
H i

Llegir, unir i comentar frases, que corresponen a diferents conceptes sobre conflictes i violència.

Conflicte, violència, resolució de conflictes.

Apuntar les diferències entre conflicte i violència.
Destacar la perspectiva positiva del conflicte.
Introduir conceptes sobre la resolució de conflictes.

Mínim una hora de durada.

Conceptes: Conflicte, pseudoconflicte, conflicte latent, problema.
Procediments: Anàlisi de frases, presa de decisions.
Actituds: Foment de la resolució no violenta de conflictes, participació, treball cooperatiu per bus-
car acords.

Definicions i frases per unir.

Formar parelles o petits grups.
Repartir les frases partides als dos grups.
Intentar unir les frases partides de forma que s’aconsegueixin definicions o frases completes amb
sentit.
Posar en comú els resultats. Arribar a acords sobre la concordança de les frases.
Realitzar un debat que ajudi a detectar les diferències entre els conceptes violència i conflicte.
Analitzar quin ha estat el procés de presa de decisions.

L’activitat tracta d’aclarir conceptes i definir termes sobre temes com el conflicte i la violència. La
metodologia escollida per fer-ho fomenta el debat i intenta fer sorgir opinions diverses. Tot això amb
la finalitat de valorar positivament la confrontació d’idees.

Repartirem inicis de frases o definicions barrejades amb els seus respectius finals perquè el grup
intenti ordenar-les. Alguns inicis podem unir-los amb diferents finals, i viceversa, de manera que hi
haurà més d’una solució possible. El debat sorgirà quan haguem de decidir quina de les possibles
frases construïdes és la més correcta.

En acabar l’activitat, hem de posar l’accent en el fet que el conflicte no implica violència, el conflic-
te és un fet natural en les relacions, ja que interaccionem amb altres persones i és normal que hi hagi
discrepàncies. El conflicte pot ser enriquidor, pot ser un mecanisme de transformació social i una
oportunitat per aprendre. El repte és solucionar-lo d’una forma imaginativa, alternativa i no violen-
ta. La violència és una forma negativa de resolució de conflictes. El problema és que massa sovint es
confon conflicte amb violència.

Finalment, podria resultar interessant crear un grup d’observadors que analitzés com hem portat a
terme el procés de presa de decisions per resoldre l’activitat.
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