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PRÀCTIQUES RESTAURATIVES: Colaboració i compromís. Paper actiu de cara el 

conflicte.  

 

Ofereixen EINES que permeten prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions 

de conflicte o problemes en diferents àmbits (familiar, educatiu, social, laboral, 

judicial i comunitari) per tal de millorar la convivència i reforçar els vincles afectius 

entre les persones afectades per aquestes situacions. 

 

Els principis restauratius:  

• Cadascú percep les coses d’una manera personal, però totes les percepcions 

són igualment valuoses.   

• El pensament i les emocions interactuen i afecten la nostra conducta.  

•  Per conviure en harmonia cal empatia i consideració. És important entendre a 

qui i com afecta una acció o situació determinada.  

• Identificar les necessitats de les parts implicades facilita que es puguin proposar 

estratègies per satisfer-les adequadament.  

•  Cadascú ha d’assumir la seva part de responsabilitat davant un fet. 

 

 

 

 Tècniques de pràctiques restauratives: Cercles i conferències.  

Conferències: Cultura Mahori (Nova Zelanda)  

Cercles: Indis Americans.  



  

CERCLES:   

A l’escola, el cercle restauratiu és una metodologia que vol posar l’accent en la 

comunitat, en la reconstrucció de relacions, en la responsabilitat i en la confiança. 

 

Diferent tipus de cercles: D’entrada, de sortida, temàtics, de resolució de conflictes, 

etc.   





ROLS:  
 

MEDIADOR: Iguals 

 

FACILIITADOR: Gent diferent.  

Actitud: Estables, hem d’estar bé amb nosaltres mateixos, ment fresca. 

 

Característiques:  

-Pacient       -No jutjar 

-Bon comunicador    -Organitzat 

-Comunicació no violenta  -Ha de saber es procés 
-Neutral       -Bones preguntes: obertes, curtes, fàcils d’entendre. 

-Empatia       -Explicar les normes i mantenir-les.  

-Confiança  

 
GUIÓ DEL FACILITADOR. (Fotocòpia)  



FAMILY GROUP CONFERENCE: 

https://www.youtube.com/watch?v=P8Zc8QiJV7Y 
 

-El nen és el centre d’atenció.  

-Cercle amb els membres de la família.  

-Cooperar amb el nen és el més important. 

-Involucres els pares, mestres i el nen. 

-Acords per millorar la situació.  

-Serveis socials responsables de dur la pràctica a terme.  

CONFERÈNCIES: Al final d’una conferència és molt important que el mediador s’en vagi i 

doni espai per a què els qui han participat en aquesta pràctica dediquin un temps a  

compartir menjar, beure, etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=P8Zc8QiJV7Y


Kincskereső School 
 

 Primera escola alternativa 

d’Hungria. Cercles i debats culturals 

durant les sessions.  

 

Característiques de l’escola:  

-Desenvolupament personal dels alumnes. 

-De 1r a 3r no tenen notes. Recomanacions. 

-De 4t a 6è. Notes.  

-Benestar dels alumnes. No segueixen el currículum 

estrictament. No es pot ensenyar si un alumne té 
tensió en ell. Resolució de conflictes.  

-Cercles. 

-Els mestres tenen entrevistes amb les famílies que 

han decidit venir a l’escola.  

  -Valoració del sistema. 

  -Families que són honestes sobre els seus fill. 

  -Diversitat 

-Beure i menjar. (Llibertat)  

-Ambient motivador.  

 

 

 

 



Espai per cercles.  Exemple d’aula.  



Espai comú de 1r i 2n per als cercles.  Vestidor.  



Caixonets per als alumnes guardar les 

seves coses.  

Taules cobertes d’un full.  





‘Green Rooster’ Alternative 

Elementary and High School 



• Fundació  

• 1r any 20 alumnes. Ara 300 alumnes.  

• 8 alumnes que necessiten un mestre per ells. Aquests 8 alumnes són de primària, els altres 

• de secundària. Alumnes que en instituts “normals” no aprenien.  

• Curriculum alternatiu acceptat.  

• Ritme dels alumnes.  

• Exàmens finals. 18 anys. 19-20.  

• Grups heterogenis. 

• Projectes. 

• Cercles pels mestres. 
• No hi ha especialistes. Els mestres són multifuncionals. 

• Preparació per a l’examen final. 

• Objectiu: trobar la motivació de l’alumnat. 

• Grups d’aprenentatge creats pels mestres. 4 anys. 10-13 alumnes. 
• Aula (Setembre)  

• Aules comuns. Aula gran; art, concerts, fotografia. Cementiri.  

• Yoga 

• 40 mestres 
• Horari flexible 

• Preu: 100 euros primària. 200 euros secundària 
  

 



• Pràctiques restauratives. 

• Comunicació. (KEY) 

• Prevenció de conflictes. 

• Formació en Comunicació no violenta. 

• Tothom és important.  

• Reforç positiu.  

• Som models. 

• Problema. Actuació immediata. 

• FEEDBACK 
 

 

 

  

It was very good for me when… 
  

  
It wasn’t such a good feeling 

for me when… 
  

  

   Don’t change yourself in… 
  

  

  You could make a change 
in…  

  

   I like…  
  

  
  I don’t like…  

  
   I think your strenght is…  

  

  I think your weakness is…  
  

  

It was very good for me when… 
  

  

It wasn’t such a good feeling 

for me when… 
  

  

   Don’t change yourself in… 
  

  

  You could make a change 
in…  

  

   I like…  
  

  
  I don’t like…  

  
   I think your strenght is…  

  
  I think your weakness is…  



Politechnikum 
School 

Institut alternatiu basat en 

principis democràtics i 

mediació entre companys. 

Programa de mediació per 

alumnes. Formació.  



• Institut semi-privat. 

• 5-7 anys. 

• Assignatures especials;  Ciències, Art, Economia,  

creació d’una empresa. 

• Programa de mediació. Possibilitat de viatjar a 

altres països. 

• Formació en Comunicació no violenta. 

• Alumnes mediadors. 



 

   

MEDIACIÓ:  

 

Comunicació diàra és la clau. 

Diferent tipus de comunicació.  

  -Diagnosis: Paraules que impliquen que estigui bé o malament, que 

    etiquetam o comparam.  

  -Demandes: Tu has de...  

  -Negació de les responsabilitats personals.  

  -Per pensar.  

 
Rol del mediador:  

• Estar persent. 

• Focalitzar l’atenció en la persona. 

• Fer suposicions sobre les necessitats de la persona.  

 
• Comunicació no violenta: Observar vs jutjar 

 

 



PROCÉS:  
 

1- Observació dels fets.   

 

2-Sentiments. Parlar dels sentiments. Com et sents.  

 

3-Necessitats.  

 

4-Peticions. Reflexió.  



Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola 



Característiques:  

 

Escola pública. No autorització d’alumnat amb Necessitats educatives 

especials.  

 

Tutoria de 4 anys.  

 

Reforç positiu. Telefonades. Visites.  

 

Deures: caps de setmana.  

 

Uniforme. 

 

 

 

 



BUDAPEST SCHOOL 

 

 

• Comunitat. 

• Micro escoles. Edats diferents. Dos cursos junts.  

• 16 alumnes per aula. 2/3 mestres per aula. Mentors: responsabilitat de 6-7 alumnes.  

• Projectes. 

• 50 alumnes màxim per escola. 

• Normes. 

• Contracte alumnat. (Mestre-pares-alumne) 

• Mestre: horari setmanal flexible. Cada mestre ho fa diferent.  

• Matí: Matemàtiques, llegir, escriure: mateix nivell.  

• Capvespre: Temps de descobrir. Interessos dels alumnes.  

     Nivells diferents. 

• Alumnat autònom. 

• Resolució de conflictes. Procés lent, però que val la pena. Cercles al terra. Mateix 

nivell que els alumnes. 

• Preu: depèn del salari dels pares. 60% + 40% 

• No tenen interès per les notes.  

 

• “El silenci i una bona organització no significa que tot va bé” 
 

  

 

 

 

 

 





 

  

DINÀMIQUES: 

 

-COMMON THINGS 

 

-POSITIVE REINFOCERMENT 

 

-COMFORT ZONE 

 

-ACTIVE LISTENING 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomanacions de lectura per les pràctiques 

restaurtatives.  

Belinda Hopkins  

 

 

http://www.caib.es/sites/convivexit

/ca/practiques_restauratives/ 

http://www.caib.es/sites/convivexit/ca/practiques_restauratives/
http://www.caib.es/sites/convivexit/ca/practiques_restauratives/


ESCUCHA 

By Ralph Roughton 
 

Cuando te pido que me escuches 

tú me das consejos, 

no has hecho lo que te pedí. 

Cuando te pido que me escuches 

y tu empiezas decirme porque 

no debería sentirme así, 

estas jugando con mis sentimientos. 

Cuando te pido que me escuches 

y tú crees que deberías hacer algo 
para resolver mis problemas, 

me has fallado, 

por lo extraño que parezca. 

¡Escucha! Todo lo que pido es que escuches. 
No hables o actúes – simplemente escucha. 

 


