EDUCACIÓ EN I PER AL CONFLICTE

El racó dels conflictes

Nivell de dificultat: 1
Edat recomanada:
> 6 anys.

Intenció educativa:
• Entrenar les habilitats per
resoldre conflictes.
• Corresponsabilitzar els
infants en l’organització de
la manera com resoldreu
els vostres conflictes.
Resum: Activitat per posar
en marxa la vostra pròpia
manera de transformar els
conflictes.
Temps: Aproximadament 1 h.
Tipus: Interior. Debat.
Grup: De 6 a 25.

Desenvolupament

Plantegeu al grup la manera com voleu portar a la pràctica la transformació no violenta dels
vostres conflictes. Necessiteu clarificar tres coses: uns passos clars (els treballats en aquesta fitxa),
un temps i un espai per fer-los i uns recursos per utilitzar (escolta activa i jo-missatge, fonamentalment). Heu de decidir com, quan i on ho fareu.
Us pot ajudar disposar d’eines com un cartell que recordi els passos per seguir i els recursos que
teniu, un micròfon de joguina per clarificar qui té la paraula (pilota, mà de cartró, etc.), fer un racó
ben agradable amb coixins o allò que se us acudeixi.
Podeu comptar amb l’ajuda uns dels altres, de manera que si dos persones no us en sortiu a l’hora
de solucionar el vostre conflicte podeu demanar a una tercera persona col•laboració per ajudar-vos
a respectar els passos i a seguir i utilitzar els recursos de què disposeu.

Valoració i conclusions

Serà important que algunes setmanes després de la posada en marxa avalueu el funcionament del
nou sistema de resoldre conflictes i el retoqueu en allò que us calgui.

Altres indicacions

Els conflictes de grup els haureu de resoldre en assemblea seguint els mateixos criteris.

Propostes d’acció

Redacteu un pla de resolució de conflictes per al vostre grup i centre, que expliciti com s’educarà
en el conflicte (com es treballarà provenció i es fomentarà la cohesió de grup, com s’afavoriran les
habilitats necessàries per facilitar el procés de transformació dels conflictes) i que permeti practicar les eines de la transformació dels conflictes (escolta activa, etc.). Establiu un procediment del
que hauran de fer participants, educadors i educadores quan aparegui un conflicte al grup o centre.
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