
 

INFORMACIÓ-INVITACIÓ al professorat per al  

Taller de resolució de conflictes i aprenentatge emocional: 

 

La mar de solucions!  

El proper dia 4 de novembre iniciem el 
taller de formació per al tractament 
pacífic de conflictes “La mar de 
solucions!”.  
 
Aquest taller té un objectiu doble.  
 
1. Formar l’alumnat en les habilitats 
socials necessàries perquè puga 
intervenir en la detecció de situacions 
de violència a les seues classes. 
 
2. Formar el professorat, les famílies i 
el personal no docent perquè conega 
millor els conflictes i les condiciones 
que propicien la resolució violenta 
d’aquestos. I també perquè ajuden 
l’alumnat a trobar solucions preventives 
i/o alternatives a la intervenció del 
professorat, del cap d’estudis o del 
director.  
 
Però, compte! 

L’equip de mediació no és 
una paradeta muntada per a 
llevar-li feina a Antonio!! 
 
Estendre una Cultura de Pau al centre, 
i convertir-nos en peacebuilders, supo-
sa la implicació de tot el món en la 
gestió de les relacions, i el reconeixe-
ment del fet que també nosaltres, les 
persones adultes, tenim conflictes i no 
sempre sabem com resoldre’ls. És a 

dir, passa perquè entre tots trobem la 
mar de solucions. 
 
Per primera vegada, després de tres 
anys de funcionament de l’equip de 
mediació, hem inclòs l’alumnat del 
primer cicle. La idea és arribar a crear 
(si no enguany, el proper curs) una 
mena de Cercles de Convivència 
formats per 3 o 4 alumnes per aula.  
 
Seguint l’experiència d’altres Instituts, 
aquestos cercles actuen com un xicotet 
observatori de la convivència, detecten 
situacions d’exclusió, patiment o 
conflicte, i informen les persones 
afectades dels recursos que té el 
centre per a atendre cada cas. 
L’alumnat que forma el cercle és elegit 
per la seua classe i adquireix 
voluntàriament el compromís de rebre 
una adequada formació. 
 
Amb el taller pretenem, doncs, ampliar 
les estratègies, els espais i les 
persones, per a estendre l’ús del 
diàleg, la negociació i la cooperació.  
 
El taller comptarà amb dos nivells. Un 
primer, de Resolució de conflictes i 
aprenentatge emocional, i un segon, de 
Mediació de conflictes (adreçat a les 
persones que vulguen ser mediadores, 
i on es treballaran les estratègies 
específiques de la mediació). 

 
El primer nivell es durà a terme al llarg de 4 dimecres durant els mesos de novembre i 
desembre, de 15,00 a 17,00 hores, amb el següent programa: 



La mar de solucions!  

 

Primera part: Conflictes i aprenentatge emocional 

1. Els sentiments i els conflictes 
- Els sentiments i la interpretació de la realitat. 
- Raó i emoció 

2. Ingredients del conflicte 
- La pressió del grup 
- Els conflictes de parella 

3. Maneres de respondre als conflictes 
- Història del conflicte. Antecedents i solucions creatives. 
- Posicions, interessos i necessitats. Elements subaquàtics dels 

conflictes. 
4. L’atractiu de la violència 

- Els violents i els espectadors 
- El bullying 

5. La masculinitat 
- La masculinitat tòxica 
- El Bullying homofòbic 

6. Cultura de Pau 
- Ecologia emocional. La contaminació de la violència. 

Segona part: La mediació de conflictes 

 
 
Per tal de facilitar la implicació del màxim nombre de persones (professorat, famílies...) 
en el projecte, les sessions estan pensades per a tractar temes tancats, tot i l’evident 
relació que hi ha entre ells. Per aquesta raó, ens agradaria comptar amb la vostra 
participació en tot o en aquella part del curs que considereu del vostre interés.  
 
Podeu fer un seguiment del curs i de les activitats dutes a terme per l’equip de 
mediació al nostre bloc: http://elspunysnoparlen.nireblog.com. Ací trobareu també 
materials per a treballar els conflictes a les vostres classes. 

http://karicies.blogspot.com/

