PRÀCTIQUES RESTAURATIVES
ÀMBIT EDUCATIU & COMUNITAT

Asociación trebellos de
mediación

Associació teixint fils d'emocions
ARTiPAU

CONVIVÈNCIA:
COMUNITATS
EDUCATIVES RESTAURATIVES
Prevenció & Assetjament escolar & Violència de gènere

ED. SECUNDÀRIA
GUIA PRÀCTICA

RestaurAR.Te

Associació Teixint fils d'emocions
ARTiPAU

PRÀCTIQUES RESTAURATIVES
ÀMBIT EDUCATIU & COMUNITAT

Col·labora en la difusió:
Autoria: Associació Teixint Fils d'Emocions ARTiPAU
Asociación Trebellos de mediación
Coordinació: Neus Bartrolí Pascual
Maria Otilia González Rodriguez
Continguts, edició, maquetació irevisió de continguts:
Maria Otilia &Neus Bartrolí
Traducció i revisió: Àngels Garcia Cunyat
Edició: Catalunya, Galícia 2022

Asociación trebellos de
mediación
https://www.asociaciontrebellos.es

Reconeixement NoComercial - SenseObraDerivada

Associació teixint fils d'emocions
ARTiPAU
Tel/Whatsapp: +34 657 241 971
teixintf@gmail.com
https://www.teixintfilsdemocions.com

JO SOC PERQUÈ NOSALTRES SOM"
UBUNTU

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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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
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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.

objetiUs 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

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

PRÀCTIQUES RESTAURATIVES

Com les posem en pràctica?
ESPECTRE DE LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES
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

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.

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

DESCÀRREGA
GRATUITA

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

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/

Cercles de diàleg

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.

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/

“Jo soc una persona a qui li costa
controla-se i quan faig els cercles és
veritat que et quedes més tranquil i
alliberat 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

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.

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

DINÀMICA PER A
MESCLAR-SE
Activitat recreativa que ens fa
canviar de lloc, per tant
treballem amb noves persones.

T EM A O A CTIVITA T
PRINCIP AL
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

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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-

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

ió

Pr

evenc

Títol del cercle: Art i emocions
Temps
Objectius

50 min

Destinataris

Educació Secundària

Materials

Objecte de diàleg, cartolines blanques i retoladors de colors

Fomentar l'art com a llenguatge de les emocions

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Potenciar la mirada crítica

Ronda inici
Mescla

Donem la benvinguda, Amb quines de les arts (cinema, pintura, fotografia...) et sents més identificat o identificada?
Formem un cercle dempeus o amb les cadires. Qui dirigeix el joc es col·loca a la meitat i diu: Quan jo digui PICASSO, tothom
canvia de lloc a la dreta; quan jo digui FRIDA, tothom canvia de lloc cap a l'esquerra. Quan jo digui ART, tothom ha de
canviar de lloc.

Tema /Activitat Pel·ícules i emocions
principal

Ronda final

Compartim una de les coses que pensem que aporta l'art a les nostres vides.

Pr

ió

evenc

Associación Trebellos de
Mediacion

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Activiat
principal
Veurem diferents escenes de pel·lícules (annex 1) i en grups de 4 hauran d'identificar les emocions que provoquen i,
combinant-les amb les de companys i companyes, fer uns nous cartells de pel·lícules en cartolines en què hi reflecteixin
aqueixes emocions.

Adaptacions &
Annexos

Annex 1 - Activitat principal
Escenes de pel·lícules de YouTube

Adaptacions
Mostrarem unes làmines de fotografies i pintures famoses (annex 2). En parelles, observem les emocions que ens
transmeten. En acabant, hauran de cercar diverses músiques i emparellar la música amb les imatges amb què
sentin que s'hi relacionen.

Annex 1

Vídeo

Si tens un somni...
Lliçó final
El vencedor

https://www.YouTube.com/watch?v=my0vUpJ9y308
https://www.YouTube.com/watch?v=vRyRUQfHJ8k&t=221s

Annex 1

Vídeo

Rocky VI Diàleg amb el seu fill
Nuestro mayor miedo
Discurs de Charles Chaplin a
El Gran Dictador 1940

https://www.YouTube.com/watch?v=Q1uGXXfjVLs
https://www.YouTube.com/watch?v=ia8XjAmSXuo
https://www.YouTube.com/watch?v=he26DAbk3Sw

Annex 2
Adaptacions:

Làmines de fotografies i pintures famoses.
En parelles, observem les emocions que ens
transmeten.

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

ió

Pr

evenc

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Titol del cercle: Pau i drets humans
Destinataris

Materials

Temps

50 min

Objectius

Contribuir al coneixement i el desenvolupament dels drets humans

Educació Secundària

Objecte de diàleg i mapamundi

Comprendre la necessitat de conviure respectant unes regles bàsiques de convivència que garanteixin el respecte i la
diversitat
Promoure el creixement de les persones i impulsar el desenvolupament dels pobles

Ronda inici
Mescla

Donem la benvinguda, Quin símbol de la pau, a part del colom, empraries per a representar-la?
Es forma un cercle. Qui dirigeix el joc, dona un nom a cada participant; aquest nom és el d'una de les persones que integren el
grup. Quan diu Que surti Maria si surt la vertadera Maria i no la que té assignat el nom, canviaran de lloc.

Tema /Activitat
Drets humans i assertius
principal

Ronda final

Tanquem la sessió: Amb quin dels drets humans t'has sentit més identificat o identificada?

Pr

ió

evenc

Associación Trebellos de
Mediacion

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal
Activitat
principal

Veure un vídeo per posar en context els drets humans (annex 3). En grup, al mapamundi marcarem els països que
creiem que estan enpau i que respecten els drets humans.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Preguntes Què tenen en comú els països que tenen drets humans? Què haurien de fer els països que no respecten els
drets humans? Com apliquem els drets humans a la vida quotidana?

Adaptacions &
Annexos

Annex 3 - Activitat principal
Vídeo YouTube sobre els drets humans

Adaptacions
Conèixer els drets assertius (annex 4) i en parelles afegir els drets que considerin importants i no hi són.

Annex 3

Vídeo

Què són els drets humans?
Organització Unidos por los
Derechos Humanos

https://www.YouTube.com/watch?v=PPeRECua5CQ

Annex 4

Adaptacions

Conèixer els drets assertius i, en parelles, afegir-hi els drets que consideren importants i no hi són.

Taula de DRETS ASSERTIUS
Com a persona, tens dret a:
Ser tractada amb respecte
i dignitat
Tenir i expressar els propis
sentiments i opinions
Ser escoltada i presa
seriosament
Jutjar les teves necessitats,
establir les teves prioritats i
prendre les pròpies
decisions

Dir NO sense sentir culpa
Demanar el que vols, sent
conscient que l'altra
persona té dret a dir "no"
Canviar
Equivocar-te
Demanar informació i ser
informada
Obtenir el que has pagat
Decidir no ser assertiva

Preguntes per fer cercles:
Per a què penses que serveixen els drets
assertius?
Com garantim els drets assertius? Alguna cosa
que fas per practicar-los
Quins altres drets no hi són i creus que són
importants per a tu? Algun dret que hi
afegiries?
Algun dret que t'ha cridat l'atenció.
En aquest moment, quin dret necessites?

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

ió

Pr

evenc

Títol del cercle: Anna Frank
Temps

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Objectius

Ronda inici
Mescla

Tema /Activitat
principal

Ronda final

50 min

Destinataris

Educación Secundaria

Materials

Objecte de diàleg, paper mural, retoladors de colors

Conèixer una figura històrica i el seu impacte avui en dia

Donem la benvinguda, Si fóssiu escriptors i escriptores, quin gènere literari escriuríeu?
Asseguts i assegudes en cercle, tothom es numera en veu alta. Qui facilita comença el joc dient, per exemple: "Una llimona,
mitja llimona, 6 llimones". Així doncs, qui té el número 6 haurà de dir immediatament i ràpida, "Una llimona, mitja llimona, x
llimones" I així successivament. Qui s'equivoqui canvia de lloc amb la persona que té a l'esquerra.

El diari d'Anna Frank

Dir una paraula positiva cadascú referent a Anna Frank

Pr

ió

evenc

Associación Trebellos de
Mediacion

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Activitat
principal

En grups de 4 repartim la biografia d'Anna Frank (annex 5) i una altra amb extractes del seu diari, pluja
d'idees sobre la finalitat del diari d'Anna Frank (annex 6) en els seu dia i cercar exemples de la nostra època.
En un mural amb un dibuix d'un arbre, posarem els resultats de tots els grups en la copa.

Adaptacions &
Annexos

Visualitzar pel·lícula d'Anna Frank
https://www.YouTube.com/watch?v=K9K4BpnWDTo
Dissenyar un cercle per a compartir a partir de preguntes del contingut i de reflexió personal i col·lectiva: Alguna cosa
que t'hagi impactat, Què creus que faries tu si passassis més de dos anys, com n'Anna, sense poder sortir de l'amagatall
perquè no et matassin? Escriu els pensaments i els sentiments que pogué tenir Anna entre la seva detenció en agost de
1944 i la seva mort el març de 1945.
Escolta de la cançó i dibuixar el que neix en el moment de l'escolta. No cal saber dibuixar. Expressar amb color o amb
llapis el que flueix i sorgeix, sense jutjar. Compartir en cercle l'obra artística.
https://www.YouTube.com/watch?v=PJUB9iQADRg
Lectura diària d'un dia d'Anna Frank. Modelatge de qui facilita l'activitat, si cal, o directament un participant del cercle.
Ronda de preguntes. Es fa la mateixa pregunta 3 vegades, per aprofundir el tema que s'està treballant. S'observa com
es construeix coneixement col·lectiu amb les intervencions.

Adaptacions & Annexos

Vídeo

La Història d'Anna
Frank

https://www.YouTube.com/watch?v=K9K4BpnWDTo

Annex 5 Material - Activitat principal

Biografia Anna Frank

(Anne Marie Frank; Frankfurt am Main, 1929 - camp de concentració de Bergen-Belsen,
Alemanya, 1945) Jove d'origen jueu que va deixar testimoni en un famós diari dels anys
que va viure amagada amb la seva família per a escapar de l'extermini nazi.
Era filla d'una família alemanya que es va traslladar als Països Baixos amb l'arribada de
Hitler al poder el 1933. Durant la Segona Guerra Mundial, després de la invasió alemanya
d'Holanda el 1940 i de patir les conseqüències de les lleis antisemites, Anna i la seva
família aconseguiren un amagatall en unes habitacions posteriors, abandonades i
aïllades, d'un edifici d'oficines d'Àmsterdam, on van romandre ocults des del 1942 fins al
1944, quan van ser descoberts per la Gestapo.
N'Anna escrigué un diari d'aquest període de reclusió que, el seu pare, l'únic
supervivent de la família, va fer públic un cop acabada la guerra, després que Anna i la
seva família fossin detinguts i confinats en un camp d'extermini, on van morir. El Diari
constitueix un commovedor testimoni d'aquell temps de terror i de persecucions.

Annex 5 Material - Activitat principal
Biografia Anna Frank

El Diari d'Anna Frank
Al Diari, Anna Frank imagina que escriu a Kitty, una amiga hipotètica, per a contar-li les
peripècies de la seva vida a l'amagatall on va viure des del 14 de juy del 1942 al 4 d'agost del
1944, quan la Gestapo va descobrir la "dependència secreta" en què vivien la família Frank
(formada per pare i mare, Anna i la seva germana major, Margot), la família Van Daan (la mare, el
pare i llur fill, Peter) i el dentista Dussel, amb la vana esperança d'escapar de la captura dels nazis.
Entrada Anne Frank
https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/anne-frank

Annex 6

Material - Activitat principal
Diari d'Anna Frank

Fragments del Diari d'Anna Frank
Dissabte, 20 de juny de 1942
El meu pare, el més bo de tots els pares que he conegut en la meva vida, no es va casar amb la meva mare fins als trenta-sis anys, quan ella
en tenia vint-i-cinc. La meva germana Margot va néixer el 1926 a Alemanya, a Frankfurt del Main. El 12 de juny de 1929 la vaig seguir jo. Vaig
viure a Frankfurt fins als quatre anys. Com que som jueus "de soca-rel", el meu pare va venir a Holanda el 1933, on va ser nomenat director
d'Opekta, una empresa holandesa de preparació de melmelades.
Les nostres vides transcorrien amb una certa agitació, ja que la resta de la família que s'havia quedat a Alemanya continuava sent víctima de
les mesures antijueves decretades per Hitler. Després dels pogroms del 1938, els meus dos oncles materns van fugir i van arribar sans i estalvis
als Estats Units; la meva pobra àvia, que ja tenia setanta-tres anys, va venir a viure amb nosaltres.
Després del maig de 1940, els bons temps van quedar definitivament enrere: primer la guerra, després la capitulació, la invasió alemanya, i
així van començar les desgràcies per a nosaltres els jueus. Les mesures antijueves se succeïren ràpidament i se'ns va privar de moltes
llibertats. Els jueus han de portar una estrella de David; han de lliurar les seves bicicletes; no els està permès viatjar amb tramvia; no els està
permès viatjar amb cotxe, tampoc amb cotxes particulars; els jueus només poden comprar de les 15.00 a les 17.00 hores; només poden anar a
la perruqueria jueva; no els està permesa l'entrada als teatres, cinemes i altres llocs d'esbarjo públic; no els està permès practicar rem; no els
està permès practicar cap esport en públic; no els està ès permès seure als seus jardins després de les 20.00, com tampoc als jardins dels seus
amics; els jueus no poden entrar a casa dels cristians; han d'anar a col·legis jueus, i altres coses per l'estil.

Annex 6

Material - Activitat principal: Diari d'Anna Frank

Dimecres, 8 de juliol de 1942
A les tres de la tarda va trucar algú a la porta. No el vaig sentir,
perquè estava llegint en una gandula al sol a la galeria. Al cap
de poc apareixia la Margot tota alterada per la porta de la
cuina.
- Ha arribat una citació de les SS per al pare - va dir baixet-. La
mare ja se n'ha anat a cal Van Daan. (En Van Daan és un amic i
soci del pare.)
Em vaig esverar moltíssim. Una citació! Tothom sap el que això
significa. Em van passar pel cap camps de concentració i cel·les
solitàries. Permetríem que s'enduguessin el pare a llocs com
aquests?
-És evident que no hi anirà -em va assegurar la Margot quan
ens vam asseure a la sala a esperar que tornés la mare-. La
mare ha anat a preguntar a en Van Daan si ens podíem instal·lar
al nostre amagatall demà. Els Van Daan s'hi amagaran amb
nosaltres. Serem set.
Quan érem a la nostra habitació, la Margot em va confessar
que la citació no anava dirigida al pare, sinó a ella. Em vaig
tornar a esverar moltíssim i em vaig posar a plorar. La Margot
tenia setze anys. De manera que volien endur-se noies soles tan
joves com ella... Però per sort no hi aniria, ho havia dit la mare.

Annex 6

Material - Activitat principal

Diari d'Anna Frank

Divendres, 9 d'octubre de 1942
Avui no tinc res més que notícies desagradables i
desconsoladores per explicar-te. Als nostres nombrosos amics i
coneguts jueus se'ls estan enduent en grups. La Gestapo no té la
mínima consideració amb ells, els carreguen ni més ni menys que
en vagons de bestiar i els envien a Westerbrork, el gran camp
de concentració per a jueus de la província de Drente. La Miep
ens ha parlat d'algú que va aconseguir escapar-se'n. Deu ser un
lloc espantós. Gairebé no els donen res per menjar, i menys per
beure. Només hi ha aigua una hora al dia i només hi ha un wàter
i un lavabo per a milers de persones. Homes i dones dormen tots
junts, i a elles i als nens sovint els rapen el cap. Fugir és
pràcticament impossible. Molts porten la marca inconfusible del
seu cap rapat o també la del seu aspecte jueu.
Si ja a Holanda la situació és desastrosa, com viuran en les
regions apartades i bàrbares on els envien? Nosaltres suposem
que a la majoria els maten. La ràdio anglesa diu que els maten
en cambres de gas, potser sigui la manera més ràpida de morir.
Estic molt confosa per les històries d'horror tan esglaiadores que
explica la Miep i que a ella també l'esgarrifen.

Editorial: Debolsillo

als
s c ult

Temps
Objectius

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Títol del cercle: Kintsugi, l'art d'aprendre de les cicatrius (Japó)

ur

Lle g

at

Ronda inici
Mescla

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

ió

Pr

evenc

50 min

Destinataris

Educació Secundària

Materials

Procés d'aprenentatge que ens poden deixar les cicatrius emocionals
Conèixer metàfores per acceptar diferents experiències de vida
Descobrir possibles aprenentatges darrere les ferides emocionals
Endinsar-nos en altres cultures i formes de veure el món.

Donem la benvinguda, Quines coses positives destacaries de la cultura japonesa?/Alguna cosa que et cridi l'atenció de la
cultura japonesa.
Davant de les cadires es posen globus de colors; tothom començarà a caminar pel cercle interior format per les cadires amb la
cançó "Dansa hongaresa núm. 5" de Brahms (annex)
Quan acabi la música cadascú explotarà el globus de la cadira que triï; ho poden fer amb el peu o com vulguin, excepte amb
la mà.

Tema /Activitat Aprenentatge de les ferides emocionals
principal
Ronda final

Objecte de diàleg, fulls, retoladors vermells, negres
i daurats, paper mural, tisores i goma d'enganxar

Tanquem: Quin moment quotidià penses que seria el millor per aplicar Kintsugi?

als

s c ult

Activitat
principal

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal

ur

Pr

Associación Trebellos de
Mediacion

ió

Lle g

at

evenc

Pluja d'idees sobre què sabem del Kinsugi, en grups de 4, exposar-ho i llegir fitxa tècnica del Kintsugi (veure annex 7)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Visualització del vídeo de YouTube (annex 8) per posar en context el tema del cercle: Kintsugi
Preguntes: Com et sents amb el Kintsugi? Com penses que podries encaixar en la teva vida aquesta filosofia? Algun
aprenentatge que vulguem compartir després d'una ferida emocional.
Seguim en grups de 4 i en un full en blanc dibuixem un cor amb un retolador vermell, el dividirem en 4 parts.
Escriure en cadascuna de les parts amb un retolador negre què pot ajudar a curar un cor romput, tallar els trossos amb
una tisora.
Mesclar totes les parts de tots els grups, enganxar-les en forma de cor al paper del mural, deixant lloc per a dibuixar les
costures en color daurat, envoltant cada part enganxada.

Adaptacions &
Annexos

Annex mescla: cançó de YouTube: Dansa hongaresa número 5: https://www.YouTube.com/watch?v=RBptj--qwZ8

Annexos - Activitat principal
Annex 7

Ficha técnica Kintsugi

Annex 8

Vídeo de YouTube Kintsugi

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

ur

Lle g

at

als

ió

Pr

evenc

s c ult

Adaptacions &
Annexos

Associación Trebellos de
Mediacion

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal

Adaptacions
A partir de la imatge (veure annex 9) elaborar una història curta o frase sobre l'aprenentatge de les ferides emocionals.
Es pot projectar en la pantalla digital o bé lliurar una fotografia.
Dibuixar el teu propi Kintsugi i escriure en una paraula les ferides transformades en colors a cada cicatriu colorada
lliurement per cada persona. Posada en comú i compartir lliurement.
Crear un collage col·lectiu sobre alguna ferida emocional del grup (mort d'un ésser estimat, malaltia, absència d'un
company, dol, canvis, transformacions...
Fer el teu propi kintsugi en collage. A cada ferida posar una paraula d'allò viscut amb un color i amb un altre color
l'aprenentatge de la ferida emocional.

Annex 7
Títol del cercle: Kintsugi, l'art d'aprendre de les cicatrius (Japó)
Fitxa tècnica
El Kintsugi o Kintsukuroi té un significat per als japonesos que ens mostra la importància de veure
la bellesa, fins i tot quan sentim que ens fem a trossos. És una filosofia de vida que demostra el
poder d'afrontar les adversitats, mentre vem els errors i les nostres pròpies cicatrius com a part
important de la nostra història, cosa que ens ha dut a ser el que som avui en dia.
El Kintsugi és una pràctica que s'enfoca a reparar les fractures de la ceràmica, emprant vernís o
resina amb pols d'or. D'aquesta manera es planteja que les ruptures o separacions que es
realitzen formen part de la història de l'objecte i, doncs, no haurien d'amagar-se. Es demostra que
fins i tot quan l'objecte es romp pot transformar-se de manera tal que recupera la seva bellesa.

Annex 8

Vídeo
Kintsugi - L'art de la resiliència

https://www.rtve.es/play/videos/punts-devista/descobrim-lart-de-kintsugi-amb-ambrosgenis/5455936/
https://www.YouTube.com/watch?v=IcIT78tBtxA

Annex 9

Adaptacions
A partir de la imatge elaborar una història curta o frase sobre l'aprenentatge de les ferides emocionals.
Es pot projectar a la pantalla digital o lliurar una fotografia a cadascú.

als
s c ult

Temps
Objectius

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Títol del cercle: Ubuntu (Àfrica)

ur

Lle g

at

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

ió

Pr

evenc

50 min

Destinataris

Educació Secundària

Materials

Objecte de diàleg, bol de fruites.

Fomentar la pertinença a un grup
Impulsar valors com la lleialtat o la solidaritat

Ronda inici
Mescla

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

Tema /Activitat
Ubuntu, més que una paraula
principal
Ronda final

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

als
s c ult

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Activitat
principal

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal

ur

Pr

Associación Trebellos de
Mediacion

ió

Lle g

at

evenc

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 es posa 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.

Adaptacions &
Annexos

Annex 9
Fitxa tècnica sobre l'Ubuntu.

Annex 10
Vídeos de YouTube Ubuntu.
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?

Activitat"Ubuntu"

En cercle dialoguem i construïm comunitat!
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:
1. Què significa, què penses o sents en escoltar la paraula UBUNTU?
2. Visualització del vídeo
3. Reflexió i lectura per parelles. Expressar artísticament què és per a tu UBUNTU
4. En cercle, compartir reflexions i creacions artístiques
5. Ronda final:
- 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...
Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
https://www.teixintfilsdemocions.com/

Annex 9
Fitxa tècnica
Ubuntu és una regla ètica mundial, inicialment originada a
Sudàfrica, enfocada en la lleialtat de les persones i les relacions
entre elles. La parula 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 10

Vídeos
UBUNTU

https://www.YouTube.com/watch?v=6F8k31APypg
https://www.YouTube.com/watch?v=QNnGtzTLt0Q

als

Pr

ur

Objectius

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

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

s c ult

Temps

Ronda inici
Mescla

Tema /Activitat
principal
Ronda final

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

ió

Lle g

at

evenc

50 min

Destinataris

Educació Secundària

Materials

Objecte de diàleg, retoladors, tisores
i goma d'aferrar

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

Donem la benvinguda, Quines qualitats penseu que ha de tenir una persona valenta?
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.

Valors: els castellers, la unió fa la força

Per tancar, compartir el valor dels castellers amb el que més us identifiqueu.

als

ur

Pr

ió

Lle g

at

evenc

s c ult

Activitat
principal

Associación Trebellos de
Mediacion

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal

Visionat del vídeo per posar en context els castellers (annex 11). 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?

EDUCACIÓ SECUNDàRIA

En grups de 4, primer llegim l'annex 12 i, en acabant, pintem com volem la fotocòpia de l'annex 13. Després la retallem
i formem un quadrat. Aferrem les pestanyes per unir les parts.
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).

Adaptacions &
Annexos

Es pot realitzar una altra activitat per a reforçar la importància del treball en equip amb la dinàmica de la construcció
d'un cub, "Som un equip" (veure annex).
Per complementar l'activitat es pot visionar el vídeo i realitzar un cercle amb preguntes:
https://www.YouTube.com/watch?v=90ogCAH3shE

Adaptacions & Annexos

Dinàmica "Som un equip"

ROLS
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)
(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 Provención&cultura de Paz &Arte
https://www.teixintfilsdemocions.com/

Temps: 1,5h
Ens col·loquem en cercle. Tenim un objecte per parlar: qui el té parla i els altres escolten 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.
Comptem 1,2,3,4,5 i ens dividim en grup segons el número 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.
Cada nombre tindrà un rol que qui facilita l'activitat dirà un cop hàgim assignats els nombres. També hi pot haver
un rol observador a la sala, per anar recollint què passa, què es diuen, observar si hi participa tothom, llideratges,
presa de decisions, escolta...
Es reparteix el material a cada grup: 1 cartolina de color, 1 cola, 1 tisores, 1 llapis
CONSIGNA: fer un cub en volum el més gran possible; hi ha de participar tothom, disposen només d'aquests
materials, tenen un temps determinat màxim 15 min.
POSADA EN COMÚN EN CERCLE GRAN: Podeu 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, 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'emporto d'aquesta sessió.

Anexo: 8
Annex 11

Vídeos
Castellers a la Catedral
de Girona
La Muixeranga
d’Algemesí
https://www.youtube.com/watch?v=3rFYElaPXFQ
https://youtu.be/dt63cmjNFFk

Annex 12

Castellers (Països Catalans), la unió fa la força

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 esdevenir 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.

https://youtu.be/o_RwlPCoOGM

Annex 13

Material - Activitat principal: per a realitzar els nostres castellers

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

ón

Pr

n
eve ci

Assetjament
escolar

Títol del cercle: Venjança i perdó
Destinataris

Temps

50 min

Objectius

Desenvolupar la prevenció de l'assetjament escolar

Educació Secundària

Materials

Objecte de diàleg, pel·lícula El mercader de Venècia

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Fomentar la comunicació i el perdó per transformar les emocions i els valors negatius com la venjança

Ronda inici
Mescla

Donem la benvinguda, Quin és el teu escriptor o escriptora preferit?
Caminem per dins del cercle de cadires, de diferents formes com ens faci gana i quan escoltem SHAKESPEARE haurem de
seure.

Tema /Activitat El mercader de Venècia i el perdó
principal

Ronda final

Cada participant comparteix una paraula positiva sobre el judici restauratiu.

Associación Trebellos de
Mediacion

ió

Pr

evenc

Assetjament
escolar

Activitat
principal

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal

Veiem l'escena del vídeo de YouTube sobre el judici de William Shakespeare a El Mercader de Venècia (Annex 14)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Un cop hàgim vist l'escena del judici, dividim el grup en dues parts. Se'ls demana que extrapolin als
nostres dies el judici: s'assigna a un grup el rol restauratiu i a l'altre el rol punitiu.
Cada grup adaptarà els personatges al judici que els hagi tocat, després el representaran per a
l'altre grup. Un cop acabades les dues representacions es posen en comú les conclusions a què hagin
arribat.

Adaptacions &
Annexos

Annexos - Activitat principal
Annex 14
Escena vídeo YouTube William Shakespeare El Mercader de Venècia

Annex 14

Vídeo

El Mercader de Venècia –
Escena del judici (Subtítols
en espanyol)
https://www.YouTube.com/watch?
v=gBP1q7ji1lc&t=1137s

Assetjament
escolar

Temps
Objectius

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

ió

Pr

evenc

Títol del cercle: Xarxes socials
50 min

Destinataris

Educació Secundària

Materials

Objecte de diàleg, paper mural, retoladors de colors

Prevenir l'assetjament a les xarxes socials

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Fomentar el pensament crític

Ronda inici
Mescla

Tema /Activitat
principal
Ronda final

Donem la benvinguda, Què us agrada de les xarxes socials?
Dempeus en cercle, però una mica separats. Dos participants veïns agafen cadascun un objecte. Qui facilita l'activitat,
d'esquena i sense veure, ordena que comenci el joc. Cada objecte passa de mà en mà, però en direcció oposada. De cop i volta
s'ordena que es tornin els objectes en direcció contrària (el senyal pot donar-se a través d'un cop de mà). El joc acaba quan
algú es queda amb els dos objectes, se li col·loca la cadira del cercle que decideixi la resta del grup.
Ciberassetjament, com afrontar-lo i prevenir-lo

Per tancar la sessió, dir alguna cosa positiva de les xarxes socials

Pr

ió

evenc

Assetjament
escolar

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Activitat
principal

Associación Trebellos de
Mediacion

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l’activitat principal

Veiem els vídeos de YouTube (annex 15). Se t'ha passat pel cap enviar aqueixa foto? Annex 16: Pensa abans d'enviar
UNICEF
Preguntes: Com us heu sentit en veure el vídeo? Què faríeu si estiguéssiu en una situació pareguda?

En grups de 4 fer una pluja d'idees sobre com prevenir i ajudar qui pateix ciberassetjament, posada en comú i
plasmar-ho en un mural

Adaptacions
& Annexos

Annexos - Activitat principal
Annex 15

Vídeo de YouTube: Se t'ha passat pel cap d’enviar aqueixa foto?

Annex 16

Vídeo de YouTube Pensa abans d'enviar / UNICEF

Annex 15

Vídeo

Se t'ha passat pel cap
d'enviar aqueixa foto?

https://www.YouTube.com/watch?v=XCPxLQUEU1I

Annex 16

Vídeeo

Pensa abans d'enviar
UNICEF

https://www.YouTube.com/watch?v=cdZ4SBT4w3I&t=5s

ere

Títol del cercle: Diferents violències contra les dones

èn

Violèn

ci

a de G

Temps

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Associación Trebellos de
Mediacion

ió

Pr

evenc

50 min

Destinataris

Educació Secundària

Materials

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

Objectius

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Conèixer els conceptes de les diferents violències que afecten les dones

Ronda inici
Mescla

Donem la benvinguda, Quina figura femenina històrica admirem?
En cercle dempeus, assignarem nombres 1, 2, 3 als participants i donarem consignes: els núm. 1 canviaran el lloc amb els
núm. 2; els 3 es canviaran amb qui tinguin a la dreta.

Tema /Activitat Imatges quotidianes
principal

Ronda final

Tanquem: Què m'enduc d'aquesta sessió, en una paraula?

ere

èn

Pr

ió

Violèn

ci

evenc

a de G

Activitat
principal

Associación Trebellos de
Mediacion

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolupament de l'activitat principal

En grups de 4, lliurem el triangle de Johan Galtung i el quadre de les classificacions sobre la violència, annexos
17 i 18, a més de donar també les imatges de l'annex 19.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Hauran de col·locar les imatges (annex 19) a la part del triangle i fer una classificació del quadre segons creguin,
exposar-ho al grup argumentant la presa de decisions i, en acabant, plasmar-lo en un mural amb les aportacions de
tots els grups.

Adaptacions &
Annexos

Triangle de les violències de Galtung - Annexos 17 i 18

Educar en i per al conflicte. Paco Cascón
http://www.araebcn.com/wp-content/uploads/2019/03/Educar-en-i-per-al-conflicte.pdf

Annex 17

Activitat principal

Annex 18 Activitat principal

Educar en i per al conflicte
http://www.araebcn.com/wp-content/uploads/2019/03/Educar-en-i-per-al-conflicte.pdf

Annex 19 Material - Activitat principal
Col·locar les imatges a la part del triangle que correspon i que les classifiquin segons els seu criteri.

“CAL RECONÈI XER EL FET QUE EL COMPORTAMENT DELS
JOVES QUE NO S’ AJUSTA A LA NORMA ÉS, SOVI NT, PART
DEL PROCÉS DE MADURACI Ó I TENDEI X A DESAPARÈI XER
ESPONTÀNI AMENT EN LA MAJORIA DE LES PERSONES
QUAN ARRI BEN A L’ EDAT ADULTA. ETI QUETAR-LES
POTENCI ARI A UNA PROFECIA AUTOCOMPLERTA I
DESENVOLUPARI A PAUTES PERMANENTS DE
COMPORTAMENT I NDESI TJABLE".
DIRECTRIUS DE RIAD (1990)

a!
d
r
co
e
R

FEM MEMÒRIA

ACTITUD 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 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.

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

VÍDEOS PER A DISSENYAR NOUS
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

CERCLES

Vídeo

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

Vídeo

 >

Cercles a l'aula:
abordant un tema.
Font:

IIRP Comunidad Virtual
en Español

https://www.YouTube.com/watch?v=QbhsNfy7JZ8

Vídeo

Com emprar la
comunicació no
violenta en la teva
vida. Pilar de la Torre,
psicòloga.
Font:
aprendemosjuntos
https://youtu.be/ZjSuHfHF7F4

Vídeo

La teva mirada pot
transformar les
persones. Àlex Rovira,
escriptor i divulgador
Font:
aprendemosjuntos
https://youtu.be/zv2j59sVMUM
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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://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1IBQ1SSW-DXQJP_L6CLE7OBQ0A3PNOXTF/VIEW?
TS=61C4912D
HTTPS://WWW.EDUCACIONTRESPUNTOCERO.COM/RECURSOS/CORTOMETRAJESEDUCAR-EN-VALORES/
DEPARTAMENT ENSENYAMENT, PROTOCOL D’ ODI I DISCRIMINACIÓ. PRÀCTIQUES
RESTAURATIVES. ELS CERCLES RESTAURATIUS

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-restaurativa-iresilient/
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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
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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
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