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La mar de solucions 1 
Curs 09-10. IES Isabel de Villena 

 
PRIMERA SESSIÓ: Els sentiments i els conflictes 

 

Activitat 1: Imaginar una situació en què algú pateix 

 
Es demana a l’alumnat que imagine (també pot ser real) una situació en què una persona 
pateix (especialment en un context escolar, però no necessàriament). Cada persona en pensa 
un i escriu en un paper la descripció de la situació. Recollim els papers i els posem en una 
bossa. Si no se’ls acudeix res, podem tindre preparades algunes situacions [annex 1]. 
 

Activitat 2. Formació dels grups a partir del joc La caseta. 

 
La caseta. Tot el grup camina per la sala; en un moment donat se’ls demana que busquen una parella, que s’agafen de 
les mans (alçades per dalt del cap com si formaren una caseta) i que conviden una persona a entrar-hi. La persona 
convidada es posa de costat (no dóna l’esquena a ninguna de les parets de la casa) i qui queda a la seua dreta és la 
paret dreta de la casa i qui queda a la seua esquerra, la paret esquerra. Si algú queda solt, sense casa, donarà la 
primera instrucció. Es pot cridar: “paret esquerra”, “paret dreta”,  “convidat” o “terratrèmol”. Aleshores, la persona 
anomenada (qui fa de paret dreta, esquerra, ocupa o tots tres) eixirà/n de la casa i en buscarà/n altres persones o 
altres cases per a ser paret o de convidada. També, qui ha donat l’ordre, correrà de seguida a buscar casa; així, qui 
s’haja quedat sense casa, serà qui done una altra instrucció i buscarà de seguida casa.  

 

Activitat 3. Tres per tres. Preguntar i escoltar 

 
Dramatització 
[Podem fer nosaltres una demostració adequada i una altra inadequada] 
 
Una vegada formats els grups, tot el món agafarà una situació de la bossa. Tres faran l’activitat. 
Un serà qui parle i explique el seu problema. El llegirà en silenci i el contarà al grup com si fóra 
el seu problema. Per torns, cada membre del grup representarà un paper: qui parla, qui 
escolta i qui observa. La persona que escolta, farà preguntes per a saber el màxim del 
problema, però no intentarà encara donar solucions.  
 
En aquesta part, només intentem entendre el problema (les seues manifestacions i les 
causes) i ajudar la persona que l’està patint perquè prenga consciència de les seues emocions 
i aprofundesca en les causes. L’observador farà anotacions sobre l’entrevista intentant valorar 
si les preguntes ajuden a entendre el problema, qui escolta es mostra comprensiu i respectuós 
amb qui parla,  jutja en el seu comportament, aconsella... [annex 2] 
 
Exposició de les dificultats  
o Una vegada fetes les tres rondes, els observadors expliquen al grup les seues anotacions i 

es posen en comú les principals dificultats que s’han trobat.  
 

Activitat 4. Les causes del malestar i les solucions. Causes i solucions 

 
Tornem als grups de tres. Expliquem que en tot conflicte podem diferenciar els antecedents o 
causes, les manifestacions i les possibles solucions [annex 3] 
 
Els demanem que trien una de les tres situacions. Se’ls diu que pensen quina és la causa o les 
causes del malestar. I després hauran d’anotar totes les possibles solucions que se’ls 
acudesquen, sense pensar ni parar-se a analitzar quines conseqüències tindran. [annex 4] 
 
Feta la llista de causes i de solucions, hauran de analitzar si les solucions tenen a veure amb 
les causes, quines conseqüències tindrà cadascuna d’elles, i fins a quin punt contribuiran a 
solucionar definitivament el malestar o el problema [annex 5]. 

 
Una persona de cada grup en fa un resum a l’equip-classe de les solucions trobades per al seu 
conflicte i de l’adequació d’aquestes. 
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Annexos per a la sessió 1 
 
 
Annex 1. Situacions per a l’activitat 1 
 

o Carla està trista perquè la seua millor amiga s’ha canviat d’institut i ara se sent molt 
sola a classe. 
 

o Joan eixia amb Anna l’any anterior. Ara ella ix amb Marc, però el problema és que 
els tres, Joan, Marc i Anna van a la mateixa classe i a Joan li costa molt veure’ls 
junts. 

 
o Samira ha arribat nou a l’institut. No té amics i se sent malament. No entén bé les 

explicacions i ningú s’asseu al seu costat. El professorat tampoc sembla que li fan 
massa cas.  

 
o David es troba la seua motxilla sempre a terra, quan entra a l’aula. I a l’estoig 

sempre li falten bolis. No sap qui és, però tots a la classe semblen saber-ho i es 
burlen. 

 
o Cada vegada que va a Música, un de 3r li pega una coltellada a Dario. Li deixa el 

bescoll roig i li fa mal, però no hi pot fer res. Els col·legues de l’altre riuen. De 
vegades li tira a terra la motxilla o li la tira dalt de les taquilles i ell, que no hi arriba, 
ha d’anar a per una cadira; i això el fa arribar tard a classe. 

 
o Dos de la classe es posen amb Marta perquè porta unes ulleres una mica 

gruixudes i sempre va un poc despistada. Ella riu perquè no pensen que li fa mal, 
però en realitat n’està farta. 

 
o Andrea és molt estudiosa. Dos de la classe li demanen sempre la llibreta i ella està 

cansada que visquen a la seua costa, però s’atreveix a dir-los que no. Un dia ho va 
fer, però a les seues esquenes li van llevar la llibreta i es van copiar igualment els 
deures. A més, se la va trobar tirada per terra i amb la marca d’un peu al damunt. 

 
o Jaume i Carles són amics. Al pati hi ha un grup de xics que sempre es burlen de 

Jaume. Des de fa uns mesos Carles va sempre amb aquest grup i Jaume se sent 
malament.  
 

o Anna vol anar de viatge de fi de curs amb els de la seua classe però els pares li 
han dit que no perquè n’ha suspés 3 a la primera avaluació.  

 
o Marc ha deixat un videojoc al seu amic Gaspar i aquest li l’ha tornat tot ratllat i ara 

no es pot fer servir. 
 

o Esteban, el nuvi de Sandra, no la deixa jugar a la DS perquè diu que ella no en 
sap, però en realitat algun dels amics d’ell encara en sap menys i juga sempre.  

 
o Marisa ix amb Miquel. Ell ix sempre que vol amb els seus amics però quan ella ho 

fa amb les seues amigues, ell li diu que li ho pregunte, que vol saber què fa perquè 
hi ha molt de xic solt i no se’n refia. 

 
o Sara es la mare de Joan. Aquest, de 15 anys, mai es fa el llit ni tira la roba a llavar i 

Sara n’està farta. 
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Annex 2. Fitxa d’observació per a l’activitat 3. Tres per tres 
 
Fitxa de treball 

Observació dels que escolten i pregunten sí No 

Es mostren comprensius i respectuosos   

Jutgen el comportament   

Aconsellen   

Etiqueten (tu ets...)   

Desaproven, qüestionen...   

Escolten amb atenció   

Interrompen   

La seua postura corporal és afable i receptiva. Fan gestos d’afirmació amb al cap, 
miren als ulls... 

  

L’entonació i el volum de la veu donen seguretat, mostren interés...   

Altres:  
 
 
 

  

Observació de les preguntes   

Busquen conèixer els sentiments de qui parla   

Ajuden la persona a saber millor què li passa i què vol   

Ajuden a entendre les causes del problema   

Ajuden a entendre el problema i les seues manifestacions   

Altres: 
 
 
 
 

  

Valoració global: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Annex 3. Activitat 4: Causes i solucions 
 
Fitxa informativa 

Els conflictes  

Antecedents o 
causes 

Tots els conflictes tenen un per què, una història on podem trobar-ne 
les causes. 

Manifestacions Els conflictes tenen unes manifestacions. Solen provocar sentiments 
negatius, que afecten la pròpia conducta i la relació amb les altres 
persones. 

Solucions Si les solucions són adequades, 
la situació inicial conflictiva es 
transformarà en una situació 
final no conflictiva. 

Si les solucions no són adequades, 
el conflicte persistirà, de manera 
evident o soterrada 
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Annex 4. 
Fitxa de treball 

Causes Solucions Valoració de les solucions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Annex 5. Fitxa informativa 

Solucions als conflictes interpersonals 

No autònomes Derivar la solució del problema 
a una altra persona: 
professorat, direcció... 

Qui ha de resoldre el problema? 
Demanar ajuda és de covards? 

Repressives Proposar un càstig per a qui 
es considera que ha estat 
responsable del conflicte. 

Els càstigs eviten que el conflicte es 
torne a repetir? 
 

Violentes Respondre amb una altra 
agressió. 

Quines conseqüències té a llarg termini 
respondre amb una agressió?  

Màgiques Són solucions que en general 
proposen el diàleg però que 
són difícils de dur a terme: que 
parlen, que ho solucionen 
sense renyir, que es demanen 
perdó, que siguen amics...   

Qui ha de començar a parlar? Qui ha de 
demanar perdó quan les dues persones 
pensen que tenen raó? Com fer per a 
perdonar a algú que ens ha pegat 
sense que en sapiguem el motiu? Es 
pot tindre ganes de perdonar a algú que 
ens acaba de pegar una bufetada? 

Evasives 
 

Mirar cap a un altres costat 
com si el problema no existira. 
No fer res. 

Se solucionarà sol? 

Altres...  
 

 

 


