com a forma 

de resolució de conflictes i de cohesió de tota la comunitat educativa. Tornant a centrar 

l’anàlisi en l’article, aquest defensa que les pràctiques restauratives aplicades a les aules 

resulten una metodologia molt efectiva a l’hora de construir comunitat entre l’alumnat ja que 

les escoles resulten un dels primers espais de socialització, amb els mestres com a agents de 

canvi.  

 

Si busquem investigacions a la base de dades ERIC, en resultar un gran banc 

d’informació haurem d’acotar la recerca. S’han utilitzat les paraules “restorative practices” i 

“school”, així com un filtre temporal per a centrar-nos en investigacions de la darrera dècada. 

Així dons, trobem 9 articles. Pel resum que ofereixen, d’aquesta tria resultaran de gran interès 

ja que es troben més lligats amb la temàtica d’aquest TFG, 3 articles específics. El primer 

d’aquest és It’s About Relationships. Creating Positive School Climates (Ashley, 2016) i en 

ell l’autora defensa que els càstigs derivats de la disciplina punitiva no resolen els conflictes o 

la violència, sinó més bé al contrari.  

 

En un altre punt es troba l’article Bullying in Brazilian Schools and Restorative 

Practices (Grossi, 2011). Aquest dóna els arguments necessaris per convèncer els lectors de 

la importància d’emprar les pràctiques restauratives com a metodologia mediadora en casos 

de bullying. Aporta dades contrastades gràcies a qüestionaris, entrevistes i l’ús d’altres eines 

sistematitzades per recollir informació que posa de manifest que prop del 80% de l’alumnat 

de les escoles observades han assetjat alguna vegada algun company, així com especifiquen 

que l’ús de les pràctiques restauratives (sobretot els cercles) han ajudat a davallar aquesta 

alarmant xifra 
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L’últim i darrer article d’aquesta base de dades és Classroom meetings as a 

restorative practice: A study of teachers’ responses to an extended professional development 

innovation (Kaveney, 2011). Es posa la mira en una escola de Nova Zelanda amb 970 

alumnes de procedències i cultures diverses: Europea, maorí, asiàtica i aborígens de la pròpia 

illa. Resulta idò un escenari idoni ja que des del 2009 utilitzen les pràctiques restauratives 

com a mitjà per a que les característiques interculturals siguin el pont cap a la cohesió social 

de tots els integrants de l’escola, independentment de les seves diferències. Un altra aspecte 

que destaquen i que no és considerat en altres investigacions és que les PR ajuden a assolir 

continguts de matèries instrumentals, dons, en utilitzar el diàleg com a eina per arribar a un 

consens, s’entrenen aquestes habilitats que permeten més endavant garantir l’èxit en altres 

aspectes més curriculars que no pas tant actitudinals.  

 

En altra lloc aquest article menciona millores també en els tutors de la classe ja que es 

mostren més segurs davant el grup. Argumenten que en utilitzar sessions de PR s’obri un 

espai per a la coneixença mútua, bidireccional i l’enfortiment dels llaços tant entre companys 

com entre infants-mestre el que fa que es sentin més tranquils i amb més confiança a l’hora 

d’ensenyar. Això en part es deu a que en els cercles, en parlar del grup i de conflictes que en 

ell sorgeixen, també analitzen la seva praxi i autoavaluen les seves competències i capacitats 

docents, el que dona peu a una reinvenció de la mateixa i per tant a un millor maneig del grup 

i de la seva pròpia autoimatge com a mestre.  

 

Seguint parlant ara dels docents que fan ús de les PR, s’ha analitzat l’article de Cortés 

i Torremorell (2006): Hacia una pedagogia restaurativa: superación del modelo punitivo en 

el ámbito escolar. En aquest les autores parlen de la visió que els docents tenen sobre aquesta 

metodologia relativament nova. Diuen que són els propis mestres els que no volen que això 

quedi com una “moda”, sinó que resulta el futur per defugir de la justícia punitiva que encara 

impera en els centres. Diuen, però, que els mestres es troben poc formats en la matèria i que 

és necessari erradicar aquestes limitacions amb l’impuls de programes que afavoreixin la 

convivència escolar.  
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4. PART PRÀCTICA 

 

 

En la present part d’aquest treball de final de Grau es presentaran cinc activitats 

portades a terme a les escoles “S’Olivera”, al segon curs d’EP i al “C.E.I.P Santa Gertrudis” a 

4t curs, ambdues a l’illa d’Eivissa. Es tracta d’apropar al lector experiències concretes de 

pràctiques restauratives aplicades directament en l’àmbit educatiu i durant l’etapa d’Educació 

Primària.  

 

 

4.1 ANÀLISI DE BONES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES 

REALITZADES A ESCOLES D’EIVISSA 

 

Arribats a aquest punt de l’escrit, caldria justificar que les següents experiències 

s’exposen a mode de fonament per a la proposta final. L’anàlisi i reflexió vers les mateixes 

juntament amb el marc teòric de referència, resultaran el punt de partida sobre el qual erigir 

les activitats presentades.  

 

A) POSADA EN MARXA D’UN CERCLE RESTAURATIU 

 

Aquest cercle es portà a terme a l’escola de Santa Gertrudis, després de detectar que 

un infant nouvingut patia certs episodis d’assetjament, sobretot a l’hora del pati.  

 

Objectius específics:  

 

• Donar veu als infants assetjats. Per què? Perquè puguin dir el que necessitin, quins 

sentiments els hi provoquen les accions que els assetjadors fan o els comentaris que 

diuen.   

• Fer conscients als assetjadors del que les seves accions causaven en l’altra 

company. Per què? En molts de casos els hi fa falta veure directament les 

implicacions que els seus actes tenen en la resta, com les seves actuacions fan sentir 
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els demés. Sovint després d’un primer cercle els episodis d’assetjament es van aturant 

ja que moltes vegades el grup d’assetjadors no arribaven a ser del tot conscients del 

que provocaven en l’altre. Gràcies a això els obliguem a posar-se en la pell del 

companys i a empatizar amb els demés.  

• Donar a conèixer a la resta de la classe la seva implicació en el conflicte. No 

existeix el binomi assetjador-assetjat, la primera figura es possible perquè es troba 

suportat per altres companys que tot i que no siguin figures principals, sí que el 

recolzen. Es tracta de fer veure a la resta de companys que en ser testimonis d’un 

episodi d’assetjament, i no intervenir-hi, ells també hi són partícips.  

• Empoderar a les figures prosocials de la classe. D’igual forma que hi ha els líders i 

els seus seguidors, també trobem figures pro-socials que seran les que defendran a 

l’infant assetjat. També poden ser aquells que donin els primers avisos als docents si 

es que aquests no han estat testimonis de l’episodi.  

Metodologia emprada 

Es disposà a tots els alumnes, la tutora, la mestra de suport i l’ observadora en cercle. 

És imprescindible que tots ens vegem les cares i ens trobem en una situació d’igualtat. Tots 

som importants i peces clau del cercle. Comencem la sessió passant el que a la classe 

anomenen “pot de la calma” a mode d’anar baixant les energies i entrar en un estat més 

tranquil, on el diàleg, l’escolta activa i l’enteniment siguin més fàcils d’assolir. Es recorda 

que tothom pot dir el que desitgi, sempre i quan ho faci aixecant la mà i respectant el torn de 

paraula. És imprescindible que es respectin les opinions de tots ja que totes són vàlides i ens 

ajudaran a arribar a una solució.  

 

Transcripció de la conversa. (Els noms que apareixen NO són reals. S’han transcrit 

literalment les paraules dels infants i de la mestra. Aquest cercle ha sorgit després que una 

mestra avisi a la tutora que ha vist com un grup d’infants en determinats dies han assetjat a un 

company nouvingut al pati.) 

 

- Mestra: El tema sobre el que m’agradaria parlar en aquest cercle és sobre la relació 

entre companys. Vos trobeu còmodes treballant en grups cooperatius? Si heu tingut 

algun conflicte, com l’heu resolt? 

- Toni: Jo crec que ha anat molt bé perquè jo crec que he estat ajudant als companys. 
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- Daniela: A mi m’ha paregut que ens hem ajudat tots entre tots. I això em fa sentir 

molt bé. 

- Mestra: I què penseu sobre el clima de la classe? Què podem fer per aconseguir un 

bon clima? 

- Zoé: Compartir amb tothom. 

- Laura: Parlar amb educació. 

- Maria: Ser amables amb tots. 

- Xykon: Si hi ha conflictes, parlar i escoltar-nos. 

- Víctor (és l’infant assetjat): I assumir les conseqüències. 

- Mestra: Ah! Què interessant Víctor! Però que vol dir per tu assumir les 

conseqüències? 

- Víctor: Assumir les conseqüències vol dir que si fem una cosa malament ens han de 

castigar. 

- Mestra: Castigar... no m’agrada molt aquesta paraula. Per exemple, si un dia d’hivern 

jo surt al carrer sense abric, quina serà la conseqüència? 

- Daniela: Agafar un constipat 

- Mestra: I si pego a algú, quina pot ser la conseqüència? 

- Víctor: Que una mestra em renyi.  

- Mestra: Idò ser conseqüent vol dir assumir les conseqüències que tenen una cosa que 

jo he fet i que podria haver evitat. Per exemple, a l’hora de solucionar un conflicte o si 

ens fan alguna cosa que nos ens agrada, ja sabeu el que heu de fer: Demanar a l’altra 

persona que no ens faci allò que no ens agrada i si aquesta persona no para, heu de 

dir-li a un mestre perquè la situació ha de tenir unes conseqüències. 

- Kenay: Però dir-li a un mestre es xivar-se! 

- Mestra: No és xivar-se, és demanar ajuda! Xivar-se és anar al mestre i dir-li alguna 

cosa que està fent un company, i que no hauria de fer, però que a mi no m’afecta. Si 

t’insulten o et peguen, a tu sí que t’afecta, i si demanes que aturin i no ho fan, heu de 

demanar ajuda a uns mestres. 

- Víctor: Bueno... 

- Mestra: Vols dir alguna cosa? 

- Víctor: A l’hora del pati jo estic tenint molts de conflictes quan juguem a futbol.  

- Roberto: Perquè ets el pitjor àrbitre i a damunt ens pites a les orelles!  

- Víctor: No és veritat! Avui t’he pitat a l’orella perquè no em feies cas! 
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- Kenay: Però no ens ho pots dir?  

- Víctor: Però si vos ho dic i no em feu cas. 

- Roberto: No tens ni idea de fer d’àrbrit. Ets l’àrbrit perquè tens pito. 

- Víctor: Idò no faig més d’àrbrit. Seré un jugador i ja està. 

- Jan: Però els equips ja estan fets. Tu ets el darrer i ja no pots ser jugador. 

- Víctor: Per ser el darrer en arribar a l’escola no puc jugar? 

- Kenay: Sí 

- Víctor: I això també us dona dret a fer-me “novatades”? 

(A tots els altres boixos els hi canvia la cara. En Víctor comença a plorar) 

- Víctor: No entenc perquè per ser el nou de la classe m’heu de fer això. A mí no 

m’agrada! No teniu cap dret! 

- Roberto: Anda ja exagerat! Ets un mariquita! 

- Mestra: Roberto, no recordo haver-te donat el torn de paraula. Si has de tornar a fer 

una intervenció sense cap finalitat com la que acabes de fer jo en faré una d’altra. 

- Víctor: Roberto, tu també has vingut nou aquest any i segur que no t’han fet res 

d’això! 

- Roberto: Però jo ja havia vingut a aquesta escola fa dos anys. 

- Víctor: I què, no teniu cap dret a pigar-me o donar-me “collejas” per ser el nou. 

(La classe queda en silenci) 

- Mestra: Ja ha sortit el tema per el que volia fer el cercle. Na Maite m’ha dit que quan 

jo no faig guardia al pati, vos ha vist un parell de vegades assetjant a en Víctor. En 

què penseu quan feu això? Vos fa sentir bé, millor? 

(Ningú contesta) 

- Mestra: Heu intentat alguna vegada posar-vos en la pell d’en Víctor? Un infant que ve 

de nou a aquesta escola, que no sap que és això de no tenir llibres i treballar per 

projectes, que mai ha fet feina per grups cooperatius...i qui més l’ha d’ajudar a 

adaptar-se a la nova escola, i qui més l’ha d’entendre, li fa passar malament els dies a 

l’escola. 

(Segueixen sense dir res) 

- Mestra: Penseu que en Víctor es troba en una situació fàcil? Com penseu que li feu 

sentir? I com penseu que arriba cada dia a casa quan el tracteu així? Jo vos ho puc dir. 

Molt malament i trist.  

- Xykon: Jo no vull fer-ho, però... (comença a plorar ell també) 
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- Mestra: Però què...? 

- Xykon: Jo no vull que m’ho facin a mi.  

- Mestra: Algú t’obliga a fer-ho? 

(Xykon queda callat) 

- Mestra: (es dirigeix a tota la classe) Tots el que havíeu vist aquesta situació i no heu 

estat capaços de dir-m’ho, heu jugat el mateix paper que aquests companys que s’han 

portat malament amb en Víctor. Si sabeu que aquesta situació està passant i mireu cap 

un altra costat, sou còmplices. Hi ha alguna cosa que algú li vulgui dir a en Víctor? 

- Jan: Jo. Ho sento Víctor, no pensava que et sentires tant malament. Jo pensava que 

eren bromes. No t’ho tornaré a fer.  

- Xykon: Sí, jo també. Ho sento molt. Em perdones? 

- Mestra: Què podem fer per a que la relació entre en Víctor i vosaltres torni a ser la del 

començament del curs? 

- Xykon: Si ell no vol ser l’àrbitre que no ho sigui. Pot ser jugador. Però si vol pitar 

farem cas del que ens digui. Però ell no ens ha de pitar a les orelles! 

- Mestra: Víctor, en Xykon et demana perdó però et demana també que tu milloris 

alguna coseta. Li vols dir alguna cosa? 

- Víctor: Sí, que té raó. Jo això tampoc ho hauria de fer. 

- Mestra: I en referència a lo de ser jugador, et pareix una bona solució? 

- Víctor: Sí, m’agradaria poder jugar també amb ells i no ser sempre l’àrbitre. O si 

volen que sigui l’àrbitre per poder dur el pito, el puc portar de casa igual però ser 

jugador. Li deixo a qui vulgui.  

- Mestra: Idò a partir d’ara sigueu responsables i conseqüents amb el que acabeu de dir. 

Ho heu d’acomplir. Ningú més vol dir-li alguna cosa a en Víctor? 

(En Roberto i Kenay, els altres dos implicats, no li demanen perdó ni proposen 

solucions) 

 

 

B)   ROLE-PLAYING 

 

Aquesta pràctica es va portar a terme després d’observar com dos dels assetjadors 

d’en Víctor varen estar incapaços de demanar-li perdó. Ni tant sols varen fer l’intent de 

proposar solucions per a restaurar la relació entre ells. Amb el cercle no s’aconseguí el nivell 
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d’empatia suficient ni varen estar capaços de posar-se en la pell de la víctima. Es per això que 

es demanà que un parell d’infants de la classe sortissin al passadís (ells dos es trobaven en 

aquest grup) i se’ls hi explicà que els que havien quedat dins la classe anaven a fer un cercle 

estant de peus i agafant-se de les mans i ells havien d’intentar entrar dins del cercle com si 

fossin un més. Havien de començar demanant-lo educadament i respectuosament, i si no 

funcionava podien intentar separar (sense fer mal) a dos dels companys per entrar.  

Quan un dels infants del passadís feia la dinàmica, quedava dins classe per no poder 

dir als que estaven fora com es realitzava.  

 

Als companys que quedaren dins l’aula se’ls hi donà la mateixa consigna, però se’ls 

demanà que quan veiessin que el company de fora intentava separar les mans de dos dels 

companys, el deixaran entrar dins el cercle però tots es tornessin a girar i li donessin 

l’esquena.  

D’aquesta forma s’aconseguí que a la fi empatitzaran amb el nin assetjat. Un nin que 

intenta fer-se dins d’un grup unit, forjat durant anys i que amb bons fets i accions no ha 

aconseguit ser acceptat. S’aconseguí, idò, que es posessin en la pell de l’altra i veiessin 

reflectides en altres infants les conductes que ells estaven duent a terme i que resultaven tant 

nocives per a les relacions interpersonals dels companys.  

 

 

C)     POSADA EN MARXA DECLARACIONS AFECTIVES 

 

Objectius específics:  

• Demostrar als infants com es comporten quan actuen ofensivament amb els 

companys.  

• Buscar estratègies efectives per substituir les actuacions ofensives.  

 

Metodologia emprada. 

 

Aquesta activitat està orientada perquè els alumnes vegin de forma clara i concisa 

com actuen en una situació de conflicte. De vegades no s’imaginen quant feridores arriben a 

ser les seves paraules i tot el que expressen amb el seu llenguatge corporal. Aquesta activitat 
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és recomanable que es realitzi una vegada s’hagi solucionat el conflicte i actuarà a mode de 

reforçador positiu per a que es segueixi mantenint l’actitud a la que s’ha decidit arribar.  

Per exemple, en una situació de conflicte que va passar al pati, es demanà als alumnes 

implicats que representessin una altra vegada el que havia ocorregut a mode de role playing. 

En aquell moment la mestra els hi va fer una fotografia i els hi demanà que tornessin a 

representar la mateixa situació però ara utilitzant les paraules adequades i respectuoses que 

s’havien decidit. Mentre ho feien, els hi realitzà una altra fotografia. 

 

Aquestes s’imprimiren i s’aferraren a una cartolina i baix de cada una s’escriviren les 

paraules utilitzades en cada situació. Per exemple, en la fotografia que representava la 

situació del conflicte mal gestionat, apareixien infants amb un llenguatge corporal més tens i 

agressiu i baix d’aquesta la frase: “Idiota! Passa’m la pilota”. En la segona, els alumnes amb 

un gest més amable i conciliador escriviren a baix: “Per favor, passa’m la pilota.” 

 

Una vegada fet aquest treball la cartolina va quedar aferrada en un lloc visible de la 

classe. Amb aquesta simple activitat, la mestra mostrà als infants com de fàcil es parlar a la 

resta de companys sense utilitzar paraules malsonants i sense ofendre als demés. A més, 

veieren com l’efecte és molt millor en el segon dels casos i tenir-ho de forma tan visual, els 

ajudà a anar reforçant i assimilant de forma subtil la segona actuació. 

 

 

D)     BÚSTIA DE SENTIMENTS I TITELLA DE L’AULA 

   

 

 

Imatges pròpies. Realitzades al C.E.I.P S’Olivera 
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Objectius específic. 

- Afavorir el sentiment de pertinença dins la classe. 

- Identificar com les pròpies accions sempre tenen una conseqüència. 

- Donar eines als infants perquè resolguin el mal que han pogut causar a un company. 

 

Metodologia emprada. 

En Juul és la titella de l’aula i representa a tots els infants de la classe. El seu cos està 

compost per diferents peces que, si hi ha un conflicte a l’aula, es van perdent. Cada infant es 

lliure d’agafar una peça però ha d’escriure a un paper el conflicte que hi ha hagut i ficar-ho 

tot dins del sobre que hi ha al costat (La bústia de sentiments).  

Si en Juul està desfet és un símptoma que el clima i les relacions dins l’aula no estan 

bé, així que hem d’obrir la bústia i solucionar els problemes que han sorgit entre tots per així 

poder tornar a refer-la. S’afegeixen escrites en cursiva, les meves pròpies valoracions en 

quant a les actuacions de la mestra i d’algun dels infants de l’aula. 

 

o Mestra: Què significa que la titella d’en Juul estigui així? (Comença a posar-los en 

situació. Dirigeix el cercle cap a la temàtica que en aquell moment importa i és la de 

parlar sobre el clima de la classe i les relacions entre els infants) 

o Nadia: Que hem tingut molts de problemes. 

o Jimena: Que la classe ha tingut molts de conflictes i ha desaparegut. 

o Carla: Cada vegada que un de naltrus s’enfada amb un altra. En Juul és com sa classe 

i ja no existeix. 

o Raquel: En Juul és com nosaltres, però de plàstic. 

o Nora: En Juul és com sa classe i hem d’intentar no destruir-lo. 

o Emy: Hem d’intentar no provocar tants de problemes. 

o Mestra: D’acord, com que deis que hi ha hagut tants de problemes, que penseu que 

podem fer amb en Juul perquè la classe estigui millor? (Dóna peu a que els infants 

vagin buscant estratègies per a que en Juul torni a estar sencer. Tenen ben clar que 

en Juul representa a la classe, així que si està desfet, vol dir que la unió dels infants 

de la classe no està del tot bé) 

 

(Llegim els conflictes que han sorgit i han provocat que en Juul estigui desfet i les 

persones implicades en el conflicte tracten de restaurar el mal que han fet en l’altra) 
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o Nora: (fa referència a la baralla que ha tingut amb en Guille al matí. Ell l’ha agafat del 

coll a la fila per entrar) No m’ha agradat el que ha passat perquè casi m’ha ofegat. 

o Mestra: Guille, penses que li pots dir alguna cosa a na Nora, o fer alguna cosa per a 

que es senti millor? (En cap moment es dirigeix a en Guille i li diu frases acusatives 

com: Guille, què has fet?. Si li fes aquesta pregunta es dona per suposat que l’infant 

ha fet alguna cosa que no està bé. És cert que és així, però pel simple fet de redirigir i 

reformular la pregunta, evitem etiquetar-lo i obrim la porta per a que sigui ell qui, en 

comptes de defensar-se o justificar-se per explicar perquè ha actuat així, deixem que 

ell mateix sigui qui pensi el que pot fer per a restaurar la relació.) 

o Guille: No lo sé. 

o Mestra: Tens l’oportunitat d’arreglar el conflicte, d’arreglar la classe i a en Juul. Què 

vols dir?  

o Guille: No lo sé. 

o Mestra: Idò pensa, per què ho has fet? (No ha aconseguit, reformulant i tot la 

pregunta, que ell tot sol autogestioni la situació i arribi a la solució que ell pot donar, 

així que la mestra intenta que faci entendre a na Nora per què li ha agafat del coll. 

L’altra persona necessita saber-ho perquè la relació pugui tornar a establir-se) 

o Nora: A mi m’agradaria saber-ho perquè estàvem al pati i ell estava content però 

nirviós i m’ha agafat del coll i m’ha ofegat. 

o Mestra: I penses que potser de tant nirviós que estava t’ha ofegat? 

o Emy: Però mentre l’ofegava s’estava rient. 

o Nora: N’Andrea i na Emy m’han ajudat. 

o Carla: Yo creo que sé por qué Guille hace estas cosas. Guille es un niño diferente a 

nosotros. Es más extraño. Él se pone nervioso y se entusiasma mucho pero se divierte 

pegando y molestando a los otros. (Na Carla justifica el comportament d’en Guille. 

És una de les figures prosocials de la classe i intenta fer veure a la resta que el 

comportament de’n Guille és l’aspecte negatiu, no en Guille en si. Intenta demostrar 

que les coses que fa són dolentes, no ell és dolent.) 

o Jimena:  El que podria haver fet na Nora es dir-li: Guille, por favor, me estás 

ahogando. Para.  

o Mestra:  Pot ser, però això que ha dit na Carla és molt important. Per què tu, Carla, 

com te diverteixes? (La mestra intenta buscar alternatives per a que en Guille es 

diverteixi d’altra forma però sense dir-li directament a ell. Fa veure com altres 
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companys es diverteixen amb altres tipus de jocs que no impliquen ferir a ningú però 

no li dona ella la clau de la resposta, sinó que convida als companys a que donin 

exemples. Així, com a modelatge i imitació, en Guille podrà realitzar altres tipus de 

conductes.) 

o Carla: Pues estando con mis amigas, hablamos… 

o Mestra: I com penses que podríem solucionar això que has fet? És el que diu na Carla 

el problema? 

o Guille: (diu que sí amb el cap) 

o Mestra: (agafa un bocí de paper per apuntar solucions). Quin títol podem posar-li? 

o Lucas: Com solucionar el problema d’en Guille. 

o Mestra: Solucions a divertir-se sense fer mal. 

o Lucas: Podem fer uns munyecos que en comptes de pigar-nos els pegui a ells. 

o Nora: A lo millor en Guille té una malaltia al cap que li fa fer això. 

o Guille: Sí, es eso. 

o Iván: ¿Pero por que tengas una enfermedad nos tienes que hacer esto? 

o Guille: Es que tengo 3. 

o Mestra: ¿3 què? 

o Guille: 3 tumores. 

o Mestra: Però que podem fer nosaltres per ajudar-te i per a que et diverteixis d’una 

altra forma? (Entra directament en els implicats en els conflictes. En Guille té un 

comportament molt disruptiu i cada dia té alguna confrontació amb diferents 

companys. Intenta que verbalitzi què és el que necessita per a sentir-se bé. L’actuació 

de la mestra en si és, totalment, un exemple d’una declaració afectiva.) 

o Júlia: Tenim dos opcions. Ensenyar-li a que no molesti als demés, i l’altra manera és 

el plan b: Fer-li vorer el que senten els demés quan es porta així. 

o Bruno: Podríem esperar a l’any que ve a que vengui una senyora d’Educació Especial. 

o Àlex: Jugant a futbol que li encanta!! 

o Mestra: Jo crec que sí, perquè t’encanta i ets súper fan del Madrid. 

o Àlex: T’hauries de fer el carnet. Però agarres molt la camiseta. 

o Guille: Pero se cogen de la camiseta los jugadores. 

o Mestra: Però amb na Nora jugaves a fútbol quan l’has agafat del coll? 

o Kenai: Pero tiene que aprender a jugar sin agarrar. 
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o Mestra: Idò li podeu ensenyar a jugar sense fer falta. No jugues tu a un equip? 

(Redirigeix la conversa cap a una possible solució que beneficiï a tothom) 

o Raquel: O pot dur un jugueroi que sigui el seu favorit i que juguem tots junts. 

o Guille: También me gustan mucho las cartas. Un día traeré eso y otro día otra cosa. 

o Carlota: ¿A ti te gusta jugar a tenis? 

o Guille: No. 

o Carlota: Pues otra cosa, si nos dejan podemos construir un juego de fútbol aquí 

(simula com seria enterra) 

o Mestra: Guille, que t’agradaria fer per divertir-te? 

o Guille: Lo que ha dicho Carlota. 

o Mestra: I alguna altra alternativa a divertir-nos sense pigar? 

o Júlia: Abraçar-nos! 

 

 

E)     POT DE PARAULES DOLCES I PARAULES AGRES 

 

Aquesta proposta la vaig poder observar a s’Olivera. Es tractava que, cada vegada que 

hi havia un conflicte, al pot de les paraules agres l’infant ofès escrivia el que li havia dit 

l’infant ofensor. Una vegada s’havia resolt la confrontació, al pot de les paraules dolces es 

ficava un paper amb el que s’havia proposat a fer l’ofensor per a restaurar la relació amb 

l’infant a qui havia provocat el mal. 

 

Resultava una forma que la persona que feria a l’altra es responsabilitzés a fons amb 

allò que havia dit que acompliria. El fet de deixar-ho per escrit permetia a la mestra, en el 

moment que veia que podia tornar a actuar de la mateixa forma o que ja ho havia fet, a 

utilitzar el paper a mode d’avís o de recordatori del que ell s’havia compromès a fer. 

 

 

4.2 LA PROPOSTA 

 

Després de poder observar per mi mateixa com es duen a terme diverses pràctiques 

restauratives a algunes escoles d’Eivissa, i sobretot, de llegir articles i experiències al 
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respecte, tinc la sensació que les pràctiques restauratives centren tota la seva acció una 

vegada el conflicte ja ha ocorregut. Però, per què no utilitzar-les abans? 

 

Tal i com s’ha exposat en el marc teòric, un dels objectius de les PR és el de crear 

comunitat i sentiment de pertinença dins un grup i es deixa entreveure el seu caràcter 

mediador però m’agradaria aportar un petit granet d’arena com a proposta de millora. Penso 

que les pràctiques restauratives es podrien fer servir amb un caire preventiu del conflicte i no 

tant mediador una vegada aquest ja ha succeït.  

 

Per aquest motiu plantejo unes activitats que, amb petites adaptacions segons el nivell, 

es poden posar en marxa dins les aules. Aquestes s’orienten perquè es realitzin en qualsevol 

moment de la vida diària de l’aula, sense necessitat de seguir un contínuum o seqüència.    

 

1) Aprenem les emocions gràcies als llibres. 
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❖ Font 

Elaboració pròpia 

❖ Material 

Diferents contes o pel·lícules que treballin de forma clara les emocions i la 

denominació de les mateixes.  

❖ Objectiu específic 

Augmentar el vocabulari dels infants referent a les emocions. 

❖ Fonament teòric. En què em baso? 

Ted Wachtel (2013) diu que un dels principis de la justícia restaurativa és que les 

persones implicades han d’entendre que els humans som éssers emocionals i que de vegades 

els sentiments que aquestes ens desencadenen són les causants de la forma en la que s’aborda 

la gestió d’un conflicte.  

❖ Justificació de la proposta. Quin sentit té? 

Com ja s’ha comentat abans, aquestes activitats neixen com una proposta de millora 

després d’observar com s’han resolt diverses confrontacions gràcies a les PR, sobretot als 

cercles. M’he adonat que en moltes ocasions els infants no saben ben bé posar-li nom a allò 

que senten i es limiten a donar sempre les mateixes respostes. (Per exemple, quan se li 

demana: Com et sents o què t’ha fet sentir això?, quasi sempre responien: Malament o trist). 

Considero que és molt important que els infants comptin amb un bagatge ampli en quant a 
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poder denominar allò que senten. No hem d’oblidar que les persones en moltes ocasions ens 

deixem dur per les emocions, de vegades ens dominen i és necessari que aprenguem a 

gestionar-les bé, i això implica per començar, saber denominar-les. 

 

❖ Descripció de l’activitat. En què consisteix? 

Els mestres compten amb diversos recursos que poden ser empleats amb aquesta 

finalitat, com els contes o les pel·lícules de dibuixos animats. Un exemple de contes coneguts 

serien “El monstre de colors” (per a nivells inferiors) o “L’emocionari” (per a cicles superiors). 

Com a pel·lícules trobaríem una de molt recent, “Del revés”, que també ajudaria als infants a 

identificar aquestes emocions.  

 

L’activitat és simple, es tractaria de contar un d’aquests contes o visualitzar la 

pel·lícula i posar-nos en rotllana de forma que tots ens vegem les cares. Els infants haurien 

d’explicar als companys en quines situacions senten por, alegria, tristor... (personatges tant 

dels llibres com de la pel·lícula). El fet de posar-se en rotllana els ajudarà, igual que quan es 

fan els cercles, a crear comunitat. Tots són iguals, tenen moments de protagonisme i han de 

respectar els moments dels altres. Tots tenen l’oportunitat d’explicar el que desitgin a la 

vegada que comencen a reconèixer moltes més emocions.  

 

 

2) Emocionòmetre 
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❖ Font 

Elaboració pròpia 

❖ Material 

Pinces de roba i cartolines de diferents colors amb els personatges de la pel·lícula o els contes impresos.   

❖ Objectiu específic 

- Ser capaços d’analitzar el que senten i per què.  

- Identificar les emocions que teníem abans i després de realitzar un cercle restauratiu 

❖ Fonament teòric. En què em baso? 

(Mateixa fonamentació que en l’activitat anterior) 

❖ Descripció de l’activitat. En què consisteix? 

Es tracta de disposar a un raconet de la classe del nostre emocionòmetre. Aquest pot fer-se tant a partir 

dels llibres com de la pel·lícula mencionades abans. Per fer-lo, per exemple, del monstre de colors, 

hauríem de dibuixar tots els personatges que apareixen i fer-ho en cartolines dels diferents colors que 

caracteritzen als monstres: Vermell-ràbia, groc-alegria, blau-tristesa, negre-por... Els penjaríem un sobre 

l’altra amb un cordill i els infants escriurien a una pinça de la roba els seus noms. Un per un posaran la 

seva pinça al monstre que més els representa aquell dia, però hauran de dir què és el que els ha fet sentir 
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allò. Veure com diferents situacions els hi evoquen i provoquen les emocions, i verbalitzar què ha estat 

el que l’ha provocat, els ajudarà a fer una autoavaluació i a poc a poc anar aprenent a gestionar-se 

correctament.   

 

• Possible variant: Utilitzar l’emocionòmetre abans i després de l’aplicació d’un cercle 

restauratiu.  

Un aspecte interesant d’aquesta proposta seria aplicar-la conjuntament amb un cercle restauratiu si es 

que ha sorgit qualsevol conflicte a l’aula. Tots els infants de la classe haurien de dir com es senten en 

aquell moment: A uns els hi seria indiferent, altres estarien tristos perquè els seus companys s’han 

discutit, tal vegada els implicats directament estarien enfadats... Després de la realització del cercle i a 

mode d’autoavaluació, cada infant hauria de canviar, si escau, la pinça amb el seu nom de lloc 

argumenta què és el que li ha fet canviar de sentiment. 

❖ Justificació de la proposta. Quin sentit té? 

Intentar establir com a rutina diària un moment per a l’autoavaluació dels sentiments viscuts al llarg del 

dia, ajudarà als infants a enfortir els lligams entre companys ja que,  per exemple, un nin pot estar 

content perquè un altra li ha ajudat a fer alguna activitat o li ha explicat una cosa que no entenia. També 

ajudarà a resoldre petites confrontacions que puguin haver passat al llarg del dia i que no hagin 

necessitat l’aplicació d’un cercle restauratiu. Per exemple, un nin es pot sentir trist perquè la seva 

companya no li ha deixat uns retoladors.  

 

3) L’arbre de les coses positives. 
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❖ Font 

Elaboració pròpia 

❖ Material 

Dibuix en paper continu del tronc d’un arbre i pos-its de colors diversos.  

❖ Objectiu específic 

Ser capaços de veure les coses bones que cada un té.   

❖ Fonament teòric. En què em baso? 

Costello,B., Wachtlet, T i Wachtel,J (2009) fan referència a que un dels elements 

necessaris per a que les relacions interpersonals surtin enfortides gràcies a les PR és 

l’autoconeixement sobre com el nostre comportament afecta al benestar o malestar emocional 

del grup. Centrant-nos sempre en les capacitats, potencialitats i allò destacable dels infants, es 

reforçarà el seu autoconcepte en referència a allò que aporten per a que l’ambient de la classe 

sigui el millor possible.  

❖ Descripció de l’activitat. En què consisteix? 

Cada infant escriuria el que pensi que contesta a les preguntes “En què sóc bo?, Què 
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aporto a la classe?, Com puc ajudar als meus companys?”. Tota l’aula comprovarà com de 

diferents són les contestacions que tenim i com de necessàries totes són pel bon clima de 

l’aula.  

Això quedarà escrit a uns post-its i els anirem aferrant a un arbre dibuixat a una de les 

parets de l’aula com si fos la copa. Aquest arbre simbolitza a la classe i la part més important 

són aquelles coses bones que tenen tots i cada un dels infants 

❖ Justificació de la proposta. Quin sentit té? Què aporten les experiències 

anteriors viscudes a aquesta proposta? 

Aquesta proposta ha estat pensada després de comprovar com en moltes ocasions els 

infants que es veien inclosos constantment en conflictes i que era necessari fer cercles per a 

solucionar els problemes, poc a poc anaven adquirint un autoconcepte negatiu sobre ells 

mateixos. El fet d’estar sempre en el punt de mira, de veure’s com els dolents de la classe 

encara que sàpiguen que hi ha més companys també involucrats, acabava fent mossa en ells. 

Aquesta imatge que anaven modificant es veia reflectida en les seves actituds i 

verbalitzacions: No es veien capaços de fer coses bé, tenien por d’enfrontar-se a nous reptes o 

aprenentatges per no estar segurs d’aconseguir l’èxit... 

 

Amb aquesta idea, l’activitat descrita pretén fer vorer a tots i cada un dels alumnes de 

l’aula quantes coses bones tenen. De vegades necessitem que uns altres ens facin veure tot el 

potencial que tenim i tot i que en algunes ocasions actuem malament, hem de prioritzar allò 

que fem bé i que podem aportar a la resta de la classe. 

 

 

 

4) Et regalo un petó. 
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❖ Font 

Elaboració pròpia 

❖ Material 

Paper i llapis.  

❖ Objectiu específic 

Ser capaços de veure les coses bones que tenen/fan la resta de companys. 

❖ Fonament teòric. En què em baso? 

Arguello i Vallejo (2008) mencionen els avantatges de les PR. Un d’ells és que facilita 

la inclusió de tot l’alumnat amb totes les virtuts i defectes que porten al seu bagatge, respectant 
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la individualitat i personalitat de cada un dels infants immersos en la comunitat. Hauran de ser 

capaços de veure que tots comptem amb aquest bagatge de coses bones i dolentes, però que 

allò important són els aspectes positius que cada un té i del qual es beneficia tothom.  

❖ Descripció de l’activitat. En què consisteix? 

Per realitzar aquesta activitat podem seguir treballant en rotllana i cada infant haurà 

d’escriure en un paper alguna cosa bona sobre el company que té a la seva dreta o esquerra, 

segons s’especifiqui al començament (D’aquesta forma ens assegurarem que tots els infants de 

l’aula en reben un). El que es pretén amb aquesta activitat és que es demostri que aquells 

infants que són vistos pels companys d’una forma més negativa, també tenen moltes coses 

bones i és això el que hem de reforçar. Així, millorarem l’autoconcepte i la imatge que cada un 

té de si mateix i el reflex de la mateixa que perceben la resta de companys. 

 

Una vegada tinguem escrit l’aspecte positiu sobre el company, un a un ho llegiran en 

veu alta per a la resta de la classe. D’aquesta forma s’intentarà demostrar que per molt que no 

ens duguem bé amb un company (potser qui ens ha tocat a un dels costats), aquests tenen 

moltes més coses a part de les dolentes que en ocasions són les úniques que veiem. Després 

aquest paper se’l donaran al company que han descrit com a forma de regal. 

 

❖ Justificació de la proposta. Quin sentit té? Què aporten les experiències anteriors 

viscudes a la meva proposta? 

Després de veure com constantment es feien cercles per a resoldre un conflicte en 

concrets i aquests eren utilitzats com a excusa perquè infants “acusessin” a altres companys per 

altres conflictes succeïts, he pensat aquesta proposta. Em vaig adonar que els infants 

assenyalats sempre eren els mateixos. I pot ser coincidia que eren infants amb un 

comportament més disruptiu o nerviós a la classe, però ja eren etiquetats pels companys com 

els culpables de tots els mals sense veure que tal vegada també hi havia més implicats. 

 

5) Elaboració de les normes a seguir abans d’iniciar un cercle. 
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❖ Font 

Elaboració pròpia 

❖ Material 

Paper, llapis, cartolines de diferents colors, retoladors... 

❖ Objectiu específic 

Elaborar les normes a seguir durant els cercles tant restauratius com de diàleg. 

❖ Fonament teòric. En què em baso? 



TFG – PRÀCTIQUES RESTAURATIVES A LES AULES D’E.P   

35 

 

Rul·lan (2011), estableix les fases en les que es divideix un cercle restauratiu i  i ens 

atorga exemples de preguntes que els docents poden seguir per tal de treure el màxim de profit 

a l’experiència. Tot i això, no es menciona cap feina prèvia a fer a l’hora d’iniciar-lo i és per 

aquest motiu que neix aquesta proposta.  

❖ Descripció de l’activitat. En què consisteix? 

Abans de començar per primera vegada a posar en marxa a l’aula les PR, el mestre 

hauria d’explicar en què consistirà aquesta metodologia de resolució de conflictes per a que els 

alumnes l’associïn a una forma de gestionar-los de forma conjunta. Aquesta serà la 

metodologia que el docent seguirà a la classe per ajudar als alumnes a resoldre els conflictes 

que puguin sorgir. Una vegada fet això, haurà de familiaritzar-los amb aquesta forma de 

justícia i entre tots hauran de crear les normes a seguir sempre que es realitzi un cercle a l’aula. 

❖ Justificació de la proposta. Quin sentit té? Què aporten les meves experiències 

anteriors a aquesta proposta? 

Baix el meu punt de vista, el fet de fer partícips a l’alumnat en la creació d’aquestes 

normes, i que no se’ls imposin, els implica un grau major d’exigència en l’acompliment de les 

mateixes. En alguns casos com que no es troben directament implicats en el conflicte, no paren 

atenció a la resolució del mateix quan en realitat, són també una peça fonamental en l’arribada 

a acords. Si fem unes normes i les recorden abans d’iniciar cada cercle (Per exemple: Escoltar 

atentament als companys ofesos i als ofensors, donar alguna solució si la trobo adequada, 

aixecar la mà per donar la meva opinió, no interrompre a altres companys mentre parlen...), es 

fomentarà la seva responsabilitat dons si ells no acompleixen aquelles normes amb les que han 

estat d’acord a l’hora d’elaborar-les, se’ls poden demanar més explicacions i reflexions sobre 

per què han fet això.  

 

6) Contracte d’acords presos.  
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❖ Font 

Elaboració pròpia 

❖ Material 

Paper i llapis, 

❖ Objectiu específic 

Estipular un contracte entre ofensor i ofès per assegurar l’acompliment dels acords 

presos.  

❖ Fonament teòric. En què em baso? 

Arguello i Vallejo (2008) defenen que amb l’aplicació de les PR s’afavoreix la responsabilitat 

activa de cada implicat dons s’han de fer càrrec de les conseqüències que els seus actes han 
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tingut. Per altra banda, Rul·lan (2011) anomena com “Acords” a la tercera fase dels cercles 

restauratius on es demana la total responsabilitat de la que parlaven els anterior autors. Tot i 

així, Rul·lan no ens dona cap eina que faciliti als infants la consecució dels acords als quals 

arriben 

❖ Descripció de l’activitat. En què consisteix? 

S’ha elaborat un model de contracte (Vegeu l’Annex 1) on s’anotarien els acords presos 

pels infants. S’hauria de fer una còpia per a cada un dels implicats directament, i una altra 

còpia que quedés penjat a una paret de l’aula. La visualització del mateix ajudaria al seu total 

acompliment.  

❖ Justificació de la proposta. Quin sentit té? 

En el document, queda recollit allò que demanen les parts i també el que estan 

disposats a fer per aconseguir-ho, així com altres possibles solucions aportades per la resta de 

la comunitat. A més, també apareixen les conseqüències del trencament d’aquestes normes 

signades i acordades per ambdós, fet que implica un grau més de responsabilitat activa per part 

de tots.  

 

7) Dinàmica de l’estrella 
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❖ Font 

Elaboració pròpia 

❖ Material 

No es necessari cap tipus de material. 

❖ Objectiu específic 

Reforçar el sentiment de pertinença dins del grup. 

❖ Fonament teòric. En què em baso? 

Fiol i Merchante (2013) apunten que les PR resulten una metodologia òptima per a 

crear comunitat, per a enfortir lligams i per a reforçar el paper que cada un juga dins la 

comunitat. Acabar els cercles amb una dinàmica grupal on tots tenen el mateix paper i la 

mateixa importància pot resultar una forma d’aconseguir el que aquests autors defensen  

❖ Descripció de l’activitat. En què consisteix? 

En acabar el cercle, tots ens posarem de peu i ens agafarem de les mans. El mestre 

atorgarà de forma seriada els números 1 i 2. Una vegada tots tinguin el número, els primers 

amb els peus quiets i les mans agafades als companys tiraran el cos cap endavant. Després, els 

números 2 ho faran cap al darrera. 

 

Aquests moviments simularan la forma d’una estrella i quan els dos grups ho hagin fet, 
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es donarà per conclòs el cercle amb aquest ritual.  

❖ Justificació de la proposta. Quin sentit té? 

Utilitzar una dinàmica que aculli a tot el grup classe com a ritual de finalització de 

cercles, tant de diàleg com restauratius. D’una forma visual, veuran com són parts elementals 

d’un tot.  

 

 

4.3 DISCUSSIÓ 

 

Cal mencionar que resultarà un apartat difícil de realitzar dons en tractar-se d’una 

metodologia bastant innovadora, no es compten amb estudis longitudinals referents a l’àmbit 

educatiu que presentin resultats contrastats.  

 

Les pràctiques restauratives neixen en un context jurídic per tal de presentar una nova 

forma de gestionar els conflictes que defugin d’una filosofia punitiva cap a una de 

restaurativa. Comencen a ser aplicades per mediar entre víctima (i la seva comunitat) i 

agressor en crims com robatoris, violacions, agressions i fins i tot homicidis. Al llarg dels 

darrers anys s’ha consolidat com una metodologia renovadora i per la qual opten la majoria 

de les persones que es dediquen a mediar en conflictes, però en termes d’educació, aquest 

camp encara queda una mica mancat.  

 

Aquesta ha estat la principal dificultat amb la qual m’he enfrontat a l’hora de realitzar 

aquest treball ja que m’he trobat falta d’experiències educatives. Sí que s’han analitzat 

moltíssims articles a nivell teòric que més bé han servit per realitzar un bon marc de 

referència en el que basar la resta de l’escrit, però en quant a resultats exposats i dades de 

referència, considero que encara s’ha de fer molta feina per anar perfilant aquelles pràctiques 

restauratives que es poden aplicar dins l’aula i que garanteixen l’èxit de les propostes. 

 

Expressat això, hi ha certs aspectes manifestats en l’estat de la qüestió (punt 3 

d’aquest treball) susceptibles de ser discutits en aquest apartat: 

 

El que considero més important és la idea que es desprèn de l’article de Grossi (2011), 

el qual, a grans trets, exposa que prop del 80% de l’alumnat d’escoles observades ha 
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manifestat alguna conducta assetjadora vers algun company. Exposa d’igual forma, que la 

instauració de les PR ajudà a davallar dràsticament aquesta xifra, el que casaria amb el que he 

pogut observar a les escoles d’Eivissa dons, després de mesos d’aplicar cercles i altres tipus 

de PR per a enfortir el vincle dels infants de la classe, les conductes assetjadores que exercien 

determinats infants, s’extingiren completament.  

 

Un altra punt a discutir interessant, sobretot per la proximitat de l’experiència i de les 

escoles observades, resulten les conclusions a les que arriben Fiol i Merchante (2013). Diuen 

que les PR resulten una metodologia de les quals es poden servir els mestres per a crear un 

lligam més fort entre els alumnes. Això casaria amb un dels objectius primordials que he 

comprovat que els mestres tractaven d’assolir a l’hora de posar en marxa les PR, i és el fet 

d’adoptar una mirada descentrada de l’alumnat per aconseguir posar-se en la pell de l’altra 

(normalment víctimes en situacions de conflicte). Aconseguir un vincle sa i fort passa primer 

per conèixer a l’altra, però per obrir-nos també nosaltres mateixos a la resta, saber què és el 

que l’altra necessita i si ens veiem en una situació de conflicte, saber què és el que està en la 

nostra mà perquè la relació que s’ha vist afectada torni a ser la mateixa. Tot això és pot 

aconseguir gràcies a la implantació de les PR a les escoles de d’edats ben primerenques.  

 

Centrant la mirada en la proposta presentada i en comparar-la amb el que ens oferta el 

marc teòric i l’estat de la qüestió, considero que aquesta aprofundeix i afavoreix la reflexió 

dels més petits a l’hora de posar un cercle en marxa. En els apartats anteriors es parlen dels 

objectius que les PR volen aconseguir, així com es dona un petit esbós del canvis que a la 

llarga s’aconsegueixen gràcies a la instauració de les mateixes. Tot i això baix el meu punt de 

vista, el que ens ofereixen diversos autors resulta una informació immillorable a nivell teòric 

sobre la metodologia de les PR, però que, en posar-les en pràctica i vivenciar-les, observes 

com es pot anar un graó més a dalt si afavoreixes el pensament vers el conflicte i el que s’ha 

aprés d’ell, i sobretot, si col·labores en que els acords presos s’acompleixin, ajudant així al 

desenvolupament de la responsabilitat dels infants. En resum, aquest és el punt en el que 

penso que la proposta presentada ve a millorar el que ja sabem sobre les PR.  
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5. CONCLUSIONS 

 

A l’inici d’aquest TFG em proposava diversos objectius que considero, queden tancats 

ja en aquest apartat. Penso que en tot moment s’ha fomentat la justícia restaurativa per sobre 

la retributiva dons en cap moment es parla de “castigar” als infractors, sinó de donar-los eines 

per a que restaurin el mal que les seves accions han pogut causar en els altres. Les pràctiques 

punitives on les conseqüències només s’apliquen a la persona que ofèn no deixen espai ni 

donen l’oportunitat a la persona ofesa per a que torni a estar en pau amb l’altra part. Les PR, 

al contrari, s’interessen més bé per a restaurar la relació entre les parts que s’ha pogut veure 

afectada que no pas en aplicar una contingència a l’ofensor i deixar el conflicte estancat en 

aquest punt. Dit això, idò, considero que sense la necessitat d’aplicar unes conseqüències 

directament negatives únicament sobre l’ofensor, les PR van més enllà i afavoreixen que 

ambdues persones puguin tornar a estar en pau entre elles i a sortir reforçats del conflicte. 

  

Això ens portaria a reflexionar sobre un altra dels objectius plantejats al començament 

d’aquest document, dons indirectament s’ha intentat fer veure i ajudar a comprendre que els 

conflictes són una part inert de la vida. Aquests no són dolents, el que els fa dolents són els 

camins que decidim agafar per gestionar-los (amb sort solucionar-los) però sense garanties, 

cosa que les PR sí aconsegueixen. És per això que s’ha intentat fer divulgació de com portar a 

terme aquesta metodologia, donant visibilitat a diferents autors entesos en la matèria i oferint 

als possibles lectors una altra forma d’intervenir en els conflictes, assolint d’aquesta forma un 

altra dels objectius plantejats.   

 

S’han analitzat exemples de pràctiques restauratives que s’han portat a terme en dues 

escoles d’Eivissa. Aquestes, m’han servit com a base per a l’elaboració del plantejament 

juntament amb la informació extreta del marc teòric de referència i gràcies a això, penso que 

la proposta aporta una passa més entorn a la reflexió que els alumnes poden fer gràcies a les 

PR.  

 

He proposat activitats per a enriquir els cercles de diàleg o els restauratius, que són les 

dues metodologies més òptimes per ser posades en marxa a les aules. Considero que aquest és 

el punt fort del TFG dons tot el que he pogut investigar només fa referència a com portar-los 
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a terme però no es fa menció a la feina prèvia que es necessita. Sobretot a edats 

primerenques, crec que no podem iniciar un cercle amb fredor sense saber a què en farem 

front, dons es poden donar els casos que hi hagi una càrrega emocional molt alta implicada. 

És per això que proposo partir d’un nivell molt baix però assegurant d’aquesta forma el camí. 

Si sabem posar nom i identificar les emocions que sentim en haver patit un conflicte, serà 

més fàcil gestionar-lo. D’igual forma que plantejo aquestes activitats abans de començar-lo, 

crec en la necessitat de reflexionar sobre la situació en acabar-lo. Sense reflexió, 

l’aprenentatge queda a mitges i no s’aprofita tot el potencial que aquesta metodologia pot 

aportar. Seguint aquesta idea, és pel que considero que és necessari l’ús d’eines com el 

contracte. Obliga a avaluar la necessitat d’haver emprat un cercle per a solucionar la disputa, 

des de l’inici del conflicte, fent un anàlisi intrapersonal sobre com ens hem sentit i adoptant 

una visió empàtica en el moment que som conscients del que les nostres accions han causat 

en un altra.  

 

L’empatia es demostra en el moment que l’ofensor accepta o està disposat a dur a 

terme accions per a restaurar el mal que a comés, però penso que també la demostra la 

víctima en prendre consciència sobre com es sent el primer. Aquest no es sent bé amb la seva 

forma d’actuar, i acceptar les seves disculpes de la forma en la que s’acordi (a vegades, un 

petit gest demostra més que demanar perdó), compromet també haver-se posat en el seu lloc. 

Per a mi, aquest és el punt àlgid de les PR. No només significa ser capaç d’empatitzar amb 

l’altre, sinó que van més enllà. Es tracta de posar-te en la seva pell, de veure’s a un mateix en 

la mirada de l’altra i de sentir des de la seva ànima.  

 

Per altra banda, un dels principis de les PR és crear comunitat i reforçar la pertinença 

dins el grup. Tot i que cap dels autors faci menció a tasques que es poden emprar per 

aconseguir-lo, la meva proposta de la dinàmica de l’estrella es justifica en aquest principi. 

Segons el meu punt de vista, és imprescindible acabar els cercles, sobretot si han estat 

restauratius en comptes de diàleg, amb una activitat que visualment faci vorer als infants que 

som un tot. Cada un té el seu paper i si tots no treballem per aconseguir el mateix objectiu, 

això no serà possible.  

 

L’esquema que es mostra a continuació ve a clarificar quan és recomanable utilitzar 

una activitat o una altra, depenent de la natura del cercle que es realitzi a l’aula. Així, trobem 
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que en tractar-se de cercles de diàleg seria interessant aplicar activitats com l’arbre de les 

coses positives o et regalo un petó, dons ajudaran als infants a sentir-se part del grup i a veure 

com aporten el seu granet d’arena a la cohesió del mateix. Per tancar-los, proposo realitzar 

una dinàmica grupal del tipus d’estrella, per a que visualment comprovin el que s’intentava 

aconseguir amb les dues anteriors activitats. 

 

Si parlem de cercles restauratius, considero important marcar bé tant el principi com 

el final dels mateixos. A l’hora d’iniciar-lo, és recomanable tenir assolit un bon bagatge de 

vocabulari emocional, dons ajuda a la identificació dels sentiments propis i dels companys. 

Aquests es poden donar a conèixer a la resta del grup amb activitats com l’emocionòmetre i 

per descomptant, abans d’iniciar-lo, hem de deixar clares quines són les normes a seguir, i 

quins límits no es poden transgredir.  Realitzades totes aquestes activitats, el clima de l’aula 

ja serà l’idoni per començar amb el diàleg que ens permetrà arribar a la resolució del 

conflicte.  

 

Trobant-nos ja en un punt on les postures de les persones implicades s’han apropat i 

han arribat a un acord per a restaurar la relació, el diàleg es dona per acabat, però no el cercle. 

Aquí és on seria recomanable aplicar aquelles activitats destinades a reflexionar sobre què 

ens ha fet sentir el conflicte viscut (amb l’emocionòmetre, podrem comprovar com han 

canviat els nostres sentiments des de l’inici del cercle fins al final del mateix), es firmarà un 

contracte on les persones implicades directament es comprometen a realitzar els acords 

presos, però la resta de companys també tenen un paper fonamental dons són testimonis del 

que s’ha decidit. Per acabar i per les mateixes raons exposades anteriorment, un cercle 

restauratiu s’ha de donar per finalitzat amb un ritual que ens faci adonar-nos que cadascun és 

part d’un tot, i això ho aconseguirem amb dinàmiques com la de l’estrella.  
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Per acabar, m’agradaria fer una petita revisió sobre les fortaleses o debilitats que 

presenta la meva proposta, dons sóc conscient que l’experiència en la resolució de conflictes 

és el que et permet treure més profit a les PR, i jo experiència encara no en tinc gaire. 

REFLEXIÓ VERS LA MEVA PROPOSTA DE MILLORA 

FORTALESES DEBILITATS 

- Activitats fàcilment aplicables dins 

l’aula. 

- Totes les activitats respecten els 

principis de les PR 

- Les activitats tenen un objectiu 

comú: afavorir el sentiment de 

comunitat en tots els integrants de 

l’aula. 

- La proposta neix després d’haver 

estat experimentada parcialment 

en base a una primera 

implementació.  

- Proposta flexible i oberta a 

- Manca d’una gran diversitat 

d’experiències que serveixin com 

exemples a l’hora de plantejar la 

meva proposta.  

 

- Manca d’estudis  amb resultats 

observables que m’hagin orientat en 

la confecció de les activitats. 

COM APLICAR LA PROPOSTA

Amb cercles de 
diàleg

L'arbre de les 
coses positives

Et regalo un 
petó

Dinàmica 
d'estrella

Amb cercles 
restauratius

Abans d'iniciar-
lo

Aprenem el 
nom de les 
emocions

Emocionòmetre

Les normes del 
cercle

En acabar-lo

Emocionòmetre

Contracte 
d'acords

Dinàmica 
d'estrella
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Sent conscient de les febleses que pot mostrar la meva proposta es pel que no tanco la 

porta a futures revisions sobre la investigació que he portat a terme fins ara. 

 

 M’agradaria saber si a mida que s’apliquen cercles de diàleg per a tractar temes 

d’interès per a tota la classe, davalla el nombre de cercles restauratius aplicats. Crec que els 

cercles de diàleg, en tractar-se de moments d’intercanvi d’opinions per arribar a una finalitat 

per a tota la classe (decidir el tema del projecte, el lloc d’una sortida...) sense la càrrega 

emocional que tenen els cercles restauratius, resulten un entrenament de les habilitats 

personals que els ajudaren a construir-se com a ciutadans democràtics i respectuosos amb els 

altres. Aprenen a respectar les opinions dels demés, veuen quantes visions diferents hi ha 

sobre un mateix tema i guanyen assertivitat, és a dir, fan valer la seva veu sense fonyar la dels 

demés.  

Penso que quantes més aplicacions de cercles de diàleg es facin, més estratègies tenen 

els infants per a resoldre els conflictes parlant i fent-se entendre amb l’altra part, i per tant, 

possiblement el conflicte es solucioni sense necessitat d’arribar a necessitar un cercle 

restauratiu.  

 

Per acabar les meves reflexions, només em caldria fer menció com una recomanació 

general per a la pràctica i va dirigida als docents. Convido als mestres a que deixin un espai 

per al diàleg i per les PR a les seves aules, dons ajudaran a créixer als seus alumnes com a 

persones, amb unes fortes conviccions però amb les estratègies necessàries tant com per fer-

les sentir com per respectar les diferents a les seves. Aprendran a gestionar els conflictes d’un 

mode pacífic gràcies a la comunicació no violenta de la qual se’n fan ús les PR i sobretot, 

guanyaran habilitats com l’empatia i l’assertivitat, que els ajudaran a conviure feliços en 

societat.  

 

 

 

 

modificacions futures en base a 

experiències viscudes que m’ajudin 

a millorar-la.  
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ANNEX 1- MODEL DE CONTRACTE DELS ACORDS PRESOS 

 


