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Què entenem per conflictologia?

• Nova disciplina que tracta de la solució dels 
conflictes generats en qualsevol àmbit de la 
relació humana i social.

• Normalment darrera de qualsevol  conflicte 
podem trobar formulada una qüestió de poder...

• La conflictologia neix com a disciplina en 
acabar la Segona Guerra Mundial, tot 
desenvolupant metodologies de prevenció, 
gestió i resolució de conflictes. 
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METODOLOGIA

APLICACIÓ METODOLOGIA RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES

PREVENCIÓ NEGOCIACIÓ MEDIACIÓ

FASES TRACTAMENT CONFLICTE

Aplicació metodologia gestió 
del coneixement a la  

conflictologia-1
• Coneixement tàcit 

Es difícilment explicitable i es fa difícil de formalitzar 
en un llenguatge formal. Dificultat de comunicació.

• Coneixement explícit
Fàcilment representable en un llenguatge intel·ligible i 

objectivable. Facilitat de comunicació. 

(Segons conceptualitzacions de Nonaka i Takeuchi) 
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Aplicació metodologia gestió 
del coneixement a la  

conflictologia-2

Informació que 
està orientada a 
l’acció.

Dades 
organitzades i 
contextualitzades.

Elements 
associats 
a 
objectes/
subjectes 
o fets 
concrets.

CONEIXEMENTINFORMACIÓ DADES

Aplicació metodologia gestió 
de la informació a la 

conflictologia-1
• Disseny de SI 

(sistemes 
d’informació).

• Creació de SGDB
(sistemes de gestió de 
bases de dades).

• Recursos de 
Groupware.
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Aplicació metodologia gestió 
de la informació a la 

conflictologia-2
• Ús dels recursos de 

Workflow.
• Implantació 

d’Intranets i 
Extranets.

• Utilització de 
sistemes de gestió de 
correu electrònic 
(Eudora...)

Utilització de les TIC  

• COMUNICACIÓ:
Organització de 
videoconferències, xats.

• COMUNITATS 
VIRTUALS:
Grups de debat, fòrums, 
llistes de distribució,..

• NOVES 
PROFESSIONS
Aparició de la figura del 
mediador virtual.
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CONCLUSIONS-1

• L’aplicació de les eines metodològiques de la 
gestió de la informació i el coneixement ens 
pot ajudar en les diferents fases integrants dels 
processos de resolució de conflictes. 

• La implementació d’aplicacions tecnològiques 
ens permet l’establiment d’una dinàmica pròpia 
de conversió de fluxos d’informació en 
coneixement compartible per a les parts 
integrants del conflicte. 

CONCLUSIONS-2

• Es genera una cultura comuna integrada per nou 
coneixement explícit que és fàcilment 
representable en un llenguatge formal i que es 
pot conceptualitzar i comunicar amb facilitat.

• Permet l’apropament d’idees contraposades i la 
creació d’un entorn comú on es pot interactuar i 
optimitzar les vies de resolució del conflicte.



6

Gràcies per la vostra atenció!!!!!

Barcelona, 25 de maig 2006

Si voleu enviar-me algun 
comentari o suggeriment:

amelia.foraster@uvic.cat


