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PRINCIPIS BÀSICS 

1. LA CONVIVÈNCIA COM A OBJECTIU
La convivència és una condició bàsica per un treball educatiu de qualitat i també n’és un
resultat.

     2 .  LES RELACIONS COM A ELEMENT BÀSIC
En un centre educatiu les persones que formen part de la comunitat educatiu són el nucli
de la nostra educació: alumnat, professorat, pares i mares,i el personal no docent.  

     3. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES BASATS EN UNA CULTURA DE PAU I DE LA NO
VIOLÈNCIA:

- Els conflictes formen part de la vida de les persones.
- La diversitat de conflictes implica una resolució també, diversa.
- Les  solucions  als  conflictes  han  d’incloure  mesures  reparadores,  no  només

materials, sinó també a nivell de relacions.
- Apostar  per  una  resolució  positiva  del  conflicte,  on  les  dues  parts  hi  surten

guanyant.
- Incorporar  hàbits  de convivència  que, de forma espontània,  sense esforç,  facin

estables els comportaments més desitjats. 
- Fomentar el pensament proactiu: treballar l’hàbit d’actuar, prevenir i avançar-se a

les situacions.
- Incorporar les pràctiques restauratives en el dia a dia de la vida del nostre Institut.
- Incorporar la Mediació com a eina en la gestió del conflicte.

     4. LA COMUNICACIÓ
Donar importància a la competència comunicativa, imprescindible per adoptar decisions
clau a l’hora de construir els fonaments de la cultura i de la ciutadania. Comunicació en
totes les direccions: professors, alumnes, pares i mares i tots els membres de la comunitat
educativa.

     5. LA PARTICIPACIÓ
Com a base de la convivència hem de garantir la participació de tots els seus membres en
la vida del centre:

- Dels pares i mares: a través dels representants de les classes i del’ AMPA.
- Dels alumnes: a través de les tutories de grup i l’assemblea setmanal.
- Del professorat: per treballar conjuntament en el Projecte Educatiu del centre, en

la seva organització i en la presa de decisions.
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CAN PERIQUET: UN INSTITUT RESTAURATIU

0. Introducció: 
Un institut restauratiu és un lloc on les relacions són importants. Com millors siguin les
relacions a l’aula, entre els professors i els alumnes i entre els mateixos alumnes, millor
serà l’aprenentatge i alhora abordarem els dos objectius generals de la nostra educació:
l’èxit escolar i l’excel·lència educativa juntament amb la cohesió social de tots els nois i
noies.
Un  educador  restauratiu  és  algú  que  aposta  per  les  relacions,  crea  oportunitats  i
comparteix  responsabilitats  amb els  seus alumnes.  Durant el  procés d’aprenentatge el
mestre  és  un  facilitador,  un  conductor  que  acompanya  l’alumne  i  un  generador
d’oportunitats.

1. Els cercles i la seva dinàmica
El  cercle  és  un  símbol  potent.  La  seva  figura  implica  comunitat,  connexió,  inclusió,
justícia, igualtat i integritat.
La figura del cercle transmet idees i valors importants de forma indirecta:

• Igualtat
• Seguretat i confiança
• Responsabilitat
• Propietat-pertinença
• Lligams-connexió

Presentem el cercle dins de les pràctiques restauratives com a eina amb unes finalitats
concretes:

a) Crear vincles i relacions: fer grup
b) Prevenir conflictes i fomentar la solució de problemes
c) Assumir responsabilitats
d) Permetre a les “veus silencioses” ser escoltades
e) Permetre als líders emergir
f) Empoderar  les persones (als nostres alumnes)  

Com fer un bon cercle?
La forma és important

• Tenir el tema i l’objectiu clar
• Establir un to positiu
• Involucrar a tothom
• Confiar en el cercle

2.Cercles proactius: la tutoria grupal
La tècnica del cercle demana constància (una hora setmanal), alhora que ajuda al docent i
a tot el grup-classe a un major coneixement i per tant ajudarà a gestionar tot el què passi
al llarg del curs.
El grup s’ha d’entrenar en la dinàmica: respectar el torn de paraula, fer servir l’objecte,
escoltar els companys...
Veure Annex 1
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a). Qualsevol  activitat pot  ser  adaptada,  tenint  en  compte  la  posició  en cercle  dels
alumnes:  decidir  normes  de convivència  a  la  classe,  preparar  una sortida,  escollir  un
representant de la classe, valorar un taller, debatre sobre un tema, preparar una sortida,
valorar un Projecte...
La dinàmica del cercle pot ser amb rondes definides o bé fent subgrups per poder treballar
un tema i després posar-lo en comú.
 
b).  Cercles de contacte: serveixen per copsar l’estat d’ànim del grup i pot durar només
una  estona.  Són  bons  en  moments  concrets  del  trimestre  quan  hi  ha  cansament,  o
senzillament  es  vol  parlar  de  com  se  senten  en  aquest  dia:  expressar  emocions  i
sentiments.
 

EL CERCLE CREA OPORTUNITATS I OPCIONS
  

3.Cercles restauratius
Cercles  restauratius:  serveixen  per  plantejar  inquietuds,  malestar,  problemes  de
comportament,  incidents  que  afecten  al  grup.  Aquests  cercles  convé  preparar-los
prèviament, sobretot el tipus de preguntes que es poden fer.
Moltes vegades poden servir per evitar problemes potencials i anticipar-nos; en el cercle
s’eleva la consciència i això fa reduir la impulsivitat.
Aquests cercles són una oportunitat per expressar emocions i sentiments  i un  bon espai
per buscar solucions entre tots, sota la responsabilitat .

INFORMAL                                                                    FORMAL

Declaracions                    Petita reunió            Cercle                Reunió            

afectives                           espontània                                      formal?
 
Declaracions afectives: Serveixen per expressar sentiments tant positius com negatius.
Es poden fer servir en qualsevol conflicte o petit incident a l’aula ( un alumne que no vol
treballar, que distorsiona la classe, que vol cridar l’atenció...) i també per reconèixer un
bon treball o un comportament desitjable. S’aconsella fer-ho en privat. Les declaracions
afectives les fa la persona implicada, el professor de l’aula i tenen un gran poder. 
Exemples: “em sento molest”, “em sento sorprès”, “em sento incòmode”, “et veig…” “Em
pregunto com estàs avui?”, “Em pregunto què necessites de mi per ajudar-te a començar
la tasca?”...
Davant una situació puntual alumne que xerra molt, riu, fa bromes, li costa treballar en
grup, interromp…) mentre es treballa en grup cooperatiu, la següent pauta pot ajudar a
reiniciar  la tasca:

- Et veig (descriure el  comportament sense jutjar).  Què està passant? Com estàs
avui?

- Necessites ajuda per continuar la tasca?
- Els companys que estan afectats, què poden necessitar de tu?
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- Què podries fer per solucionar-ho i continuar amb la tasca?
Petita  reunió  espontània.  Preguntes  afectives:  Serveixen  quan  hi  ha  conflictes,
malentesos, en el dia a dia de l’aula, passadissos, patis i en qualsevol moment de la vida
en comunitat  al  centre. Ho pot aplicar  qualsevol professor  o persona que hagi  vist el
conflicte.  També es  pot  aplicar  en conflictes  entre  alumne i  docent.  Alguns  aspectes
importants:

- La utilització del llenguatge restauratiu amb l’alumne és fonamental.
- La mirada cap a l’alumne: el nostre llenguatge corporal.

Les preguntes ajuden a conduir el procés: es poden fer a ambdues parts
Què ha passat?

-  En què pensaves  quan  això ha passat i com et senties?
-  Què has pensat des del l’ incident?
-  A qui creus que ha afectat? Com?
-  Com t’ha afectat a tu?
-  Què creus que pots fer perquè  les coses estiguin bé? Què pots fer per resoldre

la situació?  
-  Què ha estat el més difícil per a tu? (adreçada a la persona afectada).     

Davant el dia a dia a les aules i a l’institut és bo tenir un consens a l’hora de respondre
sobre determinades conductes o comportament dels nostres nois i nois. Parlem de:

- Arribar tard a les classes
- No portar el material
- Desobeir alguna norma consensuada…

Convertir  aquestes  situacions  en  moments  d’ensenyament-aprenentatge  és  un  dels
objectius d’un centre restauratiu.

Què podem fer?
- Buscar les possibles raons.
- Pensar en les necessitats no cobertes.
- Donar una resposta immediata (pel moment concret).
- Fer el seguiment posterior, individual, a través del tutor per preguntar pel motiu o

la raó i buscar una solució conjunta.

Cercles: Es poden fer a les tutories, en una classe de qualsevol matèria quan el clima de
l’aula no és satisfactori, quan hi ha problemes de comportament, quan ha esdevingut un
incident etc...
El cercle permet  respondre al problema, ventilar sentiments, reparar el dany i planificar
canvis pel futur.
Algunes preguntes claus:

• Quina és la meva responsabilitat en el problema?
• Què podem fer per assegurar-nos que això no tornarà a passar?
• Què puc fer jo per ajudar?
• Com ens sentim quan passa alguna cosa a la classe? Es burlen d’algú,  el

ridiculitzen...
• De què em puc fer jo responsable?
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-  Què necessito jo per estar bé?...
 
Reunions formals:  Són respostes formals davant un incident quan hi ha dany, ja sigui
material o personal. L’objectiu és la reparació i és bo que la porti a terme una persona
neutral (facilitador). Cal una bona preparació ja que en el cercle es convida a totes les
persones afectades i es segueix un ordre i un guió determinat. Aquests cercles es poden
utilitzar quan hi ha conflictes  amb les famílies o amb algun membre de la comunitat
educativa.

Com atendrem els conflictes en el nostre institut?:
- Declaracions afectives amb els nostres alumnes
- Petites reunions informals utilitzant el llenguatge restauratiu
- Reunions formals amb cercle
- La mediació com alternativa
- Mesures educatives correctores

Dins  del  Projecte  de  Convivència  i  com a  mesura  proactiva,  iniciem  a  2n  d’ESO  una
formació en mediació pels alumnes.
L’objectiu és formar alumnes perquè puguin resoldre conflictes entre iguals utilitzant el
procés de la mediació.    
Aquesta formació es realitzarà el segon trimestre dins l’àmbit creatiu, de forma voluntària
per tots aquells alumnes que manifestin la seva voluntat de participació i formació.     
                                       
4. PROJECTE D’ASSEMBLEA 

Tant en el PEC com en el Projecte de Convivència de l’Institut Can Periquet, es parla de la
participació dels alumnes en la vida del centre, com a base per una bona convivència.
L’assemblea  és  un  dels  instruments  per  donar  veu  als  alumnes  i   garantir  de  forma
significativa aquesta participació.
La participació dels alumnes ha d’ésser considerada com important contribució a la seva
formació  cívica  i  integral  alhora  que  suposa  un  factor  de  millora  de  l’aprenentatge
educatiu dels nois i noies.
L’assemblea és un elements de participació essencial que aporta la capacitat de renovació
contínua del centre i alhora és una font d’aprenentatge personal i social molt important.
El Projecte de LLei d’Educació de Catalunya (LEC) certifica la importància que es dóna a
l’educació democràtica i cívica:
Article 2. Principis: “El sistema educatiu de Catalunya, en el marc dels valors establerts
en la Constitució i en l’Estatut d’Autonomia, s’inspira en els principis següents:

• La transmissió i l’establiment dels valors propis d’una societat democràtica, de
llibertat personal,responsabilitat,solidaritat, respecte i igualtat.

• El conreu de la cultura popular i el respecte a la convivència
• El foment de la pau i els drets humans
• La capacitat per a l’exercici de la ciutadania
• La participació en la comunitat educativa

Els  motors  bàsics  de  l’assemblea  són  la  participació  i  el  diàleg  ,fonaments  de  tota
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educació democràtica.
El  Projecte  de Convivència  es  va elaborant  a  mesura que l’Institut  creix  i  es
defineixen noves línies de treball i d’actuació.

Darrera revisió i modificació : juliol 2018
Equip Directiu Institut Can Periquet
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ANNEX 1

TEMPS DE CERCLE
Dinàmica per fer a l’aula amb els alumnes.
Objectius:  cohesió  de  grup  classe,crear  i  mantenir  relacions  i  vincles,fomentar  la
participació i reparar les relacions.

ENTRADA
Els nois/es  seuen com volen en forma de cercle.
Es fa una ronda inicial perquè tothom s’involucri amb una objecte a la mà (talking piece)=
objecte que dóna el dret de parlar: només pot parlar qui té l’objecte, la resta escolta, no
pot intervenir .
Es busca un tret de sortida breu, una pregunta per iniciar el cercle ( el dinar preferit, en
quin animal et convertiries, quina cosa bona t’ha passat aquest matí, que t’enduries a una
illa deserta,on els agradaria ser d’aquí a 6h, avui em sento..., un desig, una cosa bona de
l’estiu…). Veure Annex 2

LA MESCLA
Aquesta és la possibilitat de crear oportunitats perquè gent nova parli i es no creïn grups
tancats (evitar que sempre seguin amb els mateixos companys..)
Ens barregem buscant una excusa (diversificar relacions): s’aixequen els que portin una
peca  de  color  blau,  els  que  portin  texans,  bambes,  numerar  de  1  al  3  i  canviar  els
números,  tres  tipus  de fruites,  els  que són fills  únics,els  que  els  hi  agradi  un esport
concret,estats d’ànims,  els que tinguin mascota…

ACTIVITAT PRINCIPAL
Tema a tractar:presentació del grup classe,  normes de la classe, elecció del delegat…
qualsevol activitat de tutoria o d’un àrea concreta (resoldre conflictes de l’aula…)
Fer subgrups de 2/3 persones tal i com estan asseguts. Fer un llistat de coses del tema a
tractar.

REFLEXIÓ
Possibilitat de reflexionar sobre el tema tractar i compartir perspectives amb la resta del
grup. Si s’escau treure acords i conclusions .

ENERGITZANT
Activitat cooperativa de curta durada que implica un moviment per alliberar  tensions.
(opcional)

SORTIDA/TANCAMENT DEL CERCLE
Aquests és la ronda final os es convida a centrar-se no tant en allò que s’ha après com el
que s’ha gaudit per acabar en una experiència positiva i amb una experiència  compartida.
Amb quina cosa positiva et quedes de la sessió d’avui? Explicar-ho amb el talking piece.  

Aquesta eina es pot utilitzar seguint el format de forma abreujada, en qualsevol situació:
tutoria grupal, àmbits, projectes, taller o assemblea.
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Annex 2
 PREGUNTES PER INTRODUIR UN CERCLE

PREGUNTES RÀPIDES

1. Quin és el teu color preferit?
2. Què t’agradaria que et regalessin pel teu aniversari?
3. Si poguessis ser un “super heroi” qui series?
4. T’agrada el teu nom?. Com et diries?
5. Quina música escoles habitualment?
6. Quina part del teu físic t’agrada més?
7. Quin és el teu postre preferit?
8. Si fossis animal, quin escolliries?
9. Quina peça de roba t’agrada més vestir?
10. Quin ha estat el teu millor viatge?
11. Què fas quan t’ enfades?
12. A quin personatge t’agradaria entrevistar?
13. Si fossis una gota d’aigua on t’agradaria anar a parar?
14. Una peli que t’hagi agradat molt.
15. Quin esport d’aventura t’agradaria fer?
16. Què voldries que passés aquest cap de setmana?
17. De quin color pintaries el dia d’avui?
18. Quina part d’un arbre t’agradaria ser?
19. Quin super poder t’agradaria tenir?
20. Acabar una frase:  el millor d’avui ha estat...

PREGUNTES MÉS LLARGUES DE RESPONDRE

21. Què voldries millorar de la teva forma de ser?
22. Què voldries ser en un futur?
23. Una qualitat d’un professor que t’agradi.
24. Un record bonic de la teva infantesa.
25. Què canviaries del dia d’avui?
26. Quin és el teu principal temor? A què li tens por?
27. En un pou, què hi llençaries de la teva forma de ser?
28. Quina qualitat important ha de tenir un noi/noia per ser el teu amic?
29. Quin ha estat el pitjor càstig que has viscut?
30. …
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