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Introducció

La  paraula  conflicte  prové  del  terme  llatí  conflictus,  que  significa  ‘xocar’.
Podem trobar diverses accepcions al significat d’aquesta paraula des de ‘lluita, baralla’
fins a ‘problema, discussió, qüestió’, entre d’altres (Diccionario de la Real Academia
Española). De manera genèrica, podem definir ‘conflicte’ com una situació donada per
una  discordança  entre  les  tendències  i  els  interessos  o  les  imposicions  externes
(Diccionari  de  la  Llengua  Catalana).  Una  definició  més  específica  i  vinculada  als
conflictes  relacionals,  propòsit  del  present  article,  podria  ser:  «El  conflicte  és  la
interacció entre persones interdependents que perceben incompatibilitats d’objectius i
interferència mútua en l’assoliment d’aquests objectius» (Hocker i Wimot,1985).

Com podem veure, malgrat que les definicions del terme ‘conflicte’ solen no
contenir  atributs  de  caire  negatiu,  sovint,  quan  ens  referim  a  aquest  concepte,
pressuposam  que  es  tracta  d’una  condició  pejorativa.  Conflictes  bèl·lics,  conflictes
socials, conflictes de classes, conflictes lingüístics (Diccionari de la Llengua Catalana),
al·lots conflictius etc., tots ells susciten una situació despectiva. Probablement aquest
aspecte faci referència al fet que el concepte de conflicte, freqüentment, va associat a
violència. No obstant això, és important reflexionar sobre el concepte de violència que
no necessàriament ha d’anar lligat al conflicte (Ralzate, 1999). Davant d’un conflicte la
persona pot adoptar diferents actituds que porten o no a la seva resolució: evitació o
negació; submissió; confrontació, competició o lluita; assertivitat i negociació (Povill,
2001). És evident que els conflictes que generen confrontació i que es presenten amb
difícil resolució no són desitjables i és on, probablement, haurem d’intervenir, però no
hem de perdre de vista que aquests no són la totalitat ni, segurament, la majoria dels
conflictes que es donen, ni en la societat en general ni en el context escolar. 

Si  anam  més  enllà  encara,  podem  dir  que  els  conflictes  no  només  no  són
contraproduents  sinó  que,  fins  i  tot,  són  necessaris:  «La  ausencia  de  conflicto,  a
menudo, indica estancamiento»(Puig Rovira, 1997). Molts són els autors que consideren
el conflicte com un procés interactiu i dinàmic (Entelman, 2002). El conflicte pot ser
entès com una construcció social, una creació humana, diferenciada de la violència, que
pot ser positiva o negativa segons com s’afronti i com sigui el final (Fisas, 2002).

El fet és trobar maneres de resoldre els conflictes evitant la resposta passiva, la
fugida o l’acomodació, i en l’altre extrem, evitant una resposta agressiva (Puig Rovira,
1997). Però en qualsevol cas, el que s’haurà d’evitar són aquests tipus de respostes però
no el conflicte en ell mateix; pretendre eliminar el conflicte seria una opció il·lusa i
contraproduent. Els conflictes poden ser font de creixement i d’aprenentatge. 

D’altra banda, és evident que, per a mantenir uns mínims de disciplina suficients
en un centre educatiu i en una aula que permetin dur a terme un procés d’ensenyament i



d’aprenentatge, cal prendre mesures i aquestes, sovint, han de ser creatives (Rodríguez,
Ballester, 2001). 

El  que volem deixar  palès  en aquesta  introducció  és  que ‘conflicte’,  des  del
nostre punt de vista i del de diversos autors, no és sinònim de 'problema’, més aviat el
contrari. D’altra banda, la intervenció psicològica es duu a terme, o hauria de ser així,
quan hi ha un problema; sovint, si s’intervé quan no hi és acabem generant-lo. Per tant,
creiem que la intervenció no ha de produir-se quan es dóna un conflicte sinó quan la
manera d’afrontar-lo no condueix a una resolució satisfactòria i/o genera problemes a
algun dels implicats, directament o indirectament. El focus d’atenció i el que conduirà a
que un conflicte esdevingui o no un problema serà l’actuació de les diferents parts:
alumnes  implicats,  alumnes  observadors,  mestres  i  altres  professionals  de l’escola,  i
pares o familiars. 

En  els  centres  educatius  es  solen  produir  conflictes,  alguns  dels  quals  són
funcionals i d’altres disfuncionals, i que això sigui així dependrà, com hem referit, de
les diverses actuacions que es duguin a terme. S’entén que els conflictes disfuncionals a
l’escola són aquells que perduren en el  temps,  esdevenen crònics i d’alguna manera
afecten  el  benestar,  el  rendiment  escolar  o  altres  àrees  de  la  vida  d’un  o  diversos
alumnes.

En aquest article,  parlarem dels conflictes  disfuncionals que s’arriben a crear
dins l’àmbit escolar; analitzarem com, de vegades, es mantenen o es veuen agreujats per
la  intervenció  excessiva,  la  intervenció  en  el  moment  inadequat,  o  bé  per  la  no-
intervenció  de  les  persones  de  l’entorn  (Fiorenza  i  Nardone,  2004);  i  abordarem
possibles formes d’intervenció alternatives basades en la teràpia breu de caire sistèmic,
com ara la teràpia breu estratègica i la teràpia centrada en les solucions.

Consideracions metodològiques prèvies

Abans de començar una intervenció psicològica i, fins i tot, des del nostre punt
de vista, de definir una problemàtica com ara la que ens ocupa en el present article, hem
de tenir en compte alguns aspectes rellevants:  amb quin  tipus  de conflicte/problema
treballarem,  quin o quins seran els objectius que ens proposarem, amb qui treballarem
i on i com desenvoluparem la intervenció.

Quan ens referim a tipus de conflictes podem fer dues grans distincions: en
primer lloc, el conflicte recíproc, en el qual dos o més alumnes entren en confrontació
per alguna desavinença. Aquest tipus, sovint, es presenta de manera puntual i es resol
sense la necessitat d’una intervenció específica, però quan es manté de manera reiterada
i amb els mateixos alumnes implicats, podem dir que hi ha actuacions que s’estan duent
a terme que no estan funcionant i es pot requerir d’una intervenció diferent. En aquesta
forma  de  manifestació  del  conflicte  hi  trobam  un  patró  d'interacció  descrit  com  a
simètric  on  els  participants  tendeixen  a  igualar la  seva  conducta  recíproca
(Watzlawick, Beavin Bavelas, Jackson, 1981).  I en segon lloc, trobem l’assetjament
escolar en el qual hi ha hostilitat i agressivitat d’un grup o un alumne cap a un altre en
particular.  Aquests  casos  són diferents  ja  que  la  persona  que  rep  l’agressió  es  veu
sotmesa a la fustigació d’un alumne concret i sense l’ajuda del grup. A més, se sent
indefensa i això fa que es vagi aïllant cada vegada més i, per tant, es vegi més dèbil
davant la persona que agredeix (Puig, 1997). En aquest segon cas el patró d'interacció



s'ha  descrit  com  a  complementari,  és  a  dir,  la  conducta  d'un  dels  participants
complementa la de l'altre, basant-se en la màxima diferència entre sí. En una relació
complementària  cada  participant  ocupa  una  posició,  una  superior  i  una  inferior
(Watzlawick, Beavin Bavelas, Jackson, 1981).Una de les principals diferències entre el
conflicte recíproc descrit i la situació d’assetjament escolar, és la situació de desigualtat
que es dóna entre les dues parts en el segon cas. 

L’objectiu  del  present  article  és  tractar  la  primera  modalitat:  el  conflicte
recíproc disfuncional, entès com una situació de disputa o discrepància entre dues parts
però que es troben, en termes generals, en igualtat de condicions, és a dir, que no es
produeix una situació de desigualtat com la que hem esmentat en el cas de l'assetjament
escolar.  Sovint,  hem  observat  com  el conflicte  recíproc  disfuncional pot  acabar
esdevenint una situació d'assetjament escolar, de manera que, el present treball pretén,
també, ser una forma de prevenció de l’aparició de problemàtiques majors.

Referent a l'objectiu de la intervenció consideram que ha d’anar dirigit a que els
alumnes que protagonitzen el conflicte aprenguin un mode d’interacció funcional, una
forma  de  resoldre  els  conflictes  efectiva.  No  obstant,  i  de  manera  preferent,  la
intervenció es pot fer generalitzada a tot el grup per tal que aquest tampoc no pateixi les
conseqüències dels conflictes entre alguns alumnes en concret que, en moltes ocasions,
arriben  a  afectar  a  tot  el  grup-classe  i,  alhora,  evitam  alimentar  l'estigma  cap  als
alumnes “conflictius” amb una intervenció directa i exclusiva cap a ells. És més, hem de
tenir  en  compte  que s’ha  d’intervenir  prioritàriament  amb aquells  alumnes  oberts  a
col·laborar.  Per  tant,  en  un  conflicte,  l’alumne  o  alumnes  que  l’han  iniciat  o  que
interpretin el rol  d’agressor en aquell moment, és possible que no adoptin una actitud
col·laboradora i és llavors quan prioritzarem la intervenció amb els altres membres que
hi participin directament o indirectament, inclosos els mestres i els pares, si s'escau. 

La qüestió d'intervenir amb les persones implicades col·laboradores també ens
condueix a refinar l'objectiu. Davant una possible manca de col·laboració dels alumnes
implicats directament, podem haver de decidir que l’objectiu de la intervenció sigui que
la víctima o víctimes deixin de ser agredits, prioritzant aquest aspecte en detriment que
l’agressor o agressors deixin d’agredir; entenent també com a víctima al grup-classe. 

En aquest  sentit,  sembla  adient  esmentar  la  classificació  que es  fa  des  de la
Teràpia Centrada en les Solucions on es diferencien tres tipus de persones que poden
acudir a demanar suport en funció de la seva postura vers la necessitat d’ajuda. Amb
totes  elles  es  pot  intervenir,  tot  i  que  fent  ús  d’estratègies  diferents.  En el  context
escolar, hem de tenir present que tant podem treballar directament amb els alumnes,
com amb mestres o pares, però a més, hem de tenir en compte que cada un d’ells pot
interpretar  un  paper  diferent  com  a  demandant  d’ajuda.  Des  d’aquest  model  es
diferencia entre  comprador que seria una persona que reconeix que té un problema i
que ha de posar de la seva part per tal de solucionar-lo; també es descriu la figura de
demandant, que fa referència a una persona que s’adona que hi ha un problema però
creu que són els altres qui l’han de solucionar i, finalment descriuen al visitant que no
veu cap problema o creu que el problema el tenen els altres (Berg y Miller, 1992). Així,
una persona que acudeix a nosaltres com a comprador o demandant serà més fàcil que
dugui  a  terme  aquelles  tasques  que  se li  encomanin  i  col·labori  positivament  en la
intervenció (De Shazer, 1992). És més, l’objectiu també pot ser diferent des del punt de
vista de cada persona implicada en el conflicte. Per exemple, un alumne que ha agredit i
mostri una actitud no col·laboradora en la resolució del conflicte i puguem identificar



com a visitant, probablement el seu objectiu principal sigui que el deixin tranquil. Des
de l'epistemologia constructivista, es considera que no existeix una 'verdadera' realitat,
sinó diverses realitats subjectives que varien d'acord amb el punt de vista que s'adopta.
Es  considera  la  realitat  com  el  producte  de  la  perspectiva,  els  instruments  del
coneixement i del llenguatge a través del qual percebem i comuniquem (Salvini, 1988).
Així,  podem  considerar  que  hi  ha  tantes  'realitats'  com  persones  l’observen.  Des
d’aquest enfocament, tendrem en compte la percepció subjectiva del conflicte de cada
implicat, ja que pot distar, fàcilment, entre els diferents individus. Aquest aspecte ens
evita haver d’adoptar una posició de jutges  o, fins i tot, de detectius,  ja que no és tan
important qui diu la  veritat  o qui té raó;  com veurem, adoptar una posició d’aquest
tipus, sovint, complica la situació. 

Des de la posició de psicòlegs com a orientadors o assessors de l’escola, ja sigui
des de dins el centre escolar com fora, el  tipus d’intervenció que proposem es tracta
d’una  intervenció  indirecta,  ja  que  treballarem a  través  dels  mestres  o  dels  pares
perquè siguin ells mateixos els qui posin en pràctica o mostrin als alumnes o als fills les
estratègies per a resoldre els conflictes. D’aquesta manera evitem alguns inconvenients
derivats de dur als infants a la consulta o al despatx del psicòleg/orientador, com apartar
als al·lots del grup classe, assenyalar amb el dit als al·lots implicats, sobrediagnosticar,
suplantar la figura d’autoritat dels pares o mestres, etc. A més això ens permet intervenir
on s’ha produït el problema, la qual cosa garanteix una major probabilitat d’èxit que si
la fem des d’un lloc extern a l'aula o el pati. 

Respecte com durem a terme la intervenció, ens basarem, principalment, en models de
teràpia breu de caire sistèmic: el model de la teràpia breu estratègica (TBE) i el model
de  la  teràpia  centrada  en  solucions (TCS)  per  a  intervenir  en  la  resolució  del
conflictes en el context escolar. 

A continuació farem referència a alguns conceptes clau relacionats amb aquesta
teràpia per a procedir a la intervenció. 

Així, és important conèixer que, la manera redundant de percebre i reaccionar de
cadascun de nosaltres  davant  els  fets,  situacions o problemàtiques,  es coneix com a
“sistema perceptiu-reactiu”. Aquest sistema pot esdevenir patogen quan s'expressa com
una obstinada  perseverança  d'utilitzar  estratègies  suposadament  productives  que  han
funcionat en el passat en problemes similars però que, ara, en canvi, fan que el problema
reverberi (Nardone i Watzlawick, 1990).  Des d’aquest punt de vista, l’objectiu de la
TBE és canviar el sistema perceptiu-reactiu disfuncional i aprendre noves maneres de
reaccionar davant el problema. Aquest canvi s’aconsegueix a través de les estratègies i
prescripcions introduïdes pel psicòleg que permeten desenvolupar experiències noves i
concretes amb la finalitat de poder viure una experiència emotiva i correctora que canviï
el sistema perceptiu-reactiu i rompi aquest cercle viciós. És el concepte d'experiència
emocional correctiva (Alexander i French, 1946).

Perquè es pugui fer aquest canvi en el sistema és important conèixer quines són les
sensacions de base que predominen en cada persona davant la situació concreta. Des del
model  de  la  TBE  s'han  descrit  quatre  sensacions  bàsiques,  relacionades  amb  les
emocions  que  aquestes  desencadenen,  que  són:  por, ràbia, plaer  i  dolor.  Aquestes
sensacions no poden ser cancel·lades o anul·lades sinó gestionades eficaçment, o sigui
reoriendades  en  recursos  que  es  puguin  utilitzar  com a  motor  en  direcció  al  canvi
(Milanese i Mordazzi, 2008). Per exemple, en el tema que ens ocupa, solem trobar que
en la manera de percebre i reaccionar de la persona que rep una agressió en un conflicte



predomina la sensació de por, però pel que fa a la persona que agredeix pot predominar
la sensació de ràbia o plaer. Basant-nos en aquesta idea, a l’hora d’intervenir haurem de
tenir en compte aquestes sensacions de base per a utilitzar estratègies més adients, ja
que si aconseguim arribar-hi, la intervenció serà més efectiva.

A l’hora de plantejar  la  intervenció,  també tindrem en compte dos conceptes  bàsics
subjacents a la TBE. D’una banda la conceptualització que es fa des de la  teoria de
sistemes on es concep als organismes com a sistemes oberts i en constant intercanvi
amb altres sistemes que l’envolten mitjançant interaccions (Von Bertalanffy, 1969), ja
que en el nostre context serà molt important tenir en compte les actuacions no només
dels alumnes en conflicte,  sinó també dels mestres  o pares si  hi  intervenen.  D’altra
banda i en relació a aquesta teoria, també prendrem de base la  perspectiva sistèmica
que  desenvolupa  la  idea  que  els  problemes  sorgeixen  en  base  a  alteracions  en  les
interaccions comunicatives que cada persona estableix amb els altres i amb la realitat
que  l’envolta  (Jackson,  1968)  i  on  a  partir  d’aquí  es  desenvoluparan  els  models
comunicatius per a posar en pràctica. A més a més, aquesta idea té altres repercussions
en la manera  d’analitzar  la situació problemàtica  ja que no es veurà com el  simple
resultat  d’una  relació  causa-efecte,  sinó  que  es  tendrà  en  compte  el  comportament
problemàtic basant-nos en una causalitat circular (Nardone i Watzlawick, 1992) ja que
es tracta d’una manera de causació recíproca entre les diferents variables d’un context.
D’aquí també es desprèn la idea d’analitzar el problema en el moment actual en què
succeeix  per  a conèixer  com funciona,  com s’està  mantenint  i  què podem fer  per a
solucionar-lo i no tant analitzar el perquè s’ha originat. 

D’una manera general, podem dir que a l’hora d’iniciar la intervenció primer haurem de
definir molt bé el problema indicant com es manifesta, amb quines persones es dóna i
amb quines no, en quines situacions, així com altres paràmetres com la intensitat o la
freqüència. En segon lloc establirem els objectius de canvi, és a dir, què és allò que la
persona vol aconseguir per a després analitzar quines són les actuacions que s’han dut a
terme  per  intentar  solucionar  el  problema  i  que  no  han  tengut  èxit.  I  finalment,
aplicarem les estratègies i tècniques per a canviar el comportament i permetre viure una
experiència emocional correctora que faci percebre d’una manera diferent la situació i
amb això promoure un canvi que anirem ampliant i consolidant. 

La definició del problema: l'avaluació-intervenció 

El  conflicte  és  una  part  inevitable  de  creixement  i  desenvolupament  dels
alumnes i grups socials. Per tant, com ja hem referit no es tracta d’eliminar-los sinó
d'aprendre a resoldre’ls de forma constructiva.

Els conflictes en els centres educatius no són únicament d’un tipus sinó que en
funció de les persones que hi intervinguin podem diferenciar quatre grans categories
(Viñas,  2004):  conflictes  de  rendiment  relacionats  amb  el  currículum  de  l'alumne,
conflictes  interpersonals, conflictes  de  poder  creats  a  causa  de  l’existència  de  les
normes i conflictes de relació que es donen quan existeixen diferències en la jerarquia
de poder i/o a nivell emocional entre els alumnes. 

De vegades, també ens podem trobar davant situacions que s’identificarien més
com a conductes problemàtiques aïllades, però que si no es controlen o resolen, poden
ser  la  base  d’una  escalada  de  conflictes  molt  més  importants  (Fernández,  1998).



Algunes d’aquestes conductes que es poden observar dins l’aula, en els passadissos o al
pati  poden ser la disrupció o un estat  d’inquietud dins l’aula com petits  moviments,
queixes, no treure material,  etc.  Això no només pot causar estrès al professorat sinó
també als alumnes dificultant l’ensenyament i provocant una pèrdua de temps i energia
dins l’aula, a més de poder derivar en l’inici de petits conflictes.

Des de la nostra experiència als centres educatius, allò més comú, pel que fa a
l'àrea social dels alumnes, és veure nins que presenten conflictes de relació. És per això
que en aquest article parlarem d’aquests conflictes que ja hem anomenat recíprocs entre
dos o més alumnes on cada part del conflicte sol intercanviar els seus papers d’agressor
i víctima, a diferència d'una situació d'assetjament escolar. 

Amb la finalitat de poder intervenir adequadament en el conflicte, haurem de
tenir presents en aquest punt alguns aspectes bàsics i descriure’ls el més acuradament
possible: què és allò que passa, com es manifesta el problema, quan es dóna, on té lloc
el conflicte, amb quines persones apareix i amb quines no,  i  finalment,  amb quina
intensitat i  freqüència es dóna per saber si es tracta d’una situació puntual o bé ja ha
esdevingut un problema on s’ha d’intervenir de manera més específica.

Quan definim què passa, normalment ens trobarem davant una baralla entre dos
o més alumnes per desqualificacions, conflictes d’un alumne amb la resta del grup per
fer bromes pesades, xocs entre alumnes per posar un “mal nom”, etc. En aquest punt, és
important veure qui fa la demanda i en quina posició es troba (visitant, demandant o
comprador). Sovint ens trobarem que la demanda la fa només un alumne, un mestre, un
pare o fins i tot el grup classe, esgotat de patir les conseqüències d’altres alumnes que
xoquen contínuament i enterboleixen l’ambient dins l’aula. 

A l’hora de definir aquest “què passa?”, és important recollir les manifestacions
del  comportament  observable,  essent  com més  detallades  i  precises  millor,  evitant
suposicions i prejudicis i centrant-nos preferentment en actituds i actes  objectivables i
mesurables.  En  els  centres  educatius  trobem  que  el  problema  es  pot  manifestar
mitjançant  hostilitat,  enfrontaments  i  baralles  entre  els  alumnes,  creant  tensions  i
desordre en el grup (Fiorenza i Nardone, 2004). De vegades mitjançant insults d’amagat
o  bé  obertament,  altres  vegades  amb  agressivitat  física  durant  la  baralla  o  amb
conductes disruptives cercant el domini de la situació. Aquestes situacions col·loquen al
professor en dificultats per dur a terme la seva tasca d’ensenyament i el comprometen
en la recerca de solucions adequades. 

Quan  definim  on  té  lloc  el  conflicte,  ens  trobem amb  freqüència  que  solen
aparèixer al pati de l’escola, als passadissos o dins l’aula, per posar alguns exemples
comuns. Per concretar quan es donen els conflictes, és important observar si es donen
només als matins, en unes determinades assignatures, en els canvis classe, després del
pati,  just  a  la  sortida  o  entrada  del  col·legi,  a  qualsevol  moment  del  dia,  etc.  En
definitiva, el que ens portarà a identificar les situacions on habitualment apareixen.

El fet de concretar amb qui es donen els conflictes i amb qui no és important ja
que, no només prestarem atenció a les persones que intervenen en el conflicte o que hi
són presents, sinó que a més, quan ens fixem en les persones amb les quals no es donen
els conflictes, ja estam fent una intervenció: ens centram en situacions positives on no
es dóna el  problema i  això pot donar lloc a canvis de comportaments en direcció a
l’objectiu, a l'hora de modificar les expectatives, com la profecia que s’autocompleix
(Rosenthal i Jacobson, 1972). Per exemple, amb freqüència ens podem trobar que els



conflictes  tenen  lloc  entre  dos  alumnes  concrets  sempre  que  estan  amb  el  mestre
d’educació  física  però  no  mantenen  rivalitat  davant  altres  mestres  d’assignatures
diferents. Relacionat amb això, també podem observar o demanar si hi ha excepcions al
conflicte (moments en els quals no es barallen). Podem definir excepcions com aquelles
ocasions on s'espera que aparegui el problema i aquest no es dóna.  Aquest concepte
prové de la Teràpia Breu Centrada en les Solucions que posa l'èmfasi en el que funciona
a fi  d'assenyalar  i  amplificar  les seqüències  de solució recalcant  i  tenint  en compte
aquelles situacions on no apareix el problema per a poder repetir-les(de Shazer i cols,
1986).  En aquest sentit, s’observa en l’àmbit educatiu amb freqüència que potser dos
al·lots  són conflictius  a  l’aula,  però si  un dia  es  fa  una sortida,  poden mantenir  un
comportament correcte. 

Finalment, és important definir la  freqüència i  intensitat  en què es donen els
conflictes ja que això ens ajudarà a veure si es tracta de conflictes puntuals que no van
més enllà (i potser en aquest cas, serà millor no intervenir) o bé, si ja es donen amb
molta freqüència i queden petits conflictes “enquistats” que cada vegada tenen lloc amb
més intensitat. Les variables d’intensitat i freqüència ens donaran, doncs, la informació
essencial per a saber si hem d’intervenir o no, i al mateix temps, ens donaran informació
sobre si hi ha canvis una vegada feta la intervenció, ja que, de vegades, els canvis es
donen de manera progressiva i les primeres variacions s’observaran en una disminució
de la freqüència i la intensitat del conflicte respecte a l’inici de la intervenció. 

Una vegada hem definit el problema o situació davant la qual ens trobem, serà
adient pensar  amb qui intervindrem. Això es podrà fer quan coneguem les persones
que han fet la demanda i s’hagi definit el conflicte i, en funció de la situació davant la
qual  ens  trobem,  es  decidirà  si  la  intervenció  es  fa  dirigida  al  grup  d’una  manera
general, si s’intervé amb les persones que protagonitzen els conflictes, o només amb els
mestres o pares d’aquests al·lots de manera indirecta.

D’aquesta  manera,  la  definició  del  problema  esdevé  una  intervenció  en  ella
mateixa, ja que es tracta d’una avaluació-intervenció en la qual, mitjançant un  efecte
embut (Nardone, 2005) fem la situació més clara, el problema més resoluble,  i, per tant,
ajudem a començar  a posar en marxa comportaments  perquè es produeixi un canvi.
Concretant la situació, a més de cercar excepcions a la situació problemàtica, es fa veure
a les persones una imatge mental més enllà del problema que pugui donar lloc a canvis
de percepció i de comportament en les persones implicades. És a dir, es dóna peu a una
possibilitat  de canvi llevant la idea determinista que ens trobem davant una situació
estàtica (De Shazer, 1988; Lipchik, 1988;O’Hanlon i Weiner - Davis, 1989).

Les solucions intentades: com els conflictes esdevenen un problema

En moltes ocasions, trobem que les persones involucrades en el conflicte, d’una
manera  directa  o  indirecta,  posen en  pràctica  comportaments  que no aconsegueixen
resoldre l’enfrontament, el mantenen o, fins i tot, arriben a empitjorar-lo. Ens referim a
les  solucions intentades, terme descrit per Paul Watzlawick (1976), que les defineix
com aquells comportaments que es posen en pràctica per intentar solucionar el problema
que, potser han funcionat en altres situacions similars, i que ara, en una situació amb
característiques diferents, no resolen la problemàtica. És aquesta repetició rígida i sense
obtenir bons resultats allò que la fa disfuncional i fa que es converteixi en el veritable
problema a resoldre i on s’ha de dirigir la intervenció.



Per tant, una vegada hem definit  la situació davant la qual ens trobem i hem
establert l’objectiu o objectius a aconseguir, passarem a cercar quines solucions s’estan
duent a terme per intentar solucionar el conflicte però que no aconsegueixen resoldre’l.
En  el  tema  que  ens  ocupa  dels  conflictes  recíprocs,  es  poden  observar  diferents
solucions intentades que solen posar en pràctica amb freqüència les diferents persones
relacionades implicades en el conflicte. Recordem que aquests intents de solucionar el
problema són disfuncionals en el moment en què es segueixen aplicant d’una manera
rígida sense obtenir bons resultats. És a dir, si castiguem a un al·lot per una agressió que
ha comès i això fa que no torni a agredir a ningú més, és una bona solució ja que ha
aconseguit l’objectiu.  En canvi, si cada vegada que aquest nin agredeix,  nosaltres el
castiguem però després torna a agredir, i així successivament, ja veiem que el càstig no
té  l’efecte  que  volíem,  per  tant,  ho  considerem  una  solució  intentada,  una  solució
disfuncional que manté i fins i tot pot agreujar i retroalimentar el problema perquè, entre
d’altres coses, en el moment en què insistim en intentar solucionar el problema amb una
estratègia  que  no  funciona,  estam  deixant  de  posar  en  pràctica  altres  formes
d’intervenció per a resoldre'l.

Moltes vegades aquells que intenten resoldre el problema són  els pares o els
mestres que, amb la millor intenció d’ajudar als nins,  intervenen en lloc d’ells fent
que, d’aquesta manera, els al·lots no arribin a aprendre estratègies per ells mateixos per
a  resoldre  els  conflictes.  També  és  molt  freqüent  demanar  als  al·lots  que aturin  o
raonin fent de jutges dels conflictes dels nins (que en molts casos, ni tan sols els adults
han presenciat)  o  castigar reiteradament  als  al·lots,  que,  sovint,  només augmenta la
ràbia  i  la  conflictivitat.  Una altra  solució  intentada  que s’usa amb freqüència  i  que
semblaria molt lògica és posar als nins enfrontats a fer activitats conjuntes, però si no
funciona i mantenim aquest intent de solució, pot donar lloc a més conflictes pel fet de
passar més estona junts. Finalment, l’altra cara de la moneda d’intervenir massa, seria la
no-intervenció o  ignorar el comportament dels al·lots per tal que ho solucionin entre
ells. A vegades es pensa que és bo deixar que els al·lots solucionin els problemes entre
ells, i certament, ho és, però s’ha de tenir present que han de tenir les habilitats per a fer-
ho o els les hem de mostrar. Si es deixa que ho resolguin sense cap tipus de supervisió o
seguiment  per  part  d’un  adult,  potser  el  conflicte  quedi  sense  resoldre  o  s’agreugi
(Fiorenza i Nardone, 2004).

També  parlar  freqüentment  del  problema,  és  una  solució  intentada  si,  per
exemple,  contínuament  es  parla  d’un  nin  conflictiu  pel  simple  fet  d’explicar  el
problema, no per cercar una solució. A més a més, pot arribar a donar-se amb molta
freqüència  l’Efecte  Pigmalió (Rosenthal  i  Jacobson,  1980)  de  la  profecia  que  es
compleix a partir de posar una etiqueta al nin, en el nostre cas, “d’agressor”, o de nin
“conflictiu”. Aquest efecte pot fer que l’etiqueta que es posa al nin no només canviï la
creença  i les expectatives d’aquells que l’envolten (que esperaran que sigui conflictiu,
etc.) sinó que també canviaran la seva manera de comportar-se i això afectarà també al
comportament  de  l’al·lot.  D'aquesta  profecia  que  es  compleix  podem  trobar-ne
referències en l’àmbit del rendiment acadèmic (Sala i Riera, 2015).

D’altra  banda, canviar a l’al·lot  d’escola (ja sigui aquell  que fa de víctima o
agressor) també podria ser una solució intentada ja que s’actua sense donar solució al
problema i, a més, l’al·lot que és canviat de centre pot sentir que ha hagut d’abandonar,
que no ha estat capaç de resoldre la situació i això pot esdevenir en problemes de baixa
autoestima en el futur per aquest sentiment d’incapacitat. Per descomptat, si expulsem a
un al·lot considerat conflictiu perquè no sap relacionar-se amb els altres alumnes, hem



de pensar que fora del context escolar, a ca seva castigat, sense la interacció amb altres
al·lots, difícilment aprendrà estratègies per a relacionar-se. 

La  sobreprotecció per  part  dels  pares en conflictes  que es donen a l’escola
també pot dificultar la resolució de la disputa, ja que pot posar impediments a l’actuació
per part del centre. Aquesta sobreprotecció que ve de l’adult debilita a l’al·lot ja que
com deixa d’aprendre estratègies d’afrontament per sí mateix,  això encara el fa més
vulnerable de cara els altres companys. 

Pel que fa als intents de solució dels adults, dirigits només a la persona que rep
l’agressió, trobem important destacar quan se li diu al nin què ha de fer o se li dóna
protecció amb el  doble missatge de “et protegesc perquè t’estim” però també, i d’una
manera  més  subtil,  “et  protegesc perquè tu  sol  no ets  capaç  d’afrontar  la  situació”.
També és freqüent actuar en el lloc de la “víctima” com, per exemple, quan el pare parla
directament  amb  l’agressor,  o  inclús  es  pot  arribar  a  denunciar  a  l’altra  part  del
conflicte: a l’escola, a la família o a l’al·lot, segons la percepció que tengui cadascú vers
la situació que s’hagi generat. 

El grup també hi juga un paper important amb els seus intents de solucionar el
problema d’una manera disfuncional que, sota la sensació de base que sol haver-hi (la
por), pot veure’s incapaç d’actuar per aturar la baralla i no posa límits en el conflicte
que presencia,  mostrant-se’n passiu. Aquesta és una de les solucions intentades més
freqüents per part del grup: la no-actuació vers el conflicte. No entren en la discussió, de
vegades,  per aquesta  por de no ser víctima també de l’agressió,  creant-se en alguns
casos,  una  mena  de  complicitat  encoberta  amb  l’agressor  ja  que  el  fet  que  hi  hagi
conflictes dins el grup sempre amb els mateixos protagonistes, pot servir a la resta per a
desviar l’atenció de la seva pròpia situació. A més a més, de vegades el grup obté un
benefici secundari, ja que s’usa la figura de l’agressor com a  cap de turc  on recauen
totes les culpes i el grup es renta les mans. En aquest sentit, si el grup no intervé, els
alumnes conflictius cada vegada s’hi tornen més, i allò que va començar essent un petit
conflicte, si una de les dues parts del conflicte es troba en desigualtat respecte de l’altre
alumne i l’al·lot es comença a aïllar, com s’ha comentat abans, pot esdevenir un cas d’
assetjament escolar.

D’altra banda, si ens centrem en les solucions intentades de la persona que en un
conflicte determinat rep l’agressió com a “víctima”, trobarem alguns comportaments
que  se  solen  posar  en  pràctica  d’una  manera  reiterada  i  rígida  sense  obtenir  bons
resultats i on també s’haurà d’intervenir. Per exemple, pot ser que la persona se senti
incapaç de defensar-se i es bloquegi quan està essent agredida o que cerqui la protecció
de l’adult, que pot donar lloc al doble missatge de què s’ha parlat abans i que l’agressor
el vegi encara més dèbil. Aquesta recerca de la protecció de l’adult o de demanar ajuda
en general pot aparèixer sota la sensació de base de la por, donant lloc a la contradicció
que, quan rebi l’ajuda, se sentirà més segur en un primer moment, però a la llarga, quan
més ajuda rebi, més dificultats tendrà per aturar les agressions o dels altres tot sol i això
pot alimentar el comportament de l’altre. Veiem que la manera d’actuar de la “víctima”
quan no es defensa, en algunes ocasions, pot augmentar la sensació de poder de l’altre i
l’agressivitat, donant lloc a aquella situació que s’expressa amb la frase “la víctima fa al
botxí”. És per això que en ocasions s’ha d’anar alerta per tal que la persona no s’aïlli de
la resta del grup, (que seria una altra solució intentada) i podria esdevenir un problema
major.



Pel que fa a l’”agressor” del conflicte o aquell que l’inicia (recordem que no té
perquè  ser  sempre  el  mateix  alumne),  la  seva  solució  intentada  per  a  resoldre  les
baralles o enfrontaments, és la pròpia agressivitat que descarrega sobre un altre al·lot.
És important  recordar  que, aquesta  agressivitat  manifestada,  en moltes  ocasions,  pot
amagar un problema de base encobert. Per altra banda, no oblidem que moltes vegades
aquests nins obtenen beneficis secundaris dels conflictes com evitar fer tasques d’estudi
si el treuen de l’aula, o cridar l’atenció del professor o d’altres alumnes que el veuen
amb poder.  

Estratègies d’intervenció 

És desitjable iniciar la intervenció de manera indirecta involucrant a tot el grup
classe que també ens servirà per a solucionar o inclús prevenir altres conflictes  que
puguin sorgir en el futur. En aquests casos, hi ha estratègies que es poden aplicar sense
haver  d’assenyalar  a  cap  al·lot  en  particular.  Així  s’evita  reforçar  el  seu  rol  en  el
conflicte i es mostren valors per a tots: es “vacuna” al grup. Algunes estratègies que
podem trobar per a posar en pràctica a nivell d’aula són el que hem anomenat: el racó
dels conflictes i la disputa programada (Selekmann, 2009) o púlpit (Muriana, Pettenò i
Verbitz, 2009). A la primera,  es crea un lloc dins l’aula en el que es puguin anar a
resoldre  els  conflictes,  perquè  quan  hi  hagi  hagut  alguna  discussió,  les  persones
implicades  es  podran  ubicar  en aquest  espai  per  a  resoldre  les  seves  discrepàncies.
Aquesta estratègia ens pot parèixer com un temps fora, però recordem que el temps fora
és una eina que s’empra davant un mal comportament del nin, on se’l treu del lloc on es
dóna el mal comportament i se’l porta a un altre sense estímuls amb els quals entretenir-
se. Amb el racó dels conflictes  no se cerca castigar al nin o nins (de fet, quan se'ls hi
mana s’ha de fer com una cosa positiva per a ells, no com un càstig) sinó que se cerca
l’efecte paradoxal que comporta l’estratègia, ja que ens trobem que quan arriben al racó,
la discussió, habitualment, ja ha acabat. L'efecte de l'estratègia rau en que la indicació
d'anar al racó a expressar el conflicte trenca tota espontaneïtat i introdueix condicions
d'espai i demora que permeten disminuir l'expressió impulsiva i carregada de ràbia, de
manera que, sovint, el conflicte ja no s'expressa o si es fa és d'una forma voluntària i per
tant controlada per part dels alumnes. Quan no s'expressa el conflicte, tot i la indicació
de la possibilitat de fer-ho en aquell lloc determinat, es fa mitjançant l'autocontrol dels
nins  i  no  per  part  d'un  control  extern  de  l'adult,  de  manera  que  es  genera  una
aprenentatge progressiu a l'hora de gestionar les seves emocions i conflictes. Situem als
alumnes en una situació de doble vincle (Bateson, 1976), fan un canvi tan si manifesten
el conflicte com si no.

L'estratègia de la  disputa programada que descriu Selekmann i aplica a nivell
familiar, la podem adaptar al context de l'aula. Consisteix en programar, com el seu nom
indica, la disputa per torns d'intervenció i temps assignat a cada implicat. Una vegada
més, es dóna l'efecte paradoxal de manera que cessa la ràbia i la pèrdua de control per
passar a gestionar la situació establint uns patrons de comunicació adequats propicis per
a trobar solucions alternatives. En el  púlpit, utilitzat també en l'entorn familiar, també
s'indica a la persona o persones que manifesten queixes i retrets, que puguin expressar-
ho dempeus o en una tarima (com si estiguessin damunt d'un púlpit) quan el mestre o
professor li indiqui. També aquí en introduir elements de lloc i indicació per part de
l'adult es trenca l'espontaneïtat i permet l'expressió, si es dóna, d'una forma adequada. 



Així mateix,  aquestes estratègies poden convergir ideant  un racó on es pugui
anar a expressar el conflicte i que aquest s'utilitzi també com a disputa programada o
púlpit quan es requereixi una comunicació i recerca de consens més enllà de l'expressió
d'agressivitat. Autors com na Carme Boqué (2002) refereixen el racó boca-orella com a
un espai de resolució de conflictes on s'hi troba la imatge d'una boca i la d'una orella
indicant el torn de paraula, assimilant-se a la idea de la disputa programada. 

 Així mateix, també es pot disposar d'una bústia a l'aula on els al·lots puguin
introduir  per  escrit  les  seves  queixes  o  opinions  respecte  un  conflicte,  de  manera
anònima.  De  nou,  permet  generar  l'efecte  paradoxal  i  canalitzador  de  la  ràbia  o
l'agressivitat, d'una manera controlada i legitimada pel mestre/professor, com el  púlpit,
però garantint l'anonimat. Al mateix temps, permet poder detectar situacions que l'adult
no presencia i poden ser preventives de cara a un possible assetjament escolar.  

No obstant això, sovint, la resolució de conflictes pot requerir a més un procés
de mediació escolar.  La mediació contribueix  a regular la convivència en el  centre
desenvolupant  actituds  i  habilitats  relacionals  positives,  prevenint  la  violència,
intervenint  constructivament  enfront  dels  conflictes  i  propiciant  la  reparació
responsable i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes (Boqué,
2002). No és objectiu del present article l'abordatge de la mediació escolar però n'hem
volgut fer un apunt ja que trobem de gran utilitat la seva aplicació a nivell de centres
educatius  (Institut  per  la  Convivència  i  l'Éxit  Escolar.  Govern  de  les  Illes  Balears,
2013). 

Altres estratègies que es poden aportar al grup-classe des dels models de teràpia
breu  són  el  rol  d'observador i  el rol  de  defensor  (Balbi,  i  Artin,  2009).  El  rol
d'observador consisteix en crear el càrrec d'observador de conflictes: es tracta d'un o
més alumnes que tenen la  funció de “vigilar”  si  es donen disputes  entre companys.
L'efecte que es persegueix, no és només que aquests alumnes comuniquin al professorat
situacions  que  ells  no  presencien,  sinó  també  que  amb  la  sola  presència  d'aquests
“vigilants” la reducció dels conflictes ja es fa notable. Ha de ser un càrrec rotatori, és
més equilibrat si el duen a terme dos alumnes simultàniament i que hagin de dur una
insígnia que els identifiqui. Quan aquest càrrec l'ocupen alumnes que habitualment són
generadors  de  conflictes  els  situem en  una  posició  de  doble  vincle ja  que  si  estan
observant els conflictes, probablement no els puguin generar i si els generen, llavors els
hauran d’explicar.

El rol de defensor fa referència a també crear aquest càrrec però en alumnes de
cursos superiors que farien la funció d'ajudar a al·lots més petits que puguin requerir
suport per a gestionar els conflictes. Aquest rol, per damunt de tot,  genera un efecte
dissuasiu a alumnes que puguin agredir i protegeix a alumnes que puguin ser assetjats,
amb la seva presència, evitant que quedin aïllats i així no siguin més vulnerables. 

El rol d'observador té un caràcter més preventiu i educatiu, de manera que pot
utilitzar-se d'una forma més generalitzada.  El  rol de defensor pot ser d'utilitat  per a
situacions  específiques quan se sospita de que possibles conflictes puguin tornar en una
situació d'assetjament escolar, i la seva aplicació ja requereix d'una major implicació del
centre educatiu, no només d'un grup en particular. 

Relacionat amb aquests càrrecs, i tornant al concepte de mediació escolar, també
trobem els  rols de mediadors  que poden ser duts a terme per alumnes. És convenient



que aquests mediadors passin per un cert entrenament previ i formin part d'un servei de
mediació més ampli, a diferència dels altres rols descrits. 

El  més  important  en  la  utilització  d'aquests  rols  es  tracta  del  fet  d'evitar  la
intervenció  directa  per  part  de  l'adult,  bloquejant  així  les  solucions  intentades  ja
esmentades  relacionades  amb  l'assumpció  de  responsabilitat  i  l'aprenentatge  en  la
resolució de conflictes que els alumnes han de fer.  

A banda de  les  estratègies  d'intervenció  especifiques  descrites,  és  interessant
poder conèixer i aplicar programes educatius a tot el grup tan de manera preventiva com
a mode d'intervenció amb l'objectiu de millorar la convivència escolar. En aquest sentit,
volem assenyalar les Pràctiques Restauratives com a recurs important per als centres
educatius  (Institut  per  la  Convivència  i  l'Èxit  Escolar.  Govern  de  les  Illes  Balears,
2013).

En el mateix nivell d'intervenció és de vital importància que els adults implicats
d'alguna manera en el conflicte també adoptin una línia d'actuació determinada. Sovint,
el  comportament  dels  mestres  i  dels  pares, amb  la  millor  intenció,  pot  mantenir  el
problema o fins i tot agreujar-lo. Des del centre, hem d'evitar que els pares intervinguin
en excés o pel seu propi compte, per tant, és important que el centre es mostri receptiu a
les demandes dels pares, i els mantingui informats de totes les actuacions i mesures que
es prenen per a donar seguretat als seus fills, amb un canal de comunicació sempre obert
i periòdic. Hem de fomentar l’aliança família-escola pel bé dels alumnes agraint sempre
la col·laboració dels pares per aconseguir que recolzin les decisions del centre. També
hem d’evitar posar-nos en el paper de jutges dels conflictes, ni culpabilitzar a cap part
del conflicte per a no fomentar que hi hagi una actitud de no col·laboració per part dels
pares.  Haurem d’aplicar mesures disciplinàries que contempli el centre (amb el suport
del  pares)  i  de  manera  unificada  entre  mestres/professors  i  equip  directiu  quan  es
requereixi per evitar que es pugui convertir en un conflicte entre un adult en particular i
un  alumne,  generant  una  escalada  simètrica  que  incrementi  el  problema  enlloc  de
resoldre'l, és a dir, que la mesura esdevingui una solució intentada. 

Per part dels pares és important que donin suport a les mesures que adopti el
centre oferint la seva col·laboració i aportant informació i suggerències consensuades
amb l'escola que facilitin la resolució dels conflictes entre els al·lots. 

A  banda  de  la  intervenció  descrita  a  nivell  grupal  podem  trobar  necessari
intervenir de manera directa entre dos o més alumnes en particular. Les estratègies ja
descrites com la disputa programada, el púlpit i el rol d'observador, que es s'ha plantejat
utilitzar de manera genèrica amb el grup, poden ser també empleades de manera més
específica amb els  alumnes implicats.  Així mateix,  també  podem utilitzar  una altra
estratègia anomenada l'atenció oculta  (Fiorenza, 2004) on el mestre dóna un missatge
positiu o petit regal a un dels alumnes de part de l’altre encara que no hagi estat així. Per
exemple, podem dir a un nin que la nina amb qui s’ha enfadat ens ha dit que creu que ell
és  un  nin  molt  bo  en  matemàtiques,  però  que  ens  ho  ha  dit  com un  secret  i  que
s’empegueiria molt si sabés que li hem dit i, que si li demana, segur que ho negarà.
D’aquesta manera, es canvien les expectatives que tenen entre ells de manera que farà
que canviï l’actitud entre ells quan hagin d'interactuar, i a partir d’aquí poden començar
a donar-se poc a poc intercanvis positius fent créixer la seva relació. 

Seguint amb la intervenció, si el que s'ha fet fins ara no ha estat suficient, poden
adoptar-se estratègies ja més directives encara, però subtils i encobertes, dirigides a un



alumne  en  particular  que  presenta  conductes  d'hostilitat  i/o  agressivitat  que generen
conflictes  amb  els  companys.  Una  d'elles  és  donar  un  càrrec  important a  aquests
alumnes perquè no tenguin la necessitat de cridar l’atenció mitjançant la provocació de
situacions  conflictives  (Rodríguez,  i  Ballester,  2001).  En  casos  d'aquest  tipus  on
l’alumne mostra com a sensació de base principal la ràbia, una altra estratègia que es pot
aplicar és el diari de la ràbia (Milanese i Mordazzi, 2008) on l’al·lot ha d’escriure cada
dia aquelles coses que li fan més ràbia. D’aquesta manera, pot expressar i canalitzar la
seva ràbia en un context adequat, fer-la fluir, i això ajudarà a que no senti la necessitat
de  mostrar-la  contra  els  altres  companys.  Així  mateix,  s'acaba  obtenint  un  efecte
paradoxal, en el qual una vegada esgotada la ràbia comenen a sorgir pensaments més
positius. 

Amb al·lots més petits, també podem utilitzar l'estratègia de la  prescripció paradoxal
del comportament a corregir  (Fiorenza i Nardone, 2004)  en la qual diem al nin que
durant  un  temps  determinat  per  nosaltres  i/o  en  un  lloc  indicat  manifesti  el
comportament que volem extingir, essent aquest l'expressió inapropiada de la ràbia, com
ara conductes d'explosió i  falta d'autocontrol. Amb aquesta argumentació aconseguirem
posar-lo  en  una  situació  de  doble  vincle:  si  decideix  fer  allò  que  li  ha  demanat  el
professor, es romp l'espontaneïtat de les conductes que manifesta i passa a ser controlat
per  l'adult,  i  si  decideix  no  fer-ho,  haurà  controlat  ell  mateix  les  seves  actuacions.
Ambdues decisions aconseguiran desfer la conducta disfuncional.

En darrer lloc, podem trobar-nos en el cas d'haver d'intervenir en algun alumne
en  particular  que  hagi  estat  “víctima”  d'una  situació  conflictiva.  No  obstant  això,
principalment en aquest cas, com també en el darrer, no seria el tipus d'intervenció a
escollir en primera instància. Consideram recomanable que la intervenció també sigui el
mínima necessària i que ens eviti els propis efectes contraproduents que pot tenir per un
al·lot  que  es  prenguin  mesures,  encara  que  d'ajuda,  dirigides  exclusivament  a  ell.
Aquestes mesures solen córrer el risc de generar una certa estigmatització cap a ells
mateixos i cap a la visió que tindran els companys d'ells que no afavorirà la integració
social i les interaccions normalitzades i adaptatives. En línies generals l'actuació anirà
dirigida a evitar dir-li què ha de fer, per enfortir la confiança en els seus recursos i no
predisposar-lo a actuar d'una manera que, per ventura, no es veu capaç i per tant avocar-
lo  encara  més  a  la  sensació  de  fracàs  i  frustració.  Hem  d'evitar  intervenir  també
indicant-los obertament a ell o als companys que es relacionin. Serà important observar-
lo,  mantenir  una actitud receptiva i d'escolta  cap a ell  i  sobretot  evitar-li  l'aïllament
social.  En aquest sentit,  les  estratègies  que s'han plantejat  ja com l'atenció oculta o
l'efecte que té l'assignació del rol d'observador o de defensor en companys seus seria el
més indicat. Si tot i així ens trobam amb un al·lot que li resulta especialment difícil
afrontar situacions socials relacionades amb les vivències que ha tingut o té en aquest
pla, podem utilitzar la Tècnica del com si (Nardone i Watzlawick, 1992). Es tractaria de
demanar-li què faria, què pensaria, com es sentiria... de manera diferent si el problema
no existís (o no hagués existit  mai,  en cas de que ja s'hagi resolt)  i  que es plantegi
aquesta pregunta diàriament durant un període d'una o dues setmanes, procurant obtenir
respostes diferents. Així mateix, de les coses que pensi n'haurà de portar a terme una, la
més  petita,  la  més  fàcil  de  realitzar.  Aquesta  tècnica  permet  que  l'al·lot  recuperi
progressivament un mode normalitzat de comportar-se socialment però evitant indicar-li
el propi adult com ho ha de fer sinó propiciant que sorgeixin petites passes projectades
al futur i sota la seva iniciativa.



Conclusions

En el present article hem volgut deixar palès com el conflicte, en sí mateix, no és una
problemàtica,  és  més,  la  seva  aparició  pot  ser  beneficiosa  per  al  creixement  de
l'individu.  El  que  sí  pot  esdevenir  un  problema  que  requereixi  una  intervenció
específica  és  la  manera  d'afrontar-lo;  quan aquesta  és  disfuncional,  no permetent  la
resolució del mateix,  i  inclús,  empitjorant-lo,  ens trobam davant del que s'ha definit
com a solucions intentades. La intervenció des de l'enfocament de la teràpia breu pretén
bloquejar aquestes solucions intentades de les diferents persones implicades directa o
indirectament.  En  la  temàtica  que  ens  ocupa,  per  part  dels  adults  fan  referència  a
intervenir  enlloc  dels  al·lots,  castigar-los  de  manera  reiterada  o  ignorar  els
enfrontaments,  fonamentalment.  Per  altra  banda,  també  el  grup  adopta  solucions
intentades que agreugen la situació, com ara la no-actuació, i també els propis al·lots
implicats  en  el  conflicte.  Hem proposat  estratègies  que  van  dirigides  a  interrompre
aquests  intents  fallits  i  a  obrir  un  ventall  més  ampli  d'actuacions  que  esdevinguin
solucions  funcionals,  algunes  dirigides  a  canalitzar  i/o  fomentar  l'autocontrol  de
l'agressivitat  i  la  ràbia,  a  fer  sorgir  interaccions  assertives  i  d'altres  a  mobilitzar  de
manera legítima les actuacions del grup-classe per aconseguir un canvi qualitatiu dins
del sistema. Pensam que la gestió dels conflictes als centres educatius encara és una
assignatura pendent, però cada vegada més ens trobam amb  inquietuds i aportacions
cap a aquest tema i veiem com hi ha centres on ja s'implanta globalment una manera
d'abordar-los amb eficàcia. 
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