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Elements del
conflicte

Situacions confl ict ives

Prevenció:  Cl ima Escolar

Gestió

Seguiment



UNA ANÀLISI DE LA CONFLICTIVITAT

Gestió de l 'entrevista
confl ict iva.

Causes de la confl ict ivitat :
estat emocional .

Esti ls del professorat en la
gestió de l 'aula.

Suport al professorat:
orientadora, equip
docent,  direcció d’estudis. . .

Prevenció.



Tipologia del comportament social.

Principals situacions comunicatives no assertives.

Mapa conceptual de la comunicació assertiva.

Tècniques assertives per a dir no.

Tècniques per a millorar l’assertivitat: escolta activa.

Reaccions en una situació de conflicte.

PRINCIPIS DE LA COMUNICACIÓ ASSERTIVA



Agressiu
ASSERTIVITAT

COMPORTAMENT SOCIAL:

CARACTERÍSTIQUES

Passiu

Assertiu



Expressió facial

Contacte ocular

Postura corporal

Modulació de la veu

Gestos corporals

Distància física: Bambolla personal

Elements de la conducta no verbal:

ASSERTIVITAT



1. Acció-reacció

2. Menyspreu

3. Crítica negativa

4. Retirada total

PRINCIPALS SITUACIONS COMUNICATIVES NO
ASSERTIVES



ZONES D'ACTIVITAT CEREBRAL



Hi ha dos coses que mai no tornen:
– la fletxa disparada
– la paraula dita

PROVERBI ORIENTAL



Emocional

Impulsiu

Immediat

Irreflexiu

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA LÍMBIC



CARACTERÍSTIQUES DEL NEOCÓRTEX

Reflexiu

Analític

Connexió entre Pensament i Llenguatge

Llenguatge com a regulador de la conducta

Producció d'autodiàlegs



DESENVOLUPAMENT DE
L'ENTREVISTA



TÈCNIQUES
ASSERTIVES
PER A DIR NO

Disc ratllat :  Reglament de
Règim Interior .

Aplaçament assertiu:
escolta activa i  ús de la
ll ibreta.

Banc de boira.



MAPA CONCEPTUAL DE
L'ASSERTIVITAT

Origen Lloc
Actitud

amistosa

Conducta Emocions Esperança



Assertivitat

Mapa conceptual :  O L A  – C E E

Or igen: actuar en origen

L loc i  temps adequat

Aproximació amistosa

Conducta:  descripció de la conducta

qüestionada

Emocions generades

Esperança futura

 



GESTIÓ DE CONFLICTES

Sistemes de contenció:

1r.  Clima de l ’aula

2n.  La tutoria individual

3r.  L’Equip Docent.

4t.  Cap d’Estudis

5é.  Direcció:  Aplicació del RRI i

obertura d’expedient



ÀMBITS D'INTERVENCIÓ
CLIMA DE L’AULA

Àmbit organitzatiu

Gestió de l’aula-classe
Assemblea de classe

Àmbit emocional

De la professora
De l’alumne



TEORIA DE LES RELACIONS
ÓPTIMES

FACTORS QUE HI INTERVENEN:

Àmbit organitzatiu

Constitució de la confiança
bàsica
Normes i límits

Àmbit emocional

Assertivitat
Empatia: Percepció d’acceptació 
Autoestima escolar



Teoria de les relacions òptimes

0 10

0

10

Hostil i tat Afecte

Descontrol

Control



ÀMBIT EMOCIONAL

PROFESSORA

1. Identificació de sentiments i emocions
2. Mite de la igualtat de sentiments
3. La professora com a creadora
d’ambients emocionals.
4. Carícies psicològiques.



CARÍCIES PSICOLÒGIQUES

El nom
La proximitat física
El somriure
Contacte visual afectuós
El contacte físic: precaució

ÀMBIT EMOCIONAL



ÀMBIT EMOCIONAL

ALUMNES

1. Clima de la classe: l'ambient

d'aprenentatge com a factor educador.

2. Autoestima escolar.



AUTOESTIMA ESCOLAR

Afecte Competència

ÀMBIT EMOCIONAL



Teoria de les zones de desenvolupament de
Vigotsky

Zona de desenvolupament actual

Zona de desenvolupament potencial

Zona de desenvolupament pròxim



Proves ACL

Comprensió l iteral

Comprensió reorganitzativa

Comprensió inferencial

Comprensió crít ica

 



Equips interactius

Configuració dels equips: criteris.

Metodologia, funcionament, avaluació en equip.

Avaluació inicial, formativa i sumativa o final.

Elaboració de controls i proves d’avaluació.



Campana de Gauss



Criteris d'avaluació

Criteri  del Rendiment Suficient.

Criteri  del Rendiment Satisfactori :

centrat en el progrés de l ’alumne.

 



Àmbit organitzatiu
Normes de convivència:

Normes del centre
aplicables a la classe
Normes de l'aula:
l'assemblea de classe. 

Característiques de les normes:

Poques i curtes
Enunciades en positiu
Són una guia de conducta
D’obligat compliment
Objectiu: internalització de la norma

Exemples

Atendre i escoltar la professora
Respectar i ajudar els companys



Àmbit organitzatiu
Conseqüències de l ’enunciat de normes en
negatiu:

Fem publicitat de conductes indesitjades.
Perill d’oposició negativista

Exemples
No penseu en un elefant amb les orelles
escampades.
No repiqueu a la taula.



Conseqüències dels incompliments

Acomplides en cada cas:
currículum ocult-explícit

Poden ser dictades per la
Direcció d’Estudis

Poden acordar-se en
l ’assemblea de classe

Poden ser del centre

Conegudes: verbalitzades, explicades als companys



Posició de la professora
ÀMBIT EMOCIONAL

A favor de l 'alumne

No mostreu hostilitat a l’alumne
Lamenteu que s’hi trobe en situació
de càstig
No són una venjança
No són discrecionals de la professora

En contra de la conducta
indesitjada:

Aplicació de la conseqüència
acordada



Posició de la professora
ÀMBIT EMOCIONAL

Afecte

Incondicional a l'alumne

Educació

Condicionada a la conducta



L'Assemblea de classe



Àmbit organitzatiu
Escoltar a la professora 

Escoltar implica la màxima dificultat
Més fàcil: observar
Màxima facilitat: fer
L’atenció és inversament proporcional al temps
que usa la professora en l'explicació



Ho vaig escoltar i ho vaig oblidar.
Ho vaig vore i ho vaig entendre.
Ho vaig fer i ho vaig aprendre.

CONFUCIO



Inici del temps de la professora. Senyals visibles.

Taules netes

 

Orelles preparades

Segons l'edat de l'alumnat.

Mans ll iures

 

Material preparat

Tauletes digitals, llibres, mapes...



Escoltar a la professora

TEMPS DE LA PROFESSORA

Atenció de l’alumnat.
Silenci.
Contacte visual amb la professora.

Treball col·laboratiu
Suport entre iguals
Espai de cooperació
Aprenentatge dels iguals
Què està permés?

 

TEMPS DE L'ALUMNE



Carícies psicològiques

El nom.
La proximitat física.
El somriure.
Contacte visual afectuós.
El contacte físic: precaució.



Característiques del temps
de la professora
TEMPS CURT I LIMITAT

No feu repeticions
innecessàries.
No anuncieu que no repetireu.
Reflectiu en un o dos alumnes.
No feu interrupcions per cridar
l'atenció a algú.



PROCEDIMENT EN CAS D’INTERRUPCIONS

Ignoreu, si  és possible.

No interrompeu la vostra intervenció, si és
possible:

Després parlem.. .  ( tutoria individual)
Espera’m fora. . .  (s i  podem acabar
l 'exposició)
Anem fora. . .  (s i  sabem que sol no eixirà) .

- Toqueu l ’alumne …
- Si no és possible evitar-ho:



DESAFIAMENT EXPLÍCIT.
Mapa conceptual de l'assertivitat.

Origen Lloc
Actitud

amistosa

Conducta Emocions Esperança



Conductes permeses

Parlar
Alçar-se
Consultar textos
Buscar materials …

- El número d’ infraccions a les normes és
proporcional a les conductes prohibides.
- Treball  cooperatiu:



PERFIL DE
L’ALUMNE
DISRUPTIU

Possibles causes:

Desmotivació.
Autoestima escolar baixa.
Competència lectora insuficient.
TDA.
Nivell actual de competències endarrerit.
Assetjament escolar.
Trastorn reactiu de l'apego.
Altres característiques.
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ASSETJAMENT ESCOLAR

Per a la víctima.
Per a l 'assetjador.
Importància de la detecció
precoç.
Primers senyals:  El nom.

CONSEQÜÈNCIES GREUS



1r SISTEMA DE
CONTENCIÓ
SUPORT. EQUIP DOCENT, ORIENTADOR/A

Unió: Disposició a treballar en equip o
miniequip.
Objectius: Priorització.
Estratègies: Elaboració d’un banc de
solucions.
Intercomunicació: L’equip que no es
comunica no és equip..



2n SISTEMA DE
CONTENCIÓ

DIRECCIÓ D'ESTUDIS

Entrevista amb el cap d’estudis
Característiques
Espera.
Entrevista.
Emplenar la fitxa i signar-la.
Compromís.
Conseqüències.de l'incompliment:..



Seguiment

Control: diari, setmanal...
Reforçar la no aparició de
conductes negatives.
Ús de l'agenda per ajudar a
regular la conducta.


