Els nostres conflictes diaris
EDUCACIÓ EN I PER AL CONFLICTE

Descobrir les nostres pròpies actituds davant dels conflictes
Afavorir el diàleg i l’escolta com a eines per resoldre’ls

Un número indiferent de persones a partir de 6 anys

Plantilla “En la tele vemos.../ En la escuela vemos...”

50 minuts

En un primer moment demanem al grup que reflexioni i realitzi una llista de com es resolen
habitualment els conflictes/problemes que veuen en els dibuixos animats de la televisió (els podem
ajudar aportant imatges gravades anteriorment o treballar amb alguns videojocs si ens sembla oportú).
A continuació es demana que elaborin una llista paral·lela amb alguns dels conflictes més recents que
hagin aparegut a la classe. Els podem recollir en paper d’embalar i penjar-ne el resultat. Avaluarem
conjuntament si es repeteix alguna constant en un cas i un altre i intentarem buscar alternatives
creatives a les conductes violentes.

Quan ens enfadem, igual que passa entre els Estats o entre els grups armats en un conflicte intern,
sovint recorrem a la violència per solucionar els nostres problemes. La primera afectada en aquests
casos sempre és la comunicació (ens cridem, ens insultem, no ens escoltem).
Podem orientar l’avaluació mitjançant preguntes com les següents: Què sentim quan ens enfadem
amb un company o companya? Què fem per resoldre aquesta situació? Se us acudeixen altres
maneres de resoldre els nostres conflictes? Què hi guanyaríem?

A partir de les reflexions que sorgeixin a classe podem proposar la creació del racó per resoldre els
conflictes. Diem que ens van donar dues orelles i una boca per escoltar el doble del que parlem.
Com a resposta a aquesta premissa fabricarem entre tots una boca ben grossa i una orella encara
més grossa que situarem en un racó de l’aula. Proposarem als i a les alumnes que acudeixin a
aquest racó per resoldre, mitjançant el diàleg (agafant la boca o l’orella cada vegada que toqui
parlar o escoltar), els conflictes que sorgeixin diàriament en el centre.
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