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Convivencia I i gestió I de conflictes 
als centres escolars 
l'assessorament psicopedagogic davant el conflicte i la regulació de la convivencia 

S'ha de regular la convivencia als centres 
educatius? 

ualsevol organització formal necessita acor- 
dar i establir un conjunt de normes i proce- 
diments per possibilitar que la seva estruc- 
tura hncioni satisfactoriament (Antúnez 

1997). Els principis i practiques democratics no són in- 
compatibles, més aviat tot al contrari, amb l'establiment 
d'acords que serveixin per regular les relacions entre els 
membres de l'organització. Aixo implica la necessitat de 
regular el funcionament dels organs i els equips o el siste- 
ma de relacions entre les persones que conviuen en els 
centres escolars. 

L'escola és un lloc privilegiat per al desenvolupament 
de l'educació per a la convivencia (ensenyar i aprendre a 
conviure). Ara bé, la convivencia i la seva regulació hau- 
rien de formar part dels objectius educatius i no conside- 
rar-se només com un instrument per aconseguir-ne d'al- 
tres més vinculats amb la instrucció. 

Assolir uns nivells de convivencia i relacions adequa- 
des és una tasca primordial, encara que complexa, que 
duu implícit l'abordatge cooperatiu dels conflictes inter- 
personals que sorgeixen entre els membres de la comuni- 
tat escolar i davant els quals el sistema educatiu no sem- 
bla tenir sempre les respostes més encertades. 

Pot el conflicte utilitzar-se amb una 
finalitat formativa? 

cions i, en ocasions, aixo redunda en benefici del desen- 
volupament d'un grup i que, per tant, no s'ha d'eliminar. 

~- - - 

La concepció interaccionista no tant sols accepta el 
conflicte sinó que l'alimenta. Considera que un grup on 
no hi ha conflictes tendeix a convertir-se en estatic, apa- 
tic i indiferent a la necessitat de canviar i innovar. 

Al nostra entendre, el conflicte no és un concepte ne- 
gatiu ni pejoratiu, sinó que genera pautes d'evolució i de- 
senvolupament. Sense conflicte no pot existir creixement, 
ni progrés. Puig (1997) defineix el conflicte com un sen- 
yal d'alarma que ens indica que és necessari cercar-hi so- 
lucions. Freqüentment, els conflictes són una oportunitat 
de desenvolupament personal, de millora de la conviven- 
cia i d'optimització institucional. 

Hem de superar la concepció que assimila els conflictes 
a problemes o a indisciplina. Els conflictes són inevitables 
en qualsevol organització, per tant, del que es tracta no és 
de com evitar-los, sinó de promoure orientacions per 
afrontar-los cooperativament, de forma que esdevinguin 
una oportunitat per aprendre i un procediment facilitador 
i regulador de la convivencia en els centres escolars. 

Volem remarcar el valor educatiu del conflicte i de la 
necessitat d'aprendre estrategies adequades per tractar el 
conflicte des de perspectives positives, constructives i pa- 
cificadores. 

Per aconseguir aquest objectiu hem de tenir present 
que des que un conflicte es genera fins que es resol 
podem identificar-hi una serie d'etapes, les quals es sinte- 
titzen en el quadre que apareix a continuació. 

A l'hora de gestionar o tractar un conflicte, el centre ETAPA1 ETAPA 11 ETAPA 1 1 1  ETAPA IV 
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ge del conflicte es poden considerar tres concepcions: 
La concepció tradicional, que considera que el con- 

flicte és negatiu i aixo implica eliminar-lo. 
La concepció conductual, que considera que el con- 

flicte és un procés natural en tots els grups i organitza- 
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Pel que fa a les causes que l'originen i el mantenen, des 
d'un enfocament sistemic i interaccionista, s'interpreta 
que el conflicte no es manifesta per una única causa sinó 
que té una naturalesa multicausal, és produit per la inter- 
relació de distints subsistemes i té un sentit de globalitat. 
Aucb obliga a analitzar sistematicament les interrelacions 
o contexts que produirien conflictes: context familiar, con- 
text escolar, trets personals de l'alumne i entorn social. 

També hem de ser conscients que molts de conflictes 
transcendeixen el marc escolar (drogodependencies, mal- 
tractaments, delinqüencia, violencia ...) i hem de reconei- 
xer la limitació de la institució per, amb els seus recursos, 
canalitzar-los adequadament. E n  aquestes situacions es 
fa necessari el concurs d'altres institucions de l'entorn i la 
feina coordinada amb aquestes per complementar les ac- 
tuacions que es duen a terme en el centre escolar. 

U n  altre aspecte que no hem de descuidar és que de 
vegades els conflictes depenen de variables més o manco 
objectives, pero d'altres depenen de percepcions subjecti- 
ves dels implicats; d'aquí la necessitat de recórrer a es- 
trategies, com la de la negociació col.laborativa per ga- 
rantir que la solució a la qual s'arriba satisfaci totes les 
parts en conflicte. 

LA RESOLUCIÓ COOPERATIVA DELS CONFLICTES 

S'articula al voltant de dos moments de vegades coincidents en el temps 
Creació d'un clima escolar apropiat 

autoafirmació personal i autoapreci-autoestima adequada 
cultiu de la confianca mutua 
desenvolupament de les capacitats de compartir sentiments, informació i 
expenencies 
construcció d'un equip que doni suport i seguretat als seus membres 
aprenentatge dels mitjans pera la resolució de conflictes. 

Disseny d'estrategies 
orientació positiva del problema 
definició del problema de forma clara i concreta 
cercar alternatives per solucionar el problema 
analitzar i avaluar cada una d'aquestes alternatives: analitzar-ne els 
avantatges i els inconvenients 
decidir quina és I'alternativa més adequada 
posada en practica de I'opció escollida 
avaluar-ne els resultats. 

Adaptat de Puig (1 995) 

L'assessorament als centres escolars 

No és la nostra intenció, ni te cabuda en aquest article, 
desenvolupar en profunditat els parametres en els quals 
s'inscriu la nostra forma d'entendre l'assessorament, 
(Bassedas 1988; Martín i Solé 1990; Huguet 1993; Mo-  
nereo i Solé 1996) no obstant aixo, assenyalarem alguns 
aspectes fonamentals a tenir en compte en l'assessora- 
ment que es proporciona als centres en la regulació de la 
convivencia. 

Des d'una perspectiva sistemica i contextualitzada la 
intervenció s'ha de centrar en accions de suport a tota la 
comunitat educativa i a tots els subsistemes que la con- 
formen -propostes educatives i curriculars, aspectes or- 

ganitzatius i d'estructura, organs de govern i de coordina- 
ció didactica, professorat, alumnat i distints serveis i su- 
ports dels centres. 

Per avancar cap a una major coherencia de les nostres 
actuacions, les mesures que s'apliquin han d'afectar tot el 
centre i tenir un sentit de globalitat. 

E l  centre esta format per elements personals -siste- 
mes- que s'interrelacionen i la intervenció assessora ha 
de contemplar la interacció entre tots aquests elements 
que configuren l'activitat educativa. Aixo suposa que 
qualsevol mesura que s'hi vulgui aplicar, per ser eficac, 
haura de tenir en compte la implicació de tots aquests i 
exigira analitzar sistematicament totes les interrelacions. 

D'altra banda, l'escola és un sistema obert, contínua- 
ment exposat a les relacions amb altres sistemes (famílies, 
administració, serveis socials, etc.), pero hem de tenir 
present que la intervenció se centra en la institució esco- 
lar i a partir d'aquesta es col.labora amb altres institu- 
cions que incideixen sobre l'alumnat. 



L'actuació s'ha de desenvolupar en un context de 
col.laboració, el psicopedagog col.labora amb el professo- 
rat, i els organs de govern i de coordinació didactica en la 
planificació i desenvolupament curriculars i educatius. 
No assumeix un funció d'expert resolutor que diagnostica 
el problema i prescriu un tractament ni pretén substituir 
el professorat ni la família en les seves funcions. 

L'assessor col.labora amb la institució mitjancant 
l'analisi, sistematització i interpretació dels distints as- 
pectes que incideixen en els processos educatius d'acord 
amb un marc teoric; formula propostes pedagogiques i 
organitzatives adrecades al professorat i a la institució i 
ofereix criteris i instruments que els permetin captar on 
hi ha els problemes, analitzar-los, considerant la interre- 
lació de la seva actuació, arribar a una representació més 
ajustada de la situació i formular conjuntament solucions 
integradores. 

~ m b i t s  i Iínies d'actuació prioritaries 

~ m b i t s  d'actuació 

U n  bon clima relaciona1 amb un baix índex de proble- 
mes i d'indisciplina no resultara d'una acció limitada a un 
sol ambit d'actuació i hi cal un procés d'anys en que s'a- 
frontin els conflictes escolars des d'una dimensió multi- 
causal i amb diferents intervencions (Fernández 1998). 

Ja hem dit abans que la intervenció assessora s'ha de 
centrar en accions de suport a tota la comunitat educativa 
i a tots els subsistemes que la conformen. 

Els ambits d'actuació que, des de la perspectiva de l'as- 
sessorament als centres, consideram són: 

L'organització del centre. L'assessorament s'adrecara 
basicament als organs de govern i coordinació didactica i 
fara especial incidencia sobre l'equip directiu, ja que els 
seus membres exerceixen una funció fonamental a l'hora 
d'impulsar un estil de gestió més o manco participatiu i 
de ser un element de cohesió de l'escola. E n  aquest 
ambit, amb la finalitat de fomentar un adequat sistema 
de relacions i participació en el centre, s'han d'oferir 
orientacions que contemplin els principis basics relatius a 
la participació, corresponsabiiització i col.laboració dels 
diferents sectors de la comunitat educativa, relació amb 
les famílies, pautes per a l'adequat funcionament de tots 
els organs de govern i de coordinació del centre i per a 
l'establiment de vies de comunicació clares i obertes entre 
aquests. 

Aspectes més específics com l'assessorament en els cri- 
teris per a l'elaboració d'horaris, distribució del temps en 
la jornada escolar, ús dels espais, formació d'equips edu- 
catius assignats a un determinat grup, organització dels 
suports o la periodicitat i horaris per a les reunions dels 
distints organs són altres aspectes organitzatius a consi- 
derar en la intervenció assessora. 

L'acció tutorial. Articulada entorn d'un pla d'acció 
tutorial (PAT) que contempli l'atenció individual de l'a- 

lumnat, la tutoria grupal, la coordinació de l'equip educa- 
tiu i el contacte i cooperació amb les farnílies i els recur- 
sos de l'entorn. 

L'existencia d'un PAT que possibiliti el dialeg, nego- 
ciació, comunicació i participació permetra que l'acció 
tutorial contribueixi de forma molt efectiva als objectius 
que ens proposam. 

Psicopedagog i tutors col.laboraran en la planificació 
d'activitats a treballar en el context de la tutoria grupal 
com jornades d'acollida, assemblees de classe, elecció de 
representants, creació de comissions, elaboració de nor- 
mes de classe i analisi de les normes de convivencia del 
centre, formes de participació de l'alumnat en el centre, 
etc., i mitjancant el recurs a determinades tecniques de 
dinamica de grups (assemblea, treball cooperatiu, pluja 
d'idees, comissions de recerca i d'investigació, debats, 
role-playing), activitats de clarificació de valors, dilemes 
morals, habilitats socials i comunicatives, estudi de casos i 
de resolució de conflictes o d'autocontrol, etc. 

D'altra banda, l'entrevista i el seguiment personalitzat 
de l'alumnat són les vies més adequades per tractar con- 
flictes individuals. 

Les propostes educatives i curriculars. Cal incidir 
sobre els processos d'elaboració, seguiment, avaluació i 
revisió dels distints documents institucionals -PEC, 
RRI, PCE, programacions d'area, adaptacions curricu- 
lars, programes específics. 

La intervenció assessora anira adrecada a propiciar 
orientacions per incloure de forma intencionada en 
aquestes propostes els temes relacionats amb el desenvo- 
lupament sociopersonal, temes transversals i continguts 
referits a actituds, valors i normes. 

Els processos de desenvolupament del currículum i la 
interacció social a l'aula. 

E n  el marc de l'aula és on tenen lloc la major part de 
les interaccions entre alumnes i professorat i, com a con- 
seqüencia, on major probabilitat hi ha que apareixin con- 
flictes i/o conductes que posin en perill una convivencia 
pacífica. 

En  aquest ambit s'ha d'incidir en aspectes relatius al 
control i gestió de l'aula que facilitin l'aprenentatge de tot 
l'alumnat i l'opció per un currículum adaptat a les seves 
necessitats i característiques -Atenció a la Diversitat-, 
en la coordinació entre tot el professorat -equip educa- 
tiu- que imparteix classe a un mateix grup i, en determi- 
nats casos, en la capacitació o formació del professorat en 
estrategies per un lideratge efectiu i per descnvolupar ha- 
bilitats socials, comunicatives i de resolució de conflictes. 

Estrategies metodologiques variades, motivadores, que 
possibilitin la interacció cooperativa entre l'alumnat, la 
consideració de les expectatives i l'autoconcepte de l'a- 
lumne en les propostes didactiques i d'estrategies efecti- 
ves de suport i l'atenció individualitzada als alumnes amb 
dificultats d'aprenentatge o més endarrerits (sovint la de- 
satenció per part del professorat es tradueix en indiscipli- 
na o apatia en l'alumnat) fomentaran també un adequat 



clima d'aula que fara més improbable l'aparició de pro- 
blemes de disciplina en aquest ambit. 

En conseqüencia, l'assessorament que el psicopedagog 
presta a la institució educativa s'ha d'estendre a l'equip 
directiu i als organs de govern dels centres i als equips de 
professorat, agrupats en distintes estructures organitzati- 
ves i de füncionament (comissió de coordinació pedago- 
gica, equips de cicle, departaments didactics, equips edu- 
catius, tutors, comissions expressament formades per 
tractar el tema, etc.). 

Actuacions encaminades a la prevenció 

Aniran encaminades a la creació d'un pla educatiu ba- 
sicament preventiu i d'intervenció que tengui per objec- 
tiu la facilitació de la convivencia entre tots els membres 
de la comunitat escolar i promoure orientacions per a la 
resolució de conflictes. 

Entre aquestes actuacions consideram les següents: 
Analitzar les actuacions del centre que puguin afectar 

l'aparició o la prevenció de problemes d'indisciplina, tant les 
propostes organitzatives com les intervencions concretes. 

Introduir elements de reflexió social sobre els conflic- 
tes i els problemes de l'aula i tractar-los a l'aula i en altres 
estaments de participació. 

Revisió i actualització dels documents institucionals 
(PEC, RRI, PCE ...) que siguin assumits per tota la co- 
munitat escolar, en els quals es defineixin clarament els 
objectius fonamentals a treballar i es concretin clarament 
els aspectes füncionals que regulen la convivencia. 

Participació real dels distints components de la comu- 
nitat escolar en l'elaboració dels documents institucionals 
i en la presa de decisions per a la resolució de conflictes. 

Coordinació entre els organs de govern del centre i 
les altres estructures füncionals (equips docents, departa- 
ments, junta de delegats, etc.). 

Creació d'un clima escolar positiu, respectuós, moti- 
vador, dialogant i que promogui valors de cooperació, to- 
lerancia, solidaritat i respecte a la diversitat. 

Proporcionar formació al professorat i tutors en 
temes transversals, resolució de conflictes, habilitats so- 
cials i comunicatives, dinamica de grups*respostes de 
mediació, etc. 

Propiciar el t r e b d  en equip entre el professorat de 
cara a establir estratkgies de col.laboració i actuació con- 
junta davant els conflictes i problemes que aparewn. 

Organització de l'aula i de l'estructura participativa 
del centre (aprenentatge cooperatiu, exercici de la respon- 
sabilitat, participació democratica ...). Es tracta d'impulsar 
canvis en l'estructura organitzativa i en els procediments 
de treball que potenciin els principis normatius desitjats 
respecte a la regulació de la convivencia i disciplina. 

Potenciar l'acció tutorial, tant la tutoria individual 
com la grupal. 

Fer efectius els mecanismes d'atenció a la diversitat 
que possibilitin una resposta ajustada a les necessitats 
educatives de tot l'alumnat i que potenciin la millora de 
la seva autoestima. 

Integració dels temes transversals -educació moral i 
cívica, educació per a la pau- en les programacions de 
les distintes arees i afavorir un tractament equilibrat dels 
continguts en les arees, amb especial esment als relatius a 
actituds, valors i normes, per la poca tradició que hi ha de 
treballar-los. 

Creació de canals de comunicació i participació per a 
pares i alumnes amb l'objecte de corresponsabilitzar-los 
en la presa de decisions i afavorir la identificació dels 
alumnes amb el centre i amb la seva línia educativa. 

Promoure processos de participació democratica en 
els quals pares, mares i alumnes se sentin implicats direc- 
tament i tenguin un protagonisme real. 

Feina coordinada amb altres intervencions externes 
-tant en l'ambit familiar com de l'entorn- i derivar a 



altres professionals quan no es puguin atendre satisfacto- 
riament els conflictes amb els recursos del centre. 

Tenir cura dels aspectes físics i ambientals del centre: 
espais atractius, adequació i suficiencia d'espais i recur- 
sos, etc. i promoure la responsabilització de l'alumnat en 
l'ambientació i conservació del centre. 

La via disciplinaria 

L'objectiu de les normes de convivencia, tal com s'esta 
exposant, no ha de ser elaborar un llistat de conductes in- 
correctes i les seves corresponents sancions, sinó que ha 
d'introduir també elements preventius. No obstant aixo, 
hi haura ocasions en les quals el conflicte no es resol de 
forma constructiva o ha evolucionat cap a conductes dis- 
ruptives o antisocials que dificulten de forma més o 
manco significativa la convivencia en el centre per l'in- 
compliment de les normes pactades. 

Els reglaments institucionals són instruments a partir 
dels quals recollir acords normatius i guiar coherentment 
les practiques educatives. Antúnez (1997) ens crida l'a- 
tenció sobre el fet que l'acció no resultara eficaq ni tendra 
un valor educatiu si el reglament pretén regular la con- 
vivencia fixant d'antuvi les solucions que es donaran da- 
vant unes conductes tipificades també previament o clas- 
sificades per graus de gravetat. 

No qüestionam la necessitat de tipificar en el Regla- 
ment de regim intern del centre aquelles conductes 
contraries a les normes de convivencia i les corresponents 
sancions, pero voldríem cridar l'atenció sobre el fet que 
moltes de vegades les sancions s'apliquen cense haver es- 
gotat molts dels recursos educatius per part del professo- 
rat que haurien de ser previs a la sanció. 

Pel que fa a l'establiment de les normes que regulen la 
convivencia, consideram que s'han d'acordar de forma 
participativa, amb una presencia destacada de l'alumnat 
(de manera que implicant-los en l'elaboració i aplicació 
es comprometin a complir-les), i que aquestes necesiten 
el suport dels organs de govern del centre i, sobretot, de 
la implicació i compromís, mit jan~ant  la seva observació i 
l'exemple, de tot el professorat i les estructures del centre. 

Altres consideracions que es poden fer respecte a l'es- 
tabliment de normes són que aquestes han de ser les im- 
prescindibles per al bon funcionament del grup, expressa- 
des, sempre que sigui possible, en termes positius i han 
de ser adaptables a les necessitats canviants del grup i a la 
realitat escolar. 

Quant a les sancions, és convenient que aquestes s'a- 
pliquin al més aviat possible després de l'incompliment 
de la norma, per afavorir que l'alumne pugui associar el 
castig a la seva conducta i atribuir-ne l'aplicació com a 
conseqüencia del seu mal comportament; han de ser pro- 
porcionades a l'acció realitzada; han de ser aplicades fle- 
xiblement depenent de la situació concreta i s'han d'a- 
companyar, en tots els casos, d'una reflexió que possibiliti 
pautes o maneres alternatives de comportament. 

La premissa sobre la qual ens basam a l'hora d'iniciar 
un expedient disciplinari és que les sancions han de ser 
educatives, el castig no ha de ser la finalitat d'una acció 
contraria a les normes sinó el mitja a través del qual la 
institució escolar contribueix en el procés de socialització 
del nin o adolescent. Segons aquest punt de partida, s'ha 
d'oferir a l'alumne una reflexió previa a la imposició de la 
sanció per fer-li comprendre la necessitat del compliment 
d'unes normes de convivencia i per orientar-lo en l'ac- 
ceptació dels mecanismes de control social. 

E n  tots els casos la sanció hauria de conduir a la millo- 
ra i a la reorientació del procés educador de l'alumne i no 
a empitjorar la seva situació. Aixo obliga a valorar la si- 
tuació i les condicions personals, familiars i socials de l'a- 
lumne abans de sancionar-lo. 

Un esquema d'acció o guia que pot ser útil en la plani- 
ficació i solució de problemes de disciplina és el proposat 
per Gotzens (1997)' obra a la qual us remetem per un 
aprofundiment sobre el tema. 

FASE 1 : 
PREPARACIÓ 1 PLANIFICACIÓ DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 

A. Presa de contacte 
A.1. Recollir informació científica sobre el tema 
A.2. Recollir informació legal i administrativa 

B. Planificació de la disciplina 
B.1. Prendre opció per un enfocament 
8.2. Planificar la disciplina de I'aula 
B.3. Contextualizar la planificació prevista 

FASE 2: 
APLICACI~ DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 

C. lnici de curs i presentació 
C.1. Comunicació de las previsions al grup 
C.2. Adaptació i reajustament de les previsions al grup 

D. El dia a dia de la disciplina a I'aula 
D.1. Sobre el compliment de la normativa 
D.2. Aplicació de procediments i conseqüencies 
D.3. Adaptació i contextualització de les practiques de disciplina 
D.4. Els problemes de disciplina 

FASE 3: 
CONTRIBUCI~ A LA MILLORA DE LA DISCIPLINA DEL CENTRE 

E. Comunicació i col~laboració amb altres professors 
E.1. Respecte a les diferencies en un projecte comú 
E.2. Desenvolupament de formes de col,iaboració concretes entre 

professionals 

F. Els contactes de la comunitat paraescolar 
F.1. Les relacions amb les famílies 
F.2. Les relacions amb els serveis educatius, els serveis socials i 

I'Administració. 

Extret de Gotzens (1 997) 

Reflexions per acabar 

Un plantejament com el que acabam de fer implica ne- 
cessariament l'existencia de projectes de centre (educatiu 
i curricular) integradors i promocionadors, i d'unes es- 
tructures organitzatives que els elaborin, revisin i es com- 
prometin a complir-los. Hem de tenir present que un 
bon clima relaciona1 amb un baix índex de problemes i 



d'indisciplina no resultara d'una acció limitada a un sol 
ambit d'actuació i que necessita un procés d'anys en que 
s'afrontin els conflictes escolars des d'una dimensió mul- 
ticausal i amb diferents intervencions. 

Una altra qüestió que no podem perdre de vista és que 
els centres han d'assumir que en moltes ocasions l'origen 
de deteminats conflictes pot trobar-se en aspectes que 
estan sota el control del professorat o del mateix centre, i 
no Ilenqar "pilotes fora" i donar per suposat que tots ells 
són deguts a problema personals de l'alumnat, socials o 
familiars, causes sobre les quals es més difícil d'incidir i en 
les quals el marge d'actuació per part dels centres és poc. + 
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