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P R E S E N T A C I Ó  D E  L A  G U I A

 
1. Descripció de la guia. Objectius
2. Introducció
3. Recomanacions d’ús
4. Metodologia
5. Introducció Pràctiques Restauratives
 5.1 Què són les Pràctiques Restauratives. Origen
 5.2 Càstig retributiu versus disciplina restaurativa. Espectre Pràctiques Restauratives
 5.3 Origen dels cercles restauratius. Què són. Quan els podem emprar
 5.3.1 Piràmide de la disciplina social. Finestra disciplina social
 5.3.2 5 principis restauratius. Quins temes abordar als cercles. Funcions. Característiques
 5.3.3. Quins temes abordar als cercles. Funcions. Característiques. Rol del facilitador/a
 5.3.4 Com implementar cercles al nostre grup. Tipus de cercles. Preguntes. Enfocar els cercles
 5.3.5 Estructura i disseny d’un cercle
 5.3.6 Disseny de cercles restauratius

Guia Educativa restaurART: “Convivència: Comunitats Educatives Restauratives”

0. Presentació Guia restaurART
1. Docents (veure guia completa 1 Docents)
 a) Cercles de prevenció
a.1 Cercles llegats culturals
a.2 Cercles prevenció assetjament escolar
a.3 Cercle prevenció sobre la violència de gènere i la integració. Vídeos & annexos

2. Família
a) Cercles de prevenció
a.1 Cercles llegats culturals
a.2 Cercles prevenció assetjament escolar
a.3 Cercle prevenció sobre la violència de gènere i la integració. Vídeos & annexos

3. Educació Infantil (veure guia completa 3 Ed. Infantil)
a) Cercles de prevenció
a.1 Cercles llegats culturals
a.2 Cercles prevenció assetjament escolar
a.3 Cercle prevenció sobre la violència de gènere i la integració. Vídeos & annexos

4. Educació Primària (veure guia completa 4 Ed. Primària)
a) Cercles de prevenció
a.1 Cercles llegats culturals
a.2 Cercles prevenció assetjament escolar
a.3 Cercle prevenció sobre la violència de gènere i la integració. Vídeos & annexos

5. Educació Secundària (veure guia completa 5 Ed. Secundària)
a) Cercles de prevenció
a.1 Cercles llegats culturals
a.2 Cercles prevenció assetjament escolar
a.3 Cercle prevenció sobre la violència de gènere i la integració. Vídeos & annexos

6. Educació de Persones Adultes (veure guia completa 6 Ed. Persones adultes)
a) Cercles de prevenció
a.1 Cercles llegats culturals
a.2 Cercles prevenció assetjament escolar
a.3 Cercle prevenció sobre la violència de gènere i la integració. Vídeos & annexos

Bibliografia
Webgrafia
Vídeos per a dissenyar nous cercles

El confl icte és una part inherent,  inevitable i  necessària en la convivència de la famíl ia ,  l ’escola,  les organitzacions i  les comunitats .  El  que diferencia les
persones i  els grups no és tant el  fet de tenir confl ictes,  s inó 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 confl ictes de forma que es
puguin restaurar les relacions,  reparar els danys i  assumir les responsabil itats 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 confl icte,
assetjament escolar ,  v iolència de gènere i  cercles sobre l legats culturals .

ÍNDEX



D e s c r i p c i ó  d e  L A  g u i a

la presa de consciència del valor i  la responsabil itat 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 ,  l legats culturals,  prevenció de violència de gènere i
assetjament escolar

L’Associació Teixint Fils d’Emocions ARTIPAU i l ’Associació Trebellos de
Mediación  des de la mirada de les Pràctiques Restauratives i  el  l lenguatge

artíst ic 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:

Aquesta guia pretén que docents/facil itadors puguin conèixer les nocions bàsiques
sobre les Pràctiques Restauratives i  els cercles,  i  aprenguin continguts bàsics ,  eines i
dissenys de cercles (prevenció,  l legats culturals ,  assetjament escolar ,  v iolència de
gènere) per a diferents destinataris i  etapes educatives (docents,  famíl ies ,  infanti l ,
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 l lenguatges
artíst ics .

Cada destinatari  disposa d’una guia pràctica per a treballar amb els seus grups.  La guia
es distingeix per colors per a facil itar 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 famíl ies poden realitzar
cercles facil itats per docents al  l larg 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 .

                                                         o b j e c t i U s  D e  l a  g u i a
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 mil lorar la convivència basat en el  diàleg,  l ’escolta,  la no-violència i  la gestió posit iva del confl icte
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 responsabil itat 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 posit iva 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 confl ictes basant-se en el  diàleg a partir  dels cercles restauratius
Conèixer les característ iques dels cercles per a comprendre el  seu funcionament i  integrar-los en la pràctica diària
Vivenciar aprenentatges signif icatius i  continguts des de la perspectiva de la no-violència de gènere,  assetjament escolar i  prevenció de confl ictes des de la mirada artíst ica
Oferir  disseny de cercles (modelatge) per a motivar facil itadors/docents a crear els seus propis cercles
Oferir  eines per obrir  espais en què docents,  famíl ies i  estudiants puguin comunicar-se amb l l ibertat 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 l lenguatges artíst ics :  música,  pintura,  teatre,  argila



i n t r o d u c c i ó

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 l lenguatges
artístics.

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: l legats 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/facil itadors 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 l lenguatge 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:

Aquesta guia pretén que docents/facil itadors 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 l larg 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.



R E C O M A N A C I O N S  D ’ Ú S
L’Associació Teixint Fi ls  d’Emocions ARTIPAU i  l ’Associació Trebellos de
Mediació des de la mirada de les practiques restauratives i  el  l lenguatge
artíst ic presenta unz proposta metodològica   dels cercles restauratius i

l ’art .  Es recomana assistir  a la capacitació de la presentació de la guia i

sensibil ització de les pràctiques restauratives per a la seva
implementació.

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 Infanti l
4 .  Educació Primària
5.  Educació Secundària
6.  Persones Adultes

Fase inicial
Cercles Prevenció
Cercles Prevenció Assetjament Escolar
Cercles Prevenció Violència de Gènere
Vídeos & Annexos

Cada guia restaurART té dissenys de cercles amb apartats :

Les facil itadores poden adaptar els temps i  continguts de les activitats
proposades en funció de les característ iques del grup.
Al f inal de la guia se citen les publicacions,  pàgines web i  un l l istat de
vídeos per a dissenyar nous cercles.

Poden posar-se en contacte amb nosaltres per a rebre la capacitació
que es dir igeix 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.

.

                                                                  m e t o d o l o g i a
La guia educativa està dissenyada per a ser implementada en diferents destinataris i  etapes educatives.  Docents.  Famílies .  Educació Infanti l .  Educació 
Primària,  Educació Secundària i  Educació per a persones adultes.  Per al  desenvolupament de cadascuna d’aquestes etapes oferim a la persona 
facil itadora/professora els següents materials :  presentació de diapositives per a la faci itació 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 ,  v iolència de gènere i  cultures del món, i l · 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 faci l it i  el  cercle l ’empri al  l larg o al  f inal 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 l loc de confiança i  confidencial itat ,  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.  
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Càstig retributiu Disciplina restaurativa

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

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

 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
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

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

https://www.teixiintfilsdemocions.com/
https://vimeo.com/378286601?ref=em-share
https://vimeo.com/378286601?ref=em-share


“Al cap de les persones hi

ha l'enfocament punitiu 

però no pas al cor”
 

 Maria Carme Boqué 

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:

Reflexionem sobre el model punitiu
E n  c e r c l e  d i a l o g u e m !

 

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/

https://www.teixintfilsdemocions.com/


INFORMAL    FORMAL

Declaracions afectives Preguntes afectives Reunió espontània Cercle restauratiu Reunió formal

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.

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?

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.

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.

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.

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

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

Pautes

Per a què serveixen en un centre 
educatiu

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
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Com les posem en pràctica?
ESPECTRE DE LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES





ENFOCAMENT PREVENTIU
Accions preventives centrades en el problema

ENFOCAMENT PROACTIU
Accions que generen comunitat, 

relacions, respecte, responsabilitat

ENFOCAMENT REACTIU
Accions per a solucionar / 

reparar un dany, un conflicte
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CONEIXEMENT

APRECI

PRESENTACIO

CONFIANÇA

COMUNICACIÓ

COOPERACIÓ
PRESA DE DECISIONS 

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

Restauratives & Transformadores
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

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.

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



Treballar  des del  SENTIR, OBSERVAR, TRANSFORMAR.



TESTIMONI ESTUDIANT 12 ANYS

Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU) 
Guia educativa: Convivència Comunitats 

Restauratives & Transformadores
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 



 Institut Euclides. Pineda de Mar 2020
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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.

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:

Si fossis un animal, què t’agradaria ser i per què?
Què t’agradaria que passés avui?
Quin personatge de conte, història…t’agradaria ser?
Si fossis un heroi o una heroïna, quins poders t’agradaria tenir?
Avui em sent com el sol perquè sent alegria (fenomen meteorològic / com em sent).
Penso en una persona que m’ha fet un favor i vull donar-li les gràcies.

         TRIA UNA PREGUNTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU) 
Guia educativa: Convivència Comunitats 

Restauratives & Transformadores
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Cercle inicial Important - Preparar els cercles



PREGUNTES PER A CERCLES
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.

Ce
rc

le
s d

e 
di

àl
eg



5 
PRINCIPIS

MIRADA RESTAURATIVA 
PER BELINDA HOPKINS

PRINCIPI 1
 

Cada persona té el
seu propi i valuós

punt de vista.

PRINCIPI 2
 

Els pensaments
influeixen en els

sentiments i ambdós
en les accions.

PRINCIPI 3
 

Pensar qui pot haver
estat afectat per les

nostres accions
desenvolupa empatia i

consideració.

PRINCIPI 4
 

Quan les necessitats
estan cobertes, les

persones poden
donar el millor de si

mateixes.

PRINCIPI 5
 

Les persones afectades
per un problema o

conflicte són les que
estan en la millor posició

per donar-li resposta.
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?

RONDA D ’ IN IC I D INÀMICA 
ENERGITZANT

Una pregunta senzilla, amb 

l’objectiu de rompre el gel, 

conèixer-nos millor i fomentar la 

complicitat

TEMA O ACT IV ITAT  
PRINCIPAL

Preguntes de continguts acadèmics

& reflexius que promouen el 

pensament crític. Es poden emprar 

dinàmiques 1, 2, 4, construcció de 

coneixement col·lectiu.

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

Font: Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU) 
Guia educativa: Convivència Comunitats R

estauratives & Transformadores
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Espai de ritual, preparació espai & cercle, del grup, activitats prèvieS

DINÀMICA PER A  
MESCLAR-SE

Activitat recreativa que ens fa 

canviar de lloc, per tant 

treballem amb noves persones.

RONDA DE 
TANCAMENT

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.



CERCLES               EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Frase inicial
Cercles Prevenció:

             - Cercles Llegats del món 
             - Cercles Prevenció assetjament escolar
             - Cercles Prevenció violència de gènere

Vídeos & Annexos



"DIGUES-M'HO I HO OBLIDO, 
ENSENYA-M'HO I HO RECORDO,
INVOLUCRA'M I HO APRENC"

-BENJAMIN FRANKLIN-



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Objectius

Temps Objecte de diàleg 

Pr
evenció

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Títol del cercle: Comunicació no verbal

50 min Destinataris    Educació Primària: 1r, 2n, 3r Materials

Ronda inici

Ronda final

Mescla

Tema /Activitat 
principal

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

MÀ
RI

A

Donem la benvinguda, Quins dels jocs populars és el teu favorit?

En cercle asseguts, realitzar el joc de Simón diu, per exemple: Simón diu que els qui duen mitjons blaus es canviïn de lloc.

Gestos universals   

Ens acomiadem amb un gest que demostri agraïment cap a la resta.

Fomentar la comunicació no verbal 

Potenciar el gest, com a vía de comunicació  



 

Associación Trebellos de
MediacionPr

evenció

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l’activitat principal

 Activitat 
principal

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

MÀ
RI

A

Proposem escenificar enfront de companys i companyes de classe alguns moviments corporals que tinguin 
significat universal (gest d'Ok, V de victòria...?. La resta ha d'endevinar-ne el significat..

Després, en grups de quatre, hauran d'inventar un gest, representar-lo davant del grup, a veure si aquest 
l'entén.,

  En acabar, es fa una ronda de preguntes per a canviar impressions, reflexions, pensaments o sentiments que ha 
despertat l'activitat.      
  Si es considera oportú es pot ampliar l'activitat amb el vídeo "El poder del llenguatge no verbal" Teresa  Baró 
(veure annex)                                                                                          

Adaptacions & 
Annexos

Preguntes: Com us heu sentit amb els gestos? Penseu que són una bona manera de comunicar-se? Quina manera de 
comunicar-vos és la vostra favorita?

" El poder del llenguatge no verbal" Teresa Baró
https://www.youtube.com/watch?v=xKno_wXwlbk

https://www.youtube.com/watch?v=xKno_wXwlbk


 

Associación Trebellos de
Mediacion

Objecte de diàleg, paper mural, tisores 
i goma d'aferrar

Pr
evenció

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Títol del cercle: Construir aules de pau

50 min    Educació Primària

Promoure societats pacífiques i inclusives

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

MÀ
RI

A

Fomentar l'empatia i la capacitat de posar-nos en el lloc de l'altra persona 

Donem la benvinguda, Com seria un bon dia per a tu?

En cercle, dempeus davant les cadires, ens col·locam segons la data de naixement o l'alçada. Quan estiguem en ordre, seiem.

Cada participant diu un desig per a la pau

Notícies de pau

Objectius

Temps Destinataris Materials

Ronda inici

Ronda final

Mescla

Tema /Activitat
principal



 

Associación Trebellos de
MediacionPr

evenció

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal

Adaptacions & 
Annexos

 Activitat 
principal

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

Mà
RI

A

En grups de 4, hauran de veure les notícies dels diaris i triar les que pensin que tinguin relació amb els esglaons de la 
piràmides de la violència de gènere (annex 1). Preguntes: Quines conductes violentes heu observat al vostre entorn? 
Com penseu que podríeu contribuir a un canvi envers la pau?

Un cop triades i classificades, faran grups de 8 i les posaran en comú; en sortirà una nova classificació de les notícies.

En acabar tots els grups es fa una posada en comú que finalitzarà en un mural on romandrà dibuixat en gran el model
de piràmide amb totes les notícies.

Annex 1 - Activitat principal
 Piràmide de la violència

Adaptacions
Individualment dibuixen en forma de còmic un decàleg per a una convivència pacífica al centre escolar, compartim amb el grup
i la resta del centre. Es podria exposar al butlletí escolar, a la web, en una exposició.



Annex 1 Material - Activitat principal

Piràmide de la violència

Veure les notícies dels diaris i que l’alumnat triï les que pensi 
que tenen relació amb els esglaons de la piràmide de la violència

01 - ESTEREOTIPS I PREJUDICIS

02 -DESHUMANITZACIÓ
Comentaris insensibles, només informació negativa, malnoms… 

03 -DISCURS D’ODI
Rumors per a provocar actituds o conductes

discriminatòries contra persones de col·lectius minoritzats 

04 -DISCRIMINACIÓ
En treball, habitatge, sanitat, educació,

espais públics, locals de negocis…

05 -VIOLÈNCIA
CONTRA PROPIETATS I SÍMBOLS

Vandalisme… 

06 -VIOLÈNCIA
FÍSICA CONTRA PERSONES

Agressió, violació, assassinat… 

07
GENOCIDI



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Objecte de diàleg

Pr
evenció

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Títol del cercle: Diversitat a l’aula

50 min    Educació Primària: 1r, 2n, 3r

Identificar les diferències com quelcom positiu

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

MÀ
RI

A

Donem la benvinguda, Si fossis un superheroi, quin seria el teu poder?

Assignar a cada infant el nom d’una fruita. A continuació, qui facilita el cercle dirà dues de les fruites i els infants que les tinguin
assignades hauran d'ntercanviar-se els llocs (per exemple, plàtan i taronja). En canvi, si hom diu: “Amanida de fruites”, tothom 
haurà d’aixecar-se i canviar de lloc.

Quina és la teva professió?

Ens acomiadam dient una qualitat que ens agrada de la companya del costat.

Aprendre a no jutjar les altres persones per la seva aparença

Objectius

Temps Destinatari Materials

Ronda inici

Ronda final

Mescla

Tema /Activitat 
principal



 

Associación Trebellos de
MediacionPr

evenció

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l’activitat principal

 Activitat 
principal

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

MÀ
RI

A

En parelles, observen unes fotos de diferents persones reals; a continuació els direm unes professions concretes i 
hauran de relacionar-les amb les persones de la foto (annex 2).

L’alumnat observarà i apuntarà en un full les seves conclusions. S’ajunten en grups de 4, revisen les respostes i les 
posen en comú amb el seu grup.

Tornem a ampliar el grup a 6, comparteixen i posada en comú amb tot el grup.

Adaptacions 
& Annexos Observem unes fotos de diferents persones reals i direm llurs professions.

Annex 2-  Activitat principal



Annex  2 Material - Activitat principal

Fotos de persones sense discapacitat que són models i els personatges principals que són els que realitzen les 
 tasques CIENTÍFIC: Stephen William Hawking, UNIVERSITARI, ACTOR: Pablo Pineda: ESCRIPTOR,
UNIVERSITARI, ESPORTISTA. De dreta a esquerra, les esportistes paralímpiques Carla Casals (de gris),
Gema Hassen-Bey (amb jersei negre) i Iraide Rodríguez.



Títol del cercle:     Diversitat a l’aula
 Activitat rincipal (mural sobre les propostes de diversitat) 

CEIP CASTRELO DE MIÑO (OURENSE, GALÍCIA

Experiències

"Els cercles ens han despertat, a docents i alumnat, la curiositat l’expressió creativa i 
el coneixement, tant de nosaltres mateixos com de les persones que ens envolten.

 
Potenciant la prevenció i una educació integral, plena de valors (escolta, empatia, 

humilitat…); no només per a la convivència a l’aula sinó també per a la vida.”
 

TESTIMONI DE PROFESSORES 1r, 2n i 3r de primària



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Objetius 

Temps

Respecte pel medi ambient            

Objecte de diàleg, paper mural, materials naturals,
(flors, molsa, bugallos…), cola blanca

Pr
evenció Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Títol del cercle: Maios (Galícia)

50 min Destinataris:    Educació Primària: 1r, 2n, 3r Materials

Ronda inici

Ronda final

Mescla

Tema /Activitat 
principal

ED
UC

AC
IÒ

N 
PR

IM
AR

IA

El nostre Maio 

Llegats cultur
al

s

Donem la benvinguda, Com penseu que ho podem fer per a cuidar del planeta?

Es forma un cecle i, dempeus, qui el facilita assigna un nom a cada participant; aquest nom és el d’un dels integrants del grup. 
Quan es diu “Que surti Maria” i surt la vertadera Maria i no la que té aqueix nom assignat, canvien de lloc.

Tanquem dient què ens agrada dels maios



 

Associación Trebellos de
MediacionPr

evenció Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l’activitat principal

 Activitat 
principal

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

MA
RI

A

Adaptacions & 
Annexos

El dia anterior de la realització de l’activitat, es demana als infants que duguin materials naturals com flors, fulles,
molsa, bugallos… (cal preveure material natural per si algun infant no en duu)

Repartim les fulles amb el dibuix del maio fotocopiat (annex 3) a cada infant. Cadascú el decora com li agradi amb els 
materials que han dut, els aferren amb la cola blanca.

Podem fer-ne un de gran en paper mural per a l’aula: dibuixem o fotocopiem la forma piramidal del maio (annex  3) 
abans de lliurar-lo als infants. Haurem de pensar quins materials naturals emprarem per aferrar-ne a sobre i on els 
col·locarem. Deixarem els nostres deixant espais lliures perquè l’alumnat hi enganxi els seus materials.

Annex 3   
Fotocòpia dibuix maio
Informació per a les facilitadores sobre els Maios 

Llegats cultur
al

s



Annex 3 Materials - Activitat principal:



Annex 3 Informació per a les facilitadores sobre els Maios 

Fitxa tècnica
 

La festa de Os Maios se celebra a principis de maig. A la majoria de les localitats se celebra l’1 de maig, però a Ourense ho fan dia 3,
dia de la Santa Creu, que en la tradició cristiana representa l’arbre del qual prové la vida,  la salut i la resurrecció.

Habitualment, la festa consisteix a realitzar diverses representacions al voltant d’una escultura, anomenada maio, que consisteix en
un esquelet de fusta piramidal, poden realitzar-se altres formes artístiques, la imaginació popular també construeix maios amb les
figures més variades: ponts, hórreos, creuers, cases, animals, figures humanes, etc. recobert de tela de sac o arpillera, es cobreix de
molsa, ginesta. Es dibuixen diferents motius amb flors, bugallos… L’armadura es construeix sobre una plataforma que, a mode de
llitera, permeti transportar el maio pels carrers del lloc. Al cim s’hi corona amb una creu.

Origen
 

El seu origen està necessàriament vinculat a la manipulació de la naturalesa per part de l’ésser humà; en aquest sentit, podria
remuntar-se al període magdalenenc, moment en el qual sorgeixen els primers rituals associats a la recol·lecció. O bé l'origen podria
trobar-se al neolític, amb la consolidació de l'agricultura i el sedentarisme.

Els orígens  de les festivitats actuals es troben a les manifestacions específiques de les civilitzacions romanes i preromanes, quan la
festivitat celta de Beltrane marcava l'inici de l'estiu pastoral, moment en el qual els ramats eren duts fins a les pastures de les
muntanyes. D'aquí ve l'adoració dels fenòmens terrenals: terra, mar i aire. La tradició estigué present a Roma, entre el culte a
multitud de déus. Els romans també assimilaren aquesta tradició de maig en honor a l'arribada de la primavera i de les primeres flos
de l'any, dia que correspon amb l'actial primer de maig. I tot poblat romà tenia, a més dels déus oficials, els propis autòctons.
Finalment, el cristianisme assimillà multitud de festes paganes anteriors i les convertí en festes religioses, com aquest exemple; la
majoria d'aquestes festes es fan en honor a la Mare de Déu. 



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Fomentar la pertinença a un grup      

Pr
evenció Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Titol del cercle: Ubuntu (Àfrica) 

Impulsar valors com la lleialtat o la solidaritat                      

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

MÀ
RI

A

Ubuntu, més que una paraula 

Llegats cultur
al

s

Donem la benvinguda, Digues alguna cosa que t'agrada del continent africà.

Amb una paraula cadascú, direm què és d'ara endavant Ubuntu per a nosaltres.

Farem un cercle de manera que tothom pugui veure les cares; algú farà una ganyota com les que apareixen a les màscares 
africanes i la passarà a una altra persona que estigui enfront i s'asseurà al seu lloc; l'altra persona s'aixecarà i continua la 
ronda.

Objecte de diàleg, bol de fruites50 min    Educació PrimàriaTemps Destinataris Materials

Ronda inici

Ronda final

Mescla

Tema /Activitat
principal

Objetius 



 

Associación Trebellos de
MediacionPr

evenciÓ Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal

 Activitat 
principal

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

MÀ
RI

A

Adaptacions & 
 Annexos

1- Per parelles, inventar una definició per a la paraula africana Ubuntu i plasmar el seu significat en un símbol o en un objecte 
de fang. Després cercar-ne la definició real i comprovar si coincideix (annex 4 - Fitxa tècnica sobre l'Ubuntu). 
                                                                                                   

 
 2-Posem un bol gran de fruita en una taula, el grup, en fila, davant la taula, i els diem que el primer que arribi es quedarà el 
bol. En acabar l'experiència s'analitza què ha passat i es visiona el vídeo de YouTube indicat a l'annex 5.

 Preguntes: Per què creus que van decidir anar tots junts a per la fruita? En què pensàveu quan estàveu esperant per anar a 
agafar la fruita?

 Annex 4   
Fitxa tècnica sobre l'Ubuntu.

Annex 5  
Vídeo de YouTube Ubuntu.

Llegats cultur
al

s



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

Què significa, què penses o sents en escoltar la paraula UBUNTU?
Visualització del vídeo
Reflexió i lectura per parelles. Expressar artísticament què és per a tu UBUNTU
En cercle, compartir reflexions i creacions artístiques
Ronda final:

En cercle dialoguem i construïm comunitat!

1.
2.
3.
4.
5.

               - Com podem construir comunitat amb el nostre grup?
               - Què t'enduus d'aquest cercle?
               - Una cosa que faràs a la teva vida personal, familiar, amistats... 

Activitat"Ubuntu" 

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

https://www.teixintfilsdemocions.com/


Fitxa tècnica
 

Ubuntu és una regla ètica mundial, inicialment originada a Sud-àfrica, 
enfocada en la lleialtat de les persones i les relacions entre elles. La paraula 
prové de les llengües zulú i xhosa. Ubuntu és vist com un concepte africà 
tradicional.

 
Significats

Humanitat envers altres persones
Si tothom guanya, tu guanyes. 
Una persona es fa humana a través de les altres persones. 
Una persona és la raó de les altres persones.
Jo soc el que soc en funció d'allò que totes les persones som.
La creença és l'enllaç universal de compartir que connecta tota la humanitat.
Humanitat
Empatia
Jo soc perquè nosaltres som, i com que som, llavors jo soc.
Nosaltres som, per tant soc, i com que soc, llavors som.
El bé comú és el bé propi.

Annex 4  Activitat principal



Vídeo
 
 

UBUNTU
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QNnGtzTLt0Q 

Annex 5

https://www.youtube.com/watch?v=6F8k31APypg 



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Reforçar i potenciar valors com el treball en equip, la solidaritat, l'esperit de superació.

Pr
evenció Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Títol del cercle: Castellers (Països Catalans), la unió fa la força

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

Mà
RI

A

Valors: els castellers, la unió fa la força 

Llegats cultur
al

s

Donem la benvinguda: Quines qualitats penseu que ha de tenir una persona valenta?// Alguna cosa de la vostra cultura que no
voleu que desaparegui? Què feu per mantenir-la? 

Tothom s'asseu formant un cercle amb les cadires o dempeus. Qui dirigeix el joc es col·loca al centre i diu: "Un casteller molt alt
es movia així..." Quan jo digui A LA DRETA, tothom canvia de lloc a la dreta; quan jo digui A L'ESQUERRA, tothom canvia de 
lloc cap a l'esquerra; quan jo digui CASTELLERS, tothom ha de canviar de lloc.

Per tancar, compartir el valor dels castellers amb el que més us identifiqueu. // Hi ha alguna cosa que s’ha perdut de la vostra
cultura? Què podem fer per recuperar-la des del nostre grup, comunitat o municipi? 

Objecte de diàleg, retoladors, tisores 
i goma d'aferrar50 min    Educació Primària 4t, 5è, 6èTemps Destinataris Materials

Ronda inici

Ronda final

Mescla

Tema /Activitat
principal

Objetius 



 

Associación Trebellos de
MediacionPr

evenció Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal

 Activitat 
principal

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

MÀ
RI

A

Llegats cultur
al

s

Adaptacions & 
 Annexos

Visionat dels vídeos per posar en context els castellers (annex 6). Preguntes: alguna cosa que t'ha ressonat del vídeo? 
Què és el que més t'ha impactat? Si fossis casteller, quin lloc de la torre triaries per a estar?

En grups de quatre: primer llegim l'annex 7 i veiem el vídeo proposat, després pintem i decorem com vulguem la fotocòpia 
de l'annex 8 i, en acabant, la retallem. Formem un quadrat i hi enganxem les pestanyes per unir-lo.

Dibuixarem 3 persones castelleres, després, amb un retolador posem tres valors dels castellers que ens agradin (lema dels
castellers: força, tècnica, equilibri, valor, seny, a més de constància, treball, confiança, compenetració, germandat, sort).

Annex 6   Vídeo per posar en context els castellers a la catedral de Girona i la Muixeranga d’Algemesí 

Annex 8    Fotocòpies per a realitzar els nostres castellers

Annex 7    Fitxa tècnica dels castellers i vídeo muixeranga 



Adaptacions & Annexos

Dinàmica "Som un equip" 

Cec (es tapen els ulls amb un mocador o paper higiènic
Manc (una mà la posa darrere, a l'esquena)
Sord (no escolta res quan li parlen) 
Paraplègic (no pot moure cames ni braços)
Sense rol específic (té tots els sentits)

ROLS
1.
2.
3.
4.
5.

      (l'anomenem "normal")

Reflexions sobre persones amb discapacitat, integració, escolta, 
inclusió... les nostres incapacitats invisibles...

Font:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  ARTiPAU Provenció & Cultura de pau  & Art

       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Temps:  1,5 h
Ens col·loquem en cercle. Tenim un objecte per parlar: qui el té parla i la resta escolta amb 
respecte. L'objecte es va passant al voltant del cercle. Hi ha una persona que facilita i formula la 
pregunta següent. 
Ronda inicial: Penso en una persona que m'ha fet un favor / ajudat i vull donar-li les gràcies.
Contem 1, 2, 3, 4, 5 i ens dividim en grups segons el nombre que ens hagi tocat. Formem grups 
de 5 persones.
Activitat central: un cop estem en grup, tornem a numerar-nos de l'1 al 5.

Es reparteix el material a cada grup: 1 cartolina de color, 1 pot de cola, 1 tisores, 1 llapis.

Cada nombre tindrà un rol que qui facilita l'activitat dirà un cop hàgim assignat tots els nombres. 
També hi pot haver un rol observador a la sala, per anar recollint què passa, què es diuen, observar si 
tothom hi participa, lideratges, presa de decisions, escolta...

CONSIGNA: fer un cub amb volum el més gran possible; hi ha de participar tothom, disposen només 
d'aquests materials, tenen un temps determinat màxim de 15'. 

POSADA EN COMÚ AL CERCLE GRAN: es poden preguntar als diferents rols com s'han sentit, com ha 
funcionat el grup, què ha passat. Reflexions sobre persones amb discapacitat física o metal, 
integració, escolta, inclusió... què vol dir la paraula normal, com i quan la fem servir, la cura de l'altra 
persona, les paraules i com les fem servir: discapacitats o persones amb discapacitat? Les limitacions 
com a oportunitat per créixer junts, la diversitat ens fa forts, "on jo no hi arribo hi pots arribar tu".

Ronda final: en una paraula, què m'enduc d'aquesta sessió. Una reflexió sobre aquesta dinàmica



Vídeos
 

Castellers a la Catedral 
de Girona

 
 

La Muixeranga 
d’Algemesí

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3rFYElaPXFQ
 

https://youtu.be/dt63cmjNFFk

Annex 6



Fitxa tècnica
Un castell és una torre humana de diversos pisos d'alçada.. En un castell participa un nombrós grup 
d'homes i de dones de totes les edats i complexions físiques, que s'entrenen durant tot l'any per als 
concursos i les actuacions. A més, a la pinya de cada castell hi col·laboren amistats, familiars, 
aficionats i espectadors espontanis que s'uneixen a la colla de castellers - que passen d'aquesta 
manera a participar-hi activament.

Origen 
L’origen dels castellers es troba a la moixiganga o ball de valencians del segle XVIII. Es tractava 
d’una representació dansada amb exercicis gimnàstics i torres humanes, on es representaven 
escenes de la passió de Jesucrist, encara que també podia representar alguns altres arguments. 
Aquest ball es va estendre a l’àrea de Tarragona-Reus-Valls però va anar evolucionant fins que es 
va suprimir la part del ball per donar pas exclusivament a realitzar estructures castelleres cada 
vegada més elevades.
La primera actuació documentada d’un castell data del 2 de febrer del 1801 a les Festes de la Mare 
de Déu de la Candela a Valls, Tarragona.
En el seu origen els castells foren una activitat reservada exclusivament als homes. La incorporació 
de la dona al món casteller va venir de la mà dels Minyons de Terrassa el 1970. Quan es va fundar, la 
colla va acceptar la participació de les dones per primera vegada i aquest fet es va generalitzar a la 
resta de les colles poc a poc. La incorporació de les dones ha estat clau per la seva expansió i per a 
conventir-se en el fenomen sociocultural que ha esdevingut actualment.
A Mallorca, les activitats castelleres s’iniciaren el mes de febrer de 1996, des de llavors l’activitat ha 
continuat de manera ininterrompuda i cada vegada s’han anat sumant més participants. El 1997 es 
creà la colla Al·lots de Llevant. En aquest moment formen part d'aquestes colles persones d’edats, 
professions, religions, llengües, cultures, classes socials i procedències diferents.

Castellers (Països Catalans): la unió fa la forçaAnnex 7

https://youtu.be/o_RwlPCoOGM

https://youtu.be/o_RwlPCoOGM


Annex: 8

Material - Activitat principal: per a realitzar els nostres castellers



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Objetius

Temps

Prevenir l'assetjament escolar.

Objecte de diàleg

Pr
evenció

Assetjament es
co

la
r

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Títol del cercle: És graciós?

50 min Destinatari    Educació Primària Materials

Fomentar el sentit critic i poder marcar els límits de l'humor i l'assetjament.

Ronda inici 

Ronda final

Mescla

Tema /Activitat 
principal

ED
UC

AC
Ió

 P
RI

MÀ
RI

A

Donem la benvinguda: Recordes la darrera broma que vas gastar i et van gastar?

En cercle dempeus, un participant reta un altre a veure qui riu primer, el que perd canviarà el seu lloc amb el que el guanyador
digui.

Bromes a banda

Compartir la seva millor ganyota o contar un acudit. 



 

Associación Trebellos de
MediacionPr

evenció Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal

Adaptacions & 
 Annexos

Assetmament e
sc

ol
ar

 Activitat 
principal

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

MÀ
RI

A

Formem grups de 4, repartim fotos de situacions quotidianes a cada grup (annex 10), on els participants han d'establir el que 
és una broma o un assetjament, afegint les raons per a triar resposta a més de dir com afronten aqueixa situació essent qui la 
realitza i qui la pateix. Posada en comú de tots els grups.

Veiem primer el vídeo de YouTube (annex 9) per contextualitzar el tema del cercle, sobre com activar el nostre poder.
En acabant, individualment, pensarem en el nostre propi superheroi i li donarem els poders que necessita per aturar
l'assetjament i el dibuixarem.

Finalment, ens posem en grups de 4 per a escriure o dibuixar un còmic sobre la nostra pròpia lliga de justícia restaurativa,
amb els nostres superherois com a protagonistes.

Vídeo YouTube: Activar nuestro poder

Adaptacions



Vídeo
#ActivaTuPoder per 
 evitar l'assetjament 

escolar
 

https://youtu.be/0Ai8_SR8Ncw

Annex 9

https://www.youtube.com/hashtag/activatupoder


Annex 10 Adaptació:  establir a través de les fotos el que és una broma i el que és un assetjament.



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Impulsar i promoure la igualtat de gènere en el joc i els colors

Objecte de diàleg, DIN-A4, noms de 
personatges de conte i conte

Pr
evenció Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Títol del cercle:

50 min    Educació Primària 1r, 2n i 3r

Desmuntar mites literaris on els rols femenins donen una imatge distorsionada de la dona

Violència de gèn
er

e

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

MÀ
RI

A

Princeses i prínceps 

Fomentar el pensament crític

Donem la benvinguda: Quin dels contes clàssics és el vostre preferit?

Repartim als participants un paperet escrit amb el nom d'un personatge de conte; hauran de cercar el conte que els 
pertany als folis (títol del conte) que estan sobre les cadires. Quan trobin el seu, serà el seu lloc.

Conta'm un altre conte.

Compartir una qualitat d'un personatge de conte que admires.

Objectius

Temps Destinataris Materials

Ronda inici

Ronda final

Mescla

Tema /Activitat 
principal



 

Associación Trebellos de
MediacionPr

evenció Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal

 Activitat 
principal

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

MÀ
RI

A

Es formen grups de 4, repartim els personatges dels contes clàssics i els reescriuen amb nous rols de gènere. 
Exemple: en lloc de la Ventafocs escrivim el conte de el Ventafocs.

Un cop acabats els relats, triem el que més ens ha agradat per a publicar-lo a la revista escolar o representar-lo com a 
obra al festival escolar.

Violència de gèn
er

e

Adaptacions & 
 Annexos

Es podria fer una revista amb tots els contes inventats, potser en paper, potser digital, fins i tot els contes es poden 
iil·lustrar, si hi ha temps.



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Impulsar i promoure la igualtat de gènere

Objecte de diàleg, DIN-A4

Pr
evenció Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Títol del cercle: Viatge en el temps

50 min    Educació Primària 

Conèixer l'evolució de la igualtat de gènere en la història fins als nostres dies.

Violència de gèn
er

e

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

MÀ
RI

A

Donem la benvinguda: Quines tasques fas a casa?

 Entre l'època actual i la de la teva tribu, amb quina et quedaries?

Joc de rol sobre la prehistòria o l'edat antiga

Formem un cercle. Qui dirigeix el joc diu: "En Tal es va menjar un pa i el dimoni l'enxampà". L'infant esmentat contesta: 
Qui, jo? I la resta respon: Sí, tu. I diu: Però jo no vaig ser! I, llavors se li pregunta: Aleshores, qui?. 
A aquesta pregunta l'infant respon la mateixa frase amb el nom d'un altre participant, i intercanvien el lloc.

Objectius

Temps Destinataris Materials

Ronda inici

Ronda final

Mescla

Tema /Activitat 
principal



 

Associación Trebellos de
MediacionPr

evenció Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal

 Activitat 
principal

ED
UC

AC
IÓ

 P
RI

MÀ
RI

A

En grups de 6 participants hauran de:
1- Pensar en una tribu o clan que pot ser de la prehistòria o d'una altra època: han de triar l'època en què 
viurà el seu grup. Inventar un animal totèmic i el seu símbol com a clan.
2-Un cop concretada l'època de la tribu, establir rols socials i les tasques que realitzen dins de la tribu (qui fa 
de cap, de xaman, qui va a per aigua, qui es cuida dels infants del poblat..) i compartir amb la resta dels 
grups.

Violència de gèn
er

e

Adaptacions & 
 Annexos



✓ 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 el que és "diferent" superant estereotips
✓ Disponibilitat a empatitzar amb l'altra persona i a canviar la 
meva percepció
✓Actitud permanent d'aprenentatge
✓Actitud oberta per crear noves possibilitats i expressions 
artístiques individuals i col·lectives.

L'actitud és una cosa petita que fa 
una gran diferència.ACTITUD PROVENTIVA I restaurativa

FEM MEMÒRIA
 

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

Restauratives & Transformadores
 https://www.teixintfilsdemocions.com/

Re
co
rda

!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


VÍDEOS PER A DISSENYAR NOUS     CERCLES

EDUCACIÓ PRIMÀRIA



Vídeo
 

Dóna-li una bufetada! 
Reaccions dels infants

 

https://youtu.be/Rn4PVsKXE5k

https://youtu.be/Rn4PVsKXE5k


Vídeo
Doll Test - Els efectes 

del racisme en els 
infants (ESP)

https://www.youtube.com/watch?v=qGDvt4yKTiM



Vídeo
Vídeo danès que ens 
recorda com és de 
fàcil encasellar les 

persones

https://www.youtube.com/watch?v=QbhsNfy7JZ8
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RECOMANACIONS PER APROFUNDIR

ENLLAÇ DE LA  GENERALITAT  DE  CATALUNYA QUE OFEREIX RECURSOS PER A  CONÈIXER 
EN PROFUNDITAT  LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES:

HTTPS://WWW.EDUCACIONTRESPUNTOCERO.COM/RECURSOS/CORTOMETRAJES-  
EDUCAR-EN-VALORES/

DEPARTAMENT ENSENYAMENT,  PROTOCOL D ’ODI  I  D ISCRIMINACIÓ.  PRÀCTIQUES 
RESTAURATIVES.  ELS  CERCLES RESTAURATIUS 

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1 IBQ1SSW-DXQJP_L6CLE7OBQ0A3PNOXTF/VIEW? 
TS=61C4912D

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


WEBS DE 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-restaurativa-i- 
resilient/
https://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0021/7bd608f3-cb73-43d1- 
8194-b1526417fc80/28_practiques_restauratives_cercles.pdf
https://www.encercle.cat/wordpress/
https://www.iirp.edu
http://web.practicarestaurativa.org
https://www.teixintfilsdemocions.com/evidencias-experiencias-y-practicas-comunitarias/
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
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/1673- 
inspirant-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

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 

https://www.youtube.com/watch?v=v52BzCXn2r4
https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1673-inspirant-un-futur-sense-estereotips--igualta.html
https://youtu.be/eo14JAmkvs4
https://youtu.be/MHH6_fAE7Z8
https://www.youtube.com/watch?v=vcoE7rf4onM
https://www.youtube.com/watch?v=K4DXL0PATbs
https://www.youtube.com/watch?v=43V-iu44RhU
https://www.facebook.com/GovernIllesBalears/videos/10156788785072454/
https://www.youtube.com/watch?v=T19RKXLthX4
https://www.youtube.com/watch?v=VCpZ0KZPhGI
https://www.youtube.com/watch?v=VCpZ0KZPhGI


https://www.teixintfilsdemocions.com/guias-educativas-2/ 



https://www.teixintfilsdemocions.com/guias-educativas-2/ 



https://www.teixintfilsdemocions.com/guias-educativas-2/ 
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