
Gestió de grups, provenció i 

resolució de conflictes
Pedagogia de l’acompanyament

Mòdul 7



El grup

 Suma d’individualitats i més que la suma

 El grup és una tribu: aferrament social, 
cervell social

 Nombroses interaccions i factors: no tot 
depèn de nosaltres

 El grup és un sistema dins un sistema més 
gran:
◦ Pertanença

◦ Jerarquia

◦ Equilibri donar-rebre



El grup

 Satisfer necessitats individuals

 Assolir uns objectius grupals

 Grup de Referència

 Grup de Pertinença



Cuando los niños y los adolescentes son educados 
para despertar la inteligencia social y sienten que 
han sido ellos los que han promovido cambios 
positivos, la emoción que experimentan es muy 
fuerte, tanto por los reflejos positivos que reciben 
de los demás sobre quiénes son, como por el 
bienestar que experimentan en todos los niveles. 

Cuando se educa en sintonía con el cerebro, a 
partir del aspecto social del cerebro, la felicidad se 
enfoca en perspectiva, no en la gratificación 
inmediata. 

Nora Rodríguez



Els temps del grup - fases



Escala de la provenció

Coneixement

Confiança

Comunicació

Cooperació

Adaptat de P. Gascón i el Seminari d’Educació per a la Pau-APDH

“Teoria” 

sobre / 

Resolució 

de 

conflictes

Consens i 

decisions

Dinàmica del grup



Com

 Clima afectiu positiu

 Dinàmiques explícites

 Rituals

 Organització de l’aula

 Metodologies didàctiques



Lideratge

Líder: és la persona que orienta i condueix el 
grup cap als objectius previstos, mantenint-
lo cohesionat.

Estils de lideratge

• Autoritari

• Paternalista

• Burocràtic

• Permissiu

• Democràtic



Què fa la persona que lidera

 Té cura de tothom

 Modelatge humà

 Reforça les potencialitats

 Comunica i estableix contextos de 

comunicació afectiva i efectiva

 Es vincula afectivament

 Promou vincles afectius



Conèixer i ajudar a conèixer el 

clima (conèixer-se com a grup)



Rols dins el grup

Segons l’estructura sociomètrica
• Líder
• Estrella
• Rebutjat/da
• Ignorat/da

Diferents rols en el grup (Robert F. Belis)
• Nivell sòcio-emocional positiu
• Nivell de tasques contributives
• Nivell de tasques de recerca d’orientació
• Nivell sòcio-emocional negatiu



Comunicació

 Rumors

 Escolta activa i passiva

 Assertivitat

 CNV





Els passos de la CNV

Veig

Em sento

Necessito

Et demano



Blanc

Significa actuar

objectivament i aportar

informació objectiva.

Vermell

Significa actuar

emocionalment, donant pas

als sentiments i a la intuïció,

sense necessitat de

justificar-se.

Negre

Significa exposar els factors

negatius, les crítiques, la

prudència, els

desavantatges. El perquè

una idea pot funcionar

malament.

Groc

Significa una visió

optimista, trobar els punts

forts de l’anàlisi, els

beneficis que se’n poden

treure, la factibilitat.

Verd

Significa ser creatiu,

adoptar noves idees i noves

propostes, així com

percepcions.

Blau

Correspon a la coordinació

dels altres barrets i a la

gestió del procés de

pensament.

6 barrets per pensar 

(E. de Bono)



Treball “hipotètic” sobre conflictes

Quan abordem el tema del conflicte en si 
sense que n’hagi aflorat cap (tot i que pot 
estar latent)

 Simulacions

 Jocs: Conxorxa

 Contes

 Teatre fòrum

 “Teoria”



Afirmació del grup
 Sortides compartides 

 Rituals propis 

 La “llei” de la classe (en positiu) 
– redactar-la entre tots

- identificar-s’hi: “Un dofí sempre ajuda els companys”

- comprometre-s’hi

 Nom, lemes

 Ambientar la classe

 Símbols

 La història de la classe (pot estar recollida en una 
caixa on s’hi guarden els “tresors”, un llibre...)

Atenció: compte amb excés de competició (fomentar 
intercanvi de símbols amb altres)



Rituals

 De benvinguda i de comiat

 De pas

 De compromís

 De festa

 De celebració

 Bon dia / fins demà

 De compromís (amb el grup, amb la “llei”)



Acompanyament emocional en grup

(en vam veure al mòdul 2 i al 5)

 Centraments

 Espai d’expressió (Com està el meu cor?)

 Espais d’orientació mútua en l’assemblea

 La teva cançó

 Casetes

 Compartir activitats individuals (p. ex. El 
cor)



Quan el grup “no funciona”

 Nens/es que “es porten malament”

 El bullying

 Conflictes disfuncionals



Nens/es que “es porten malament”

Crear contextos i relacions...

 On allò emocional estigui cuidat: espais/eines 
d’expressió d’emocions i necessitats.

 On allò cognitiu estigui assegurat: les normes, 
límits estiguin clars

 On el sistema estigui endreçat: tothom 
ocupa el lloc que li correspon, els adults es 
respecten entre ells, els grans tenen cura dels 
petits.

 On s’està atent a les pautes conductuals i 
s’intervé de forma imaginativa.



Triangle de l’assetjament

Agressor/a

Espectadors/es
Agredit/da



Bullying



Prevenció Bullying

Prevenció primària (abans que passi):

 Vincles protectors (provenió) dins i fora de l’aula (amb els 
grans). P. ex. Tutoria entre iguals, Projecte Coach

 Formació explícita sobre el tema

 Convertir el propi grup en promotor de bons tractes 
(campanyes)

Prevenció secundària (detectar quan passa)

 Bústies anònimes

 “Hora d’oficina”

 Referent

Intervenció

 Expressió pública

 Reparació



Cercle restauratiu – fases i 

preguntes
 1. Comprensió  mútua

◦ - A: què vols que se sàpiga i a qui li vols dir? (a B)

◦ - B: que has entès?

◦ - A: és això el que volies dir?

 2. Responsabilitat mútua

 - Què vols que se sàpiga i a qui li vols explicar sobre 
el que pensaves o  volies quan es van produir els fets? 

 - Què has entès?

 - És això el que volies dir? Vols afegir alguna cosa més?

 3. Acords

 - Què t’agradaria que passés a partir d’ara? 

 - Què pots oferir i a qui? 

 - Què necessites i a qui li vols demanar?



Aprendre dels conflictes per a quan no n’hi ha

El conflicte és funcional

P de Problema

El conflicte es 

fa disfuncional

P de Persones

P de Procés

Manca de vincles positius

Patologies de la comunicació

Manca de “cultura” de resolució de conflictes

Aspectes sistèmics

Afloren necessitats 



Estils d’afrontament

Estil competitiu
Jo guanyo / Tu perds

Estil permissiu
Jo perdo / Tu guanyes

Estil evasiu
Jo perdo / Tu perds

Estil cooperatiu
Jo guanyo / Tu guanyes

Estil 
compromès
Tu cedeixes 
/ Jo també

Importància de la relació 
Model de Thomas i 

Kilman



Gestió de conflictes

 Individualitzada: 

 Conducta disrupt. Habitual: compromisos, t. Família, sistema 

reforços

 Conversa CNV

 Equip mediació

 Col·lectiva: 

 Assemblea PPP

 Joc de rol / Inversió de rol 

 Ambaixadors / La peixera

 Reparació

 Cercles restauratius / Conferències



Contacte:

Miquel Àngel Alabart

Associació Arae: malabart@araebcn.com

www.araebcn.com

mailto:malabart@araebcn.com
http://www.araebcn.com/

