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ENS PRESENTEM 

EM DIC … I una qualitat que m’agrada de mi és ...
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La piràmide de l’enfocament restauratiu global
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Què hem de treballar al centre?
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CAPACITATS. 

(escolta, empatia, 

comunicació No-
violenta

VALORS DE BASE 
(respecte, inclusió, 
participació, 
honestedat, 
responsabilitat 
individual i col·lectiva i 
reparació)

PRÀCTIQUES 
PROACTIVES/ME
TODOLOGIES/PE
DAGOGIA  . 
cercles proactius: 
d’inici, temps de 
cercle, cercles de 
diàleg, cercles de 
tancament



CARTES DE NECESSITATS I EMOCIONS 

Emocions  

5

Necessitats   

Proposar  dues 
activitats :una 
per treballar les 
emocions i una 
per treballar les 
necessitats.
Les emocions 

bàsiques són: 

alegría, tristesa, 

por, ira i fàstic

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/valorsiactituds/socioemocional/eines/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/valorsiactituds/socioemocional/eines/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/valorsiactituds/socioemocionaleines/documents/PDF-1.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/valorsiactituds/socioemocionaleines/documents/PDF-1.pdf
https://ca.padlet.com/mboadell/1wmdv98o073v6nzu
https://ca.padlet.com/mboadell/1wmdv98o073v6nzu
https://ca.padlet.com/mboadell/1wmdv98o073v6nzu


ELS CERCLES DE DIÀLEG

Què són?  I per a què serveixen?

1. Ajuden a cohesionar el grup, a que l'alumnat es conegui millor i a 
que puguin reflexionar tots junts.

2. Garanteix la participació de tot l'alumnat , no sols d'aquells i 
aquelles que participen habitualment.

3. Afavoreix la implicació de l'alumnat, ja que senten que les seves 
idees  es tenen en compte i són escoltades.

4. A vegades,  també serveixen per distendre  l'ambient de la classe i 
riure
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Cercles breus i cercles de diàleg

Cercles breus

Consten  sols d'una o dues preguntes. Els primers cercles han 
de ser breus i per tant , es recomana començar amb cercles 
d'inici o tancament.  

Cercles de diàleg

● Ronda inicial

● Ronda temàtica 
● Ronda de tancament
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TIPUS DE CERCLES
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Cercles per 

avaluar 

Cercles

de 

coneixement

Cercles

DE 

MATÈRIES 

Cercles 

d’inici

Cercles de 

tancament

Cercles

Per 

resoldre 

conflictes

TANTS 

TIPUS DE 

CERCLE 

COM A 

OBJECTIUS



EXEMPLES DE  CERCLES

PER AVALUAR matèries 

Cercles d’inici 

Cercles d’objectius 
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Cercles de coneixement

● Una cosa que  faig bé a matemàtiques  ..
● Un aspecte  que podria millorar…
● Què puc fer per millorar ...

● Un objectiu que em proposo aquesta 
setmana és ...

● Una activitat que m’agrada fer és …
● Un bon record que tinc és ...

● Si fos un color seria …
● Avui em sento ...

Cercles de tancament  

● Una experiència positiva  que m’emporto del dia 
d’avui és…

● Una idea que m’emporto de la classe d’avui és ... 

Cercles per treballar  emocions 

i valors  

● Les preguntes están estructurades al voltant 
d’un valor, un sentiment o una situació. Consten 
de vàries preguntes. Comencen amb  una 
pregunta d’ inici, seguides d’algunes preguntes 
sobre el tema.

https://es.padlet.com/mboadell/ayzpgyl8dxqhufz


PENSEU UN TIPUS 

DE CERCLE QUE 

PODRíeU 

IMPLEMENTAR A 

L’AULA I LES 

PREGUNTES QUE 

FARÍEU.
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https://es.padlet.com/mboadell/ayzpgyl8dxqhufz
https://es.padlet.com/mboadell/ayzpgyl8dxqhufz


IMPLEMENTACIÓ DE L’ERG

1. Observació i diagnosi dels conflictes de convivència.

2. Formació dels agents implicats: professorat, TIS, personal de reforç ...

3. Creació d’un grup impulsor o comissió restaurativa/convivència.

4. Planificació d’actuacions, temporització , responsables i establir els 
indicadors d’avaluació (valors de base , cercles i converses 
restauratives).

5. Seguiment i valoració.

11

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


RECURSOS 

▸ L'enfocament restauratiu en l'àmbit escolar. Quan innovar l'escola és 
humanitzar-la. Article publicat per Albertí, M. i Pedrol, M. (2017), a Educació 
social. Revista d’intervenció socioeducativa, 67, ps. 46-70, on trobareu una 
reflexió interessant.  

▸ Pràctiques restauratives a l’aula. Al web de l’Institut de Convivència i Èxit 
Escolar, hi trobareu diferents materials i recursos concrets per desenvolupar la 
pràctica restaurativa.

▸ Una comunitat educativa restaurativa i resilient
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https://core.ac.uk/download/pdf/155003906.pdf
http://www.caib.es/sites/convivexit/ca/practiques_restauratives/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/una-comunitat-educativa-restaurativa-i-resilient/


Moltes gràcies !!

https://jrjsabadell2012.blogspot.com/2018/02/cercles-restauratius.html


