Fundació Escola Cristiana de Catalunya
21118.01 - Àrea: Tutoria

Formació PRESENCIAL + ONLINE:
L’enfocament restauratiu global
Quan innovar a l’escola és humanitzar-la. 1a part
Del 2 de setembre al 16 de desembre de 2021
Presentació
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 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 (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
Mestres de P3 a 4t Primària de col·legi Sagrats Cors de Centelles

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.
Incorporar la CNV (Comunicació NO Violenta) i les diferents formes d’escoltar els altres dins la praxi
diària de la comunitat escolar.
•
•

Continguts
1.

2.

Un canvi de mirada pel que fa a la convivència:
Conceptes bàsics de l’Enfocament Restauratiu Global: el cercle, el quadrat i el triangle.
Conflicte i violència
Components del conflicte (part objectiva, subjectiva, procés/ tipus de conflicte...)
Conducta i necessitats insatisfetes
Estratègies proactives:
Temps de cercle: fases i implementació. Creació de grup i provenció.
Altres tipus de cercles proactius (els cercles de paraula).
Habilitats clau: comunicació no violenta, escolta atenta, activa i empàtica.

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.

Lloc de realització

Col·legi Sagrats Cors Centelles. C/Hospital, 11 de Centelles (08540)

Durada, calendari i horari
Data inici: 2/9/21
Data fi:16/12/21
Calendari i horari sessions presencials: 2 setembre de 9 a 14 hores
Calendari i horari sessions virtuals: 6/9 de 9 a 14h, 4/10 i 8/11 de 17:15 a 19:15
Modalitat: Mixta (presencial i teleformació amb aules virtuals)
Durada: 14h (5h presencial + 9h teleformació)

Preu

L’import total per al grup, independentment del nombre de participants, és de 1.546,00€ (el màxim per
bonificar és de 30 participants).

Aquesta formació és bonificable per un import màxim de 112,15€ per participant. 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 de la formació NO ES POT MODIFICAR CAP DATA ACORDADA
(excepte en el cas que es tracti d’una causa de força major, com malaltia o accident del formador, vaga
general o qualsevol aspecte imprevisible que pugui afectar la realització de la formació). En aquest darrer
cas, cal que la direcció del centre ho comuniqui immediatament a la FECC.
Si una formació rep una inspecció per part de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)
i es detecta una incidència que no se’ls ha comunicat, l’escola no podrà recuperar el cost de la formació.
Certificat d’assistència
Per rebre el certificat d’assistència, cal haver assistit a un 75% de la docència presencial o de les aules
virtuals, i en cas que hi hagi teleformació, haver aprovat també aquesta part (segons la valoració del
formador). També és imprescindible haver lliurat el full d’inscripció.
Bonificacions
L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions de la Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo (FUNDAE):
No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que no arribin al
75% d’assistència de la part presencial del curs, la no superació de la part de Teleformació, en cas que n’hi
hagi, la participació dels autònoms, les inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat
alguna quantitat.
Documentació del curs
Participants:
−
Hauran de respondre un qüestionari d'avaluació de la qualitat de l'acció formativa en finalitzar la
formació. El trobaran disponible a la plataforma del moodle.
−
En finalitzar la formació rebran per correu electrònic el certificat d’assistència i caldrà respondre
aquest correu per confirmar-ne la recepció.
Formador:
En la plataforma del moodle de la FECC trobarà els documents que haurà d’emplenar i signar.
−
Llistats d’assistència de cada sessió que haurà de signar.
−
Document d’avaluació final de l’aprenentatge.
−
Full de valoració del curs.
Direcció de l’escola:
−
Fulls d'inscripció dels participants segellats i signats pel titular del centre (cada participant s’ha
d'adreçar 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. Es fa arribar per correu
electrònic en el moment de la confirmació del curs.
−
Formulari d'informació a la representació legal dels treballadors. Es fa arribar per correu electrònic en
el moment de la confirmació del curs.

http://blogs.escolacristiana.org/formacio
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta.
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris a la web de la Fundació.
Si no ho esteu caldrà que tramiteu l’alta d’usuari a la web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”.
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