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O conflito é parte inherente, inevitable e necesario na convivencia na familia,  a escola, as organizacións e as comunidades. O que diferencia ás
persoas e os grupos, non é tanto o feito de ter ou non conflitos, senón como se afrontan e transforman. As prácticas restaurativas son unha
forma de convivencia que ten como obxectivos axudar aos grupos para construír relacións, e a funcionar xuntos, tecer en comunidade, así
como a tratar os conflitos de forma que se poidan restaurar as relacións, reparar os danos e asumir as responsabilidades para partir do diálogo.
Nesta guía ofrécense ferramentas e recursos para implementar circulos restaurativos no ámbito educativo&comunitario. As temáticas que se
propoñen: circulos de prevención de situacións de conflito, acoso escolar,  violencia de xénero e círculos legados culturais.



D e s c r i p c i ó n  d A  g u Í a

Tomar conciencia do valor e responsabil idade persoal (ferramentas de
prevención e xestión emocional)
A vivencia dos circulos en todo o seu proceso con impacto psicosocial ,  
Contido temático sobre o que se enfocan os circulos:
prevención&provención, legados culturais prevención violencia de xénero
e o acoso escolar.

A Asociacion Tecendo Fíos de Emocións ARTIPAU e a Asociacion Trebellos de
Mediación desde a mirada das prácticas restaurativas e a l inguaxe artíst ica
presenta unha proposta metodolóxica a partir  dos círculos restaurativos e a arte.
A partir  dunha estrutura de aplicación clara e procesual ofrécense algunhas
actividades e recursos prácticos,  para a cohesión dos grupos desde a perspectiva
de xénero,  inclusión e sentido de pertenza para construír  comunidades
educativas restaurativas.
Esta guía traballa en paralelo desde 3 niveles :  

Esta guía pretende que os profesores/facil itadores poidan adquirir  nocións básicas sobre  as
prácticas restaurativas e os circulos adquirindo contidos básicos,  ferramentas e deseños de
círculos (prevención:  legados culturais ,  acoso escolar ,  v iolencia de xénero) para diferentes
destinatarios e etapas educativas. (profesores,  famil ias ,  infanti l ,  primaria,  secundaria persoas
adultas)para implementar a mirada restaurativa nas comunidades través dos círculos e educar
en e pola paz a partir  de l inguaxes artíst icas.  

Cada destinatario dispón dunha guía práctica para traballar cos seus grupos.  A guía
distínguese por cores para facil itar o manexo dos círculos de prevención adaptados ás idades e
intereses de cada colectivo.   Os docentes dispoñen de circulos para ser traballados en reunións
e claustros.  As famil ias poden realizar circulos facil itados polas docentes ao longo do curso.  Así
como os círculos deseñados para cada etapa educativa,  entendo en conta que se pode
traballar con persoas adultas en espazos formais ou informais desde unha mirada restaurativa
e comunitaria

.
                                                         o b X E C t i v o s  D a  g u Í a

Ofrecer contidos básicos e ferramentas para abordar as prácticas restaurativas desde os círculos restaurativos no ámbito educativo e comunitario.
Introducir o enfoque restaurativo como proposta innovadora para mellorar a convivencia baseado no diálogo, escóita,  a non violencia e xestión posit iva do confl ito.  
Reflexionar sobre como pasar da mirada punitiva á mirada restaurativa para revisar os métodos actuais uti l izados para regular a convivencia e a importancia de construír
novas formas de convivencia desde a responsabil idade individual e colectiva nas aulas/comunidades.  
Propoñer circulos con actividades,  dinámicas e accións transformadoras nos espazos en que se implementen, xa sexa con grupos,  comunidades,  espazos educativos
formais ou non formais ,  espazos sociais e/o comunitarios 
Promover a xestión posit iva da convivencia para construír  comunidades que se poidan converter en espazos de seguridade, onde todas as persoas sexan e sentan
respectadas,  incluídas,  escoitadas e responsables.  
Fomentar a transformación de confl itos baseándose no diálogo a partir  dos círculos restaurativos.  Coñecer as característ icas dos círculos para comprender o seu
funcionamento e integralas na nosa práctica diaria .  
Vivenciar aprendizaxes signif icativas e contidos desde a perspectiva da non violencia de xénero,  acoso escolar e prevención de confl itos desde a mirada artíst ica.  
Ofrecer deseño de círculos (modelajes) para motivar aos facil itadores/profesores a crear os seus propios círculos.  
Ofrecer ferramentas para abrir  espazos onde os docentes,  as famil ias e os estudantes poidan comunicarse con l iberdade desde unha escoita empática,  sen xuízos xerando
un espazo seguro e respecto pola diversidade. 
Potenciar a creatividade comunitaria e o coñecemento colectivo desde a experiencia de circulos con actividades desde distintas l inguaxes artíst icas:  música,  pintura,
teatro,  arxi la ,…



i n t r o d u c c i ó n

Tomar conciencia do valor e responsabilidade persoal 
Mirada cara adentro (ferramentas de prevención e xestión emocional)
A vivencia das prácticas restaurativas (Con-vivencia) dende os círculos restaurativos e do traballo de contido temático sobre o que se enfoca a guía da
cultura (Galega&Catalana) prevención, inclusión dende a perspectiva de xénero, a non violencia de xénero e o acoso escolar dende diferentes l inguaxes
artísticas.

Este traballo presenta unha "guía práctica educativa restaurARTE":   :  Comunidades Educativas Restaurativas para ser implementada no ámbito educativo&comunitario (centros
públicos e privados) dir ixido aos seguintes destinatarios :

0. Presentación da guía práctica     1 .  Docentes         2.  Familias       3 Ed. Infantil         4.  Ed. Primaria          5.  Ed. Secundaria          6.  Ed. Persoas Adultas 

A guía de prácticas restaurativas ofrece ferramentas a partir  de técnicas de Prácticas Restaurativas centradas nos círculos restaurativos.  Propoñemos unha mirada
de prevención&provención* para regular a convivencia en espazos educativos&comunitarios ,  fomentando a comunicación,  escoita activa,  a xestión das emocións e
transformación de confl itos.  Ofrécese tamén o deseño de círculos de prevención:  legados do mundo, acoso escolar e non Violencia de xénero.

Para expandir as Prácticas Restaurativas e difundir a "guía restaurARTE"  propoñemos realizar 2 sesións/2h cada unha de sensibil ización En l iña para os
docentes/facil itadores que desexen empezar este camiño. A Asociación Tecendo Fíos de Emocións ARTIPAU e a Asociación Trebellos de Mediación
desde a mirada restaurativa e a l inguaxe artíst ica presenta unha proposta metodolóxica a partir  dos círculos restaurativos e a arte.  A partir  dunha
estrutura de aplicación clara e procesual ofrécense algúns círculos con actividades e recursos prácticos,  para a cohesión dos grupos desde a perspectiva
de xénero,  e sentido de pertenza para construír  comunidades educativas restaurativas.

Esta proposta traballa dende:

Esta guía pretende que os docentes/facil itadores poidan adquirir  nocións básicas sobre as prácticas restaurativas e os círculos adquirindo contidos básicos,  ,
ferramentas e deseños de círculos de diferentes etapas educativas para educar en e pola paz a través da arte desde os seus espazos educativos/comunitarios.
Realízanse tal leres en l iña de 4 horas da sensibil ización e un primeiro achegamento ás prácticas restaurativas.  En paralelo,  pídese aos participantes que
desenvolvan unha intervención cos seus grupos de referencia levando á práctica os contidos compartidos ao longo das sesións.  Esta formación dir íxese a mestres
de primaria,  profesores de secundaria,  monitores,  educadores,  dinamizadores comunitarios e membros de entidades vinculadas ao mundo da educación formal e
non formal.

*PROVENCIÓN: Provenir significa proveer as persoas  e a os grupos as aptitudes necesarias para afrontar un conflicto. 
A provención diferenciase da prevención de conflictos en que o seu obxectivo non e evitar o conflicto senón aprender cómo afrontarlo.

 



r e c o m e n d a c i ó n s  p a r a  o  s e u  u s o

A Asociacion Tecendo Fíos de Emocións ARTIPAU e a Asociacion
Trebellos de Mediación desde a mirada das prácticas restaurativas e a
l inguaxe artíst ica presenta unha proposta metodolóxica a partir  dos
círculos restaurativos e a arte.  Recoméndase asistir  á capacitación da
presentación da guía e sensibil ización ás prácticas restaurativas para a
súa implementación.

Cada destinatario ten unha guía restaurarARTE co deseño de círculos
adaptados a cada etapa educativa.  A guía 0 é a presentación xeral da
guía co contido básico/teórico das prácticas restaurativas e os círculos.

0. Presentación da guía
1.   Docentes 
2.  Familias 
3  Ed. Infantil  
4.  Ed. Primaria
5.  Ed. Secundaria
6. Persoas Adultas

Frase inicial
Circulos Prevención:

Cada guía restaurARTE ten diseños de circulos cos siguintes apartados:

 -Circulos Legados Culturais
 -Circulos Prevención Acoso Escolar
 -Círculos Prevención Violencia de xénero
 Videos&Anexos

As facil itadoras poden adaptar os tempos e contidos das actividades
propostas en función das característ icas do grupo. Ao f inal da guía
cítanse as publicacións,  páxinas web e unha l istaxe de vídeos para
deseñar novos círculos.  

Poden poñerse en contacto connosco para recibir  a capacitación que
se dir ixe a mestres de primaria,  profesores de secundaria,  monitores,
educadores,  dinamizadores comunitarios e membros de entidades
vinculados ao mundo da educación formal e non formal.

.

                                                                  m e t o d o l o x í a
A guía educativa está deseñada para ser implementada en diferentes destinarios e etapas educativas:  Docentes ,  Famil ias .  Ed.  Infanti l ,  Educación Primaria,
Educación Secundaria.  e Educación para persoas adultas,  Para o desenvolvemento de cada unha destas etapas ofrecemos á persoa facil itadora/profesora os
seguintes materiais :  presentación de diapositivas  para a facil itación de como funcionan os círculos restaurativos na presentación da guía,  conceptos clave para

afianzar algúns contidos sobre prácticas restaurativas e o deseño dos circulos con actividades de prevención, acoso escolar ,  v iolencia de xénero e culturas do
mundo, i lustrados a través de contos, vídeos e obras de arte.  Recoméndase  util izar un diario para rexistrar as experiencias  da implementación dos círculos

para ser uti l izado pola persoa facil itadora ao longo ou ao f inal de cada sesión para rexistrar os acontecementos máis importantes (reflexións feitas polas e os
participantes,  Propoñemos que na realización de cada unha das sesións bríndense consígnalas seguintes:  falar sen xulgarnos,  respectar este espazo como un lugar
de confianza e confidencial idade, exprésome en primeira persoa,  o obxecto que uti l izamos para o círculo de palabra é como un micrófono e respecto quendas de
escoita e de palabra.
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Que son as prácticas restaurativas? orixe

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

O enfoque restaurativo, ten as súas orixes na xustiza restaurativa, a cal se remonta a
tradicións moi antigas e prácticas ancestrais e indíxenas empregadas nas culturas ao
redor do mundo, desde os nativos americanos e a primeira nación canadense ata as
culturas suramericanas, centroamericanas, africanas, asiáticas, celtas, hebreas,
árabes e moitas outras. 
Nestes pobos a aplicación da xustiza, así como a resolución de conflitos, eran de
interese comunitario, de forma que, cando un dos membros do grupo cometía unha
infracción á orde establecida, utilizábanse prácticas de diálogo e sanación,
ofrecendo un espazo de encontro a todos os que tiñan relación co feito para que
puidesen tomar parte como suxeitos actores na solución do conflito. 

Deste xeito, os ensinos e tradicións tribais sintetizan a aplicación da xustiza
restaurativa, outorgándolle unha dimensión cultural e abarcadora: non se centra só
no feito, senón nos danos e nas relacións. 

 (*Schmitz, 2018)



TESTemuño nai

 comunidade indixena honduras

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/
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Orixe prácticas restaurativas

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

No ano 1974, Mark *Yantzi, oficial de liberdade condicionada, organizou unha reunión entre
dous adolescentes e as súas vítimas, despois dunha serie de actos de vandalismo, co obxectivo
que acordasen unha reparación. A resposta positiva das vítimas levou ao primeiro programa de
reconciliación vítima-infractor en Kitchener, Ontario, Canadá, co apoio do Comité Central
*Menonita e en colaboración co departamento de liberdade condicionada local.

Estas prácticas teñen a súa orixe na chamada xustiza restaurativa, unha forma de ver a xustiza penal
que pon a énfase na maneira como o delito dana as relacións entre as persoas que viven en
comunidade. Como contraposición á xustiza retributiva, centrada en esclarecer quen é o culpable e
poñerlle unha sanción, a xustiza restaurativa busca reparar o dano e restaurar as relacións, dado que
se basean no respecto á dignidade de todas as persoas afectadas polo delito e porque se prioriza o
tratamento das necesidades dos participantes (Braithwaite, 2002). 

Así pois, a vítima e a comunidade teñen un papel central na resolución do conflito, para o que se
propón a reunión restaurativa. O obxectivo deste encontro é que todos os que se viron afectados polo
delito reúnanse e poidan dialogar, tomar conciencia do sucedido, as súas causas e as súas
consecuencias, así como propoñer medidas que reparen o dano causado e reintegren ao infractor na
comunidade (Zehr e Mika, 1997; Pranis, Stuart e Wedge,2003).



Castigo Retributivo  versus Disciplina restaurativa

Castigo Retributivo

Busca penalización e "dar
Exemplo"
Estigmatiza o culpable
Centrase no pasado
As veces e arbitrario 
Causa dor
Promove a sumisión, pero non
a  responsabilidade
É un recurso facil e rapido 
Non suele xerar cambios na
conduta e empeora as relacións
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Pràctiques Restauratives una alternativa al càstig
 https://vimeo.com/378286601?ref=em-share

Disciplina Restaurativa

Busca reparar e recuperar o
benestar 
Acepta a persoa e rechaza o feito
Mira o presente e o futuro
Relacionase cunha norma necesaria
para convivir
Favorece o benestar
Promove a responsabilidade a
implicación, e o compromiso
É un proceso educativo que esixe
tempo  
Impulsa o cambio desexado e a
capacidade de autoavaliación 

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

Como dice Vicenç Rul•lan: 
 
 Queremos dicir o que

necesitamos do outr@
sen romper o vínculo

con él/ela.

Queremos ser
persoas asertivas:

decirlle o que
queremos sen
pasividade nin
agresividade. 

Queremos pedir
responsabilidade o
outr@ e a súa  vez

darlle o apoio
deciéndolle como nos

sentimos e que
queremos que faga.

XUSTIZA PENAL XUSTIZA
RESTAURATIVA

Información norma escrita Conflicto, dano da persoa e as
relacións

Individual Individual e  social

Sistema penal Comunidade

Infractor - Estado Víctima - victimario.  Comunidade

Xudicial.Mide o castigo Inflixido Dialogo.Mide canto dano é
reparado

Probar delitos 
Establecer culpables

Aplicar castigos

Resolver conflictos
Asumir                          

 responsabilidades               
Reparar o dano 

 

DELITO

RESPONSABILIDADE

CONTROL

PROTAGONISTAS

PROCEDIMENTO

FINALIDADE

https://vimeo.com/378286601?ref=em-share
https://vimeo.com/378286601?ref=em-share
https://www.teixiintfilsdemocions.com/
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Colocamonos todos en círculo
Temos un obxecto da palabra: O que o ten fala e os demais escoitan
con respeto.
O obxecto vaise pasando o redor do círculo.
Hai unha persoa que facilita e formula as preguntas:

1- Que significa o que pensar o escoitar esta frase ? 
2. Algunha vez cuestionaches a efectividade dos castigos?. Que opción
propos frente os castigos?
3- Reflexión en círculo: En grupos de 4 onde propoñan como pasar dos
castigos punitivos a formulas restaurativas
4- Que te levas deste círculo?

Reflexións sobre o modelo Punitivo
Círculo dialogamos!

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

“Na cabeza das

persoas está o

enfoque Punitivo pero

no corazón non ”
 

 Maria Carme Boqué 
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espectro das prácticas restaurativas

como as poñemos en práctica?

Expresar o que sentimos 
 desenvolve a empatía do seu
grupo. Eles/as aprenderán que se
preocupa por eles . E que se
emociona Cando lles vai ben
Usanse para recollecer o éxito, o bo
traballo, a colaboración  ou outra
conduta desexada 
Se se  trata de sinalar condutas
negativas As  Declaracións
Afectivas en privado son máis 
 efectivas.
Referirse  a  conduta e non a 
 persoa.
Implica ter expectativas positivas
da súa conduta.

INFORMAL FORMAL

Declaracións afectivas Preguntes afectivas

Que pasou?
En que pensabas cando isto pasou?
Que pensache desde entón?
Quen foi afectado polo que
fixeches? De que maneira lles
afectou?
Que pensas que debes facer para
que as cousas queden ben ?

1.Cuando se cuestiona unha conduta:
Para que as persoas analicen o que
fixeron, os seus pensamentos que tomen
conciencia da súa conduta e que pensen
en como reparar.

2. Para  axudar os que foron afectados:
A que avalíen o impacto que tivo neles,
que identifiquen o que lles afectou máis,
e que necesitan para que as cousas
queden ben

Reunión espontànea

Son reunións informais que se dan
no momento do que sucede algún
incidente negativo .
O obxectivo e enfrontar un
problema antes de que este medre
e resolvelo rápidamente 
Dar a oportunidade de que as
persoas expresen conscientemente
os seus sentimentos e
pensamentos  no impacto da súa
conducta e como resolver os
conflictos 
Usanse as preguntas Afectivas.

Círculos Restaurativos 

Ubicación en círculo
Plantease unha pregunta
Cada un interven por turno
Todos os demais escoitan
Ninguén interrumpe
Pódese usar un obxecto simbólico,
que designa quen ten a palabra
Todo isto xenera un ambiente de
respeto notable

O inicio do día/ Clase
Ao termino do día/clase
Para establecer as normas da aula
Para traballar contidos academicos
Para Revisar e fixar metas
académicas ou compromiso
Para tratar de resolver problemas
de conduta 

Pautas

Para que serve no colexio

Reunión formal

Tipos:
Reunión restaurativa
Reunión de grupo familiar

Ambas requiren pasar por as  catro
fases:

1. Determinar a aplicabilidade do círculo
2. Preparar os participantes e as
condicións concretas
3. Levar a cabo a reunión do círculo
pasando polos 4 momentos:
Introducción, crenado confianza, falar
sobre o tema das solucións, peche 
4. Seguemento



ORIXE DOS CÍRCULOS 

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

A principal orixe é todo o coñecemento ancestral e a
cosmovisión dos pobos orixinarios de todo o mundo,
como os estadounidenses, os maoríes . Unha visión

profundamente comunitaria e arraigada na contorna
natural, entendendo as relacións como un aspecto

fundamental para a vida e a sustentabilidade. 
Os conflitos tratábanse desde unha mirada

comunitaria, a partir de diferentes prácticas como o
Círculo e o uso do Bastón da Palabra.

A partir dos 70's no marco da xustiza restaurativa
saen as primeiras experiencias coa aplicación dos
círculos en Canadá e EE.UU. da man da Iglesia
Menonita e en Nova Zelandia e Australia, por mor da
revalorización dos sistemas de xustiza tradicionais
maoríes. E en 1977 nace o Instituto Internacional
para as prácticas restaurativas (IIRP) que amplía o
coñecemento e a práctica da xustiza restaurativa a
outros ámbitos e dá forma a un conxunto de
prácticas restaurativas.



Os círculos proveñen das tradicións dos pobos indíxenas, son procesos que se basean na igualdade
entre os participantes e o principio de compartir o poder entre eles en lugar de ter poder sobre os
demais. É un regreso á nosa forma orixinal de comunidade, tanto como un modo de crear unha nova
forma de comunidade. Non estamos reinventando o círculo, só estamos redescubriendo un antigo
proceso de miles de anos que mantivo á comunidade humana xunta e deu forma o seu curso
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que son os circulos restaurativos? 

Os círculos son un elemento básico no repertorio das prácticas restaurativas, sobre todo para
fomentar a participación, o coñecemento, e a cohesión entre os membros do grupo. Fomentan unha
forma de ser e de relacionarse grupalmente, que levan ao empoderamento individual e colectivo
con sentido de pertenza á comunidade

Creando un espazo seguro que agrupa ás persoas para o diálogo, o intercambio social e a procura de
solución para previr e xestionar tensións e conflitos, baixo un esquema de construción conxunta de
principios e valores. 

Contribúen a fomentar a libre expresión de sentimentos e o intercambio de visións e opinións, e
permiten desenvolver a capacidade de escoitar activamente ao outro e aprender a ser conciso,
explícito e respectuoso ao falar. 



CANDO PODEMOS
UTILIZAR OS CÍRCULOS?

Se  todo 
marcha ben.

Se existe un                  
conflicto        
 aberto.        

Observa           
se un                         

deterioro na
convivencia.

Ante a falta de
sintonía dentro

dun grupo.

Se é necesario
compartir e

abordar
dificultades.

Para traballar 
a prevención

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Para                  
traballar            
a provención

(proveernos de
ferramentas para

transformar
conflictos)Cohesión grupal

Sentido de pertenza

Escaleira de                    
 Provención:Presentació

n
Coñecemento,Confianza

, Estima,
Comunicación,Toma de

d i i







ENFOQUE PREVENTIVO: 
Accións preventivas 

centradas no problema

ENFOQUE PROACTIVO:
Accións que xeneran comunidade, 

relacións, respecto, responsabilidade

ENFOQUE REACTIVO: 
Accións para solucionar/reparar 

un dano, un conflicto 
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COÑ
ECEMENTO

APREZO  

PRESENTACION

CONFIANZA

COMUNICACIÓN

COOPERACIÓN
TOMA DE DECISIONS

 

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

ENFOQUE PROVENTIVO: Provenir significa proveer as persoas 
e os grupos das aptitudes necesarias para afrontar un conflicto. 
A provención diferencia se da prevención dos conflictos no que o seu ob-
xectivo non e evitar o conflicto senón aprender como afrontalo.
 A provención debe traballarse de forma gradual, dende os aspectos mais
 superficiais a os mais profundos de si mesma e da relación coas
 outras persoas. 

Actividades de provención       
https://escolapau.uab.cat/provencion/



Trabajar desde el  SENTIR, OBSERVAR, TRANSFORMAR.





5
PRINCIPIOS

MIRADA RESTAURATIVA 
POR BELINDA HOPKINS

PRINCIPIO 1
 

Cada persoa ten o
seu propio e valioso

punto de vista.

PRINCIPIO 2
 

Os pensamentos
influen nos

sentimentos, e
ambos nas accións.

PRINCIPIO 3
 

Pensar en quen pode
ser afectado por as

nosas accións,
desenvolve empatía e

consideración.

PRINCIPIO 4
 

Cando as necesidades
están cubertas, as

persoas poden dar o
mellor de sí mesmas.

PRINCIPIO 5
 

As persoas afectadas por
un problema ou conflito

son as que están na
mellor posición para

darlle resposta.
FONTE:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades
Restaurativas& Transformadoras

       https://www.teixintfilsdemocions.com/



PRINCIPIOS&PREGUNTAS RESTAURATIVAS
 

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 Perspectivas únicas e valiosas,
Percepcións  persoais e igualmente

valoradas                                    

1.
Que pasou dende o teu punto de vista?

2.  Os pensamentos influen nas emocións; e as
emocións a  sua vez  influen nas acións                 

A que ou a quen afectou e como?3.    Empatía e consideración cos demais

Que pensabas e sentías naquel momento?;  E
desde enton?

4.  A identificación das necesidades vén antes
que a identificación das estratexias para

satisfacer estas necesidades 

5, Responsabilidade colectiva polos  actos e as
súas consecuencias

Que necesitas para que as cousas se
solucionen e todos poidan avanzar 

Como podes (podemos) dar resposta  a estas
necesidades (entre todos)



CÍRCULOS 
PROACTIVOS

Poden abordar temas como: 
A convivencia, os valores e os

dereitos,
o bo trato, a educación sexual ,  a

igualdade de oportunidades,
¿inclusión-exclusión?, a

igualdade de Xénero, os estudos,
etc.

CÍRCULOS 
REACTIVOS

Conveñen cando ocorre algún
incidente: 
cousas desaparecidas,  a
impuntualidade reiterativa,
tarefas entregadas mal feitas e
con retraso, chismes e rumores,
competencia e envexa, creación
de grupo de poder,  etc.

QUE TEMAS ABORDAR?

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Tel/Whatsapp: +34 657 241 971
teixintf@gmail.com

https://www.teixintfilsdemocions.com 

Para profundizar: que e o conflito,
paz positiva, non violencia, actitudes

ante o conflito e provención 
 recomendamosche descargar esta

guía educativa

DESCARGADESCARGA
  GRATUITAGRATUITA

Grazas por compartir con nos o impacto da guía unha vez
poñala en  práctica. A túa opinión e moi importante para
seguir elaborando novas guías educativas para traballar

nas aulas/comunidades.

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/


FUNCIÓN DOS CÍRCULOS 

Círculos
Proactivos

ou de 
Diálogo

CREAR/TECER
COMUNIDADE&DESENVOLVER
RELACIONS,COHESIÓN SOCIAL
DIVERSIDADE&RECOÑECEMENTO
PROVENCIÓN&PREVENCIÓN
COMUNICACION
TRANSFORMADORA 

PROCESOS
COMUNITARIOS&PREVENTIVOS&
RESPONDER A  CONDUCTAS
INDEBIDAS,  PROBLEMAS
CONFL ICTOS&RESTAURAR
DANOS&ASUMIR
RESPONSABIL IDADES

Círculos
Reactivos

ou 
Restaurativos

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



TESTemuño ESTUDANTE 12 AnOS

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Círculos
proactivos

ou de 
diálogo

Propician intercambio
entre todos os membros
con  obxectivo de que
todos se poidan coñecer
mellor.

Brindan un espazo para
expresar ideas,

sentimentos, estados de
ánimo para xerar

confianza e
entendemento.Tamén  podrá ter como

obxecto a evitación de
futuros conflitos

Pódese desenvolver e
iniciar ou rematar unha

actividade, ou un
periodo de tempo, por

exemplo o inicio do
día, o finalizar a

semana. 

Están dirixidos a
conformar ou
consolidar unha
comunidade ou grupo
a través de mellorar o
coñecemento mutuo.

CARACTERÍSTICAS

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 



TESTemuño profesora  educación 
 secundaria Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades
Restaurativas& Transformadoras

       https://www.teixintfilsdemocions.com/



TESTemuño ESTUDANTE 12 AnOS

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 



MENSAXE EU- MENSAXE TI (CNV)
A Comunicación Non Violenta (Rosenberg) e unha maneira de expresarse e de dialogar que facilita a comprensión entre as persoas

Un aspecto que traballa e a identificación de sentimentos e  necesidades
 

CANDO           Que situación nos afecta (Conducta ou atitude que che molesta)

SINTOME       Qué sentimentos nos provoca esta situación. (Como describimos os
sentimentos, sentimentos que nos xenera)

PORQUE       Nos afecta desta maneira (Manifestamos necesidades humanas, efectos
que teñen no teu día conducta/actitude)

E ME GUSTARIA Manifestamos o que queremos con asertividade (Petición, qué pedimos
a outra persoa, vías positivas para a solución, NON EXIXENCIA)

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 



MENSAXE EN PRIMEIRA PERSOA

NON XUICIO

NECESIDADE

PETICIÓN

SENTIMENTO

OBSERVACIÓN









Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 



Utilizamos un obxecto simbólico que nos axudará
a regular a comunicación dentro do grupo. A
persoa que suxeita o obxecto do diálogo é quen
ten a quenda de palabra nese momento, o grupo
debe prestar atención. O obxecto pasará por
todo o círculo. O silencio é unha opción válida.

A comprensión mutua lógrase a través do
diálogo profundo e para iso tanto a escoita
como a expresión a través da fala son moi
importantes. Cada Círculo ten un propósito
específico que se transmite ao grupo a través de
pregunta ou tema. Este preséntase no principio
do círculo e pódese ir lembrando, para axudar a
enfocalo, se é necesario.

COMO FUNCIONAN OS
CÍRCULOS?

QUE OBXECTO PODERÍAMOS UT IL IZAR NESTE GRUPO?
Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades
Restaurativas& Transformadoras

       https://www.teixintfilsdemocions.com/
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COMO IMPLEMENTAR OS CÍRCULOS RESTAURATIVOS NO NOSO GRUPO?

 Instituto Euclides. Pineda de Mar 2020

Crear un espazo seguro que agrupa ás persoas para o diálogo, o intercambio social e a procura
de solución para previr e xestionar tensións e conflitos, construción conxunta de principios e
valores.  
Fomentan a libre expresión de sentimentos e o intercambio de visións e opinións, e permiten
desenvolver a capacidade de escoitar activamente ao outro e aprender a ser conciso, explícito
e respectuoso ao falar. Aprendizaxe de escóitaa atenta e empática.

 Colocamonos  todas e todos en círculo.
Temos un obxecto para falar: O que o ten fala e os demais escoitan con respecto.
O obxecto se vai pasando o redor do círculo.
Hai unha persoa que facilita e formula algunha destas  preguntas ou as que considere apropiadas para o grupo: 

Se foras un animal, cal che gustaría ser e por qué? 
Que me gustaría que ocorrese hoxe? 
Que personaxe de conto, historia... che gustaría ser. 
Se foses un héroe ou heroína,  que poderes  gustaríame ter?
"Hoxe sintome coma o sol porque sinto ledicia" (fenómeno metereolóxico/ cómo me sinto)
 Penso nunha persoa que me fixo un favor e quero darlle as grazas.

         ESCOLLE UNHA PREGUNTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Círculo inicial Preparar os círculos



PREGUNTAS PARA CIRCULOS 

- Comparte unha cualidade que máis admiras dunha persoa?
- Que personaxe histórico gustaríache ser e por que? 
- Que é o mellor que sabes facer e por que? 
- Algunha cousa que che gustaría mellorar da túa persoa 
- Algunha cousa que che fai sentir feliz 
- Cando foi a última vez que fixeches algo por primeira vez... 
- Unha rosa e unha espiña 
- Como te sentes agora a partir dunha cor. 
- Unha muller que marcase a túa vida. 
- Unha persoa que queiras agradecerlle algo que fixese por ti. 
- Unha experiencia que non esqueces e lembras a miúdo.
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A pregunta indica o propósito do Círculo. E importante pensar cal e a pregunta axeitada, e clave
para enfocar o círculo.

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Algunhas ideas para seleccionar a pregunta adecuada:
 

-É relevante para as persoas presentes?
-Teño interese en saber a resposta? 

Se creo que xa sei a resposta que me darán,
quizais deba escoller outra pregunta.

-É unha pregunta incitadora e motivadora? Dá ganas de respondela?
-É unha pregunta aberta que dá pé a respostas xenuínas, máis aló

dun si ou un non?
-É clara? Enténdese?



Brindan a
oportunidade de

falar e de escoitar
as voces de todas

as persoas
presentes.

Que nos ofrecen os
círculos?

 
Permite as persoas

contar todas as
súas historias e
ofrecer as súas

propias
perspectivas.

IGUALDADE

CONFIANZA

SEGURIDADE

INCLUSIÓN
PERTENZA

APOIO PARTICIPACIÓN
SANACIÓN

co
ne

xi
ón

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
e

empoderamento

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/
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TESTemuño ESTUDANTE 12
AnOS

“ Eu son unha persoa que lle custa
controlarse e cando fago os circulos é
verdade que quedas máis tranquilo e
aliviado e axudoume a saber que non
hai que actuar desde a a violencia, que
hai máis solucións ademais da
violencia "

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 



TESTemuño profesora  educación 
 secundaria ESO 

BARCELONA (CATALUÑA)



ONDE PODEN UTILIZARSE?

ESCOLAS

INST ITUCIONS

ORGANIZACIONS

COMUNIDADES

FAMIL IAS

ASOCIACIONS

EMPRESAS

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/
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Inicio (como estás hoxe, unha comida que che gusta, ...)
Clausura (algo que che gustou, sorprendeu ou aprendiches hoxe)
Formación de grupo (actividades para coñecernos mellor, para expresar
sentimentos) 
Normas de aula (que cousas fan que podamos convivir mellor, como foi o
cumprimento da norma...) 
Valoración do grupo(As cousas están a funcionar, cousas que se poden
mellorar,...) 
Metas persoais (algo que te propós para esta semana, como foi o que te
propuxeches a semana pasada)
Proactivos (como deberiamos actuar se nos poñemos nerviosos, se non
sae o traballo, se non sabemos como facer algo, ...) 
Pequenos conflitos (que pasou, como sentimos cando algún ri de nós,
cando alguén non fai o traballo, cando nos rifan, ...) 
Círculos de amigos, ......

ENFOCAR OS  CIRCULOS DE..

Fuente:  Vicenç Rul.lan
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TIPOS DE CÍRCULOS

CÍRCULO
SECUENCIAL O ACUARIO

CÍRCULO NON
SECUENCIAL

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/
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TIPOS DE CÍRCULOS Ofrece a oportunidade a cada participante do
círculo poder expresarse e que a súa voz sexa
escoitada polos demais. Cada un ten o seu tempo
para intervir. A persoa facilitadora fai unha pregunta
ou expón unha situación ou un tema de discusión e os
e as participantes van respondendo cada unha á súa
quenda, da dereita á esquerda ou á inversa. Se se usa
un obxecto de diálogo, este pasarase de persoa a
persoa para indicar quen ten a palabra nese
momento. 

AXUDA A:  COÑECERNOS
FORTALECER V ÍNCULOS
IN IC IAR OU PECHAR UNHA
ACTI IDADE

MONITOREAR O ESTADO DO
GRUPO
ABORDAR UN TEMA OU
SITUACIÓNCÍRCULO

SECUENCIAL Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



TIPOS DE CÍRCULOS É un círculo que se desenvolve de forma máis libre.
Aínda que tamén este tipo de círculo ofrece a
oportunidade a todos de expresarse, só farano as
persoas que desexan facelo, solicitando previamente
a palabra, levantando a man. A conversación vaise
desenvolvendo pasando a palabra dunha persoa á
outra, sen orde específica. Desta maneira, falan
soamente as persoas que teñen que dicir ou compartir
algo co grupo.

EVALUAR UNHA ACTIV IDADE
ABORDAR TEMAS
ESPECÍF ICOS
COMPARTIR  COÑECEMENTOS E
EXPERIENCIAS 

PROMOVER REFLEXIONS E
APRENDIZAXES.
REALIZAR CHOIVA DE
IDEASCÍRCULO NON

SECUENCIAL Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



TIPOS DE CÍRCULOS
É un tipo de círculo que convén particularmente cando
integra un número elevado de participantes, maior a 35
persoas. O acuario é constituída por dous círculos: Un
círculo interior, que se chama “círculo activo”, e un
círculo exterior que rodea o círculo interior que se
chama o “círculo dos observadores”. O círculo interior
pode funcionar como un círculo secuencial ou non
secuencial e ten a peculiaridade de ter unha cadeira
libre (baleira) dentro. 

O ACUARIO Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Esta cadeira libre permite que un participante do
círculo exterior (observador) poida nun momento dado
levantarse para sentar nesta cadeira, expresar o que
ten que dicir e logo volver ao seu lugar de orixe,
deixando novamente a cadeira libre para que outro
participante do círculo exterior poida, se o desexa,
achegarse e compartir o seu punto de vista tamén



ROL DA PERSOA FACILITADORA
Durante a facilitación dun círculo, a persoa facilitadora debe procurar:

Dar Exemplo
Xerar confianza
Crear un ambiente seguro
Aceptar as diferentes posicions e intereses
Manter o enfoque e a motivación
Velar polo benestar dos integrantes do círculo
Aceptar e incluir as diferenzas étnicas e culturais
Utilizar rituais
Usar unha peza para o diálogo

Fuente: Jean Schmitz Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
Casa per la pau. Casa Flors Sirera. Manresa

       https://www.teixintfilsdemocions.com/



ESTRUCTURA e DeSEÑO do círculo: 
como o faremos?

RONDA DE IN IC IO

 

DINÁMICA PARA
MESTURARSE

Actividade recreativa que nos

fai cambiar de lugar, polo que

traballamos con novas persoas.

 

DINÁMICA
ENERXIZANTE

Unha pregunta sinxela, co

obxectivo de romper o xeo,

coñecernos mellor e fomentar a

complicidade.

 

TEMA OU
ACTIV IDADE
PRINCIPAL

Preguntas contidos

académicos&relfexivos que

promoven pensamento crítico .

Pódense utilizar dinámicas 1,2,4 ,

construción coñecemento colectivo

Facemos un xogo que nos fai

rir, cargar baterías e que nos

una un pouco máis. Movemento

e enerxía 

RONDA DE PECHE
É moi importante recoller que

pasou no círculo. Unha

pregunta de valoración: algo

que me levo, ou que me gustou,

ou que aprendín.

É IMPORTANTE PREPARAR OS CÍRCULOS, AS
PREGUNTAS e CoMO FACILITALOS

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Espazo do ritual, preparación espazo & circulo, do grupo, actividades previas 



Estructura: Partes dun círculo de diálogo
Pregunta inicial: romper o xeo,
facer unha gargallada 

[Mesturámonos]: cambiar a
persoa que temos á beira

Preguntas do tema que queremos
tratar: a parte longa

 [Enerxizante]: para movernos un
pouco e cargar pilas Clausura:
peche, avaliación

 

Círculos de diàlogo

Fuente: Belinda  Hopkins &Convivèxit



✓ Actitude cooperativa e restaurativa
✓ Responsabilizarme de comunicarme de forma non violenta.
✓ Centrarme en necesidades e non en posturas. Coidar as
persoas e afrontar os problemas.
✓ Estar disposta a discrepar e a que discrepen conmigo.
✓ Apertura a recoñecer o “diferente” superando estereotipos.
✓ Dispoñibilidade a empatizar co outro e cambiar a miña
percepción.
✓Actitude permanente de aprendizaxe
✓Actitude aberta para crear novas posibilidades e expresions
artísticas individuais e colectivas.

A actitude é unha pequena cousa
que fai unha gran diferenza.ACTITUDe preventiva&PROVENTIVA e restaurativa

FACEMOS MEMORIA
 

Fuente:  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
  Guia educativa:  Con-vivencia Comunidades

Restaurativas& Transformadoras
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

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




CIRCULOS               

1.EDUCACIÓN DOCENTES
2.EDUCACIÓN FAMÍLIAS
3.EDUCACIÓN INFANTIL
4.EDUCACIÓN PRIMARIA
5.EDUCACIÓN SECUNDARIA
6.EDUCACIÓN PERSOAS ADULTAS



CIRCULOS               EDUCACIÓN DOCENTES
Frase inicial
Circulos Prevención:

      -Circulos Legados Culturais 
      -Circulos Prevención Acoso Escolar
      -Círculos Prevención Violencia de Xénero
      Videos&Anexos



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Obxectivos:

Tempo:

 

Obxecto de diálogo, dina-4

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Titulo do círculo:

50 min /2 sesions Destinatario:    Profesores Materiais:

 

 

Ronda inicio:

Ronda final:

Mestura:

Tema /Actividade
principal:

Dinámica
Enerxizante

ED
UC

AD
OR

ES
 D

OC
EN

TE
S/

FA
CI

LI
TA

DO
RE

S



 

Associación Trebellos de
Mediacion

 

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Desenvolvemento da actividade principal

 

 

Adaptacións&
AnexosED

UC
AD

OR
ES

 D
OC

EN
TE

S/
FA

CI
LI

TA
DO

RE
S  Actividade

principal:



VIDeo
Video danés que nos
recorda o fácil que e
encasillar as persoas

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



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Obxectivos:

Tempo:

 

Obxecto de diálogo, dina-4

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Titulo do círculo:

50 min /2 sesions Destinatario:    Profesores Materiais:

 

 

Ronda inicio:

Ronda final:

Mestura:

Tema /Actividade
principal:

Dinámica
Enerxizante

ED
UC

AD
OR

ES
 D

OC
EN

TE
S/

FA
CI

LI
TA

DO
RE

S

Legados  Cultu
ra

is



 

Associación Trebellos de
Mediacion

 

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Desenvolvemento da actividade principal

 

 

Adaptacións&
AnexosED

UC
AD

OR
ES

 D
OC

EN
TE

S/
FA

CI
LI

TA
DO

RE
S  Actividade

principal:

Legados  Cultu
ra

is



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Obxectivos:

Tempo:

 

Obxecto de diálogo, dina-4

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Titulo do círculo:

50 min /2 sesions Destinatario:    Profesores Materiais:

 

 

Ronda inicio:

Ronda final:

Mestura:

Tema /Actividade
principal:

Dinámica
Enerxizante

ED
UC

AD
OR

ES
 D

OC
EN

TE
S/

FA
CI

LI
TA

DO
RE

S

Acoso Escola
r



 

Associación Trebellos de
Mediacion

 

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Desenvolvemento da actividade principal

 

 

Adaptacións&
AnexosED

UC
AD

OR
ES

 D
OC

EN
TE

S/
FA

CI
LI

TA
DO

RE
S  Actividade

principal:

Acoso Escola
r



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Obxectivos:

Tempo:

 

Obxecto de diálogo, dina-4

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Titulo do círculo:

50 min /2 sesions Destinatario:    Profesores Materiais:

 

 

Ronda inicio:

Ronda final:

Mestura:

Tema /Actividade
principal:

Dinámica
Enerxizante

ED
UC

AD
OR

ES
 D

OC
EN

TE
S/

FA
CI

LI
TA

DO
RE

S

Violencia de Xén
er

o



 

Associación Trebellos de
Mediacion

 

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Desenvolvemento da actividade principal

 

 

Adaptacións&
AnexosED

UC
AD

OR
ES

 D
OC

EN
TE

S/
FA

CI
LI

TA
DO

RE
S  Actividade

principal:

Violencia de Xén
er

o



CIRCULOS               EDUCACIÓN FAMILIAR
Frase inicial
Circulos Prevención:

      -Circulos Legados Culturais
      -Circulos Prevención Acoso Escolar
      -Círculos Prevención Violencia de Xénero
      Videos&Anexos



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Obxectivos:

Tempo:

 

Obxecto de diálogo, dina-4

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Titulo do círculo:

50 min /2 sesions Destinatario:    Profesores Materiais:

 

 

Ronda inicio:

Ronda final:

Mestura:

Tema /Actividade
principal:

Dinámica
Enerxizante

ED
UC

AD
OR

ES
 D

OC
EN

TE
S/

RE
UN

IO
NE

S 
FA

MI
LI

AS



 

Associación Trebellos de
Mediacion

 

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Desenvolvemento da actividade principal

 

 

Adaptacións&
Anexos

 Actividade
principal:

ED
UC

AD
OR

ES
 D

OC
EN

TE
S/

RE
UN

IO
NE

S 
FA

MI
LI

AS



VIDeo
Video danés que nos
lembra o fácil que é
encasillar as persoas

 

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



CIRCULOS               EDUCACIÓN INFANTIL
Frase inicial
Circulos Prevención:

      -Circulos Legados Culturais
      -Circulos Prevención Acoso Escolar
      -Círculos Prevención Violencia de Xénero
      Videos&Anexos



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Obxectivos:

Tempo:

 

Obxecto de diálogo, dina-4

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Titulo do círculo:

50 min /2 sesions Destinatario:    Profesores Materiais:

 

 

Ronda inicio:

Ronda final:

Mestura:

Tema /Actividade
principal:

Dinámica
Enerxizante

ED
UC

AC
IÒ

N 
IN

FA
NT

IL



 

Associación Trebellos de
Mediacion

 

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Desenvolvemento da actividade principal

 

 

Adaptacións&
Anexos

 Actividade
principal:

ED
UC

AC
IÒ

N 
IN

FA
NT

IL



VIDeo
Video danés que nos
lembra o fácil que é
encasillar as persoas

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



CIRCULOS               EDUCACIÓN PRIMARIA
Frase inicial
Circulos Prevención:

      -Circulos Legados culturais
      -Circulos Prevención Acoso Escolar
      -Círculos Prevención Violencia de Xénero
      Videos&Anexos



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Obxectivos :

Tempo:

 

Obxecto de diálogo, dina-4

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Titulo do círculo:

50 min /2 sesions Destinatario:    Educación Primaria Materiais:

 

 

Ronda inicio:

Ronda final:

Mestura:

Tema
/Actividade
principal:

Dinámica
Enerxizante

ED
UC

AC
IÒ

N 
PR

IM
AR

IA



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Pr
evención

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolvemento  da actividade principal

Adaptacións&
Anexos

 Actividade
principal:

ED
UC

AC
IÒ

N 
PR

IM
AR

IA

 

 

 



VIDeo
Doll Test - os efectos
do racismo nos nenos

(ESP)

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



CIRCULOS              EDUCACIÓN SECUNDARIA
Frase inicial
Circulos Prevención:

      -Circulos Legados Culturais
      -Circulos Prevención Acoso Escolar
      -Círculos Prevención Violencia de Xénero
      Videos&Anexos



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Obxectivos :

Tempo:

 

Obxecto de diálogo, dina-4

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Titulo do círculo:

50 min /2 sesions Destinatario:    Educación Primaria Materiais:

 

 

Ronda inicio:

Ronda final:

Mestura:

Tema
/Actividade
principal:

Dinámica
Enerxizante

ED
UC

AC
IÒ

N 
 S

EC
UN

DA
RI

A



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Pr
evención

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolvemento  da actividade principal

Adaptacións&
Anexos

 Actividade
principal:

 

 

 

ED
UC

AC
IÒ

N 
 S

EC
UN

DA
RI

A



VIDeo
Video danés que nos
lembra o fácil que é
encasillar as persoas

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



“HAI  QUE RECOÑECER O FE ITO DE QUE O  COMPORTAMENTO DOS
MOZOS QUE NON SE AXUSTA Á NORMA É  CON FRECUENCIA  PARTE

DO PROCESO DE MADURACIÓN E  TENDEN A  DESAPARECER
ESPONTANEAMENTE NA MAIORÍA  DAS PERSOAS CANDO CHEGAN Á

IDADE ADULTA.  ET IQUETALAS POTENCIARÍA  UNHA PROFECÍA
AUTOCUMPRIDA,  DESENVOLVENDO PAUTAS PERMANENTES DE

COMPORTAMENTO INDESEXABLE” .
 

                          D IRECTRICES DE R IAD (1990)  



CIRCULOS          EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS
Frase inicial
Circulos Prevención:

      -Circulos Legados Culturais
      -Circulos Prevención Acoso Escolar
      -Círculos Prevención Violencia de Xénero
      Videos&Anexos



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Obxectivos :

Tempo:

 

Obxecto de diálogo, dina-4

Pr
evención Associació Teixint Fils d'emocions

ARTiPAU

Titulo do círculo:

50 min /2 sesions Destinatario:    Educación Primaria Materiais:

 

 

Ronda inicio:

Ronda final:

Mestura:

Tema
/Actividade
principal:

Dinámica
Enerxizante

ED
UC

AC
IÒ

N 
 P

ER
SO

AS
 A

DU
LT

AS



 

Associación Trebellos de
Mediacion

Pr
evención

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Desenvolvemento  da actividade principal

Adaptacións&
Anexos

 Actividade
principal:

 

 

 

ED
UC

AC
IÒ

N 
 P

ER
SO

AS
 A

DU
LT

AS



VIDeo
Circulos restaurativos
en centros educativos

Jean Schmitz
 

https://www.youtube.com/watch?v=JRg0XRfNaBc&t=13s



VIDeo
Prácticas Restaurativas

Vicenç Rul.lan 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pB7oVYCQw5A&t=284s



VIDeo
FORO DE EXPERTOS:
Mediación Escolar e

Prácticas Restaurativas
na Educación

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bfzaA6QSWi0
 



VIDeo
Prácticas Restaurativas

en Son Gotleu
(subtitulado
castellano)

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oPWHaJT7dN8&t=87s



VIDeo
Conferencia belinda

Hopkins
FUENTE: Enfoque
restauratiu global

 

https://www.youtube.com/watch?v=6IJnUYRR6ik

https://www.youtube.com/channel/UCoI4KC6zUAYmSpEANDakCsg


VIDeo
circulos na aula:

abordando un tema
FUENTE: 

IIRP Comunidad Virtual
en Español

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

https://www.youtube.com/channel/UC4Rj3_B0kL6NZlab3n22BVA


VIDeo
Círculos Restaurativos:
crear entorno seguro
FUENTE: PRÀCTICA

RESTAURATIVA
 

https://www.youtube.com/watch?v=43V-iu44RhU

https://www.youtube.com/channel/UCGN4ZI8-fETB04fH2bBFOSg


BIBLIOGRAFÍA
Hopkins, B. (2011). Prácticas restaurativas en el aula. El enfoque restaurativo en tu día a día en el
trabajo. Traducción y adaptación al castellano: marzo 2020, Vicenç Rul·lan i Aina Amengual.
Hopkins, B. (2011). Tiempo de círculo y reuniones en círculo. Manual práctico. Traducción y adaptación
al castellano: marzo 2020, Vicenç Rul·lan i Aina Amengual.
Rul·lan, Vicenç (2020). Circulos de Convives 21. PRÁCTICAS RESTAURATIVAS Y CONVIVENCIA. Marzo
2018. 
Ortega, M. (2018). Modulo I: Círculos restaurativos en ámbitos educativos. Ministerio de Educación,
Ecuador.
Ortega, M.(2018). Módulo III: El enfoque restaurativo en el ámbito educativo. Material para formación
de personal docente y directivo. Ministerio de Educación, Ecuador.
Schmitz, J. (2018). Prácticas restaurativas para la prevención y gestión de conflictos en el ámbito
educativo. La Paz. 
Wachtel, T. (2013). Definiendo qué es restaurativo. Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas.
Estados Unidos 
Las prácticas restaurattivas https://escolapau.uab.cat/municipiosypaz/municipis/Ficha18.pdf



RECOMENDACIÓNS PARA  
PROFUNDIZAR

CURSO GRATUITO HTTPS://WWW.BBVAAPRENDEMOSJUNTOS.COM/ES/RESOLUCIONDECONFL ICTOS
HTTPS://WWW.ENCERCLE.CAT/WORDPRESS/
HTTPS://ESCOLAPAU.UAB.CAT/MUNIC IP IOSYPAZ/MUNIC IP IS/F ICHA18 .PDF
 ENLACE LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA OFRECE RECURSOS PARA CONOCER EN PROFUNDIADAD
LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

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



WEBS DE INTERÉS
https://www.bbvaaprendemosjuntos.com/es/resoluciondeconflictos
https://www.caib.es/sites/convivexit/ca/practiques_restauratives/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/una-comunitat-educativa-restaurativa-i-
resilient/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0021/7bd608f3-cb73-43d
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/
http://web.practicarestaurativa.org/es/
https://transformingconflict.org/
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/webinar-convivencia/inicio.html
https://la.iirp.edu/
https://www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org/

http://web.practicarestaurativa.org/que-son/
https://transformingconflict.org/
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/webinar-convivencia/inicio.html
https://la.iirp.edu/
https://www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org/


VIDEOS PARA DISEÑAR NOVOS CÍRCULOS
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Convidámosvos a DESCARGAR as guías e compartir
as vosas experiencias da implementación de guías

connosco
 

0. Presentación «Guía restaurARTE»
1. Guía educativa Docentes  
2. Guía educativa Familias

3. Guía educativa Ed. Infantil
4. Guía educativa Ed. Primaria

5. Guía educativa Ed. Secundaria
6. Guía educativa Persoas Adultas

DESCARGA GRATUÏTA



¿ALGUNHA DUBIDA?
¿PREGUNTAS?
Non dubides en compartir os teus
comentarios

SESIONS ON LINE CON PREVIO ACORDO PARA
A SÚA IMPLENTACIÓN

Reconocimiento-NoComercial -
SinObraDerivada

DIFUNDE, CITA Y VINCULA
(CREATIVE COMMONS)

Tel/Whatsapp: +34 657 241 971
teixintf@gmail.com

https://www.teixintfilsdemocions.com 
 

Associació teixint fils d'emocion
ARTiPAU

 

Barcelona (España)

PRÁCTICAS
RESTAURATIVAS&PROVENCIÓN&PREVENCIÓN

Asociación trebellos 
de mediación

https://www.asociaciontrebellos.es/

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/
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Reconocimiento-NoComercial - SinObraDerivadahttps://www.asociaciontrebellos.es

Tel/Whatsapp: +34 657 241 971
teixintf@gmail.com

https://www.teixintfilsdemocions.com 

Associació teixint fils d'emocions
ARTiPAU

Asociación trebellos de
mediación
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