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TALLER DE PREVENCIÓ DE CONFLICTES PER A 
INFANTS I JOVES 

Pràctica de diàleg i decisió per consens 

En base a les experiències dutes a terme, totes elles esperançadorament satisfactòries, 

considerem d’alt interès aquest taller de diàleg i consens. Actua a uns nivells profunds 

de la persona i del grup, que transformen fondament el psiquisme i l’actitud de l’infant 

o jove, vers una predisposició al diàleg, al respecte, a la responsabilitat i a la concòrdia 

en relació als altres: vivenciar els valors deixa empremta. 

La combinació de teoria i pràctica comporta una major fixació d’aquests valors, que 

contraresten la gran quantitat de valors de signe contrari rebuts a diari per múltiples 

canals socials (individualisme, consumisme, competitivitat, etc.) 

   ofereix aquest taller a dos nivells: 

a) Perquè el puguin aplicar directament els professors, tutors i monitors com 

una eina permanent per prevenir o resoldre conflictes i per prendre decisions 

col·lectives. 

b) Sol·licitant que l’imparteixin els formadors de Germanies i/o sol·licitant 

formació als impartidors. 

 

1. Objectius del Taller____________________________ 

1) Ensenyar als infants i joves des de la pràctica l’art del diàleg en petits grups per 

acordar coses conjuntament. 

2) Descobrir a través de la vivència la dimensió col·lectiva de la comunitat. 

3) Prevenir l’aparició de conflictes mitjançant el diàleg i la presa de decisions conjunta 

4) Resoldre els conflictes ja apareguts des del diàleg cordial 

5) Aprendre a escoltar, a parlar i a decidir en grup de manera àgil i de manera que 

intervinguin tots els nens equilibradament, des de la maduresa de cadascú. 

6) Descobrir des de la vivència què és el consens i la concòrdia, i la seva naturalesa 

profunda, així com que “si ens posem d’acord, tots hi guanyem molt més, estem més 

units i ens sentim millor i més plens”. 

7) Preparar els nens per a la seva participació en una futura democràcia participativa. 

8) Descobrir la grandesa i plenitud dels valors de la cordialitat, del diàleg, d’escoltar 

als altres, de l’acceptació de les diferències com a enriquiment, de l’arrelament, de la 

defensa de l’interès comú en equilibri amb el particular i de la força del consens 

veritable com a voluntat col·lectiva acceptada de grat per tots. 

Aquest taller tant val per escoles, com per instituts, esplais, escoltes o altres col·lectius 

d’infants, nois i noies. 
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2. Esquema gràfic del procés________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Fases del taller   (explicació del gràfic anterior)__________ 

1) Escollir un tema d’interès comú que permeti una presa de decisió 

2) Configurar un Consell o Comissió Informativa formada pels implicats i els més 

entesos en el tema (alumnes de la classe o de diverses classes, professorat, etc., segons 

la temàtica) per preparar la informació i les diferents propostes de partida sobre el 

tema a tractar.  La informació i propostes poden preparar-se en un simple document 

(gràfic, visual, sintètic i atractiu) o també es poden complementar amb diferents 

formats, segons la disponibilitat de temps i recursos, com exposicions, murals, 

xerrades, etc. 

3) Introducció verbal, per part de l’impartidor, als conceptes i valors bàsics sobre 

diàleg, consens, etc. (vegeu annex). 

CONSELL TÈCNIC: 
preparació de la 

informació i propostes 
sobre el tema a tractar 

SESSIÓ 
INFORMATIVA 
GENERAL A LA 

CLASSE 

1:  Components: 
implicats i 
entesos 

 en el tema, 
delegats, 

2: Informació 
de partida 
explicada 

pels qui l’han 
preparat 

3:  Diàleg i 
consens  en 

assemblees de 5-7 
membres màx., 

segons el 

4: Diàleg i consens 
general  dels 

portaveus de les 
assemblees 
menors: 

ASSEMBLEA DE LA 
CLASSE 
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4) Explicació general de la informació i propostes de partida al conjunt de la classe 

o grup, normalment per part dels equips que l’han preparat: problemàtica o 

introducció al tema a decidir, pros i contres de cada opció possible, etc.  Es donarà un 

full amb la informació a cada grup o bé es dirà als participants que prenguin nota de 

la informació donada. 

5) Grups o assemblees deliberatives: 

a. Els nens s’agrupen en assemblees de 5-7 membres com a molt, sota el criteri de 

veïnatge del seu lloc de residència (per carrers, o barris, o municipis,...) 

b. Abans de començar, el professor llegirà i comentarà els Principis del Consens 

(indicats al final; se’n pot donar còpia a cadascú perquè ho tinguin). 

c. Cada assemblea nomena el seu conductor i el portaveu i que anotarà els 

consensos de la seva assemblea, donant-li prou confiança i marge perquè a 

l’Assemblea de portaveus de la classe miri d’arribar al consens amb els altres. 

d. Diàleg a les assemblees: El professor indica el temps disponible per a que cada 

assemblea faci les seves propostes consensuades, el conductor donarà torn de 

paraula correlatiu a tots, amb un temps limitat per cadascú; i després donarà nous 

torns de paraula a qui la demani. El portaveu anirà anotant els acords consensuats 

per tots, i també les discrepàncies no resoltes, perquè també s’hi reflecteixin les 

minories. 

e. Finalment, el portaveu (també anomenat enllaç) de cada assemblea configura 

l’Assemblea de Portaveus la classe o grup. Aplicant de nou el mateix mètode, per 

torn de paraula correlatiu i amb un conductor, que pot ser el tutor del taller o un 

alumne, cadascú dirà les propostes de la seva respectiva assemblea, i la resta de 

portaveus dirà si les accepta (no en nom propi, sinó en base als acords del grup que 

representa), per buscar el consens final de tota la classe.  La resta de la classe observa 

els seus representants sense intervenir. 

f. Si els acords finals difereixen molt de la posició inicial d’alguna de les 

assemblees, el seu portaveu la pot convocar de nou (breument) per saber si accepten 

el consens final. 

 

Temes d’abast major (tot un curs, escola, barri,...) 

Si el tema fos d’abast major del d’una classe, hi hauria un següent nivell, amb els 

portaveus escollits per cada classe, on es repetiria el procediment. 



 5 

4. Principis del Consens ____________________________ 

És fonamental llegir-los i comentar-los abans de cada reunió (crea la predisposició 

mental). Preguntar si tothom els ha entès i si accepta participar des d’aquests 

principis. Convé recalcar que, qui no els accepti, és lliure de no participar-hi. 

 

 
 

 

5. Possibles temes a tractar_________________________ 

Es pot decidir, d’aquesta manera 

participativa que busca el consens, sobre 

múltiples temes, tenint en compte que 

no siguin gaire tècnics (sinó més aviat 

triar línies, tendència, prioritats 

generals...) i que la seva decisió 

finalment consensuada (i, per tant, 

decisió col·lectiva) es dugui a terme 

(compromís del professorat). Algunes 

idees. 

Convé formular els temes com una 
pregunta, i sempre recordar que les 
propostes resultants han de ser concretes, realitzables i que depenguin de nosaltres. 

 

1.- Sabrem escoltar 
Quan parlin els companys els escoltarem sense interrompre’ls, mirant 
d’endevinar què ens volen dir; ens posarem a la pell de l’altre. 

2.- Parlarem amb respecte 
No criticarem les persones, malgrat “no ens caiguin bé”; en tot cas, debatrem 
les opinions. Els punts de vista diferents els respectarem perquè ens poden 
enriquir i direm la nostra opinió quan ens donin la paraula amb un to de respecte 
i de cordialitat. 

3.- Serem breus 
Perquè la reunió sigui curta i per respectar el temps dels altres, serem 
puntuals, mirarem que tothom parli però sense allargar-nos gaire. No ens 
enfadarem si ens ho han de recordar. 

4.- Buscarem el consens 
L’objectiu és mirar de posar-nos d’acord, perquè estimem el bé comú per sobre 
del particular, amb propostes acceptades per tots de bon grat, encara que això 
ens suposi de vegades canviar la nostra opinió inicial. 
 



 6 

� Quin tema o temes escollim per decorar la classe, o el local, o per fer un grafiti a 

una paret o mur del centre entre tots? Quins equips de treball fem? Recollir propostes 

de temes i establir prioritats. 

� Quines activitats fer o com decorar la classe o local en una diada festiva. 

� Triar sobre uns determinats continguts optatius d’una assignatura. 

� On anem d’excursió (durant el curs, final de curs, de colònies,...)? Preparar 

prèviament pros i contres de 3 o 4 opcions. 

� Resoldre un conflicte que ha sorgit al grup, a l’escola o centre. 

� Com podem respectar-nos més, evitar que es destrossi el material comú i ser 

més comunitat entre nosaltres? (tema aplicat en diversos cursos amb molt bons resultats) 

� Resoldre un conflicte que ha sorgit al municipi i que els pot afectar, o altres 

temes del lloc on vivim (com volem una plaça, què hi trobem a faltar, com podem fer 

comunitat amb els nostres veïns per conèixer-nos millor i ajudar-nos, etc.) 

� Diàleg i buscar un posicionament comú sobre un tema determinat: de vida, 

filosòfic, de la societat, ecològic (el respecte humà a la natura, el sistema de mobilitat, 

l’estalvi d’energia i d’aigua, què comprem, econòmic, solidari, com conèixer i ajudar a 

integrar-se els nostres immigrants veïns, com salvar la llengua, etc.), sempre des de la 

perspectiva que depengui de nosaltres. 

És molt important transmetre que, si es posen d’acord, hi ha el compromís que allò 
que decideixin es farà. 

 

Durada__________________________________________ 

Recomanable un mínim d’1’5 o 2 hores, si bé es pot 

adaptar a menys temps. A ser possible, la informació 

sobre el tema a tractar s’hauria de preparar 

prèviament, i també l’explicació dels aspectes i valors 

clau. 

 

Alternativa reduïda____________ 

Si no es disposa de prou temps ni de més d’una sessió, la informació i propostes de 

partida es poden fer de manera comprimida a l’inici del taller entre tots: el tutor ho 

explica a tots i ho sintetitza a la pissarra, amb les possibles aportacions generals de qui 

demani la paraula i, tot seguit, es fan les assemblees de diàleg. 

 

Cost del taller__________________________________ 

El cost comprèn, per aquells centres que disposen de pressupost, només el 

desplaçament i el preu/hora estàndard dels formadors. Pels centres i entitats de 

voluntariat, es pot adaptar als recursos disponibles del centre, siguin els que siguin.



 7 

ANNEX 1 

Conceptes i valors clau a explicar prèviament per part 
del tutor o professor___________________________ 

Abans d’iniciar la pràctica, és important fer una breu explicació als nens 

sobre alguns aspectes fonamentals pel diàleg i el consens, que avui no tenim gaire 

presents: 

 La nostra dimensió comunitària o pública 

A part de ser persones individuals, nosaltres pertanyem a diverses comunitats:  

Quines són? 

Unes de tipus territorial, en funció d’on visquem en cada moment de la vida: la nostra 

llar, la comunitat dels nostres veïns, del barri, del municipi, de la comarca, del país, de 

la nació catalana, amb les nacions veïnes i amb totes les nacions del món, 

agermanadament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo 

Família 

Veïns 

Barri 

Municipi 

Comarca 

País 

Nació 

cultural 

Comunitat 

estatal 

Continent 

Món 

Univers, 

natura 
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Amb aquest dibuix podem veure que, si no estem connectats amb la resta, si no hi participem, 

som només un puntet (l’individualisme i l’aïllament), mentre que si participem de totes les 

altres, que també som nosaltres, guanyem molta riquesa, vida, plenitud i força. No podem 

estimar el món sense estimar tots els nivells menors. 

També pertanyem a d’altres grups d’afinitat o funcionals: la classe, les colles d’amics, 

les entitats esportives, culturals, la feina, etc. 

Aquestes comunitats podem dir que són persones col·lectives, amb la seva història, els 

seus membres, la seva voluntat i amb un esperit comú (el sentit d’unió), que només 

existeix quan les persones de cada comunitat estan unides i si s’estimen. 

Cal que estiguin d’acord en les coses bàsiques, encara que tinguin diferències. I per 

poder-ho fer, cal tenir un lloc de trobada molt important que és de tots: la Reunió o 

Assemblea de cada Comunitat.    Pensem-hi un moment: cadascú de nosaltres mirem 

ara de sentir-nos com si fóssim una cèl·lula d’un mateix ésser més gran que és el grup: 

nosaltres en som part. 

 

 El consens 

Sabeu què és? És l’acord al que hem arribat tots sobre un afer que ens afecta a tots (afer 

públic), és la nostra voluntat col·lectiva, comunitària, com si el grup fos una sola 

persona (que és diferent de la suma de vots individuals). Hem de tenir paciència amb 

els que no en sàpiguen i ensenyar-los-en. Per arribar al consens hem de ser flexibles i 

tenir ben presents els principis del consens. 

Com creus que hi guanyes més: si es fa només “la teva” o si es fa allò que acordem 
entre tots? 
 

 El diàleg 

Què fa falta per posar-nos d’acord? 

Només calen dues coses: que ens escoltem, parlant d’un en un (mai dues converses a 

l’hora en una mateixa reunió) i posant-nos en la pell de l’altre per mirar d’entendre’l, i 

tenir la voluntat veritable de posar-nos d’acord. 

No ens hem d’enfadar amb els que no saben escoltar ni dialogar, sinó tenir paciència i 

ensenyar-los-en. 

 

 La democràcia 

Què és més democràtic, posar-nos d’acord (el consens) o votar? 

La classe 

Amics 
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Tant a classe com al nostre municipi o país, és més democràtic el consens, perquè 

quan es vota hi ha guanyadors i perdedors.  Per tant, la democràcia veritable vol dir: 

diàleg + consens. o sigui, que les persones ens hem de trobar de tant en tant per 

ajudar-nos i per mirar de posar-nos d’acord en les coses que ens afecten a tots (el que 

en diem consens sobre les coses públiques), per cadascun dels nivells comunitaris als que 

pertanyem i que hem vist al dibuix anterior. 

 

 L’arrelament 

Què li passa a un arbre sense arrels? I a una persona? 

Què són les arrels per a les persones? (sentir que pertanyem al lloc on som, i que ens 

l’estimem) 

On tenim les arrels les persones? (al cor) 

De qui és el vostre barri? I aquest municipi? És dels que hi viuen però el maltracten i 
no el defensen? (és dels que hi viuen i se l’estimen) 

De qui és Catalunya? (Catalunya i tota la riquesa que té: la natura, la cultura, la història, la 

llengua catalana, etc., és una riquesa de tots nosaltres (a més de la llengua de la nostra família 

si és una altra) si ens l’estimem, si la utilitzem a tot arreu i si la defensem). 

 

Pel bé comú de la classe i, fora de la classe, per poder preservar tot el patrimoni que 

hem rebut dels nostres avantpassats: el medi ambient, la història, les tradicions, la 

cultura, la llengua, etc., ens cal estar ben arrelats allà on visquem a cada moment, que 

vol dir conèixer bé aquest patrimoni per estimar-lo i enriquir-lo amb tot allò bo que 

ens vagi arribant, protegir-lo d’allò dolent, i ensenyar als altres a estimar-lo també, 

perquè és de tots.  Fes-te del color de la terra on siguis. 
 

 El respecte a l’espai públic 

Allò que compartim amb algú altre no és només nostre: és públic, és de tots, i com a 

tal és sagrat: ens cal respectar-lo escrupulosament: no embrutar-lo amb deixalles, amb 

el nostre soroll (música, motors, gossos, crits, parlant pel el mòbil a llocs on hi ha més 

gent,...), amb els nostres fums, i estimar-lo i cuidar-lo tan o millor que la nostra pròpia 

llar. 

Per exemple: la classe, el carrer, el silenci pels nostres veïns, el silenci i material d’una 

biblioteca, silenciar el mòbil i la música quan estiguem a llocs amb altra gent, els estris 

i material de l’escola, la natura, la cultura i la llengua del nostre país, etc. Ens cal 

recordar-ho amablement quan un altre no se n’adoni.  

 

 L’acció no violenta 

Només si estem units, podrem posar-nos d’acord i tenir prou força per defensar el bé 

comú. 

Què faríeu per defensar sense violència alguna cosa de tots que algú està perjudicant? 
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Si a qui correspongui no fa cas del que entre tots haguem acordat per consens pel bé 

comú, no ens hem de deixar perjudicar, sinó que hem de mirar de fer-li entendre que 

s’equivoca, però no amb odi i violència sinó amb amor. Hi ha una manera 

desconeguda de tenir moltíssima força: l’acció no violenta (com han practicat moltes 

persones importants de la història, com Gandhi, Luther King, Jesús de Natzaret, i 

molts d’altres, també al nostre país, com en Lluís Maria Xirinacs, els objectors de 

consciència i molta gent anònima que ajuda als necessitats): primer li direm amb 

cordialitat i l’escoltarem, per si els equivocats som nosaltres, si no ens fa cas, ho 

manifestarem públicament (d’això se’n diu denúncia) i, si encara no canvia, entre tots 

acordarem què fem per deixar de cooperar conjuntament amb qui ens perjudiqui, fins 

fer-lo reaccionar. Sempre actuarem obertament. 
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