
Disciplina Positiva 
a l'Equip Directiu de Secundària
Amb una formació desigual sobre aquest tema, però amb unes enormes ganes de compartir i 
d'aprendre els uns dels altres, hem volgut aplicar algunes estratègies a les nostres trobades 
setmanals. 
Així, una setmana, quan comencem la reunió, cadascun de nosaltres s'adreça a un company 
per donar-li les gràcies o demanar perdó per alguna cosa. 
Són moltes les coses que hem d’agrair als companys però, en ocasions, passen 
desapercebudes per les preses, la naturalitat amb la que es fan o es reben...en fi, per un munt 
de raons aquests agraïments no es verbalitzen i això fa que no es facin reals, que no en 
siguem conscients. Poder donar les gràcies és una manera de reconèixer aquest gest del 
company. 
El mateix passa amb les equivocacions que involuntàriament a vegades cometem amb els 
nostres companys, més freqüents quan hi ha interferències entre els cursos. Poder demanar 
perdó perquè m'he adonat del que ha provocat en l'altre crea un pont de germanor i d'estima. 
Una altra setmana escrivim en petits papers (imatge de la fotografia) quina seria l'última frase 
que ens agradaria escoltar un divendres quan sortim de l'escola cansats i amb les forces 
justes. Deixem els papers a la taula i recollim el d'una altra company a l'atzar. Els llegim en veu 
alta i el cors se'ns omple de coses maques, positives que escoltem. La setmana comença 
carregada de força i plena per l'imaginari d'aquest final tan genial. 
També aprofitem una altra setmana per, de manera individual i pública, destacar algun tret 
positiu d'un company: el seu bon humor, el seu ordre, la proposta que ha fet, el document 
que ha compartit, la trucada que va realitzar, la fotografia que va enviar...en fi, un allau de 
reconeixement de l'altra i d'un mateix pel que es dóna i pel que es rep. 
Aquestes pràctiques ens permeten crear trànsits per passar de la gestió del moment, del 
passadís, a la reflexió, la mirada amplia i estratègica amb la que hem d'abordar de manera 

col·laborativa els temes d'una intensa etapa: la Secundària. 
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