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PRESENTACIÓ DE LA GUIA
El conflicte és una part inherent, inevitable i necessària en la convivència de la família, l’escola, les organitzacions i les comunitats. El que diferencia les
persones i els grups no és tant el fet de tenir conflictes, sinó com s’afronten i transformen. Les pràctiques restauratives són una forma de convivència
que té com a objectiu ajudar els grups a construir relacions, i a funcionar junts, teixir en comunitat, així com a tractar els conflictes de forma que es
puguin restaurar les relacions, reparar els danys i assumir les responsabilitats a partir del diàleg. En aquesta guia s’ofereixen eines i recursos per a
implementar cercles restauratius en l’àmbit educatiu & comunitari. Les temàtiques que es proposen: cercles de prevenció de situacions de conflicte,
assetjament escolar, violència de gènere i cercles sobre llegats culturals.
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Descripció de LA guia
L’Associació Teixint Fils d’Emocions ARTIPAU i l’Associació Trebellos de
Mediación des de la mirada de les Pràctiques Restauratives i el llenguatge
artístic presenta una proposta metodològica a partir dels cercles restauratius i
l’art. A partir d’una estructura d’aplicació clara i processual s’ofereixen algunes
activitats i recursos pràctics per a la cohesió dels grups des de la perspectiva
de gènere, inclusió i sentit de pertinença amb l’objectiu de construir comunitats
educatives restauratives.

Aquesta guia treballa en paral·lel des de 3 nivells:
la presa de consciència del valor i la responsabilitat personal (eines de
prevenció i gestió emocional)
la vivència dels cercles en tot el seu procés com a impacte psicosocial
el contingut temàtic sobre el qual s’enfoquen els cercles: prevenció &
provenció, llegats culturals, prevenció de violència de gènere i
assetjament escolar

Aquesta guia pretén que docents/facilitadors puguin conèixer les nocions bàsiques
sobre les Pràctiques Restauratives i els cercles, i aprenguin continguts bàsics, eines i
dissenys de cercles (prevenció, llegats culturals, assetjament escolar, violència de
gènere) per a diferents destinataris i etapes educatives (docents, famílies, infantil,
primària, secundària, persones adultes) per implementar la mirada restaurativa a les
comunitats a través dels cercles, i educar en i per a la pau a partir de llenguatges
artístics.
Cada destinatari disposa d’una guia pràctica per a treballar amb els seus grups. La guia
es distingeix per colors per a facilitar la gestió dels cercles de prevenció adaptats a les
edats i als interessos de cada col·lectiu.
El professorat disposa de cercles per a reunions i claustres. Les famílies poden realitzar
cercles facilitats per docents al llarg del curs, així com els cercles dissenyats per a cada
etapa educativa, tenint en compte que es pot treballar amb persones adultes en espais
formals o informals des d’una mirada restaurativa i comunitària.

objectiUs De la guia
Oferir continguts bàsics i eines per abordar les Pràctiques Restauratives des dels cercles restauratius en l’àmbit educatiu i comunitari
Introduir l’enfocament restauratiu com a proposta innovadora per a millorar la convivència basat en el diàleg, l’escolta, la no-violència i la gestió positiva del conflicte
Reflexionar sobre com passar de la mirada punitiva a la mirada restaurativa per revisar els mètodes actuals emprats per a regular la convivència, i la importància de construir
noves formes de convivència des de la responsabilitat individual i col·lectiva a les aules / comunitats
Proposar cercles amb activitats, dinàmiques i accions transformadores als espais en què s’implementen, ja sigui amb grups, comunitats, espais educatius formals o no formals,
espais socials i/o comunitaris
Promoure la gestió positiva de la convivència per a construir comunitats que es puguin convertir en espais de seguretat, on totes les persones siguin i se sentin respectades,
incloses, escoltades i responsables
Fomentar la transformació de conflictes basant-se en el diàleg a partir dels cercles restauratius
Conèixer les característiques dels cercles per a comprendre el seu funcionament i integrar-los en la pràctica diària
Vivenciar aprenentatges significatius i continguts des de la perspectiva de la no-violència de gènere, assetjament escolar i prevenció de conflictes des de la mirada artística
Oferir disseny de cercles (modelatge) per a motivar facilitadors/docents a crear els seus propis cercles
Oferir eines per obrir espais en què docents, famílies i estudiants puguin comunicar-se amb llibertat des d’una escolta empàtica, sense judicis, per tal de generar un espai segur
i amb respecte per la diversitat
Potenciar la creativitat comunitària i el coneixement col·lectiu des de l’experiència de cercles amb activitats amb diferents llenguatges artístics: música, pintura, teatre, argila

introducció
Aquest treball presenta una “Guia pràctica educativa restaurART”: Comunitats Educatives Restauratives per a ser implementada en l’àmbit educatiu & comunitari
(centres públics i privats) adreçat als següents destinataris:
0. Presentació de la guia pràctica
1. Docents
2. Famílies
3. Ed. Infantil
4. Ed. Primària
5. Ed. Secundària
6. Ed. Persones Adultes
La guia de Pràctiques Restauratives ofereix eines a partir de tècniques de Pràctiques Restauratives centrades en els cercles restauratius. Proposem una mirada de
prevenció & provenció per a regular la convivència en espais educatius & comunitaris, fomentant la comunicació, l’escolta activa, la gestió de les emocions i la
transformació de conflictes. S’ofereix també el disseny de cercles de prevenció: llegats del món, assetjament escolar i no-violència de gènere.
Per a expandir les Pràctiques Restauratives i difondre la “Guia restaurART” proposem realitzar 2 sessions / 2h cadascuna de sensibilització en línia per a
docents/facilitadors que desitgin emprendre aquest camí. L’Associació Teixint Fils d’Emocions ARTIPAU i l’Associació Trebellos de Mediació des de la mirada
restaurativa i el llenguatge artístic presenta una proposta metodològica a partir dels cercles restauratius i l’art. A partir d’una estructura d’aplicació clara i
processual s’ofereixen alguns cercles amb activitats i recursos pràctics, per a la cohesió dels grups des de la perspectiva de gènere i el sentit de pertinença per tal
de construir comunitats educatives restauratives.
Aquesta proposta treballa des de:
La presa de consciència del valor i la responsabilitat personal
La mirada cap endins (eines de prevenció i gestió emocional)
La vivència de les pràctiques restauratives (convivència), des dels cercles restauratius i del treball de contingut temàtic sobre el que s’enfoca la guia de la cultura
(Galícia & Catalunya) prevenció, inclusió des de la perspectiva de gènere, la no-violència de gènere i l’assetjament escolar a partir de diferents llenguatges
artístics.
Aquesta guia pretén que docents/facilitadors puguin conèixer les nocions bàsiques sobre les pràctiques restauratives i els cercles, i aprenguin continguts bàsics,
eines i dissenys de cercles de diferents etapes educatives per a educar en i per la pau a través de l’art des de llurs espais educatius/comunitaris. Es realitzen tallers
de 4 hores de sensibilització i un primer acostament a les pràctiques restauratives. En paral·lel, es demana als participants que desenvolupin una intervenció amb els
seus grups de referència i que duguin a la pràctica els continguts compartits al llarg de les sessions. Aquesta formació es dirigeix a mestres de primària, docents de
secundària, monitors, educadors, dinamitzadors comunitaris i membres d’entitats vinculades al món de l’educació formal i no formal.

* PROVENCIÓ: provenir significa proveir les persones i els grups de les aptituds necessàries per afrontar un conflicte. La provenció es diferencia de la prevenció de
conflictes en que el seu objectiu no és evitar el conflicte sinó aprendre a afrontar-lo.

RECOMANACIONS D’ÚS
L’Associació Teixint Fils d’Emocions ARTIPAU i l’Associació Trebellos de
Mediació des de la mirada de les practiques restauratives i el llenguatge
artístic presenta unz proposta metodològica dels cercles restauratius i
l’art. Es recomana assistir a la capacitació de la presentació de la guia i
sensibilització
de
implementació.

les

pràctiques

restauratives

per

a

la

seva

Cada destinatari té una guia restaurART amb el disseny de cercles
adaptats a cada etapa educativa. La guia 0 és la presentació general de
la guia amb el contingut bàsic/teòric de les pràctiques restauratives i
els cercles.
0. Presentació de la guia
1. Docents
2. Famílies
3. Educació Infantil
4. Educació Primària
5. Educació Secundària
6. Persones Adultes

Cada guia restaurART té dissenys de cercles amb apartats:
Fase inicial
Cercles Prevenció
Cercles Prevenció Assetjament Escolar
Cercles Prevenció Violència de Gènere
Vídeos & Annexos
Les facilitadores poden adaptar els temps i continguts de les activitats
proposades en funció de les característiques del grup.
Al final de la guia se citen les publicacions, pàgines web i un llistat de
vídeos per a dissenyar nous cercles.
Poden posar-se en contacte amb nosaltres per a rebre la capacitació
que es dirigeix a mestres de primària, docents de secundària, monitors,
educadors, dinamitzadors comunitaris i membres d’entitats vinculades
al món de l’educació formal i no formal.

metodologia

.
La guia educativa està dissenyada per a ser implementada en diferents destinataris i etapes educatives. Docents. Famílies. Educació Infantil. Educació
Primària, Educació Secundària i Educació per a persones adultes. Per al desenvolupament de cadascuna d’aquestes etapes oferim a la persona
facilitadora/professora els següents materials: presentació de diapositives per a la faciitació de com funcionen els cercels restauratius en la presentació de

la guia, conceptes clau per consolidar alguns continguts sobre pràctiques restauratives i el disseny dels cercles amb activitats de prevenció, assetjament
escolar, violència de gènere i cultures del món, il·lustrats a través de contes, vídeos i obres d’art. Es recomana emprar un diari per a enregistrar les
experiències de la implementació dels cercles perquè qui faciliti el cercle l’empri al llarg o al final de cada sessió per a registrar els esdeveniments més
importants (reflexions fetes pels participants). Proposem que en la realització de cadascuna de les sessions es brindin les següents consignes: parlar sense
jutjar-nos, respectar aquest espai com un lloc de confiança i confidencialitat, expressar-se en primera persona, emprar l’objecte usat per al cercle de paraula
com un micròfon, respectar els torns d’escolta i de paraula.

Pràctiques Restauratives

¿QUÈ SÓN LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES? ORIGEN
L’enfocament restauratiu té els seus orígens en la justícia restaurativa, la qual es
remunta a tradicions molt antigues i pràctiques ancestrals i indígenes emprades en
les cultures d’arreu del món, des dels nadius americans i la primera nació canadenca
fins les cultures sud-americanes, centreamericanes, africanes, asiàtiques, celtes,
hebrees, àrabs i moltes d’altres.
En aquestos pobles l’aplicació de la justícia així com la resolució de conflictes eren
d’interès comunitari, de forma que, quan un dels membres del grup cometia una
infracció segons l’ordre establert, s’empraven pràctiques de diàleg i de sanació i
s’oferia un espai de trobada a tots els que tenien relació amb el fet perquè poguessin
prendre part com a subjectes actors en la solució del conflicte.
D’aquesta manera, les ensenyances i tradicions tribals sintetitzen l'aplicació de la
justícia restaurativa, atorgant-li una dimensió cultural i abraçadora que no se centra
només en el fet, sinó en el mal provocat i en les relacions.
(*Schmitz, 2018)

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
Guia educativa: Con-vivencia Comunidades
Restaurativas& Transformadoras
https://www.teixintfilsdemocions.com/
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Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/
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ORIGEN PRÀCTIQUES RESTAURATIVES
L’any 1974, Mark Yantzi, oficial de llibertat condicional, va organitzar una reunió entre dos adolescents
i llurs víctimes, després d’una sèrie d’actes de vandalisme, amb l’objectiu que acordassin una reparació.
La resposta positiva de les víctimes va culminar en el primer programa de reconciliació víctimainfractor a Kitchener, Ontario, Canadà, amb el suport del Comitè Central Mennonita i en col·laboració
amb el departament de llibertat condicional local.
Aquestes pràctiques tenen el seu origen en l’anomenada justícia restaurativa, una forma de veure la
justícia penal que posa l’èmfasi en la manera com el delicte danya les relacions entre les persones que
viuen en una comunitat. Com a contraposició a la justícia retributiva, centrada a aclarir quin és el
culpable i posar-li una sanció, la justícia restaurativa cerca reparar el dany i restaurar les relacions, ja
que es basa en el respecte a la dignitat de totes les persones afectades pel delicte i perquè es
prioritza el tractament de les necessitats dels participants (Braithwaite, 2002).
Així doncs, la víctima i la comunitat tenen un paper central en la resolució del conflicte, per això es
proposa una reunió restaurativa. L’objectiu d’aquesta trobada és que tots els que s’han vist afectats pel
delicte es reuneixin i puguin dialogar, prendre consciència del que ha passat, de les causes i de les
conseqüències, així com proposar mesures que reparin el mal causat i reintegrin l’infractor a la
comunitat (Zehr i Mika, 1997; Pranis, Stuart i Wedge, 2003).
Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
Guia educativa: Con-vivencia Comunidades
Restaurativas& Transformadoras
https://www.teixintfilsdemocions.com/

Pràctiques Restauratives

Càstig retributiu versus Disciplina restaurativa
Càstig retributiu
Cerca la penalització i “donar
exemple”
Estigmatitza el culpable
Se centra en el passat
De vegades és arbitrari
Causa dolor
Promou la submissió, però no
pas la responsabilitat
És un recurs fàcil i ràpid
No sol generar canvis en la
conducta i empitjora les
relacions

Pràctiques Restauratives una alternativa al càstig
https://vimeo.com/378286601?ref=em-share

Disciplina restaurativa
Cerca reparar i recuperar el benestar
Accepta la persona i rebutja l’acte
Mira el present i el futur
Es relaciona amb una norma necessària
per a conviure
Afavoreix el benestar
Promou la responsabilitat, la implicació
i el compromís
És un procés educatiu que vol temps
Impulsa el canvi desitjat i la capacitat
d'autoavaluació

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
https://www.teixintfilsdemocions.com/

JUSTÍCIA PENAL

JUSTÍCIA
RESTAURATIVA

DELICTE

Infracció norma escrita

Conflicte, dany a la persona i a
les relacions

RESPONSABILITAT

Individual

Individual i social

CONTROL

Sistema penal

Comunitat

PROTAGONISTES

Infractor - Estat

Víctima - victimari. Comunitat

PROCEDIMENT

Judicial. Valora càstig infringit

Diàleg. Valora quant dany és
reparat

FINALITAT

Provar delictes
Establir culpables
Aplicar càstigs

Resoldre conflictes
Assumir responsabilitats
Reparar el dany

Reflexionem sobre el model punitiu
En cercle dialoguem!

“Al cap de les persones hi

Ens col·loquem totes en cercle.
Tenim un objecte per parlar: el que el té parlar i la resta escolta amb respecte.
L’objecte va passat al voltant del cercle.
Hi ha una persona que facilita i formula les preguntes:

ha l'enfocament punitiu
però no pas al cor”
Maria Carme Boqué

1- Què significa o què penses quan escoltes aquesta frase?
2- Algun cop t’has qüestionat l’efectivitat dels càstigs?
3. Quina opció proposes en lloc dels càstigs?
3- Reflexió en cercle (aprofundiment): en grups de 4 ens preguntem com passar
del model punitiu al model restauratiu.
4- Què t’enduus d’aquest cercle?
Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTiPAU)
https://www.teixintfilsdemocions.com/
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ESPECTRE DE LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES
Com les posem en pràctica?
INFORMAL

Declaracions afectives
Expressar el que sentim
desenvolupa l’empatia del grup. El
grup aprendrà que ens hi
preocupem i emocionem quan els
va bé.
S’empren per a reconèixer l’èxit, el
bon treball, la col·laboració o una
altra conducta desitjada.
Si es tracta d’indicar conductes
negatives les declaracions afectives
en privat són més efectives.
Referir-se a la conducta i no a la
persona.
Implica tenir expectatives positives
de la seva conducta.

FORMAL

Preguntes afectives
1.Quan es qüestiona una conducta:
perquè les persones analitzin el que van
fer, llurs pensaments, que prenguin
consciència de la seva conducta i que
pensin com reparar.
Què ha passat?
En què estaves pensant quan va
passar?
Què has pensat de llavors ençà?
A qui ha afectat el que ha passat?
De quina manera els ha afectat?
Què penses que has de fer perquè
les coses quedin bé?
2. Per ajudar els que s’han vist
afectats: perquè avaluïn l’impacte que
els fets els van provocar, que identifiquin
què és el que més els va afectar i què
han de mester perquè les coses quedin
bé.

Reunió espontània
Són reunions informals, que es
donen en el moment en què
s’esdevé algun incident negatiu.
L’objectiu és encarar un problema
abans que creixi i resoldre’l
ràpidament.
Dona l’oportunitat d’expressar
activament els sentiments i que les
persones pensin en l’impacte de la
seva conducta i com poden resoldre
llurs conflictes.
S’empren les preguntes afectives.

Cercle restauratiu
Pautes
Ubicació en cercle
Es planteja una pregunta
Cadascú intervé per torns
Tothom escolta la resta
Ningú no pot interrompre
Es pot emprar un objecte simbòlic
que indica qui té la paraula
Tot això genera un ambient de
respecte notable
Per a què serveixen en un centre
educatiu
A l’inici del dia / classe
En acabar el dia / la classe
Per establir les normes de l’aula
Per treballar continguts acadèmics
Per revisar o fixar metes
acadèmiques o compromisos
Per tractar i resoldre problemes de
conducta

Reunió formal
Tipus:
Reunió restaurativa
Reunió de grup familiar
Ambdues requereixen passar per
quatre fases
1. Determinar l’aplicabilitat del cercle
2. Preparar els participants i les
condicions concretes
3. Dur a terme la reunió del cercle
passant pels 4 moments: introducció,
creació de confiança, parlar sobre el
tema, les solucions, el tancament
4. Seguiment

ORIGEN DELS CERCLES
El principal origen és tot el coneixement
ancestrat i la cosmovisió dels pobles originaris
de tot le món, com els estatunidencs, els maoris
d’Austràlia. Una visió profundament
comunitària i arrelada a l’entorn natural, que
entent les relacions com un aspecte fonamental
per a la vida i la sostenibilitat. Els conflictes es
tractaven des d’una mirada comunitària, a
partir de diferents pràctiques com el Cercle i
l’ús del Bastó de la Paraula.

A partir dels 70 en el marc de la justícia restaurativa
sorgeixen les primeres experiències amb l’aplicació
dels cercles al Canadà i als Estats Units de la mà de
l’Església Mennonita i a Nova Zelanda i Austràlia, arran
de la revalorització dels sitemes de justícia tradicionals
maoris. I el 1977 neix l’Institut Internacional per a les
Pràctiques Restauratives (IIRP) que amplia el
coneixement i la pràctica de la justícia restaurativa a
d’altres àmbits i dona forma a un conjunt de
pràctictiques restauratives.
.
Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

Cercles restauratius

QUÈ SÓN ELS CERCLES RESTAURATIUS?
Els cercles són un element bàsic en el repertori de les pràctiques restauratives, sobretot per a
fomentar la participació, el coneixement i la cohesió entre els membres del grup. Fomenten una
forma de ser i de relacionar-se grupalment, que afavoreix l'apoderament individual i col·lectiu amb
sentit de pertinença a la comunitat.
Els cercles provenen de les tradicions dels pobles indígenes, són processos que es basen en la igualtat
entre els participants i el principi de compartir el poder entre ells en lloc de tenir poder sobre la resta.
És tant un retorn a la nostra forma original de comunitat, com una altra manera de crear una nova forma
de comunitat. NO estem reinventant el cercle, només estem redescobrint un antic procés de milers d’anys
que mantingué la comunitat humana junta i en modelà el curs.

Creen un espai segur que agrupa les persones per al diàleg, l’intercanvi social i la recerca de solucions
per a prevenir i gestionar tensions i conflictes, sota un esquema de construcció conjunta de principis i
valors.
Contribueixen a fomentar la lliure expressió de sentiments i l’intercanvi de visions i d’opinions, i permeten
desenvolupar la capacitat d’escoltar activament l’altre i aprendre a ser concisos, explícits i respectuosos
quan parlem.

Si existeix un
conflicte
obert..

QUAN PODEM EMPRAR ELS
CERCLES?

Si tot va bé

Per treballar la
prevenció

Per a treballar la
provenció
(proveïm d’eines
per a transformar
conflictes)

En cas de manca
de sintonia dins un
grup

Cohesió grupal
Sentit de pertinença
Si s’observa un
deteriorament
de la
convivència

Si cal compartir i
abordar dificultats

Escala de provenció:
presentació, coneixement,
confiança, estima,
comunicació, presa de
decisions

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

COMUNICACIÓ

ENFOCAMENT PROACTIU
Accions que generen comunitat,
relacions, respecte, responsabilitat
ENFOCAMENT PROVENTIU
Provenir significa proveir les persones i els grups de les aptituds necessàries per afrontar
un conflicte.
La provenció es diferencia de la prevenció de conflictes en el fet que el seu objectiu no és
evitar el conflicte sinó aprendre com afrontar-lo.
La provenció ha de treballar-se de forma gradual, des dels aspectes més superficials als
més profunds d’una mateixa persona i de la relació amb les altres persones.

C

ONFIANÇ
APRECI

CO

MIRADA RESTAURATIVA & PROVENCIÓ
https://www.teixintfilsdemocions.com/

ENFOCAMENT PREVENTIU
Accions preventives centrades en el problema

A

Restauratives & Transformadores

ENFOCAMENT REACTIU
Accions per a solucionar /
reparar un dany, un conflicte

NEIXEME

NT

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
Guia educativa: Convivència Comunitats

COOPERACIÓ
PRESA DE DECISIONS

PRESENTACIO
Activitats de provenció
https://escolapau.uab.cat/provencion/

Treballar des del SENTIR, OBSERVAR, TRANSFORMAR.

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
https://www.teixintfilsdemocions.com/

5
PRINCIPIS
MIRADA RESTAURATIVA
PER BELINDA HOPKINS

PRINCIPI 1

PRINCIPI 2

Cada persona té el
seu propi i valuós
punt de vista.

Els pensaments
influeixen en els
sentiments i ambdós
en les accions.

PRINCIPI 4

PRINCIPI 3
Pensar qui pot haver
estat afectat per les
nostres accions
desenvolupa empatia i
consideració.

Quan les necessitats
estan cobertes, les
persones poden
donar el millor de si
mateixes.
Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

PRINCIPI 5
Les persones afectades
per un problema o
conflicte són les que
estan en la millor posició
per donar-li resposta.

PRINCIPIS & PREGUNTES RESTAURATIVES
1. Perspectives úniques i valuoses
Percepcions personals i igualment valorades

Què ha passat des del teu punt de vista?

2. Els pensaments influeixen en els sentiments i
ambdós en les accions.

Què pensaves i què senties en aquell moment? I de
llavors ençà?

3. Empatia i consideració envers les altres
persones

A qui ha afectat i com?

4. La identificació de les necessitats ve abans que
la identificació de l’estratègia per satisfer-les

Què necessites perquè les coses se solucionin i
tothom pugui avançar?

5. Responsabilitat col·lectiva pels actes i llurs
conseqüències

Com pots (podem) donar resposta a aquestes
necessitats (entre totes i tots)?
Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

QUINS TEMES ABORDAR?
CERCLES
PROACTIUS

CERCLES
REACTIUS

Poden abordar temes com: la
convivència, els valors i els drets,
el bon tracte, l’educació sexual, la
igualtat d’oportuniats, inclusióexclusió?, la igualtat de gènere,
els estudis…
Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

Convenen quan s’ ha
esdevingut qualque
incident: coses
desaparegudes, la
impuntualitat reiterada,
tasques lliurades mal fetes i
amb retard, xafarderies i
rumors, competència i
enveja, creació de grups de
poder, etc.

Per aprofundir: què és el conflicte,
pau positiva, no-violència, actituds
enfront del conflicte i provenció et
recomanem descarregar aquesta
guia educativa

DESCÀRREGA
GRATUÏTA

Gràcies per compartir amb nosaltres l'impacte de la guia
un cop l'hagis posat en pràctica. La teva opinió és molt https://www.teixintfilsdemocions.com/guias-educativas-2/
important per continuar elaborant noves guies educatives
per treballar a les aules/comunitats.
Tel/Whatsapp: +34 657 241 971
teixintf@gmail.com
https://www.teixintfilsdemocions.com

FUNCIÓ DELS CERCLES
Cercles proactius
o de diàleg

CREAR / TEIXIR COMUNITATS &
DESENVOLUPAR RELACIONS,
COHESIÓ SOCIAL
DIVERSITAT & RECONEIXEMENT
PROVENCIÓ & PREVENCIÓ
COMUNICACIÓ
TRANSFORMADORA

Cercles reactius o
restauratius

Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

PROCESSOS COMUNITARIS &
PREVENTIUS
RESPONDRE A CONDUCTES
INDEGUDES
PROBLEMES
CONFLICTES
RESTAURAR DANYS
ASSUMIR RESPONSABILITATS

TESTIMONI ESTUDIANT 12 ANYS

Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

CARACTERÍSTIQUES
Es poden desenvolupar
en iniciar o finalitzar
una activitat, o un
període de temps, per
exemple en començar
el dia o en acabar la
setmana.
També podrà tenir com
a objecte l’evitació de
futurs conflictes.

CERCLES
PROACTIUS
O DE DIÀLEG

Estan dirigits a
conformar o consolidar
una comunitat o grup
mitjançant la millora
del coneixement mutu.

Propicien l’intercanvi
entre tots els membres
amb l’objectiu que
tothom es pugui conèixer
millor.
Brinden un espai per
expressar idees,
sentiments, estats d’ànim
i per generar confiança i
entesa.

Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

TESTIMONI PROFESSORA EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

TESTIMONI ESTUDIANT 12 ANYS

Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

MISSATGE JO - MISSATGE TU (CNV)
La Comunicació No-Violenta (Rosenberg) és una manera d’expressar-se i de dialogar que facilita la comprensió entre les persones.
.
Un aspecte que treballa és la identificació de sentiments i necessitats.

QUAN Quina situació ens afecta. (Conducta o actitud que et molesta)
EM SENT Quins sentiments ens provoca aquesta situació. (Com descrivim els
sentiments, sentiments que ens genera)
PERQUÈ Ens afecta d’aquesta manera. (Manifestem necessitats humanes, efectes que
té en el teu dia a dia una determinada conducta / actitud)
I M’AGRADARIA Manifestem el que volem amb assertivitat. (Petició, què demanem a
l’altra persona, vies positives per a la solució, NO EXIGÈNCIA)
Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

MISSATGE EN PRIMERA PERSONA

PETICIÓ
NECESSITAT

SENTIMENT

NO

JUDICI

OBSERVACIÓ

Font : Comunicació No violenta, Una actitud i un llenguatge de pau
Generalitat de Catalunya

Font : Comunicació No violenta, Una actitud i un llenguatge de pau
Generalitat de Catalunya

ELS QUATRE COMPONENTS DE LA COMUNICACIÓ NO VIOLENTA
Observació

Poder observar
una situació, el
que fan i diuen
els altres i no
incorporar judici
ni avaluació.

Sentiment Necessitat
Després de
realitzar
aquesta
observació,
comprovem
com ens
sentim.

Ara relacionem
aquests
sentiments
amb les
nostres
necessitats i
veiem quines
guarden
relació.

Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

Petició
És el que
demanem des
de la
necessitat
sense
exigència a
l’altra persona
per a enriquir
la vida
d’ambdós.

Cercles de diàleg & restauratius

COM FUNCIONEN ELS
CERCLES?

Emprem un objecte simbòlic que ens ajudarà a
regular la comunicació dins del grup. La persona
que subjecta l’objecte del diàleg és qui té el torn
de paraula en aquell moment, el grup ha de
prestar atenció. L’objecte passarà per tot el
cercle. El silenci és una opció vàlida.
La comprensió mútua s’aconsegueix a través del
diàleg profund i amb aquesta finalitat tant
l’escolta com l’expressió a través de la parla són
molt importants. Cada cercle té un propòsit
específic que es transmet al grup a través d’una
pregunta o tema. Aquesta es presenta al principi
del cercle i es pot anar recordant, per ajudar a
enfocar-la, si cal.

Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

QUIN OBJECTE PODRÍEM EMPRAR EN AQUEST GRUP?

Cercles de diàleg

COM IMPLEMENTAR ELS CERCLES RESTAURATIUS AL NOSTRE GRUP?
Creen un espai segur que agrupa les persones per al diàleg, l’intercanvi social i la recerca de
solució per a prevenir i gestionar tensions i conflictes, construcció conjunta de principis i valors.
Fomenten la lliure expressió de sentiments i l’intercanvi de visions i opinions i permeten
desenvolupar la capacitat d’escoltar activament l’altra persona i aprendre a ser concisos,
explícits i respectuosos quan parlem. Aprenentatge de l’escolta atenta i empàtica.

Cercle inicial

Important - Preparar els cercles

Ens col·loquem totes en cercle
Tenim un objecte per parlar: el que el té parla i la resta escola amb respecte
L’objecte es va passant al voltant del cercle
Hi ha una persona que facilita i formula alguna d’aquestes preguntes o les que consideri adients per al grup:
TRIA UNA PREGUNTA
1. Si fossis un animal, què t’agradaria ser i per què?
2. Què t’agradaria que passés avui?
3. Quin personatge de conte, història…t’agradaria ser?
Institut Euclides. Pineda de Mar 2020
4. Si fossis un heroi o una heroïna, quins poders t’agradaria tenir?
Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
5. Avui em sent com el sol perquè sent alegria (fenomen meteorològic / com em sent).
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
6. Penso en una persona que m’ha fet un favor i vull donar-li les gràcies.
https://www.teixintfilsdemocions.com/

PREGUNTES PER A CERCLES
Cercles de diàleg

La pregunta indica el propòsit del cercle. És important pensar quina és la pregunta adequada, és
clau per a enfocar el cercle
Comparteix una qualitat que més admires d’una persona.
Quin personatge històric t’agradaria ser i per què?
Què és el millor que saps fer i per què?
Alguna cosa que t’agradaria millorar de la teva persona.
Alguna cosa que et fa sentir feliç.
Quan va ser la darrera vegada que vas fer quelcom
per primera vegada?
Una rosa i una espina
Com et sents ara a partir d’un color?
Una dona que ha marcat la teva vida.
Una persona a qui vulguis agrair-li alguna cosa que ha fet per tu.
Una experiència que no oblides i recordes sovint.

Algunes idees per a seleccionar
la pregunta adequada:
És rellevant per a les persones presents?
Tenc interès a saber la resposta?
Si crec que ja sé la resposta que donaran, potser
hauria de triar una altra pregunta.
És una pregunta incitadora i motivadora? Fa
ganes respondre-la?
És una pregunta oberta que dona peu a
respostes genuïnes, més enllà d’un sí o d’un no?
És clara? S’entén?
Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/
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Brinden
l’oportunitat de
parlar i d’escoltar
les veus de totes les
persones presents.
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Cercles de diàleg & restauratius
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QUÈ ENS OFEREIXEN ELS
CERCLES
Permeten a les
persones contar
totes les seves
històries i oferir les
seves pròpies
perspectives.

Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

“Jo soc una persona a qui li costa
controla-se i quan faig els cercles és
veritat que et quedes més tranquil i
alleujat i m’ha ajudat a saber que no
s’ha d’actuar des de la violència, que hi
ha més solucions a més de la violència.”

TESTIMONI ESTUDIANT 12
ANYS

Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

TESTIMONI PROFESSORA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ESO. BARCELONA

Cercles de diàleg & restauratius

ON PODEN EMPRAR-SE?
ASSOCIACIONS

FAMÍLIES

ESCOLES

EMPRESES

ORGANITZACIONS

INSTITUCIONS
Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

COMUNITATS

Cercles de diàleg

ENFOCAR ELS CERCLES DE…
Inici (com estàs avui, un menjar que t’agrada,…)
Cloenda (alguna cosa que t’ha agradat, sorprès o has après avui)
Formació de grup (activitats per a conèixer-nos millor, per a expressar
sentiments)
Normes d’aula (quines coses fan que puguem conviure millor, com ha anat
el compliment de la norma…)
Valoració del grup (coses que estan funcionant, coses que es poden
millorar…)
Metes personals (alguna cosa que et proposes per aquesta setmana, com
va ser el que et vas proposar la setmana passada)
Proactius (com hauríem d’actuar si ens posem nerviosos, si no surt el
treball, si no sabem com fer alguna cosa…)
Petits conflictes (què ha passat, com ens sentim quan algú es riu de
nosaltres, quan algú no fa el treball, quan ens renyen…)
Font: Vicenç Rul.lan
Cercles d’amics…

Cercles de diàleg restauratius

TIPUS DE CERCLES

CERCLE SEQÜENCIAL

CERCLE NO
SEQÜENCIAL
Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

PEIXERA

TIPUS DE CERCLES

CERCLE SEQÜENCIAL

Ofereix l’oportunitat a cada participant del cercle
poder expressar-se i que la seva veu sigui escoltada
pels altres. Cadascú té el seu temps per a intervenir.
La persona facilitadora fa una pregunta o planteja
una situació o un tema de discussió i la resta de
participants va responent cadascú per torns, de la
dreta a l’esquerra o a la inversa. Si s’usa un objecte de
diàleg, aquest es passarà de persona en persona per
a indicar qui té la paraula en aquest moment.
AJUDA A CONÈIXER-NOS
ENFORTEIX VINCLES
INICIAR O TANCAR UNA
ACTIVITAT
Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

MONITOREJAR L’ESTAT DEL
GRUP
ABORDAR UN TEMA O UNA
SITUACIÓ

TIPUS DE CERCLES

CERCLE NO
SEQÜENCIAL

És un cercle que es desenvolupa de forma més lliure.
Encara que també aquest tipus de cercles ofereix
l’oportunitat a tothom d’expressar-se, només ho faran
les persones que desitgin fer-ho, sol·licitant prèviament
la paraula, aixecant la mà. La conversa es va
desenvolupant passant la paraula d’una persona a una
altra, sense ordre específic. D’aquesta manera, parlen
solament les persones que han de dir o compartir
quelcom amb el grup.
AVALUAR UNA ACTIVITAT
ABORDAR TEMES ESPECÍFICS
COMPARTIR CONEIXEMENTS I
EXPERIÈNCIES

PROMOURE REFLEXIONS I
APRENENTATGES
REALITZAR UNA PLUJA
D’IDEES
Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

TIPUS DE CERCLES

LA PEIXERA

És un tipus de cercle que convé particularment quan
integra un nombre elevat de participants, major a 35
persones. La peixera és constituïda per dos cercles. Un
cercle interior, que s’anomena “cercle actiu”, i un cercle
exterior que envolta el cercle interior, que s’anomena el
“cercle dels observadors”. El cercle interior pot
funcionar com un cercle seqüencial o no seqüencial i té
la peculiaritat de tenir una cadira lliure (buida) a dins.
Aquesta cadira permet que un participant del cercle
exterior (observador) pugui, en un moment donat,
aixecar-se per seure en aqueixa cadira, expressar el
que té a dir i, llavors tornar al seu lloc d’origen, deixant
de nou la cadira lliure perquè un altre participant del
cercle exterior pugui, si ho desitja, acostar-se i
compartir el seu punt de vista també.
Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

ROL DE LA PERSONA FACILITADORA
Durant la facilitació d’un cercle, la persona facilitadora ha de procurar:
Fer de model
Generar confiança
Crear un ambient segur
Acceptar les diferents posicions i interessos
Mantenir l’enfocament i motivació
Vetllar pel benestar dels integrants del cercle
Acceptar i incloure les diferències ètniques i culturals
Emprar rituals
Usar un objecte per al diàleg
Font: Jean Schmitz

Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Casa per la pau. Casa Flors Sirera. Manresa
https://www.teixintfilsdemocions.com/

ESTRUCTURA I DISSENY DEL CERCLE:
COM EL FEM?
Espai de ritual, preparació espai & cercle del grup, activitats prèvies

RONDA D’INICI
Una pregunta senzilla, amb
l’objectiu de rompre el gel,
conèixer-nos millor i fomentar la
complicitat

D IN ÀM ICA P ER A
M ESC LAR-S E
Activitat recreativa que ens fa
canviar de lloc, per tant
treballem amb noves persones.

T EMA O A CTIVITA T
PRINCIPAL
Preguntes de continguts acadèmics
& reflexius que promouen el
pensament crític. Es poden emprar
dinàmiques 1, 2, 4, construcció de
coneixement col·lectiu.

D INÀMICA
E NERG ITZA NT
Un joc que ens fa riure, carregar
bateries i que ens uneix una
mica més. Moviment i alegria.

ÉS IMPORTANT PREPARAR ELS CERCLES,
LES PREGUNTES I COM FACILITAR-LOS

RONDA DE
TANCA ME NT
És molt important recollir què
ha passat al cercle. Una
pregunta de valoració: alguna
cosa que m’enduc, o que m’ha
agradat o que he après.

Font:Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats R
estauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

CERCLES DE DIÀLEG
Estructura: parts d’un cercle de diàleg (Belinda Hopkins)
Pregunta inicial: rompre el gel, fer
una rialla
[Ens mesclem]: canviar la persona
que tenim a devora
Preguntes del tema que volem
tractar: la part llarga
[Energitzant]: per a moure’ns una
mica i carregar piles
Cloenda: tancament i avaluació

Font: Convivèxit
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FEM MEMÒRIA

ACTITUD PREVENTIVA & PROVENTIVA I RESTAURATIVA
Actitud cooperativa i restaurativa
Responsabilitzar-me de comunicar-me de forma no-violenta
Centrar-me en necessitats i no en posicions. Cuidar les persones i
afrontar els problemes
Estar disposada a discrepar i que discrepin amb mi
Obertura a reconèixer qui és diferent superant estereotips
Disponibilitat a empatitzar amb l’altra persona i canviar la meva
percepció
Actitud permanent d’aprenentatge
Actitud oberta per a crear noves possibilitats i expressions
artístiques individuals i col·lectives

L’actitud és una petita cosa que
marca una gran diferència

Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU)
Guia educativa: Convivència Comunitats
Restauratives & Transformadores
https://www.teixintfilsdemocions.com/

1.EDUCACIÓ DOCENTS

CERCLES

2.EDUCACIÓN FAMÍLIES
3.EDUCACIÓ INFANTIL
4.EDUCACIÓ PRIMÀRIA
5.EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
6.EDUCACIÓ PERSONES ADULTES

CERCLES

EDUCACIÓ DOCENTS
Frase inicial
Cercles Prevenció:
-Cercles Llegats del món
-Cercles Prevenció assetjament escolar
-Cercles Prevenció violència de gènere
Vídeos & Annexos

Pr

EDUCADORS DOCENTS / FACILITADORS

ió

ovenc

Llegats
culturals

Temps
Objectius

Ronda inici
Mescla
Tema /Activitat
principal
Dinàmica
energitzant

Ronda final

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

Títol del cercle
50 min /2 sessions

Destinatari

Docents

Materiales

Objecte de diàleg, DIN-A4

Pr

EDUCADORS DOCENTS / FACILITADORS

ió

ovenc

Llegats
culturals

Activitat
principal

Adaptacions &
Annexos

Associación Trebellos de
Mediacion

Desenvolupament de l’activitat principal

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Vídeo

Vídeo danès que ens
recorda com és de
fàcil encasellar les
persones
https://www.youtube.com/watch?v=QbhsNfy7JZ8

Pr

ió

evenc

Assetjament
Escolar
Temps

EDUCACIÓ INFANTIL

Objectius

Ronda inici
Mescla
Tema /Activitat
principal
Dinàmica
energitzant

Ronda final

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

Títol del cercle
50 min /2 sessions

Destinatari

Educació Infantil

Materials

Materials - Objecte de diàleg, DIN-A4

Pr

ió

evenc

Assetjament
Escolar

EDUCACIÓ INFANTIL

Activitat
principal

Adaptacions &
Annexos

Associación Trebellos de
Mediacion

Desenvolupament de l’activitat principal

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Vídeo

Doll Test - Els efectes
del racisme en els
infants (ESP)
https://www.youtube.com/watch?v=qGDvt4yKTiM

Pr

ió

evenc

VIOLÈNCIA
de génere
Temps

EDUCACIÓ INFANTIL

Objetcius

Ronda inici
Mescla
Tema / Activitat
principal
Dinàmica
energitzant

Ronda final

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

Títol del cercle
50 min /2 sessions

Destinataris

Educació Infantil

Materials

Objecte de diàleg, DIN-A4

Pr

ió

evenc

VIOLÈNCIA
de génere

EDUCACIÓ INFANTIL

Activitat
principal

Adaptacions &
Annexos

Associación Trebellos de
Mediacion

Desenvolupament de l’activitat principal

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Vídeo
Dóna-li una bufetada!
Reaccions dels infants
https://youtu.be/Rn4PVsKXE5k

CERCLES

EDUCACIÓ FAMILIAR
Frase inicial
Cercles prevenció:
- Cercles Llegats del món
-Cercles Prevenció assetjament escolar
-Cercles Prevenció violència de gènere
Vídeos & Annexos

EDUCADORS DOCENTS / REUNIONS FAMÍLIES

Pr

ió

evenc

LLEGATS
CULTURALS

Temps
Objetius

Ronda inici
Mescla
Tema /Activitat
principal:
Dinàmica
energitzant
Ronda final

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

Títol del cercle
50 min /2 sessions

Destinataris

Docents

Materials

Objecte de diàleg, DIN-A4

Pr

EDUCADORS DOCENTS / REUNIONS FAMÍLIES

ió

evenc

LLEGATS
CULTURALS

Activitat
principal:

Adaptacions &
Annexos

Associación Trebellos de
Mediacion

Desenvolupament de l’activitat principal

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Vídeo

Vídeo danès que ens
recorda com és de
fàcil encasellar les
persones
https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg

CERCLES

EDUCACIÓ INFANTIL
Frase inicial
Cercles prevenció:
- Cercles Llegats del món
-Cercles Prevenció assetjament escolar
-Cercles Prevenció violència de gènere
Vídeos & Annexos

Pr

ió

evenc

LLEGATS
CULTURALS

Temps

EDUCACIÓ INFANTIL

Objetius

Ronda inici
Mescla
Tema /Activitat
principal
Dinàmica
energitzant

Ronda final

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

Títol del cercle
50 min /2 sessions

Destinatari

Educació Infantil

Materials

Objecte de diàleg, DIN-A4

Pr

ió

evenc

LLEGATS
CULTURALS

EDUCACIÓ INFANTIL

Activitat
principal

Adaptacions &
Annexos

Associación Trebellos de
Mediacion

Desenvolupament de l’activitat principal

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Vídeo

Vídeo danès que ens
recorda com és de
fàcil encasellar les
persones
https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg

CERCLES

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Frase inicial
Cercles prevenció:
- Cercles Llegats del món
- Cercles Prevenció assetjament escolar
- Cercles Prevenció violència de gènere
Vídeos & Annexos

ALS

CULT

Temps

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Objectius

Ronda inici
Mescla
Tema /Activitat
principal
Dinàmica
energitzant
Ronda final

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

UR

Pr

LLEGA

TS

ió

evenc

Títol del cercle
50 min /2 sessions

Destinataris

Educació Primària

Materials

Objecte de diàleg, DIN-A4

ALS
UR

Pr
LLEGA

TS

ió

evenc

CULT

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Activitat
principal

Adaptacions &
Annexos

Associación Trebellos de
Mediacion

Desenvolupament de l’activitat principal

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Vídeo

Doll Test - Els efectes
del racisme en els
infants (ESP)
https://youtu.be/qGDvt4yKTiM

CERCLES

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Frase inicial
Cercles prevenció:
- Cercles Llegats del món
- Cercles Prevenció assetjament escolar
- Cercles Prevenció violència de gènere
Vídeos & Annexos

Pr

ió

evenc

LLEGATS
CULTURALS

Temps

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Objectius

Ronda inici
Mescla
Tema /Activitat
principal
Dinàmica
energitzant
Ronda final

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

Títol del cercle:
50 min /2 sessions

Destinatari

Educación Secundària

Materials

Objecte de diàleg, DIN-A4

Pr

ió

evenc

LLEGATS
CULTURALS

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Activitat
principal

Adaptacions &
Annexos

Associación Trebellos de
Mediacion

Desenvolupament de l’activitat principal

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Vídeo

Vídeo danès que ens
recorda com és de
fàcil encasellar les
persones
https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg

CAL RECONÈIXER EL FET QUE EL COMPORTAMENT DELS JOVES
QUE NO S’AJUSTA A LA NORMA ÉS, SOVINT, PART DEL PROCÉS DE
MADURACIÓ I TENDEIX A DESAPARÈIXER ESPONTÀNIAMENT EN LA
MAJORIA DE LES PERSONES QUAN ARRIBEN A L’EDAT ADULTA.
ETIQUETAR-LES POTENCIARIA UNA PROFECIA AUTOCOMPLERTA,
DESENVOLUPANT PAUTES PERMANENTS DE COMPORTAMENT
INDESITJABLE.”
DIRECTRIUS DE RIAD (1990)

CERCLES

EDUCACIÓ PERSONES ADULTES
Frase inicial
Cercles prevenció:
- Cercles Llegats del món
- Cercles Prevenció assetjament escolar
- Cercles Prevenció violència de gènere
Vídeos & Annexos

Pr

ió

evenc

LLEGATS
CULTURALS

Temps

EDUCACIÓ PERSONES ADULTES

Objectius

Ronda inici
Mescla
Tema /Activitat
principal
Dinàmica
energitzant
Ronda final

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

Títol del cercle
50 min /2 sessions

Destinatari

Educació Persones Adultes

Materials

Objecte de diàleg, DIN-A4

Pr

ón

n
eve ci

LLEGATS
CULTURALS

EDUCACIÓ PERSONES ADULTES

Activitat
principal

Adaptacions &
Annexos

Associación Trebellos de
Mediacion

Desenvolupament de l’activitat principal

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Recomanacions

Vídeo

Cercles restauratius en
centres educatius
Jean Schmitz
https://youtu.be/JRg0XRfNaBc

Recomanacions

Vídeo

Pràctiques
Restauratives
Vicenç Rul·lan

https://youtu.be/pB7oVYCQw5A

Recomanacions

Vídeo
FÒRUM D’EXPERTS:
Mediació Escolar i
Pràctiques
Restauratives en
Educació
https://youtu.be/bfzaA6QSWi0

Recomanacions

Vídeo

Pràctiques
Restauratives en Son
Gotleu

https://youtu.be/oPWHaJT7dN8

Recomanacions

Vídeo

Conferència Belinda
Hopkins
FONT: Enfocament
restauratiu global
https://youtu.be/6IJnUYRR6ik

Recomanacions

Vídeo

Cercles a l’aula:
abordant un tema
FONT: IIRP Comunitat
Virtual en Espanyol
https://youtu.be/QbhsNfy7JZ8

Recomanacions

Vídeo

Cercles Restauratius:
crear un entorn segur
Font: Associació de
Justícia i Pràctica
Restaurativa de les Illes
Balears
https://youtu.be/43V-iu44RhU

BIBLIOGRAFIA
Hopkins, B. (2011), The Restorative Classroom: Using Restorative Approaches to Foster Effective
Learning. London: Optimus Education. [Pràctiques restauratives a l'aula. L’enfocament restauratiu en
el teu dia a dia. Convivèxit]
Hopkins, B. (2020), Temps de cercle i reunions en cercle. Manual pràctic. Convivèxit
Revista digital Convives núm.21. Març 2018, Prácticas restaurativas y convivencia. Asociación Convives
Ortega, M. (2018). Módulo I. Círculos restaurativos en ámbitos educativos. Ministerio de Educación,
Ecuador.
Ortega, M. (2018). Módulo III: El enfoque restaurativo en el ámbito educativo. Material para
formación de personal docente y directivo. Ministerio de Educación, Equador
Schmitz, J. (2018). Prácticas restaurativas para la prevención y gestión de conflictos en el ámbito
educativo. La Paz
Wachtel, T. (2013). Definiendo qué es restaurativo. Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas.
Estados Unidos
Les pràctiques restauratives. Escola Pau:
https://escolapau.uab.cat/municipisipau/municipis/Ficha18.pdf

WEBS D’INTERÈS
https://www.bbvaaprendemosjuntos.com/es/resoluciondeconflictos
https://www.caib.es/sites/convivexit/ca/practiques_restauratives/
https://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/una-comunitat-educativa-restaurativai-resilient/
https://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0021/7bd608f3-cb7343d1-8194-b1526417fc80/28_practiques_restauratives_cercles.pdf
https://www.encercle.cat/wordpress/
https://www.iirp.edu
http://web.practicarestaurativa.org
https://transformingconflict.org
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/webinar-convivencia/inicio.html
https://www.iirp.edu/administration/claire-de-mezerville-lopez
https://www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org

VÍDEOS PER A DISSENYAR NOUS CERCLES
Estratègies restauratives que es poden dur a terme a les
aules - https://www.youtube.com/watch?v=vcoE7rf4onM
Pràctiques restauratives a l'escola https://www.youtube.com/watch?v=K4DXL0PATbs
Cercles restauratius. Crear un entorn segur per tal que
els estudiants reflexionin https://www.youtube.com/watch?v=43V-iu44RhU
Cercles per resoldre conflictes https://www.facebook.com/GovernIllesBalears/videos/10
156788785072454/
Webinar de convivència escolar "La educación nos hace
ser” - amb conferència de Belinda Hopkins https://www.youtube.com/watch?v=T19RKXLthX4
L'arbre de l'Índia. La importància del lideratge https://www.youtube.com/watch?v=VCpZ0KZPhGI

Poderós missatge de Lituània contra el racisme https://www.youtube.com/watch?v=v52BzCXn2r4
Inspirant un futur sense estereotips https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1673inspirant-un-futur-sense-estereotips--igualta.html
Xarxes socials - https://youtu.be/eo14JAmkvs4
Racisme en Mèxic - https://youtu.be/5bYmtq2fGmY
Es pot separar l’obra de l’artista? Merlí: Sapere Aude
- https://youtu.be/a38jK7uAXc4
Què significa fer quelcom #ComUnaNena? https://youtu.be/MHH6_fAE7Z8

RECOMANACIONS PER APROFUNDIR
CURS GRATUÏT:
https://www.bbvaaprendemosjuntos.com/es/resoluciondeconflictos
(cal inscripció)
https://www.encercle.cat/wordpress/
https://escolapau.uab.cat/municipisipau/municipis/Ficha18.pdf
ENLLAÇ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE OFEREIX RECURSOS PER A
CONÈIXER EN PROFUNDITAT LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES.

https://drive.google.com/file/d/1iBq1SSW-dXQJP_L6CLE7oBq0A3pnoxTf/view?ts=61c4912d

L’ENFOCAMENT RESTAURATIU A L’ÀMBIT ESCOLAR
LECTURES RECOMANADES
Temps de Cercle i Reunions en Cercle. Belinda Hopkins
Llibret molt pràctic sobre la metodologia del Temps de Cercle que proposa Belinda Hopkins. Trobareu idees per dissenyar temps de cercle i moltes
activitats de mescla i energitzants.
Les pràctiques restauratives a l'aula. Belinda Hopkins
Llibret síntesi del model que proposa Belinda Hopkins editat per l’Institut de Convivència i Èxit Escolar de Balears.
Prácticas restaurativas para la prevención y gestión de conflictos en el ámbito educativo. Jean Schmitz
Llibret específic del model de l’Institut Internacional de Pràctiques Restauratives (IIRP) aplicat a l’àmbit escolar. Trobareu informació sobre pràctiques
proactives i també responsives.
V. Rul·lan. Círculos de diàlogo. Revista Convives. Monográfico núm. 21.
En aquest monogràfic de la revista Convives trobareu molts articles interessants, i un article específic sobre cercles de diàleg d’en Vicenç Rul.lan, amb
exemples i respostes a les preguntes més freqüents que ens podem fer en relació amb el disseny i la implementació dels cercles proactius.
L'enfocament restauratiu en l'àmbit escolar. Quan innovar l'escola és humanitzar-la. Educació social. Revista d’intervenció socioeducativa, 67, 46-70.
Mònica Albertí i Montse Pedrol.
Article sobre l’Enfocament Restauratiu Global en l’àmbit escolar, els seus orígens, les seves característiques i idees clau per al seu desenvolupament en
el nostre entorn.
Definiendo qué es restaurativo. Ted Wachtel. IIRP
En aquest article Ted Wachtel, fundador de l’International Institute of Restorative Practices, es proposa definir el que l’Institut entén per pràctiques
restauratives. De manera general i de manera específica per a cada una de les pràctiques. És un article de referència.
Zehr, H. (2005). El pequeño libro de la justicia restaurativa. Intercourse, PA: Good Books.
Howard Zehr va ser el primer que va definir el paradigma restauratiu, actualment se l’anomena l’avi de la justícia restaurativa. El seu llibre Changing Lenses és
considerat un clàssic de l’àmbit. Aquest llibret que recomanem “El pequeño libro de la justicia restaurativa”, ens endinsa en el món de la justícia restaurativa que
fonamenta l’enfocament restauratiu en tots els àmbits, també en l’àmbit escolar.

Las prácticas restaurativas. Transformar el conflicto en la ciudad. Herramienta núm. 18. Escola de Pau. UAB.
Enfocament restauratiu i cultura de pau van de la mà, no és d’estranyar doncs que l’Escola de Pau de la UAB incorpori, en el llarg catàleg de
material pràctic que ofereixen, aquest enfocament. Un article breu i clarificador.
Albertí, M i Zabala, O. (2018). L’enfocament restauratiu global. De la teoria a la pràctica. Desplegament pilot a l’Institut Salvador Seguí.
Àmbits de psicopedagogia i Orientació. Núm,49 (3a.època) novembre 2018, p.91-111.
L’objectiu de l’article és donar a conèixer el desplegament de l’Enfocament Restauratiu Global realitzat a l’Institut Salvador Seguí de Barcelona.
VÍDEOS
Projecte Comenius. Son Gotleu-Hull
Pràctiques restauratives Belinda Hopkins
PÀGINES WEB
Encercle.cat
Blog amb recursos sobre l’Enfocament Restauratiu Global en l’àmbit escolar. Trobareu material, un llistat d’escoles que ja estan implementant
l’enfocament i diversos recursos.
Institut per a la convivència i èxit escolar. Balears
L’Institut per a la convivència i èxit escolar de Balears en la seva pàgina web té una secció específica de pràctiques restauratives on trobareu
alguna de les lectures recomanades en el punt anterior i més materials molt pràctics com les targetes amb les preguntes restauratives (model
IIRP) i les targetes de necessitats, entre d’altres.
International Institut of Restorative practices
L’IIRP es defineix actualment com una escola de formació en pràctiques restauratives. En aquest lloc web trobareu tota la informació sobre
l’entitat i diferents recursos.
Transforming Conflict. Belinda Hopkins
Lloc web de l’entitat que dirigeix Belinda Hopkins. Trobareu una descripció de l’entitat i diferents recursos.
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TESIS I RECERQUES
Albertí, M. (2016). Cap a una escola justa. La implementació de la justícia restaurativa en l'àmbit escolar. Tesi doctoral.
Rul·lan, V. (2011). Justicia y Prácticas Restaurativas. Los Círculos Restaurativos y su aplicación en diversos ámbitos. (Tesi de grau).
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GUIES EDUCATIVES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES

DESCÀ
RREGA
GRATU
ÏTA
Us convidem a DESCARREGAR les guies i a
compartir les vostres experiències de la
implementació de les guies amb nosaltres:
0. Presentació “Guia restaurART”
1. Guia educativa Docents
2. Guia educativa Famílies
3. Guia educativa Ed. Infantil
4. Guia educativa Ed. Primària
5. Guia educativa Ed. Secundària
6. Guia educativa Persones Adultes

PRÀCTIQUES RESTAURATIVES & PROVENCIÓ & PREVENCIÓ

ALGUN DUBTE?
PREGUNTES?

Asociación trebellos
de mediación

Associació teixint fils d'emocions
ARTiPAU

No dubtis a compartir els teus comentaris
SESSIONS EN LÍNIA AMB ACORD PREVI
PER A IMPLEMENTAR-LES

Barcelona
Reconeixement - No Comercial - Sense obra
Derivada

DIFON, CITA I VINCULA
(CREATIVE COMMONS)

Tel/Whatsapp: +34 657 241 971
teixintf@gmail.com
https://www.asociaciontrebellos.es/ https://www.teixintfilsdemocions.com
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ÀMBIT EDUCATIU & COMUNITARI
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