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1. CANVI DE PARADIGMA: UN REPTE PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA

           La vida escolar és activa, viva i canviant

 Nous models per respondre a les necessitats educatives

2. QUÈ ÉS L’ENFOCAMENT RESTAURATIU?

3. QUINS SÓN ELS SEUS PRINCIPIS?

4. BENEFICIS ASSOCIATS A LA 
     IMPLEMENTACIÓ DE PRÀCTIQUES
     RESTAURATIVES

Un enfocament relacional, humanitzador i no violent que inclou 
un conjunt d’eines per gestionar relacions, crear comunitat i 
resoldre conflictes per tal de millorar la convivència i reforçar 
vincles afectius.

El conflicte és una oportunitat d’aprenentatge. Promou la res-
ponsabilització de cadascú pel que fa a les seves accions i 
conseqüències connectant emoció, pensament i necessitat.

5. TIPUS DE PRÀCTIQUES SEGONS 
     OBJECTIUS
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Basat en la humanització 

de les relacions, el 
desenvolupament integral, 

la creació de connexions 
prosocials i de comunitat 

 
Millorar la convivència i 

donar estratègies per a la 
gestió positiva de les 

relacions i el conflicte en 
entorns amables  

 

 Les perspectives de tots són úniques i valuoses 

 Entendre la relació entre pensament, emoció i conducta 
 Promoure l’empatia  
 Identificar necessitats abans de concretar estratègies per resoldre el conflicte 

 Cooperar per satisfer les necessitats i reparar el conflicte 

 
 Aprenentatge habilitats socio-emocionals 

 Promoció de valors i actituds 

 Minimització de l’assetjament i els conflictes greus 

 Reducció absentisme 

 Reducció expulsions 

 Metodologia per a l’avaluació de competències del Pla de 

Convivència 



Enfocament Restauratiu Global
6. ELS CERCLES DE DIÀLEG COM A PRÀCTICA RESTAURATIVA

Què són?
Són una metodologia que permet horitzontalitzar les relacions, generar confiança, 
millorar el sentiment de pertinença, promoure la participació activa, la co-responsa-
bilització i l’establiment de connexions prosocials.

Què necessitem per fer-los?
Un espai adequat, un objectiu a treballar, un disseny específic i un objecte per parlar.

Quins tipus de cercle hi ha? 
D’entrada i sortida d’una activitat, cercles més estructurats com ara el Temps de 
Cercle o cercles per treballar temàtiques concretes, entre d’altres. 

7. PREGUNTES RESTAURATIVES PER LA 
GESTIÓ DE CONFLICTES

8. ENFOCAMENT RESTAURATIU: 
VISIÓ GLOBAL
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Links d’interès:

- Bloc de Pràctiques Restaurauratives Hull- Palma:  http://restorativepracticeshullpalma.blogspot.com.es/

- Hull Centre for Restorative Practices: http://www.hullcentreforrestorativepractice.co.uk

- International Institute for Restorative Practices: http://www.iirp.edu

- Instituto Latinoamericano de Prácticas Restaurativas: http://ilarp.iirp.edu

- Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar: http://convivexit.caib.es

- Transforming conflict. National Centre for Restorative Approaches in Youth and Community Settings: https://transformingconflict.org

Normativa legal:

- La Constitució (Art. 27.2; 1978)

- Llei Orgànica 2/2006 

- Llei 12/2009 (Art. 30.2) 

- Pla de Convivència: Resolució ENS/585/2017

- Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu
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