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GESTIÓ RESTAURATIVA DE
LES RELACIONS I EL
CONFLICTE
Àrea: Tutoria
PRESENTACIÓ

INICI

En els últims anys s'ha fet palès que les intervencions parcel·lades i únicament
reactives a les situacions 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

6 d'octubre de 2021

d'elements estructurals, adquisició de competències relacionals, habilitats de
comunicació i noves metodologies de gestió de les relacions) i, també, elements
responsius (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 que poden ser de gran utilitat a
l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar

DESTINATARIS
Caps d’estudi, tutors i docents que vetllen pel clima de convivència de l’escola

FI
28 d'octubre de 2021

DURADA
20 hores

CALENDARI I HORARI
6, 13, 20, 27 d'octubre de
9:00h a 14:00h

MODALITAT
Presencial

OBJECTIUS
Introduir els elements clau de l'enfocament restauratiu global
Introduir les pràctiques proactives: temps de cercle i cercles de diàleg per
promoure la creació de grup
Desenvolupar les habilitats i destreses necessàries per poder fer front i resoldre
els conflictes que es produeixen en el dia a dia a l'aula de manera restaurativa.

LLOC D'IMPARTICIÓ
A la seu de la FECC
c.Dels Àngels, 18, 4a planta
08001 Barcelona

PREU
Formació subvencionada amb

inscripció gratuïta
Veure l'apartat condicions econòmiques

CONTINGUTS
1. L'enfocament restauratiu global: elements clau
2. Estratègies proactives: temps de cercle i cercles de diàleg
3. Habilitats clau: escolta atenta, activa i empàtica i comunicació no-violenta
4. La finestra relacional
5. Els principis restauratius i les seves preguntes
6. Les pràctiques restauratives: expressions afectives, converses restauratives,
mediació i reunions restauratives

FINANÇAMENT
Formació

Subvencionada

pel

Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya
Veure l'apartat condicions econòmiques

FORMADORA

FORMADORA
Mònica Alberti. Doctora en Educació. Experiència de més de vint anys en l’àmbit de
la mediació i de la resolució positiva de conflictes en l’àmbit de l’escola.

Mònica Albertí

INSCRIPCIÓ I CONDICIONS PER REALITZAR LA FORMACIÓ
Qui pot realitzar aquesta formació (i documentació requerida)
Treballadors en actiu (excepte sector públic)
Còpia de les dues cares del DNI/NIE
Còpia de la nòmina (sencera) de dos mesos o un mes abans de l’inici del curs
Avaluació Inicial (us facilitarem model per mail)
Annex1 de dades personals (us facilitarem model per mail)
Autònoms
Còpia de les dues cares del DNI/NIE
Còpia d’un rebut d’Autònoms de dos mesos o un mes abans de l’inici del curs
Avaluació Inicial (us facilitarem model per mail)
Annex1 de dades personals (us facilitarem model per mail)
Persones en situació d’Atur (i inscrits com a demandants d’ocupació)
Còpia de les dues cares del DNI/NIE
Còpia del DARDO (document de sol·licitant de feina vigent en la data d’inici del curs)
Avaluació Inicial (us facilitarem model per mail)
Annex1 de dades personals (us facilitarem model per mail)

Inscripció
El procediment és el següent:
Les sol·licitud d'inscripció a aquesta acció formativa cal fer-la a través del formulari que trobareu a la web de formació de la
FECC: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/ (trobareu els cursos ordenats per àrea).
Un cop efectuada aquesta sol·licitud, ens posarem en contacte amb vosaltres al mail que consta en el vostre usuari (i que és el
que veureu en fer la inscripció), i us demanarem la documentació especificada més amunt.
La inscripció quedarà formalitzada en el moment que ens hagueu fet arribar aquesta documentació a l’adreça
formacio@escolacristiana.org (si queden places disponibles)
ÉS MOLT IMPORTANT QUE VERIFIQUEU L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC QUE US APAREIX EN LA INSCRIPCIÓ, I
QUE ÉS LA QUE TENIU ASSOCIADA AL VOSTRE USUARI DE LA WEB. En cas que l’adreça no sigui operativa, o en cas que
sigui una adreça @hotmail, no rebríeu les nostres comunicacions ni la confirmació d’inscripció. Davant del dubte, adreceu-vos a
l’apartat “Modificació de dades” de la nostra web, o bé pregunteu-nos.
El període hàbil d’inscripció clourà tres dies abans de l’inici, o quan ja no quedin places disponibles.
Cal evitar tota baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs, ja que difícilment podrà ser substituïda, comportant així un
important perjudici per al col·lectiu beneficiari d’aquestes accions. En cas de baixes no avisades es tindrà en compte de cara a
futures sol·licituds de plaça a altres cursos.

Preu
Aquesta acció formativa està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, i per tant és gratuïta per als participants.

Prova final i certificació
Cal fer una prova final del curs, que donarà dret o no al certificat d’aprofitament per part del participant.
Si el participant assisteix al 75% del curs i supera la prova final: APTE
Si el participant NO assisteix al 75% del curs o NO supera la prova final: NO APTE
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