
DISCIPLINA POSITIVA 3r ESO  

 
A l'inici del curs 2018/19 els tutors i tutores de Secundària i Batxillerat vam rebre un curs sobre 
la Disciplina Positiva. Aquest model es centra en els punts positius del comportament i en la idea 
que no hi ha persones bones o dolentes sinó que hi ha comportaments bons o dolents. Arran 
d'aquest curs a 3r d'ESO vam decidir implantar a l'hora de tutoria algunes de les dinàmiques 
apreses. 
El primer canvi és que, durant aquesta classe, l'alumnat es disposa en forma de cercle dins 
l'aula. Això afavoreix que els i les alumnes participin més, estiguin més implicats i que resulti més 
difícil adoptar una actitud passiva. Aquesta conformació és valorada molt positivament tot i que 
encara no estan acostumats a aquest model més assembleari i costi respectar el torn de paraula. 
A més, a vegades ens trobem amb dificultats amb l'espai.  
Les dinàmiques que hem aplicat fins ara són les següents: 
1- Ronda d'agraïments: Consisteix en una ronda de torns de paraula on els alumnes agraeixen 
a un company o companya o a la tutora o tutor quelcom que ha passat durant la setmana. Així 
mateix, poden demanar que se'ls agraeixi alguna acció que han dut a terme o passar el torn de 
paraula. Considerem que és una dinàmica molt interessant i positiva. El principal repte és 
aconseguir que les persones que tendeixen a passar el torn s'impliquin més en la dinàmica i 
participin de forma activa. 
2- Em molesta/m'agradaria: Aquesta dinàmica és contrària a la ronda d'agraïments. En aquest 
cas l'alumnat comparteix, per torns, algun fet que li molesta del grup classe i proposa com voldria 
solucionar-ho. També té la possibilitat de passar el torn de paraula. La valoració fins ara ha estat 
molt positiva, ja que ha permès resoldre disputes que d'altra manera haguessin quedat latents. 
3- Què t'agradaria sentir al final del dia o de la setmana?: La dinàmica es desenvolupa de la 
següent manera: la classe es divideix en 2 cercles concèntrics. Els i les alumnes del cercle 
exterior pensen una frase que voldrien sentir al final d'un suposat mal dia i el van dient a cau 
d'orella als i les alumnes del cercle interior. Després s'intercanvien els papers. 
 
De moment s'han aplicat aquestes dinàmiques i vists els resultats positius el professorat ens 
plantegem aplicar-ne de noves en el que queda de curs i en els cursos següents.   
 
Per acabar, voldríem destacar que la Disciplina Positiva ens ha aportat un canvi de mirada, el 
qual suposa una millora en la relació personal entre els i les alumnes així com entre el 
professorat. 
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