ENFOCAMENT RESTAURATIU
A QUI VA ADREÇAT
Centres públics
ETAPA
Educació Infantil i Primària
DURADA
30 hores

DESCRIPCIÓ
Sensibilització dels docents del claustre i d’altres membres de la comunitat educativa pel que fa
a la necessitat d'establir en els centres dinàmiques de cohesió de grup i de gestió positiva dels
conflictes a partir de les pràctiques restauratives.

OBJECTIUS








Capacitar en la dinàmica del cercle com a metodologia d’aula per a la creació i cohesió
de grup.
Practicar les habilitats personals per a la gestió relacional.
Introduir les idees clau de les pràctiques i principis restauratius en situacions de
conflicte.
Dissenyar intervencions restauratives per a gestionar les situacions que es donen en un
centre.
Identificar els elements clau per a la implementació de l’Enfocament Restauratiu Global
al centre.
Orientar per a la implementació de la cultura de la mediació escolar als centres.
Facilitar materials i recursos.

CONTINGUT







Les pràctiques proactives: cercles de creació de grup.
Desenvolupament de competències relacionals i comunicacionals: escolta empàtica,
comunicació NoViolenta.
El conflicte com a oportunitat. Preguntes restauratives.
Valors de base, principis, models restauratius i cultura de centre.
Pràctiques responsives informals, cercles de resolució de problemes a l’aula.
Introducció a la mediació entre iguals.

AVALUACIÓ






Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Aprofitament i transferència immediata a la pràctica docent d'aspectes relacionats amb
els continguts de l'activitat formativa.
Definició de línies de treball a seguir per consolidar l'aplicació de la formació rebuda a la
pràctica docent.
Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb l'aprofitament i la
transferència immediata.
Qüestionari de satisfacció de les persones assistents i de l'equip directiu en relació amb
el disseny i el desenvolupament de l'activitat.

A QUI VA ADREÇAT
La formació va adreçada a tots els centres públics que ofereixen Educació Infantil i Primària i
que compleixin els requisits generals d’aquesta convocatòria.
Podran fer la formació tots els membres de la comunitat escolar de centres d'Educació Infantil i
Primària: professorat, personal PAS, personal de suport educatiu, ...

DURADA
És una formació de 30 hores distribuïdes en 10 sessions al llarg d’un mateix curs escolar.

CONTACTE
Anabel Roselló
arosello.ceb@gencat.cat
Consorci d’Educació de Barcelona
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