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La Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Joan  d´Alacant
va iniciar el Taller Compentencia emocional i prevenció de conflictes de 
convivència l'any 2012. Vuit cursos consecutius, l'alumnat de primer d'Educació
secundària obligatoria va participar en diferents propostes didàctiques
destinades a l'impuls de la convivència positiva.
El taller contribueix a resoldre el problema de l'assetjament escolar. Proposa
l'anàlisi racional del conflicte com a oportunitat, identificant les seues
dimensions comunes: expectatives enfrontades, sentiments tòxics i processos
de competència en l'agressió. Permet a l'alumnat reflexionar sobre la història
dels seus propis conflictes i proposar solucions basades en habilitats socials: 
reconeixement, comunicació, negociació i pacte.
El curs lectiu 2020-2021 ha hagut de conviure amb la situació extraordinària
forçada per l'emergència sanitària COVID-19. No obstant això, la Regidoria de 
Participació Ciutadana ha volgut estar present, també enguany, a través de 
l'edició d'aquests breus auto-tallers que permeten a l'alumnat rebre la 
informació i les activitats per a pensar i aprendre amb autonomia.

Esperem que resulten de l'interès i el grat de la comunitat educativa.

PRESENTACIÓ
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El taller es divideix en dos quaderns, el primer, dirigit al 
professorat, ofereix els continguts per a impartir a l'aula. Si 
pot ser, inserits en el pla d'acció tutorial. Encara que no és
estrictament necessari.
Els continguts son breus, però contemplen els aspectes
fonamentals de la mediació. Estan redactats en primera 
persona, tal com poden transmetre's en classe seguint una 
projecció en pissarra digital.
El segon quadern, dirigit a l'alumnat, ofereix les activitats i 
fitxes del taller. Es poden completar a l'aula, o a casa. Els
exercicis serveixen a la reflexió, l'aprenentatge i posen en 
valor la cultura de pau.
Els continguts i les fitxes poden alternar-se, segons els
interessos o el ritme de cada grup. Però en general poden 
impartir-se en tres o quatre sessions de tutoria. Els conceptes
i competències adquirides serviran al llarg del temps per a la 
millor prevenció i solució dels conflictes de convivència

PROPOSTA DIDÀCTICA
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No hi ha camí per a la pau, la pau és el camí.

Mahatma Ghandi.

COMPETÈNCIA EMOCIONAL

I PREVENCIÓ DE CONFLICTES DE CONVIVÈNCIA

CONTINGUTS
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Pensa i contesta.
En la teua opinió, què és un conflicte de convivència?

Conflicte (Del lat. conflictus).
1. m. Combat, lluita, baralla. O. t. en sent. fig.
2. m. Problema, qüestió, matèria de discussió.

1. QUÈ ÉS UN CONFLICTE?
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No és el mateix! Si entenem els conflictes com a combats, lluites o baralles estem condemnats a enfrontar-nos amb els altres. 
Les persones que actuen així solen pensar que sempre hi ha guanyador i perdedor. Una part té la raó i l'altra està equivocada. 
Algú haurà de penedir-se i demanar disculpes. Per tant, per a vèncer usen la força. El que complica la situació. Recorda, la 
violència engendra violència.

No és el mateix! Si entenem els conflictes com a problemes, qüestions o matèria de discussió llavors les parts estan
compromeses en el mateix propòsit. El seu objectiu comú és trobar una solució que beneficie a totes. És a dir, que resolga el 
conflicte. Perquè, no es tracta de guanyar o perdre. Sinó de trobar la manera de conviure que ens resulte més amable, més
agradable i millor. Sense mal humor i sense mals rotllos. I així, no perdem el temps en classe. Aprofitem millor per a estudiar i 
aprendre. 
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Tots els conflictes de convivència comparteixen tres 
característiques. Conèixer-les ens ajudarà a detectar i prevenir 
millor.

Expectatives enfrontades. Pel simple fet de conviure les 
persones esperem molt dels altres. Què espera un pare del seu 
fill? Una professora del seu alumne? Una amiga del seu amic?
Però no sempre obtindrem el que esperem dels altres. En els
conflictes de convivència, les persones mantenen objectius o 
propòsits enfrontats. A vegades, les nostres esperances són
exagerades o xoquen amb les d'uns altres. Els conflictes no 
sempre naixen de la mala intenció. A vegades, el seu origen pot
ser el mal humor o un malentès.

Sentiments tòxics. Abans que el pensament i l'acció, són els
sentiments. En una situació de conflicte sentim confusió, 
tristesa, por i moltes altres sensacions urgents i 
contradictòries que ens impedeixen actuar correctament. Ens
espenten molt ràpid i fem coses de les quals després ens
penedim. 

2. DIMENSIONS DEL CONFLICTE



7

En l'institut, les normes de convivència garanteixen 

el bon tracte entre els i les companyes de classe. 

La violència és inacceptable en tot cas.

.

Abans de res, molta calma! Respira profund. No et deixes provocar. Imposa el teu ritme, busca ajuda i eixiràs amb bé.
En l'institut, el professorat sap com actuar

.
Competència en l'agressió. Quan ens sentim atacades o ens tracten injustament solem reaccionar malament. A vegades, rebem
consells equivocats. Potser has escoltat? “Si t'insulten, tu insulta. Si et peguen, tu pega. Has de ser fort”. La pitjor manera de 
respondre una agressió és amb una agressió major. Ser fort significa apostar per la pau i detenir el cicle de la violència.
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És un tipus de conflicte greu que es produeix en l'àmbit
educatiu, té caràcter cíclic i causa gran sofriment en les 
víctimes. 
Les primeres agressions són subtils: arrogància, 
prepotència i rebuig que provoquen un profund sentiment
de soledat . L'exclusió nega la companyia i el suport. El 
menyspreu produeix en la víctima confusió, tristesa i por. 

Potser et va passar: males mirades, si no et 
van escoltar i et van donar de costat…

A continuació arriben els malnoms, les humiliacions, 
difamacions, insults i altres abusos verbals. A vegades, 
l'agressió es justifica com un joc o una broma. No ho és. La 
víctima se sent malament. Té dificultat per a parar 
atenció, concentrar-se i estudiar: les seues notes 
empitjoren.

Potser et va passar: reien de tu, es burlaven i 
parlaven mal a la teua esquena…

3. L'ASSETJAMENT ESCOLAR
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De major gravetat són les amenaces i els xantatges.

Potser et va passar: van dir “fora t'espere”, “si et xivas t'assabentaràs”…

I finalment llegan les discussions a crits, els colps, la violència física i les baralles. Ocorre així perquè no es respecten les 
normes de convivència. Perquè el maltractament calfa la situació i al final algú esclata.

Potser et va passar: van trencar les teues coses, et van espentar o van pegar…
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En l'assetjament escolar, les persones implicades representen tres papers.
Els agressors causen el mal. Actuen així perquè necessiten el domini i el control per a sentir-se forts i superiors.
La víctima és qui rep el mal. Sol trobar-se en situació d'inferioritat.
Els espectadors no participen directament. Encara que saben el que está passant, per por callen i protegeixen als agressors
amb un silenci còmplice.

Però no sempre és tan clar. Quan els conflictes són freqüents, costa distingir qui va començar o qui va causar més mal. Per això
és important explicar-ho i demanar ajuda. A casa, al teu pare i mare. En el centre educatiu, les tutores poden ajudar. El 
Departament d'orientació i la Coordinació d'igualtat i convivència poden iniciar un procés de mediació. 

Puja la temperatura.

Acumula tensió.

Major risc i/o dolor.

Víctima col•lectiva.

Es refreda el conflicte.

Repetició del procés.

Assetjament. 
Bullying.Ira.

Agressió.
Baralles.

Amenaces.
Xantatge.
Intimitat.
Propietat.

Malnoms.
Abusos.
Insults.
Bregues.

Menystinc.
Exclusió.
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A vegades, l'important no és saber qui té raó o està equivocat. 
Ni tan sols qui té la culpa i mereix un càstig. A vegades, 
l'important és trobar una solució perquè és l'única cosa que 
resoldrà el dolor de les parts.

La mediació és una estrategia de prevenció i resolució dels
conflictes que ofereix a les persones enfrontades asseure's
juntes, voluntàriament, amb una tercera persona neutral per a 
parlar del seu problema i acordar una solució.

En l'institut, la persona mediadora pot ser un professor o 
professora. Però, a vegades també hi ha equips mediadors
formats per alumnat de la teua mateixa edat. Persones en les 
quals pots confiar, explicar-les com et sents i demanar ajuda
sense compromís o sentiment de culpa. L'objectiu de l'equip
mediador és promoure la cultura de pau i la convivència positiva.

4. LA MEDIACIÓ
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El procés de mediació segueix quatre fases:

Avaluació. En primer lloc ha de jutjar-se el conflicte per a distingir si pot resoldre's mitjançant acord o és tan greu que 
requereix un procediment disciplinari.

Informació. Després, la persona mediadora escoltarà les diferents versions que defensen les parts enfrontades. Analitza el 
cas. Proposa unes normes per al diàleg, de confiança i col•laboració sense posar-se a favor o en contra de ningú.

Negociació i pacte. Les parts enfrontades i la persona mediadora es reuneixen, debaten i acorden per consens una solució que 
satisfaça, en la mesura que siga possible, a totes. És important escriure l'acord i el compromís de manera clara i detallada.

Seguiment. Al cap d'un temps, es tornen a reunir per a valorar si l'acord s'està complint. Si no funciona, es proposen altres
mesures per a la solució.
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Ací tens un exemple de contracte per a usar en la mediació. 
Bona sort!

5. EL CONTRACTE

Causa: Fets:

Què hem de resoldre?

Conseqüència:

1. PART:

Expectatives:

Sentiments:

2. PART:

Expectatives:

Sentiments:

NEGOCIACIÓ I PACTE.

Les parts acorden:

Data i signatura de els/as implicats.




