PROPOSTA I PRESSUPOST

CERCLES DE
DIÀLEG A L'AULA

ESPAI CONEIX

QUÈ OFERIM?
Un pla de treball concret i a mida
basat en FIAS per a poder millorar les
relacions de la teva comunitat.
Compartirm amb tu i engeguem
màquines per a aportar en que
necessites.
COM HO FEM?
Assoliment de la transformació amb
la metodologia FIAS: Facilitació,
Interveció, Acompanyament/
Assessorament i Seguiment.
QUI SOM?
Un equip de professionals amb
experiència, propers, creatius i amb
ganes de seguir sumant a la xarxa
comunitària a través de la gestió
integral de conflictes i promoció de la
convivència.
PER QUÈ NOSALTRES?
Pels nostres valors de transparència,
resolució, realització, flexibilitat i
adaptabilitat donant caliu per
assegurar l'impacte social requeri

Cooperativa d'iniciativa social, amb
passat associatiu, que aposta per
al transformació comunitària a
través del lema PENSAR, FER I
SENTIR.
Després
del
nostre
recorregut associatiu arribem a la
constitució com a cooperativa.

LA NOSTRA MIRADA
DE LA CONVIVÈNCIA
Les pràctiques restauratives són una ciència social emergent que
aposta per la gestió integral de conflictes (prevenció, provenció i
resolució) amb la mirada posada en la transformació comunitària dels
mateixos. La manera d'entendre i atendre les relacions és la clau, cuidar
les relacions tenint en compte la reparació dels danys inter-personals ens
permet apostar per la restauració de la seguretat comunitària entesa
com a espai de co-responsabilitat en el qual, totes les persones - per tant,
totes les veus- poden aportar.
Des del punt de vista de tranquil·litat i benestar com a fita compartida
per tota la comunitat educativa, apostem per crear una proposta
pensada des de la proacció comunitària. I com poder fer-ho? A través de
les pràctiques restauratives com a recurs per a poder compartir, entre
altres:
Pors i anhels del professorat.
Enfortir relacions interpersonals sanes entre l'alumnat.
Així doncs, la proposta que facilitem respon a la gestió no punitiva ni
rehabilitdora per a donar espai efectiu a la comunitat educativa i és que
podem pensar la línia comunitària des del Com em relaciono amb l'altra
persona.

APOSTEM PER LES
PRÀCTIQUES
RESTAURATIVES

Les pràctiques restauratives es basen en el fonament que les
persones poden fer canvis positius quan se les té presents,
quan es fan i es pensen accions pensant amb elles i no per
elles.
Les pràctiques restauratives tenen una visió apreciativa del que
passa que ens permet poder prevenir o resoldre conflictes
tenint en compte allò que funciona i així, no caure en allò que
ens molesta i ens genera malestar.
Les pràctiques restauratives en els centres educatius són una
eina alternativa per a poder gestionar els conflictes de manera
pacífica, dialogada i participativa .Permeten compartir allò que
es vol transformar en un espai segur i equitatiu que promou la
corresponsabilitat en la gestió de la convivència.
Les pràctiques restauratives són:
Oportunitat per a escoltar i ser escoltat.
Espai segur i de confiança davant i amb el grup classe
(comunitat)
Promouen la responsabilitat en la gestió del conflicte.
La resolució és col·lectiva
Creació de connexions afectives.

LA NOSTRA PROPOSTA

CERCLE DE DIÀLEG
Les pràctiques restauratives inclouen
diversitat de metodologies que són
aplicables segons la situació a tractar.
Els cercles de diàleg, pensant en el grup
classe, consisteix a reunir l'alumnat en
cercle amb la intenció de:
Compartir des de la igualtat
Escoltar i ser escoltats
Generar un espai segur
confiança

i

de

Essent tot el procés acompanyat per
una persona facilitadora.
Els cercles de diàleg tenen com a
objectiu:
Afavorir la connexió entre els
participants
Potenciar la cohesió de grup
Crear comunitat
Resoldre aspectes d'aula de baixa
intensitat.
En el cas que parlem de conflictes
oberts, apostaríem per la realització
d'una reunió restaurativa.

Des
d'Espai
Coneix,
abans de tancar la
metodologia a aplicar
dins el marc de les
pràctiques restauratives,
ens agradrà tenir una
entrevista prèvia amb la
persona referent del
centre educatiu per a fer
una
valoració
més
acurada d'allò que es vol
tractar.

