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Convivència en l’àmbit escolar

RECERCA

A través d'aquest dossier ens proposem analitzar diferents aspectes que ens poden ajudar a
educar en la convivència, des d'un posicionament pacífic, a favor d'un clima de relacions que
tingui en compte la diversitat, la participació, la llibertat, la justícia i el diàleg.

L'escola ha d'ajudar als infants a entendre el món en el que viuen i a tenir capacitat per actuar-
hi de forma lliure i responsable. Ha de ser un espai d'educació PER AL conflicte i, per tant, un
espai on es donin vertaderes oportunitats als alumnes per a aprendre i desenvolupar les
habilitats, capacitats i estratègies que els ajudin a gestionar positivament els conflictes que
s'aniran trobant al llarg de la seva vida.  

A la vegada, l'escola ha de ser un espai d'educació EN EL conflicte i, per tant, ha de ser capaç
d'analitzar els propis conflictes que s'hi donen, buscant la possible relació amb elements de
l'entorn així com les possibles vies per a enfrontar-s'hi positivament. 

Aquests són aspectes bàsics que cal treballar amb els nostres infants. Des de l'escola és
important ensenyar les diferents estratègies que ajudin  les noves generacions a crear llaços
d'afecte, a construir una societat on tothom hi tingui cabuda, sigui quin sigui el seu origen, les
seves capacitats o les seves motivacions.

El dossier inclou bibliografia general sobre el tema així com referències bibliogràfiques i recursos
per a treballar amb l'alumnat. Cal destacar però que el desenvolupament d'unes activitats
puntuals no garanteix l'assoliment dels objectius que es proposa un projecte educatiu per a la
convivència escolar. Aquest és un tema complex que cal treballar de forma transversal, a través
d'accions a curt i llarg termini i, sobretot, de forma coordinada entre tots els agents educatius d'un
mateix territori.
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1 Educar per la convivència en els temps actuals

Hi ha una sensació força generalitzada en l'educació que vivim temps de crisi, i segurament és
cert. El professorat es troba desconcertat quan els recursos que havien estat útils durant uns
anys, avui ja no els funcionen, quan la realitat de l'aula i del centre que coneixen (i/o tenen en el
seu imaginari) queda molt lluny de les situacions que viuen dia a dia a l'escola.

Vivim en una societat canviant, on els antics paradigmes de veritats absolutes ja no ens funcionen
i n'apareixen de nous, nous paradigmes que no entenem, en els quals no hem estat educats i pels
que no ens sentim preparats:

- Una societat on la interculturalitat ens fa evident L'HETEROGENEÏTAT de l'alumnat, cosa
que no volíem reconèixer abans, tot i que on hi ha persones diferents hi ha diversitat de persones.
Darrera el fals miratge de tenir alumnes homogenis molts nois i noies es perdien pel camí (havíem
naturalitzat aquest fet). No ens enganyem, sovint els deixàvem enrere (d'acord amb els criteris
d'una escola selectiva) utilitzant recursos de funcionament disciplinari clàssics i tradicionals.
Educar en la diversitat, i per la igualtat, no pot voler dir educar perquè tots facin el mateix procés
sinó perquè tots assoleixin els mateixos objectius, per això cadascú haurà de construir el seu
propi camí, junt amb els altres i d'acord amb les seves necessitats, el repte és trobar la manera
de guiar-los i acompanyar-los en aquest procés.

- Una societat globalitzada on la INFORMACIÓ i el coneixement ja no és exclusiu del
"mestre" o dels llibres de text sinó que a través d'Internet, aquest ja és a l'abast de tothom (i de
tot el món!). Això demana replantejar bona part del currículum: molts coneixements poden quedar
obsolets, en canvi es fa més evident la necessitat de treballar procediments que permetin a les
persones ser més autònomes en el seu aprenentatge.

- Vivim en SOCIETAT DEMOCRÀTICA , nosaltres com a docents, els nois i noies, i les
seves famílies hem estat educats en democràcia. Això suposa complexitat en l'organització social,
molta més que en altres sistemes més autoritaris. Vehiculitzar la participació que ha de garantir
aquesta democràcia no és fàcil. Cal desterrar de l'escola, de tot el sistema educatiu i de la societat
les pràctiques poc democràtiques. Cal trobar maneres d'organitzar la vida dels centres des de la
democràcia i la participació, on cadascú assumeixi la seva responsabilitat (individual i col·lectiva). 

En aquesta crisi ens toca viure en la incertesa i no en sabem (ningú ens n'ha ensenyat), això ens
genera por i inseguretat. Davant aquesta realitat podem adoptar una actitud oberta al canvi, a
l'adaptació i per tant a nous aprenentatges, o instal·lar-nos en la resignació, tancant-nos en una
actitud de queixa, centrats en un imaginari que ens porta a pensar en un possible camí de tornada
a una situació "ideal" (de calma, tranquil·litat, seguretat...) que, malauradament, és irreal i plena
de fantasia.  Certament, els temps de crisi són temps de canvis. 

El repte és que siguin canvis per a millor i per això cal treballar de valent. Segurament el primer
pas és que els adults amb responsabilitat educativa (famílies i professorat) ens adaptem a les
necessitats d'aquesta societat en que ens toca viure. Això no només vol dir estar disposats a
acceptar nous aprenentatges, procediments i rutines sinó oberts a desaprendre'n de vells. Tot un
repte!  
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En aquest sentit l'educació per la convivència pot resultar-nos una eina interessant. Canviar la
concepció tradicionalment negativa i violenta del conflicte ajuda a superar la por i el bloqueig
davant d'aquests canvis. Entendre el conflicte com a oportunit at facilit a la implicació activa
en els processos de canvi i transformació. Disposar d'eines no violentes per enfront ar-los
ens dóna seguret at per resoldre'ls de la manera més òptima, des de la cooperació i la
creativit at, i alhora, ens permet enfortir la relació amb les altres persones implicades, dues
coses fonament als per a garantir l'avenç davant els problemes des d'una convivència
pacífica . 

Tot plegat ens porta a plantejar un treball paral·lel i complementari: educar DES del conflicte i
educar PER AL conflicte; perquè:

2 Relació entre aprenentatge i convivència

És possible garantir un aprenentatge adequat sense una adequada convivència? Per aconseguir
que l'aprenentatge sigui possible, els intercanvis entre tots els actors de la institució (alumnes,
docents, famílies, etc.) que comparteixen l'activitat i conformen la xarxa de vincles interpersonals
que denominem convivència, han de construir-se quotidianament, mantenir-se i renovar-se cada
dia, segons uns valors determinats. 

Només quan una institució escolar es constitueix a partir de la comunicació, el respecte mutu, el
diàleg, la participació, la gestió positiva de les emocions, la cooperació, etc.; es genera el clima
adequat per a possibilitar l'aprenentatge. Convivència i aprenentatge per tant, es condicionen
mútuament, cada una és condició necessària (encara que no suficient per si mateixa) per tal que
es doni l'altra.

Cal destacar que també es consideren aprenentatges significatius, totes aquelles accions no
acadèmiques, que són pròpies de la vida quotidiana del centre i estan directament relacionades
amb el procés de socialització: la comunicació, el diàleg, el respecte mutu, la participació, el
compromís, etc. 

Totes elles no tindran cap mena de significat, estaran buides de contingut, si no se les reconeix
en fets reals, si no se les vivència. Per apropiar-se d'aquests "continguts per a la vida" cal haver-
los provat, assajat, exercitat, practicat, repetit, etc., és a dir: viure'ls en el fet quotidià de l'escola.
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En aquest context l'educador pren un rol que va molt més enllà del de "transmissor de
continguts", es configura com a facilit ador de les relacions positives i de la construcció
conjunt a de coneixement . Cal tenir en compte que per evitar un currículum ocult "incoherent"
amb el projecte educatiu cal explicitar els valors dels que parlem i generar espais per a viure'ls,
compartir-los o com a mínim, discrepar-ne. Serà important que el docent vetlli per tal que
l'estructura d'aula i la de centre es correspongui amb una estructura participativa i democràtica,
un eix bàsic per a garantir una bona convivència i, des de la pràctica, aprendre a conviure
pacíficament. Això vol dir, entre altres coses, revisar eines i espais de presa de decisions,
repensar mecanismes de definició de normes de convivència i mesures en cas que
s'incompleixin, i instaurar instruments per a resoldre des de la noviolència els conflictes
quotidians. 

Cal trencar la unidirecccionalitat del fet educatiu i treballar des de l'experiència vivencial, des del
contacte amb les emocions, des de la cooperació amb els altres, des de la solidaritat i el respecte,
des del diàleg i l'escolta activa, etc. 

Treballar la convivència escolar implica cercar tots els mecanismes que garanteixin un
desenvolupament i uns aprenentatges en els infants i joves que els permetin avançar cap a
subjectes de drets i deures (educar en i des de la responsabilitat individual i col·lectiva), és a dir
ciutadanes i ciutadans. 

Tot això, ens porta a afirmar que:

- La convivència s'aprèn , és un aprenentatge llarg i difícil (hi ha qui defensa que no
s'acaba mai, que durant tota la nostra vida anem aprenent a conviure).

- La convivència ensenya , d'aquesta n'aprenem continguts actitudinals, maneres de
viure, de relacionar-nos amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn.

- La convivència ens permet aprendre altres contingut s conceptuals i procedimentals. 

La convivència es va construint dia a dia. Una escola que intenta respondre a la seva funció com
a formadora de persones (ciutadanes i ciutadans), compromeses crítica i activament amb la seva
època i el seu món, ha de permetre l'aprenentatge i la pràctica de valors democràtics. Aquests es
tradueixen en les accions habituals que transcorren a l'aula, en l'actitud comprensiva i educadora
(que no sobreprotectora ni suprapermissiva) dels adults responsables de la formació de les
futures generacions. 

Així, en tot aquest plantejament la convivència representa un gran repte per l'escola però també
una oportunitat de creixement i millora d'aquesta i a la vegada, de tota la societat.

6



Convivència en l’àmbit escolar

3 Convivència i gestió positiva dels conflictes

La convivència s'ha de construir dia a dia. No és una cosa estàtica, canvia constantment. Ens hem
d'anar adaptant als canvis que es produeixen (en els altres, en l'entorn, en un mateix...) i de les
adaptacions en sorgeixen nous canvis.  

Entenent el conflicte des d'una perspectiva positiva, com una oportunitat per al creixement, per a
l'aprenentatge, per a la millora, etc.; educar per a la convivència implica necessàriament educar
en i per al conflicte.  

El conflicte se'ns presenta moltes vegades, com  quelcom negatiu i  rebutjable, en canvi, si hi
reflexionem més detingudament  ens adonem que els conflictes estan a la base del creixement,
tant a nivell personal com a nivell social i/o comunitari.  Els conflictes, petits o grans,  als que ens
hem d'enfrontar constantment ens posen en situació de progrés i de canvi. 

El conflicte ens col·loca en una situació incòmode, en la qual ens veiem obligats a enfocar els
temes des d'altres perspectives, a trobar  noves maneres de relació, a buscar opcions diferents
davant de situacions concretes..., ens fa desenvolupar la nostra capacitat d'adaptació i de relació
amb el altres i amb l'entorn, ens fa ampliar el nostre ventall de possibilitats d'acció i el coneixement
que tenim de nosaltres mateixos i dels que ens envolten... ens fa créixer i ens ajuda a
desenvolupar-nos/relacionar-nos.  

Des d'aquest posicionament, el conflicte en si mateix no és ni positiu ni negatiu. Dependrà del
"com" ens enfrontem al mateix que aquest en resulti positiu (factor de creixement personal,
aprenentatge, millora, motor de canvi, enfortiment de les relacions, etc.) o negatiu (angoixa,
discussió, baralla, trencament de relacions, etc.). 

És important tenir en compte que el conflicte no és quelcom estàtic, està variant constantment.
Aquest sempre té un principi, no apareix de cop i volta (encara que a vegades no ens adonem del
mateix fins quan ens esclata, i en aquest moment pot ser molt difícil de resoldre i/o posar-hi
remei). El conflicte es comença a gestar a partir d'una circumstància determinada, d'una manera
subtil. En els seus inicis passa gairebé sempre desapercebut i posteriorment es desenvolupa
seguint unes pautes i amb unes característiques semblants, aquest procés de desenvolupament
és el que s'anomena "escalada del conflicte". 

Per això és molt important que siguem capaços d'adonar-nos de l'existència d'un conflicte tan
aviat com sigui possible, fent atenció als seus símptomes i gestionant-los per tal que, en lloc de
desenvolupar-se i créixer negativament, el procés conflictual vagi enrere i la gestió que en fem
ens sigui d'utilitat per créixer personalment i en la relació amb els altres. 

Quan davant d'un conflicte mirem cap una altra costat, no intentem anar a la vertadera causa sinó
que simplement intentem "calmar" l'efecte, la part més visible però no l'essencial, la única cosa
que aconseguim és enquistar-lo, deixar-lo créixer fins que "esclata" molt negativament. 
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Des d'aquesta perspectiva, un dels reptes de l'escola serà identificar els conflictes que s'hi
donen i reconèixer-los sense por , no voler-los dissimular o minimitzar . Només així els
podrem abordar amb una mínima garantia d'èxit.

L'escola ha de ser un espai d'educació EN EL conflicte i per tant, ha de ser capaç d'analitzar els
propis conflictes que s'hi donen, buscar la possible relació amb elements de l'entorn així com les
possibles vies per a enfrontar-s'hi positivament. Cal treballar amb els propis conflictes del marc
educatiu i el seu entorn, aprofitant aquestes situacions per a garantir en l'alumnat l'aprenentatge
de les estratègies i recursos necessaris per a una gestió positiva dels conflictes 

L'escola no es pot permetre "deixar" (fent com si no hi fossin, mirant cap un altre costat, evitant,
fugint...) que els conflictes esclatin, cal treballar-hi des dels seus orígens o inclús abans que es
produeixin per aconseguir un clima menys crispat que ens permeti reflexionar, analitzar i buscar
les millors respostes per quan aquests sorgeixin.

A la vegada, (i de forma complementària) l'escola ha de ser un espai d'educació PER AL
conflicte i per tant, un espai on es donin vertaderes oportunitats als alumnes per a aprendre i
desenvolupar les habilitats, capacitats i estratègies que els ajudin a enfrontar positivament els
conflictes que s'aniran trobant al llarg de la seva vida. S'ha d'ajudar als alumnes a créixer en
responsabilitat i això vol dir donar-los confiança mentre els anem "acompanyant" cap a
l'autonomia. 

El professorat no ha de resoldre els problemes dels seus alumnes, cal treballar amb ells perquè
aprenguin a resoldre'ls per si mateixos, convertint aquesta resolució no només en un èxit present
sinó en un aprenentatge per al futur.

4 Eixos de l’educació per a la convivència
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Convivència en l’àmbit escolar

4.1. L’escola inclusiva com a eix central

Si volem formar ciutadanes i ciutadans des dels dos drets indissolubles que nodreixen les
societats democràtiques: el dret a la llibertat de les persones i el dret a la igualtat d'oportunitats,
independentment de l'origen, el gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o
personal; cal garantir una escola inclusiva . 

Una escola inclusiva és una escola on poden "APRENDRE JUNTS ALUMNES DIFERENTS" :

No podem aconseguir un marc de relacions positives mentre existeixin segregacions entre
l'alumnat, mentre l'escola (directa o indirectament, conscient o inconscientment) estigui reproduint
desigualtats per raons de sexe, raça, etc. estarem lluny d'una convivència escolar positiva.

Un dels pilars ha de ser la coeducació, un tema del qual se'n parla des de fa anys però en el qual
encara queda molt camí per a recórrer i per això pensem que és important reflexionar-hi
específicament. Coeducar no és només educar a tots els infants (nenes i nens) junts. Implica anar
més enllà de l'escola mixta que es limita a agrupar en una mateixa aula nens i nenes i deixa fora
del món acadèmic tot el que té a veure amb el món i el saber de les dones (reproduint el sexisme
i androcentrisme present a la nostra societat). Cal un treball actiu per tal de superar les relacions
de poder que supediten un sexe a un altre, incorporar en igualtat de condicions les realitats i la
història de les dones i dels homes per poder actuar en igualtat, i reconèixer alhora les diferències
pròpies de cada gènere.

La construcció de rols i d'identitats femenines i masculines en àmbits tradicionals comporta
vincular certes maneres de relacionar-se com la tendresa, la sensibilitat, l'empatia, el diàleg, el
sacrifici... al sexe femení mentre que el masculí es vincula més a l'agressivitat, la competitivitat,
la dominància, la lògica, etc. En ambdós casos, són actituds reforçades pels contextos socials
(encara que sovint de forma inconscient) i el que s'aconsegueix és limitar, tant en el cas de les
nenes com dels nens, el desenvolupament de totes les seves potencialitats. 

Cal repensar i transformar aquest s models, cercant noves identit ats (femenines i
masculines) i noves relacions molt més positives per a totes i tot s. Per a educar des de la
convivència pacífica (i per a la mateixa) cal garantir una educació que formi persones (ciutadanes
i ciutadans) lliures, responsables, autònomes i solidàries capaces de trencar amb tots aquests
models estereotipats i biaixos excloents.

La inclusió és el principi bàsic que garanteix la participació i el desenvolupament de totes les
persones sense distinció, esdevenint per tant, una eina imprescindible per construir i
desenvolupar un nou pacte de ciutadania.
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4.2. Educar EN EL conflicte

Hi ha algunes respostes destructives com la violència, la passivitat, la intolerància, la
discriminació, etc. Sovint els infants aprenen aquestes formes d'enfrontament al conflicte fruit de
la influència que poden tenir els mitjans de comunicació, alguns models del seu entorn, etc. Com
a educadors, hem de mostrar altres estratègies que permetin a l'alumnat aprendre a posicionar-
se de forma positiva davant els mateixos.  Per exemple la cooperació, la negociació, el diàleg i la
comunicació oberta...

El conflicte pot ser una oportunitat per a la reflexió i el compromís entre les persones implicades.
Que ho acabi resultant o no dependrà, en bona part, de les oportunitats d'aprenentatge que
facilitem els adults. 

No podem pretendre evitar el conflicte i/o eliminar-lo ja que aquest és essencial per al
desenvolupament social, ètico-moral, afectiu, psicològico-cognitiu de l'individu. El conflicte pot ser
una oportunitat per a la reflexió i el compromís entre les persones implicades. Que ho acabi
resultant o no dependrà, en bona part, de les oportunitats d'aprenentatge que facilitem els adults.  

Educar en el conflicte implica tenir en compte una sèrie d'aspectes: 

- Ser capaç d'analitzar els conflictes que es donen en el context educatiu des d'un sentit
ampli: aula, centre, pati, menjador, passadissos, extra escolars, etc. ja que molts dels conflictes
que es donen a l'aula s'han gestat en altres espais del context educatiu. Per això, cal un treball
conjunt de tota la comunitat educativa. Només així podrem detectar i treballar els conflictes abans
que aquests esclatin. 

- Cal treballar-hi des dels seus orígens o inclús abans que es produeixin per aconseguir un
clima menys crispat que ens permeti reflexionar, analitzar i buscar les millors respostes per quan
aquests sorgeixin.

- La millor resposta al conflicte serà aquella que es centri en la flexibilitat, (adaptant-se a
les circumstàncies concretes de cada situació) i la creativitat (cercant respostes alternatives que
resultin positives per totes les parts implicades).

- Cal orientar el comportament dels infants i/o joves facilitant models que a partir de la
cooperació, cerquin solucions constructives i transformadores, on la interdependència porti al
desenvolupament d'actituds, valors i normes que defugin de la violència. 

Quin ha de ser el rol de l'adult/educador?

- Ajudar a detect ar interessos i necessit ats que hi poden haver darrera dels problemes.
Reflexionar sobre el conflicte.

- No evitar, ni amagar els conflictes. Al contrari, posar-los sobre la taula, parlar-ne, analitzar-los
per tal d'intentar cercar solucions positives per totes les parts implicades (guanyar-guanyar ).
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- Quan el conflicte ha esclatat, primer de tot cal contenir-lo (que no significa evitar-lo ni tapar-lo!).
Implica un temps i un procés intern per tal de poder regular les emocions que hagin pogut sorgir
davant d'aquella situació (per exemple la ràbia). Una vegada hem aconseguit regular positivament
les emocions (som nosaltres qui les controlem i no elles qui ens controlen a nosaltres), podem
passar a enfrontar el conflicte.

- Establir un espai de relació centrat en la confiança , el respecte , el diàleg , etc. D'aquesta
manera afavorim l'assertivitat i l'expressió de les pròpies emocions.

- Afavorir la racionalització (ordenar idees, clarificar, separar posicions d'interessos, etc.) i ajudar
a desenvolupar el respecte mutu . Cercar punts en comú, necessitats compartides per tal d'assolir
un nivell òptim d'empatia.

- Afavorir posicionaments constructius basats en la creativit at. Així afavorirem la recerca de
múltiples solucions al problema (fugir del blanc o negre...).

- Ajudar a cercar objectius compartits i obrir projectes de relació comuns ("jo amb tu " i no "contra
tu ").

4.2. Educar PER AL conflicte

Educar per al conflicte implica desenvolupar les capacitats, competències, estratègies i
coneixements necessaris per a ser capaços d'enfrontar positivament els conflictes que van
apareixent a la nostra vida. Això serà possible si ho treballem des de ben petits i a través de
diferents eixos: clima positiu i creació de grup, comunicació i diàleg, gestió positiva d'emocions i
treball cooperatiu.

a) Clima positiu - creació de grup

Tots els esdeveniments que tenen lloc als centres educatius són de caràcter relacional. Es tracta
d'escenaris en els quals s'entrecreuen xarxes complexes on la qualitat d'aquestes relacions mai
no és supèrflua sinó que esdevé la base de tot allò que es fa. El clima escolar, quan és positiu,
es defineix entre altres factors pels sentiments de confiança i de respecte, pel sentit de pertinença
al grup i al lloc, i per les oportunitats de participació en la presa de decisions. Els processos
d'ensenyament-aprenentatge i la convivència en general són afavorits i potenciats quan hi ha un
bon clima d'aula i de centre.

L'educació en valors ha de ser un eix transversal que ha d'impregnar tota l'educació dels infants.
Cal perseguir contínuament la creació de llaços d'afecte , afavorint la construcció d'un clima de
confiança i seguretat on tothom hi tingui cabuda, sigui quin sigui el seu origen, les seves
capacitats o les seves motivacions. Per això serà molt important treballar les relacions en el sí del
grup, afavorint que aquestes siguin positives i que permetin a cada infant desenvolupar-s'hi sense
pors, ni desconfiances, ni rebuigs de cap mena.
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- Afavorir el desenvolupament d'un autoconcepte sa , que permeti crear-se una imatge
positiva i realista de si mateixos, que els permeti treballar per millorar els seus punts febles així
com potenciar i desenvolupar les pròpies qualitats. 

- Facilitar vertaderes oportunit ats de créixer i aprendre , de tenir experiències positives,
sense por a relacionar-se tal com són, a expressar els seus sentiments, les seves pors i els seus
dubtes. 

- Facilitar un espai d'intercanvi on aprendre a p artir dels errors , on equivocar-se sigui
permès tant als adults com als alumnes sempre i quan cadascú sigui capaç d'assumir-ne les
responsabilitats, les conseqüències d'aquests errors i lluiti i s'esforci per a  posar-hi remei.

- Establir i respectar una xarxa de dret s i deures que doni sentit i contingut a la vida
col·lectiva. Els drets sempre han d'anar acompanyats d'uns deures si no volem acabar educant
infants i joves "prepotents" (només drets) o "indefensos" (només deures). 

- Cal fugir de models pedagògics de selecció i anar cap a models pedagògics d'inclusió .
Durant molts anys, les dificultats d'aprenentatge i de comportament han significat l'exclusió del
sistema. A vegades de forma oberta, altres més "emmascarada". Els qui no s'adaptaven "al"
(només n'hi havia 1 de possible) tractament educatiu establert, eren rebutjats pel propi sistema o
"invitats" a allunyar-se'n. 

b) Comunicació i diàleg

La comunicació és un element bàsic en les relacions, però no sempre ens comuniquem
correctament. Els educadors hem de treballar totes aquelles habilitats que permetin als infants i
joves assolir una comunicació realment eficaç i efectiva.

Eixos per a desenvolupar les habilitats comunicatives: 

- Un dels obstacles més importants per la comunicació, i al mateix temps origen de molts
conflictes, son els "prejudicis" i/o "estereotip s" , és a dir les "seguretats" amb que, moltes
vegades sense ni adonar-nos-en, jutgem una determinada persona, actitud o situació. 

- Caldrà ensenyar a establir uns codis de comunicació comuns no donant les coses per
suposades, si no verificant que realment estem entenent i parlant del mateix tema i/o que ens
estem entenent amb les paraules que utilitzem. És important ensenyar als infants a escoltar i a
posar-se a la pell dels altres sense oblidar que els adults hem d'actuar també com a models,
cercant elements (records d'infantesa, diàleg...) que ens ajudin a entendre el perquè actuen i/o
pensen com ho fan. 

- Construir missatges en primera persona, ser capaç de defensar les pròpies idees utilitzant
un vocabulari positiu, sense que l'altre es pugui sentir atacat o criticat (assertivit at).

- Ensenyar a argument ar les coses, cercar les raons que ens porten a actuar/pensar d'una
determinada manera utilitzant un llenguatge positiu (sense atacs, ni provocacions, etc.).
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- Treballar aspectes relacionats amb els canals no verbals , els aspectes com el to de veu,
el missatge del cos i els seus moviments, la rapidesa o lentitud en la transmissió del missatge,
etc. (comunicació no verbal).

- Un aspecte clau serà l'escolt a activa , la capacitat d'escoltar a l'altre i a la vegada fer-li
sentir que realment ens interessa i ens importa allò que ens diu i/o ens aporta. (Cal però, estar
segurs que realment "volem" escoltar a l'altre!).

c) Gestió positiva d’emocions

Les emocions juguen un paper fonamental en les relacions interpersonals i, per tant, en els
conflictes i la seva resolució. Tot el que puguem saber, doncs, sobre emocions i sentiments ens
ajudarà en últim terme a millorar la convivència, ja que ens permetrà regular positivament la
nostra conducta sense deixar-nos portar precipitadament per la ràbia, la por, l'eufòria, etc. Ser
espontani i deixar-se portar per les emocions és molt sa i positiu però en determinades situacions
ens pot fer mal i/o fer malbé les relacions amb els altres. La clau està en tenir consciència de les
pròpies emocions, saber gestionar-les, saber quan és possible expressar-les i de quina manera o
a través de quin canal. 

Contínuament experimentem emocions de les quals, se'n deriva un impuls a actuar d'alguna
manera. De la ira se'n deriva un impuls a atacar, de la por en sorgeixen ganes de fugir. Si aquesta
impulsivitat no és regulada de forma apropiada se'n poden derivar comportaments de risc. Serà
l'adquisició de la competència necessària per a regular la ràbia, per exemple, de forma apropiada
la que ens facilitarà la competència bàsica per a enfrontar-nos als possibles conflictes que ens
trobem al llarg de la vida. 

L'educació emocional ha d'incloure diferents elements que s'aniran treballant depenent de l'edat
dels infants:

- presa de consciència de les pròpies emocions , donar nom a les mateixes, ampliar el
vocabulari de les nostres emocions, reconèixer què sentim en cada situació...

- reconèixer les emocions dels altres : què senten els altres davant les diferents
situacions, quins elements ens donen pistes sobre quines són o poden ser aquestes  emocions
(comunicació no-verbal), diversitat de persones i diversitat d'emocions...; per posar-se a la pell de
l'altre (EMPATIA).

- regulació de les pròpies emocions : expressió emocional regulada (quan, on, de quina
forma...) podem exterioritzar les nostres emocions, habilitats d'enfrontament d'emocions
negatives i d'autogeneració d'emocions positives. Si no aprenem a expressar, de forma regulada,
les nostres emocions difícilment els altres podran ser empàtics amb nosaltres. 

- intel·ligència interpersonal : arriba un punt en el qual som capaços de conèixer les
nostres necessitats i interessos, estem preparats per a cercar i/o gestionar les pròpies emocions
per tal d'aconseguir un estat positiu que ens permeti consolidar la seguretat i confiança en
nosaltres mateixos.
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d) Particip ació democràtica

A la nostra societat, on impera amb molta força el missatge de la competitivitat, es fa cada vegada
més necessari educar des de la participació democràtica, garantint l'aprenentatge de la
cooperació. Això implica establir un tipus de relacions cooperatives que ens ensenyin a enfrontar
els conflictes entre totes les parts, des del descobriment de totes les percepcions, utilitzant la força
de tots/es envers un objectiu comú. Un enfocament d'aquest tipus requereix: 

- La implicació de tot a la comunit at educativa (famílies, docents, alumnes...) en
l'educació . Els adults actuem constantment com a models dels infants per tant, cal educar des
de la coherència. No podem demanar que aprenguin a treballar en grups cooperatius si els adults
ens movem en models individualistes i poc cohesionats. La participació activa requereix que els
diferents membres de la comunitat educativa se'n sentin part integrant. Treballar el sentit de la
pertinença i d'arrelament al propi entorn demana crear una comunitat rica en interaccions,
integradora i disposada a innovar.

- Educar per l'esforç, la responsabilit at i per la p articip ació activa en la comunit at si
volem que les futures generacions siguin capaces d'esforçar-se per allò que volen o desitgen,
valorar tot allò que tenen i poder gaudir mentre ho comparteixen. 

- Desenvolupar les habilitats necessàries per a ser capaç de treballar cooperativament
requereix d'un treball constant. No és suficient organitzar de forma "puntual i aïllada" una activitat
de treball cooperatiu si tota la resta d'activitats es centren en el treball individual i/o la
competitivitat i rivalitat entre l'alumnat. 

- Cal cercar estratègies d'autorit at que s'allunyin de la imposició, la coerció, els càstigs,
la por, etc. Si volem que les futures generacions siguin autònomes, creatives, crítiques i
compromeses no els podem demanar obediència cega ni acatament a qualsevol forma d'autoritat. 

- Les normes han de ser poques, construïdes participativament, ben conegudes per
tots/es, respectades i revisables.

- Treballar a partir de jocs cooperatius , cercar diferents formes d'aprenentatge cooperatiu,
engegar activitats esportives alternatives a la competició, cercar estímuls educatius diferents als
premis o concursos...; engegar processos participatius dins el centre com les assemblees de
classe, la redacció conjunta del Reglament de Règim Intern (RRI), la creació d'una associació
d'alumnes, projectes de treballs de servei a la comunitat, els contractes pedagògics, la tutoria
entre iguals, etc.
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EIXOS BÀSICS

Des de l'escola cal orientar el comportament dels infants facilitant models que, a partir de la
cooperació, cerquin solucions constructives i transformadores, on la interdependència porti
al desenvolupament d'actituds, valors i normes que defugin  la violència

L'escola ha de ser un espai d'educació PER AL conflicte i, per tant, un espai on es donin
vertaderes oportunitats als alumnes d'aprendre i desenvolupar les habilitats, capacitats i
estratègies que els ajudin a afrontar positivament els conflictes que s'aniran trobant al llarg
de la seva vida. 

A la vegada, l'escola ha de ser un espai d'educació EN EL conflicte i, per tant, ha de ser
capaç d'analitzar els conflictes que s'hi donen, buscar la possible relació amb elements de
l'entorn així com les possibles vies per a enfrontar-s'hi positivament.

Cal assolir una convivència positiva perquè a tots ens agrada estar bé, ser feliços, tenir
experiències positives, sentir-nos apreciats, valorats, estimats... El fet de conviure amb els
altres ens aporta enriquiment, coneixements, ajuda, aprenentatge, innovació, créixer com a
ciutadans del món.

Un dels eixos principals a treballar des de l'escola és la creació d'un clima escolar positiu.
Treballar a favor d'un clima de relacions escolars que tingui en compte la participació, la
llibertat, la justícia, el diàleg, és el millor camí perquè certs conflictes no apareguin - o no es
magnifiquin - i, fins i tot, per saber viure amb els conflictes.

Educar per a la convivència és a la vegada educar en el diàleg, aprofitar la força de la paraula
per ajudar a construir el conjunt de la personalitat moral, afavorir les relacions, l' intercanvi
de coneixements i la cohesió social. Cal educar en l'escolta activa, ensenyar a construir
missatges assertius, a comunicar-se amb un llenguatge neutre i concís, a interpretar el
llenguatge no verbal dels altres, etc.

Un altre aspecte clau relacionat amb la convivència és l'autoritat. Cal establir unes normes
clares i concises, cercant la construcció participativa, perseguint que siguin conegudes per
tots, respectades i revisades. Cal cercar estratègies d'autoritat que s'allunyin de la imposició,
la coerció, els càstigs, la por, etc. 

Educar per a la convivència ha de contemplar també l'educació emocional o el que és el
mateix, la capacitació de l'individu per poder gestionar positivament els reptes de la vida
quotidiana, regulant les pròpies emocions, sense amagar-les, ni deixar-se dominar per elles. 

Cal orientar el comportament dels infants i joves facilitant models que, a partir de la
cooperació, cerquin solucions constructives i transformadores, on la interdependència porti
al desenvolupament d'actituds, valors i normes que defugin  la violència.
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WEBS INTERESANTS

www.grecmail.cat

www.gernikagogoratuz.org

www.fundacioperlapau.org 

www.xtec.cat/innovacio/convivencia/

www.pangea.org/unescopau

www.escolapau.org

www.senderi.org

www.mediatk.cat 

www.fundaciosergi.org

ALTRES RECURSOS

Joc Què dius, què veus?  Un joc de misteri sobre els conflictes . Dinàmica d'Oriol Ripoll, editat
per GREC.

Joc multimèdia: Fets per viure. Encaixa't a cat . www.grecmail.org/ca/recursos/multimedia.html
(descàrrega gratuïta)

Joc on line  Com visc els meus conflictes http://www.grecmail.org/ca/recursos/multimedia.html 

Audiovisual Pensant en els altres . Programa 60 minuts de TV3.

DVD MEDIACIÓ ESCOLAR . Materials audiovisuals. Educació Secundària, amb experiències de
mediació escolar, www.xtec.es/innovacio/convivencia/recursos.htm

CARPETA LA CONVIVÈNCIA EN ELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA ,
publicada pel Departament d'Educació. www.xtec.es/innovacio/convivencia/recursos.htm

CD- ROM PROGRAMA DE COMPETÈNCIA SOCIAL. Materials de formació. Educació Primària.
www.xtec.es/innovacio/convivencia/recursos.htm

18



CONTES I LLIBRES INFANTILS-JUVENILS

ALBANELL, Josep. Conte de riure, conte de plorar. Barcelona: Cruïlla, 2003

ASHLEY, Bernard. La Sara... l'estimen el doble!. Barcelona: Intermón Oxfam, 2002

BLAKE, Quentin. Tots plegats. Quentin Blake (ilol.). Barcelona: Destino, 1992

BEN JELLOUN, Tahar. El racisme explicat a la meva filla. Barcelona: Empúries, 1998 

DAMON, Emma. Gent de tota mena: un llibre per aixecar i mirar. Bcn: Beascoa, 1995

DAMON, Emma. Els amics de la Marta. Barcelona: Montena, 1998

GEIBLER, Peter. Mío y tuyo. Almud Kunert (ilol.). Barcelona: Lumen, 2003

GRINDLEY, Sally. El gran llibre de l'amistat: Sally Grindley. Bcn: Beascoa, 2003

KOOPMANS, Loek. Em feu un lloc. Barcelona: ING, 2003

LÉVY, Didier. El petó. Toni Cabo (ilol.). Barcelona: La Galera, 2001

MACBRATNEY, Sam; EACHUS, Jennifer. Lo siento. León: Everest, 2002

PRATS PIJOAN, Joan de Déu. El senyor Guerra i la senyora Pau. Bcn: Edebé, 2000 

RODARI, Gianni. Uno y siete. Beatrice Alemagna (ilol.). Madrid: SM, 2001

SAGARZAZU, Pako; PEÑALBA, Kany. La meva germana és diferent. Bcn: La Galera, 2001 

SALES I AMILL, Gemma. Los buenos amigos: cuento tradicional chino. Bcn:ING 2002

YOUNG, Ed. Siete ratones ciegos. Caracas: Ekaré, 2001

19

Convivència en l’àmbit escolar



GREC és una organització, creada a l'any
2000, especialitzada en la prevenció i la
resolució de conflictes de caire molt divers,
que promou la seva gestió positiva mitjançant
l'escolta i el diàleg, el foment de la convivència
i l'aprofundiment de la participació i el
desenvolupament de processos de mediació.

GREC inicia un nou projecte, la Biblioteca
Virtual , amb una col·lecció de materials
distribuïts en tres apartats: Formació,
Intervenció i Recerca. L’objectiu és posar a
l'abast de les persones interessades uns textos
que, a partir de conceptes bàsics, elements
d'aprofundiment i reflexió, experiències i
estudis,  els permetin apropar-se, de manera
ràpida i fàcil, als aspectes més importants
relacionats amb la convivència i la gestió
alternativa dels conflictes.
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