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1. CONFLICTES: NOCIONS PRÈVIES

• Els conflictes són fenòmens naturals que 
formen part de la vida de totes les persones.

• Els conflictes són necessaris per produir un 
canvi, són oportunitats.

• No hi ha conflictes positius ni negatius, ho 
seran en funció de la resposta.

• Cada persona interpreta els conflictes des del 
seu punt de vista.

COMPRENDRE ACCEPTAR CANVIAR

2. CONFLICTES: NOCIONS FONAMENTALS
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L’HERÈNCIA

Diuen que en un país del nord 
d’Àfrica un pare, en morir, va 
llegar als seus tres fills un 
ramat de 17 camells com a 
herència. I els va deixar dit 
que se’ls havien de repartir de 
la següent manera:

- la meitat dels camells pel fill gran,
- la tercera part pel fill mitjà,
- la novena part pel fill petit.

Quan el savi va arribar, va oferir el seu camell als nois que, 
com que ara en tenien 18, van poder dividir el ramat de 
manera que:

- el fill gran se’n va quedar la meitat: 9 camells
- el mitjà, la tercera part: 6 camells
- i el petit, la novena part: 2 camells

Un cop fet el repartiment, encara sobrava el camell del savi, 
qui novament, retornà al desert.

Ja feia un mes de la mort del pare 
i els fills encara no s’havien pogut 
repartir el ramat de camells. 
Per aquest motiu van decidir 
enviar a buscar l’home més savi 
de la contrada que vivia al mig 
del desert.
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BENEFICIS 
PERSONALS

REVISIÓ

REFLEXIÓ

VALORACIÓCONEIXEMENT

ASSERTIVITAT

2. CONFLICTES: NOCIONS FONAMENTALS

TRANSFORMACIÓ 
PERSONAL I DE L’ENTORN

INTRODUEIXEN 
INNOVACIONS

GENEREN

APRENENTATGES

2. CONFLICTES: NOCIONS FONAMENTALS



15/3/2010

5

3. DESENVOLUPAMENT DEL CONFLICTE

Els conflictes són processos dinàmics que presenten 
trets comuns en qualsevol context:

inici

escalada

estancament

desescalada

transformació

4. ESTILS DE RESPOSTA PER AFRONTAR EL CONFLICTE

COMPETIR

Jo guanyo/Tu perds

COL·LABORAR

Jo guanyo/Tu guanyes

ELUDIR

Jo perdo/Tu perds

ACOMODAR

Jo perdo/Tu guanyes

COMPROMÍS

Miniguanyar 
i miniperdreA
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BAIXA                                                             ALTA
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5. ANÀLISI DEL CONFLICTE

PERSONA

PROCÉS PROBLEMA

PERSONA

Comprendre
i fer aflorar 
sentiments 
i emocions

Reconèixer 
la 

necessitat 
d’explicar, 
justificar i 
ventilar 
aquests 

sentiments

Dedicar 
temps a 
escoltar i 
mostrar 
respecte 
per a la 

dignitat de 
tots

Oferir 
suport, 

no 
amenaçar 

autoestima

Aprofundir 
en les 

percepcions 
i 

conceptuali
tzacions de 
la situació i 
dels altres

Identificar 
com el 

comportament 

dels altres i 
la situació 

han afectat 
les persones 

i les seves 
vides

5. ANÀLISI DEL CONFLICTE
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PROBLEMA

Clarificar les 
àrees de 

preocupació i 
els interessos 
específics que 

separen les 
persones

Posar de 
manifest les 
necessitats 

bàsiques i els 
interessos 

subjacents a les 
qüestions 

plantejades

Establir criteris 
i processos 
mútuament 

acceptables de 
presa de 
decisions

Identificar 
principis i 

valors comuns

5. ANÀLISI DEL CONFLICTE

PROCÉS

Esbrinar com 
s’ha 

desenvolupat 
el conflicte 

fins al present

Descobrir 
patrons de 

comunicació 
que afecten a 

la presa de 
decisions

Posar de 
manifest els 

sentiments de 
les persones 
en relació a 
les decisions 

preses

Comprendre 
les diferències 
de poder en 
les relacions

Desenvolupar 
un procés 

equitatiu que 
inclogui totes 
les persones 

5. ANÀLISI DEL CONFLICTE



15/3/2010

8

6. EINES DE GESTIÓ DE CONFLICTES

ELEMENTS QUE DIFICULTEN LA COMUNICACIÓ:
– ACONSELLAR: “Hauries de...”

– AMAGAR INFORMACIÓ: (deixar de dir)

– AMENAÇAR: “Si no... llavors...”

– ANALITZAR: “Si et fixes bé, comprendràs...”

– ANIMAR: “Vinga no hi pensis més!”

– CANVIAR DE TEMA: “Ja són les tres?”

– CRITICAR: “Sempre fas el mateix, mai n’aprendràs”

– FER ELOGIS: “Com ets un geni en...pots encarregar-te”

– ETIQUETAR: “No tens sentit de l’humor”

6. EINES DE GESTIÓ DE CONFLICTES

ELEMENTS QUE DIFICULTEN LA COMUNICACIÓ:
– EVITAR EL TEMA: “No cal discutir-ho”

– INSULTAR: “Tots els carques opinen així”

– INTERROGAR: “Què fas?”

– INTERROMPRE: “Perdona que et talli, però...”

– JUTJAR: “Això no és correcte”

– MANAR: “Fes-ho sense discutir”

– TRANQUIL·LITZAR AMB UN NO: “No passa res”

– TREURE IMPORTÀNCIA: “A mi em passa el mateix”

– BADALLAR: (no establir contacte visual)
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6. EINES DE GESTIÓ DE CONFLICTES

EMPATIA I ESCOLTA ACTIVA

• Mostrar empatia

• Observar llenguatge no verbal

• Parafrasejar

• Clarificar

• Sintetitzar

• Reformular

ASSERTIVITAT

• Dir el que pensem i sentim sense ofendre

• Utilitzar missatges JO

• Disc  ratllat, repetir el que volem amb calma i seguretat
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ACCEPTAR els diferents punts de vista, sense 
jutjar-los i intentant ampliar la informació

REFORMULAR el conflicte i dissenyar solucions 
variades

PRENDRE DECISIONS:  reunint informació,  
plantejant alternatives, establint criteris, 
escollint l’alternativa més interessant, valorar 
avantatges i inconvenients, acceptar 
conseqüències i reparar errades

AVALUAR resultats de la via escollida i 
procés seguit

6. EINES DE GESTIÓ DE CONFLICTES
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... PER ACABAR

La caputxeta 
vermella i el llop


