
FORMADORA

Mónica Albertí

INICI
30 de juny de 2022

FI
15 de juliol de 2022

DURADA

25 hores
(20h presencials + 5h de

treball online)

CALENDARI I HORARI
Sessions presencials: 

30 de juny

1 de juliol

4 de juliol

6 de juliol

Horari: 9h a 14h  

MODALITAT
Mixta

PREU
Total grup: 2.800€  

Veure l'apartat condicions econòmiques

LLOC D'IMPARTICIÓ
Col·legi Sagrat Cor -

Corazonistas 

c. Eduardo Conde, 17 

Barcelona  08034 
Abans del curs els participants rebran un

mail amb instruccions per accedir a la
plataforma de la formació, on hi haurà

els materials i documentació.

FINANÇAMENT

Bonificable
Veure l'apartat condicions econòmiques

CONTINGUTS

 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
Conseqüències
Conducta i necessitats insatisfetes

 Pràctiques restauratives proactives: 
Temps de cercle: fases i implementació. Creació de grup i provenció.
Altres tipus de cercles proactius (els cercles de paraula).

 La finestra relacional i la superació del binomi castigar-no fer res o fer per a.
 Els cinc principis bàsics model B. Hopkins i les preguntes restauratives. 
 Habilitats clau: comunicació noviolenta, escolta escolta restaurativa.
 Les pràctiques restauratives responsives: reflexió restaurativa, comunicació no-violenta,
conver-ses restauratives, reunions restauratives i cercles de resolució de problemes:

Processos
Habilitats de facilitació i entrenament

 Cap a un projecte de convivència restauratiu

1.
a.
b.
c.
d.

2.
a.
b.

3.
4.
5.
6.

a.
b.

7.

PRESENTACIÓ
Els darrers anys s'ha fet evident que les intervencions parcel·lades i únicament reactives a les
situaci-ons 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 i el model
permissiu) com les converses restaura-tives, 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 del marc del Projecte Educatiu de Centre).

DESTINATARIS
Docents i educadors de totes les etapes educatives
Per a la part online, els particpants necessitaran connectar-se des d’un dispositiu amb connexió a
Internet

OBJECTIUS
Introduir els conceptes bàsics de l'enfocament restauratiu i les seves pràctiques tant a nivell
pro-actiu com responsiu.
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
respon-sives informals per la gestió de les relacions i el conflicte quotidià. La comunicació
noviolenta i l'escolta restaurativa.
Desenvolupar competències  per la facilitació de reunions restauratives més formals per a la
ges-tió del conflictes.
Identificar els elements clau per al desenvolupament de l’ERG al centre (PEC, PdC, PAT, RRI).

L'ENFOCAMENT
RESTAURATIU GLOBAL A
L'ESCOLA
Sagrado Corazón - Corazonistas

22078.01

FORMADORA
Mònica Albertí i Cortès, llicenciada en psicologia per la UB, doctora en Educació. Màster en
Pedagogia Social i Comunitària. Postgraduada en Mediació. Màster en Psicologia Clínica per la
FPCEE Blanquerna-URL. Mediadora especialitzada en els àmbits comunitari, penal i escolar del
Centre de Mediació en Dret Privat. Ha estat mediadora del programa de mediació als jutjats de
penal,  coordinadora dels servei de mediació comunitària de Sant Boi de Llobregat i coordinadora
del servei d'orientació psicopedagògica de l'escola l'Avet Roig. Formadora de formadors de l'ICE-
UB i del SAIP-FPCEE Blanquerna. 



INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES 

L’import total d’aquest grup formatiu és de 2.800€, independentment del nombre de participants (el màxim per bonificar és de 30
participants en el cas de formació presencial o virtual, o de 80 per tutor en el cas de Teleformació)
L'import es facturarà a l'escola un cop iniciada la formació. 
Aquesta formació és bonificable, per un import màxim de 217,50€ per participant (sempre que es compleixin totes les
condicions (veure l’apartat “Bonificacions de la matrícula”)
Les sol·licituds d’inscripció a accions formatives es formalitzaran a través del formulari que trobareu a la web de la FECC
www.escolacristiana.org en l’apartat Formació. O accedint directament a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/formacions-
sollicitades-pels-centres/

Full d’inscripció de cada participant, signat i segellat pel director/titular/administrador del centre. Aquest full podeu obtenir-lo un
cop us haguem confirmat la inscripció anant a l’apartat "Formació" de la pàgina web, entrant a “Cursos en els quals la teva
inscripció ha estat acceptada” i clicant al símbol (+).
Document d'Informació a la Representació Legal dels Treballadors (només per als participants dels centres que bonifiquin). El
model podeu obtenir-lo al web, clicant a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/ En cas que l'entitat ja hagi
lliurat aquest document en un curs anterior fet dins de l’actual exercici, no cal tornar-lo a lliurar.
Certificat de cost salarial del participant (excepte autònoms i participants d’entitats no adherides a la FECC, o participants que  
 hagin demanat expressament que NO els tramitem bonificació). El model podeu obtenir-lo al web, clicant a:
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/

IMPORTANT! Per bonificar aquesta formació cal que l'entitat/escola disposi de remanent de crèdit de formació (si voleu que us
consultem el crèdit que us queda per aquest any, feu-nos un correu a gestio@escolacristiana.org)

L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions: Real Decreto 694/2017, de 3 de julio i Ley 30/2015,
de 9 de septiembre 

Preu i inscripcions

Baixes
En ser un preu tancat per grup, les baixes no afecten a l'import facturat a l'escola. Tot i això, us demanem que ens les comuniqueu
abans de l'inici de la formació per tal que puguem treure el participant de les llistes, i el formador tingui constància de quins son els
participants reals.

Documentació a enviar a la FECC prèvia a la realització del curs (IMPRESCINDIBLE)

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 la
documentació del curs (documentació indicada a l'apartat anterior).

 Bonificacions de la inscripció

Per tal de poder-vos bonificar l'import corresponent, cal haver fet prèviament els tràmits. Nosaltres realitzem automàticament els
tràmits per a les escoles adherides a la FECC, i un cop finalitzada la formació us enviarem l'import exacte a bonificar. Si no sou
entitat adherida a la FECC però voleu que us fem aquesta gestió (cost de la gestió: 12€/participant) cal que ens ho demaneu a:
gestio@escolacristiana.org

No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que no arribin al 75% d’assistència de la
part presencial o aula virtual, 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.

escolacristiana.org
      Carrer dels Àngels 18, 6è. 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org | 93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20

http://www.escolacristiana.org/
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/formacions-sollicitades-pels-centres/
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/
https://www.instagram.com/fundacioescolacristiana/
https://twitter.com/formacio_fecc?lang=es
http://www.escolacristiana.org/
mailto:fecc@escolacristiana.org

