
Presentació 

En els últims anys s'ha fet evident que les intervencions parcel·lades i únicament reactives a les si-
tuacions de conflicte no funcionen per generar canvis sostenibles i donar una resposta positiva a la 

gestió de la convivència a l'escola. Per aquest motiu, es fa necessària una aproximació global que 

inclogui elements proactius (revisió d'elements estructurals, adquisició de competències relacionals, 
habilitats de comunicació i noves metodologies de gestió de les relacions) i, també, elements res-

ponsius (estratègies de resolució de conflictes que superin el model punitiu) com la mediació, les 

reunions restauratives o els cercles de resolució de problemes.  

El curs dona eines pràctiques per a la gestió de la convivència al centre amb el desplegament de 

l’Enfocament Restauratiu Global (en endavant, ERG) que poden ser de gran utilitat a l'hora de donar 

sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar (Resolució ENS/585/2017, de 17 
de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els 

centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre). 

 

Destinataris 

 
 
 

Docents de l’escola Bon Pastor de Barcelona. 
 
 
 

Objectius 

 
 
 
 
 

• Introduir els conceptes bàsics de l'enfocament restauratiu i les seves pràctiques tant a nivell 

proactiu com responsiu. 
• Introduir els conceptes bàsics en l’anàlisi de conflictes. 

• Presentar i desenvolupar el Temps de Cercle com a metodologia d'aula i altres tipus de cercles 

a nivell proactiu i proventiu.  
• Fomentar el desenvolupament de competències per a l’ús de les pràctiques restauratives res-

ponsives informals per la gestió de les relacions i el conflicte quotidià. 

• Desenvolupar competències per la facilitació de reunions restauratives per a la gestió dels con-
flictes més “greus”. 

• Identificar els elements clau per al desenvolupament de l’ERG al centre (PEC, PdC, PAT, RRI). 
 
 
 

Continguts 
 
 
 

• Un canvi de mirada pel que fa a la convivència:  

o Conceptes bàsics de l’Enfocament Restauratiu Global: el cercle, el quadrat i el trian-

gle. 
o Conflicte i violència 

o Components del conflicte (part objectiva, subjectiva, procés/ tipus de  conflicte...) 

o Conducta i necessitats insatisfetes 
• Estratègies proactives:  

o Temps de cercle: fases i implementació. Creació de grup i provenció. 

o Altres tipus de cercles proactius (els cercles de paraula). 
o Habilitats clau: comunicació no violenta, escolta atenta, activa i empàtica. 

• Els cinc principis bàsics model B. Hopkins i les preguntes restauratives.  

• Les pràctiques restauratives responsives: reunions restauratives i cercles de resolució de pro-
blemes: 

o Processos 

o Habilitats de facilitació i entrenament 

• Cap a un projecte de convivència restauratiu 
 

Formadora  

 
 
 
 

M. Helena Tolosa, formada en Magisteri (UB), Logopèdia (HSP), Psicopedagogia (UOC), 

Programació Neurolingüística (CTUG), Teràpia familiar sistèmica (Kine-UJ) i postgrau en Pràctiques 

Restauratives (UDIMA). Formada en arts escèniques i cant. Ha estat docent i logopeda en centres 
d’Educació Especial, Infantil, Primària i ESO. Autora del llibre “Els nostres conflictes de cada dia”. 

Treballa en el camp de la formació d’adults, docents i família que combina amb la feina d’actriu i 

cantant. 
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Lloc de realització 

La formació es farà totalment online amb el Moodle (on també es faran les aules virtuals)  de la 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya. 

Els participants rebran un enllaç abans de l’inici del curs. 

Calendari i durada 

 
 

 

Dates:  Inici curs: 04/02/2021        Final curs: 27/05/2021 

Dates aules virtuals: 4, 11 i 25 de febrer, 4 i 25 de març, 22 i 29 d'abril, 13 de maig 2021 

Horari aules virtuals: De 17.30 a 20.00h 
Modalitat:  Mixt: aules virtuals (sincrònic) i teleformació (asincrònic) 

Durada:  20h d’aules virtuals+ 10h teleformació= 30h 

 

Preu  

Import TOTAL pel grup (Independentment del nombre de participants, tot i que el màxim és de 30 
persones per poder bonificar)= 3200€  

Bonificació per participant: 255€ . L'import total a bonificar, en cap cas superarà l'import total de la 
formació. 

Altres aspectes 
 

Dates de la formació 

A partir d’una setmana abans de l’inici d’una formació NO ES POT CANVIAR CAP DATA (excepte en el cas 

que es tracti d’una causa de Força Major com ara malaltia o accident del formador, vaga general o qualse-

vol aspecte imprevisible que pugui afectar a la realització de la formació). En aquest darrer cas, cal que ho 

comuniqueu immediatament a la FECC.  

Si una formació rep una inspecció per part de FUNDAE (fundación estatal para la formación en el empleo) i 

detecten una incidència que no se’ls ha comunicat, l’escola no podrà recuperar la inversió econòmica. 

Assistència dels docents al curs  

Pel obtenir el certificat d’assistència cal que el docent hagi assistit a un 75% de les aules virtuals 

(classes a temps real) i haver aprovat la part de teleformació. 

Bonificacions 

No podran ser objecte de bonificació les participacions que no arribin al 75% d’assistència de les aules 

virtuals del curs i que no hagin aprovat la part de teleformació,  la participació dels Autònoms i les inscrip-

cions en les quals el participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat. També cal que els docents s’ 

inscriguin al curs a través de la web per tal de bonificar. 

Documentació del curs  

Participants: 
o Hauran de respondre a un qüestionari d'avaluació de la qualitat de l'acció formativa una vegada 

acabat el curs, el trobaran al moodle. 
o Rebran per mail el certificat d’assistència al curs una vegada acabat i ens hauran de retornar una 

còpia signada on posa “he rebut”.  
 

El formador trobarà al moodle del curs: 

✓ Llistats d’assistència de cada sessió que haurà de signar. 

✓ Un document d’avaluació final de l’aprenentatge 

✓ Full de valoració del curs que ha d'emplenar. 

A més, l’escola ens haurà d’enviar: 
-Fulls d'inscripció dels docents segellats i signats pel titular del centre (cada docent ha d'anar a la web de 
la FECC, i clicar Formació < Cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada. Allà trobaran el seu 
historial i podran imprimir el full d'inscripció del curs que es tracti). 

- Cost salarial. Es pot utilitzar un sol full per a tots els participants de cada curs. Estava la plantilla adjunta 
al mail d’avís d’inscripció oberta que us vam enviar. 

- Formulari d'informació a la Representació legal dels treballadors. Estava la plantilla adjunta al mail d’avís 
d’inscripció oberta que us vam enviar. 
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