
Cercles de diàleg 
 

Tècniques i habilitats per a la resolució de confli ctes 
Visió positiva de la comunicació i el conflicte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMAT 
Taller    
 
PROGRAMA 
Servei de Mediació Ciutadana.  
 
DESTINATARIS 
Claustre i professorat de les escoles i monitors i monitores de menjador. 
 
CALENDARI 
A acordar amb el centre. 
 
DURADA PREVISTA 
Una sessió d’una hora i mitja per grup.  
 
OBJECTIUS:   

1. Facilitar eines i estratègies de gestió positiva del conflicte dins del centre 
educatiu. 

2. Millorar les capacitats d’autogestió de situacions de conflicte. 
3. Fomentar la participació de tot l’alumnat i el tracte en igualtat. 
4. Reflexionar sobre valors com l’empatia, la responsabilitat, 

l’autoconfiança i l’aprenentatge mutu. 
5. Incidir en la importància del vincle, la cohesió del grup classe i amb el 

professorat. 
6. Incidir en els beneficis de la mediació en el context educatiu.  

 
LLOC DE REALITZACIÓ 
A les aules de les escoles.  
 
RECURSOS  
Humans: Mediadors del Servei de Mediació Ciutadana de Montornès del Vallès. 
Econòmics: gratuït. 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ I METODOLOGIA: 



Es proposa una explicació teòrica sobre què són els cercles de diàleg i quina 
utilitat poden tenir a l’àmbit escolar. Els cercles de diàleg són una pràctica 
restaurativa que permeten gestionar conflictes amb la implicació de les parts. 
Vetlla per la igualtat de tots els integrants del grup, facilita ser escoltat i 
escoltar, la responsabilitat és compartida en la cerca de la solució i facilita la 
restauració de la convivència mitjançant el restabliment dels vincles afectius. 
I posteriorment es combinarà la sessió amb dinàmiques vivencials i la 
realització d’un cercle de diàleg amb els i les participants. 
OBSERVACIONS: 
Els continguts i nivell d’aprofundiment es poden adaptar en funció del projecte 
educatiu i les necessitats de cada centre. 
INFORMACIÓ: 
La data i hora de les jornades s’acorden amb les escoles. 
 
Més informació:  
Telèfon 93.568.81.27 
smc@montornes.cat 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/serveis/mediacio-
ciutadana/servei-de-mediacio-ciutadana-smc 
 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 
 
 
 
 


