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1. INTRODUCCIÓ 

El present projecte tracta d’oferir una visió general del pla 
d’actuació educativa per a millorar la convivència de l’alumnat 
del nostre centre docent. El pla consisteix en analitzar la realitat 
socio-cultural de la nostra comunitat educativa, atenent 
especialment el nostre alumnat, i elaborar un programa de 
prevenció de conductes conflictives; si aquestes finalment es 
donen, s’han de tenir els mecanismes adequats per tractar-les, 
seguint les pautes de mediació i resolució positiva de conflictes. 

Els nuclis socials de convivència posen en joc una gran varietat 
d’interessos de les persones que en formen part; tota relació 
plural, per tant, genera conflicte. 

La societat humana és, a més, dinàmica i evoluciona 
paral.lelament al pas del temps. Actualment, el ritme de vida 
accelerat, la generalitzada participació biparental en el món 
laboral (no sempre compatible amb els horaris escolars), la 
pluralitat ideològica, cultural, ètnica,... alimentada per la creixent 
arribada de persones de procedència molt diversa fa que 
l’evolució de la nostra societat es faci seguint ritmes molt 
diferents i, en ocasions, seguint direccions contraposades. 

Els centres educatius tenen la responsabilitat de formar els 
elements més joves d’aquesta societat, i fruit de l’esmentada 
pluralitat actual n’obtenim la diversitat en valors i, per tant, 
d’interessos, no sempre en harmonia. 

En conseqüència, una bona convivència escolar és decisiva 
pel bon funcionament d’un centre docent, fins al punt que 
pensem que s’ha d’estar preparat per afrontar-ne els reptes. 

  

1.1. EXPERIÈNCIES PRÈVIES 
El nostre centre, dins del Pla d’Acció Tutorial, es treballa els 
temes relacionats amb les dinàmiques de grup, fomentant a 
l’aula, com a nucli social de convivència, els valors 
inqüestionables de comunicació, diàleg, respecte, tolerància i 
empatia. 

Els membres del personal docent ens sentim co-responsables, 
juntament amb les respectives famílies, de l’educació integral 
dels nostres alumnes, i per aquesta raó pensem que no ens 
podem limitar a actuar en l’espai físic del centre i/o l’aula, 
donada la reglamentació conductual que suposa.  

És per aquesta raó, i comptant amb la funció socialitzadora de 
determinades actuacions, es realitza cada any en el transcurs 
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del primer mes de cada curs escolar una sortida, d’una 
jornada lectiva, organitzada a nivell de tutoria, però amb la 
implicació del professorat de cada nivell educatiu, amb la 
finalitat de promoure la coneixença i bona entre el companys 
del nivell. 

Durant les tutories mitjançant diferents sessions de tutoria es 
tracta la convivència a l’aula a 1r i 2n programa Ordago a 3r i 
4t amb el programa Ordago, es tracta temes com la violència 
de gènere. El temes de bulling són tractats en tots el cursos 
amb alguna activitat. 

Les reunions de delegats amb la direcció de l’institut, la 
proximitat de la direcció i de les tutores de grup i del personal 
de la nostra comunitat educativa en la transmissió de 
possibles conflictes entre alumnat. 

1.2. VINCULACIÓ A LA REALITAT DEL CENTRE 
El nostre centre té una realitat socio-econòmica i cultural 
diversa, com diversa és la societat actual; rep, a més, 
alumnat de molt variada procedència, cada cop en major 
proporció, i la incorporació és continua al llarg de tot el curs 
escolar. La pluralitat social del nostre alumnat cal gestionar-
la per al bon funcionament del centre. 

El nostre alumnat, fidel reflex de la nostra societat, responen 
a molt diversos interessos, i no sempre ens resulta fàcil 
unificar-los segons la nostra escala de valors, en pro d’una 
convivència pacífica i pel seu bé futur.  

És per aquesta raó que el Claustre de Professors, conscient 
de les noves necessitats lligades als nous temps, es mostra 
convençut de la conveniència d’una actuació conjunta en un 
pla de millora de la convivència escolar, com a eina de 
prevenció i/o resolució de conflictes en la vida diària del 
nostre Institut. 

 
2.  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 
 2.1.OBJECTIUS 

Els objectius que pretenem assolir amb la implantació del Projecte 
en Convivència i Mediació Escolar són els següents: 

- Acceptar la pluralitat social, cultural, ètnica i ideològica dels nostres 
alumnes, com a reflex de la pluralitat de la nostra societat 

- Ésser i mostrar-se obert a la incorporació de noves realitats socials, 
conseqüents a l’accelerat dinamisme dels temps actuals 

- Reconèixer el conflicte com a inherent a tot tipus de relació humana 
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- Concienciar-se del valor positiu del conflicte sempre que, reconduït, 
serveixi per adonar-se de les pròpies mancances i s’utilitzi com a 
eina de creixement personal 

- Confiar en la mediació com a recurs òptim en la reconducció de 
conflictes, com a previ per a poder transmetre aquesta confiança 
als alumnes que voluntàriament s’ofereixen a entrar en el procés 

- Viure la quotidianitat amb la ferma seguretat de que totes les 
situacions negatives poden esdevenir positives, si hi ha voluntat, 
cooperació i mitjans 

- Aprendre a gestionar els conflictes positivament 
- Potenciar en els nostres alumnes les habilitats necessàries per 

gestionar els seus propis conflictes 
- Incloure la mediació com a eina habitual de resolució de conflictes 

en el nostre Reglament de Règim Intern 
- Reduir l’aplicació de sancions i expedients disciplinaris, substituint-

los per mesures correctores conseqüents a abordar els greuges i 
consensuar bilateralment les solucions 

- Comprometre’s fermament a complir els acords presos en les 
trobades de mediació 

- Ensenyar a l’alumnat a ser capaços d’incrementar el seu auto-
control en situacions difícils, i a aplicar el diàleg abans de qualsevol 
mesura de violència 

- Promoure en la nostra comunitat educativa valors en pro de la bona 
convivència, com la solidaritat, la tolerància, l’acceptació de la 
diferència i la cultura de la pau. 

- Incrementar en el nostre centre un clima de benestar, on tothom s’hi 
senti acceptat, i on les capacitats emocionals del nostre alumnat 
pugui desenvolupar-se en tota la seva plenitud. 

- Implicar a les famílies dels nostres alumnes en el nostre projecte, 
mostrant-los el diàleg i la resolució pacífica de conflictes com la 
millor i més duradora actuació davant de qualsevol fricció 

 
 2.2. CONFLICTES MEDIABLES 

 
Els conflictes mediables creiem que poden ser de tipologia molt diversa, 
i respondre a contextos, situacions o interessos molt variats. 

Les agressions psicològiques i les exclusions socials (el bullying en 
seria un cas) perjudiquen el desenvolupament equilibrat de les 
capacitats maduratives, afectives, emocionals i intel·lectuals dels 
adolescents que ja viuen, per edat natural, un període de traspàs 
evolutiu.  

Aquest tipus d’agressió és difícil de detectar; cal ser molt observador i 
mantenir una comunicació fluïda, freqüent i sincera amb els alumnes 
per intentar fer-ne un seguiment el més proper possible.  

Amb tot, se’ns poden escapar molts detalls; convé, per tant, tenir a 
cada grup-classe alguns alumnes imparcials, lleials i comunicatius amb 
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els companys i amb els professors per intentar establir evolucions en 
paral·lel des de diferent òptica, i contrastar-les, de forma que es tingui 
una valuosa font d’informació a l’abast dels educadors. 

Les agressions físiques són les que més es veuen i 
les que menys abunden. Quan es detecten cal actual 
amb fermesa.  

Poden consistir en: 

 pegar (directa) 
 amagar objectes (indirecta) 
 trencar objectes (indirecta) 
 furtar  objectes (indirecta) 

 amenaçar amb arma (directa)  
Les agressions verbals poden ser: 

- insultar (directa) 
- posar sobrenoms (directa) 
- parlar malament d’algú (indirecta) 

Les agressions mixtes (físiques i verbals) poden ser: 

- amenaçar amb la finalitat d’intimidar (directa) 
- obligar a fer determinades actuacions amb amenaces <xantatge> 

(directa) 
- assetjar sexualment (directa) 

Segons la tipologia dels conflictes, els hem codificat de la següent 
manera: 

1 Discrepàncies, sense arribar a l’agressió verbal i/o física 
2 Faltes de respecte lleus (petit insult, bromes pesades,...) 
3 Faltes de respecte greus (agressions indirectes) 
4 Faltes de respecte molt greus (agressions directes) 
5 Reiteració de faltes de respecte greus 

 

No tots els conflictes, però, són mediables. Si una persona en litigi 
necessita ajut terapèutic o el conflicte constitueix delicte, pensem que 
l’equip mediador valorarà altres vies per tractar-lo com correspon. 

 

2.3.TEMPORITZACIÓ DEL PROJECTE 
El projecte de mediació, que aquí es presenta, va ser iniciat el curs 
2013-2014 i es preveu una aplicació en cada curs acadèmic. 

En el curs 2013-2014, és va realitzar dos sessions de formació de 
mediació d’alumnat i professorat per part d’una professora amb 
experiència mediadora en altres centres. Aquestes sessions van ser 
motivadores, explicatives i pràctiques en la mediació. 

Hi varen participar alumnes de 2n d’ESO i 3r d’ESO, així com 
professorat de l’institut 
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En el curs 2014-2015, el alumnat mediador del curs continua la seva 
tasca, així com el professorat mediador. 

També és van realitzar activitats de promoció de la mediació al centre 
mitjançant murals a espais comuns del centre. 

L’equip de mediació de l’institut La Mitjana del curs 2015-2016 va estar 
format per 19 alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat i 10 
professores. Tots ells formats amb anterioritat per a desenvolupar les 
tasques de mediadors.  
Els objectius de l’equip van ser:  
o Ajudar a mantenir un clima de bona la convivència al centre  
o Ajudar a resoldre els conflictes constructivament  
 
El servei va oferir a tots els alumnes del centre que ho necessitessin i hi 
podien accedir de diferents maneres:  
o Omplint un full de demanda, Annex 1, que es poden demanar a 
consergeria i dipositar-lo a la bústia lila que hi ha al passadís de davant 
de direcció  
o Demanant-ho als tutors o professors, o bé a direcció  
o Mitjançant els alumnes mediadors  
Quan hi havia una demanda, la coordinadora parlava amb els alumnes 
afectats per veure si voluntàriament volien fer la mediació i s’encarrega 
d’organitzar la trobada.  
La mediació tenia lloc a la sala del costat d’idiomes i seguint una 
planificació horària establerta amb l’alumnat mediador i professorat 
mediador. L’horari va ser el temps del segon pati. 

 
Es realitza al mes de novembre es va realitza una exposició a l’hora de 

tutoria, de 1r d’ESO a 1r de Batx, presentació de power point i xerrada 
alumnat mediador. 

Mensualment es proposa treballar un tema per millorar la convivència. 
Els temes són els següents: 

- Dediquem somriures (4t ESO)  

- � Som agraïts (3r ESO)  

- � Siguem positius (1r BAT)  

- � Ens ajudem (4t ESO)  
-  

Aquestes activitats es van iniciar al gener i la seva durada va ser 
d’aproximadament un mes. Els alumnes mediadors encarregats van passar 
per les diferents tutories per explicar l’activitat. 

No s’incorporen el curs 15-16 nou alumnat mediador ja que el curs passat 
va haver-hi poques mediacions i l’alumnat té predisposició a continuar. 

Es valora que el curs 2016-2017, es farà nova formació d’alumnat. 
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També es proposen representacions de mediació en hores de tutoria per 
exposar situacions a mediar. 

Es creu molt convenient iniciar la implantació del projecte (servei de 
mediació) des de 1r d’ESO, ja que al ser de nova incorporació al centre no 
trobaran cap dificultat en assimilar la nova dinàmica de funcionament. 

 

Curs 2016-2017. 

Té lloc un reunió inicial de Mediació. 

El contingut de la reunió és el següent: 

Fem un recordatori de: 

 Què és la mediació (Power) 

 Guió per fer una bona mediació (passos a seguir) 

 Documents que cal omplir: 

o Per demanar una mediació 

o Durant la sessió de mediació 

 Protocol per accedir a la mediació 

 L'horari de les mediacions continuarà sent, com en els cursos anteriors, 
el segon pati. Es farà una graella, similar a la del curs passat, per repartir 
els dies. 

Presentació de la mediació a les tutories: 

Divendres 4 de desembre es farà una sessió a les tutories de la ESO per 
tal de presentar la mediació al alumnes i informar de la posada en marxa 
del servei. 

Els alumnes mediadors passaran per les diferents aules de 1r i 2n per 
presentar-se i explicar una mica el funcionament. 
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Els alumnes queden repartits de la següent manera: 

1r ESO A:  Laura Tomàs i Maria Masot 

1r ESO B:  Andrea Garcia i Alícia Fernández 

1r ESO C: Núria Sánchez, Lorena Lozano i Alba Sánchez 

1r ESO D:  Lídia Ahufinger i Guru Singh 

2n ESO A:  Marina Fernández i Patrícia Garcia 

2n ESO B:   Laura i Enric Martín 

2n ESO C:  Andrea Garcia i Alícia Fernández 

Aportació d'idees per incidir, des de l'equip de mediació: 

 Pensar un tema per cada mes amb alguna acció per incidir en la bona 
convivència i treballar-ho també des de les tutories . 

Els alumnes, repartits per cursos, s'encarregaran de dinamitzar la 
proposta de cada mes. 

Temàtica de cada mes i curs encarregat: 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG 

Somriure Som agraïts Siguem 
positius 

Ens ajudem Ens saludem 

4t ESO 3r ESO BAT 4t ESO 3r ESO 

 Fer alguna activitat, des de la tutoria, de prevenció de conflictes. 
Acordem fer-ho més endavant, ja que ara es farà la presentació del 
servei. 
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Els alumnes en conflicte, prèvia sensibilització en el tema a 
través del programa de tutoria, opten per acollir-se al servei de 
mediació voluntàriament. 

 

Els passos en el procés de mediació són: 

 
El servei s’ofereix a tots els alumnes del centre que ho necessitin i hi poden 
accedir de diferents maneres:  
o Omplint un full de demanda, Annex 1, que es poden demanar a consergeria i 
dipositar-lo a la bústia lila que hi ha al passadís de davant de direcció  
o Demanant-ho als tutors o professors, o bé a direcció  
o Mitjançant els alumnes mediadors  
 
Quan hi ha una demanda, la coordinadora parla amb els alumnes afectats per 
veure si voluntàriament volen fer la mediació i s’encarrega d’organitzar la 
trobada.  

 

2.4. EL PROCÈS DE MEDIACIÓ 

- CONSCIENCIACIÓ 
o En una sessió de tutoria l’alumnat rep infomació del servei de 

mediació, mitjançant la projecció d’una presentació Power Point i 
rep l’explicació del servei d’alumnat mediador de cursos anteriors. 

- OPCIÓ PER LA MEDIACIÓ 
o L’alumnat interessat en el servei de mediació realitza una 

sol·licitud, adreçant-se a la tutora, alumnat mediador o professorat 
i omple una sol·licitud de mediació que diposita en una bústia. 

- PROCÉS DE MEDIACIÓ (exploració de la situació, definició conjunta, 
transformació del conflicte) 

o Setmanalment l’alumnat mediador revisa les sol·licituds i els 
mediadors determinen el dia de la mediació. 

o Les mediacions es realitzen durant el període del 2n pati al 
centre, en una sala disposada per aquest motiu. 

o Els mediadors són un alumne/a mediador i un membre del 
professorat mediador. 

o Els passos a seguir per fer una mediació són els següents: 
ANNEX 2 

- ACORDS 
o Al finalitzar la mediació les parts implicades arriben a un acords 

per resoldre el conflicte. 
- SEGUIMENT 

o Un cop realitzada la mediació al cap de 15 dies es fa una revisió i 
compliment dels acords establerts 
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2.5. COL·LECTIUS QUE HI PARTICIPEN 
Un projecte unitari com aquest necessita la implicació d’un percentatge 

important del personal de la comunitat educativa corresponent, directa o 
indirectament.  

L’equip de mediadors del nostre centre estarà format per 
professorat i alumnat del nostre centre. 

Pensem que la mediació ha de tenir com a característiques principals: la 
voluntarietat, la confidencialitat i la llibertat en la presa de decisions; no es 
pot forçar ningú a acollir-s’hi, s’ha de guardar discreció en el procés i no es 
pot interferir en la presa d’acords de les parts en litigi. 

Els dotze tòpics que ha d’evitar sempre la figura mediadora són: 
manar/dirigir, amenaçar, sermonejar, donar lliçons, aconsellar,  
consolar/animar, aprovar, desaprovar, insultar, interpretar, interrogar i 
ironitzar. 

Cal tenir clar que la figura mediadora és l’eina vehicular entre els 
elements en conflicte i només ha de pretendre facilitar la comunicació i 
l’entesa entre les parts en fricció. 

El col·lectiu mediador pot ser, doncs, ampli.  

Certes habilitats resulten, però, especialment valuoses a l’hora de mediar 
en un conflicte: 

ser una persona creïble i de confiança 
saber escoltar amb atenció 
creure en la capacitat de les persones que hi ha davant 
acollir i sentir-se còmode amb les manifestacions emotives que sorgeixin 
demostrar interès per transformar constructivament el conflicte 
mostrar empatis, sense mostrar-se ni a favor ni en contra de ningú 
no jutjar, ni aconsellar, ni imposar solucions 
tenir paciència 
ser bon comunidador/ra 
saber mantenir un discurs conciliador 
ser imaginatiu i saber treballar amb la ment oberta 
transmetre seguretat i rigor en el procés 
saber crear un entorn de respecte, honestedat, confidencialiat, 

amabilitat, atenció, seriositat, calma i amistat 
tenir poca necessitat de reconeixement personal 

 
 

2.6. ALUMNAT PARTICIPANT 
L’alumnat participant en el projecte de Convivència i Mediació Escolar pot 

actuar de dues formes: 

com a mediador 
com a usuari del servei 

Si l’alumnat actua com a mediador, aquest por ser de la mateixa edat 
que la dels alumnes a mediar, o superior. 
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La mediació és sempre entre iguals, per tant no és vàlida si una de les 
dues parts es troba en inferioritat de condicions respecte a l’altra, ja sigui 
per edat o altres condicionants diferenciadors. 

Si l’alumnat actua com a usuari del servei pot respondre a qualsevol 
edat, és a dir, pot estudiar qualsevol dels cursos que s’imparteixin en el 
centre, si bé l’oferta del servei de mediació es preveu esglaonada i 
progressiva, tal com s’explica en l’apartat següent. 

 
2.7 INTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUM 

Els eixos transversals inherents a tot procés educatiu es troben en totes 
les àrees del currículum, directa o indirectament inclosos en les actituds, 
valors i normes que cada departament especifica. 

Globalment, els objectius són: educar en una cultura de pau, aprofundint 
en les causes de la violència i els conflictes, conèixer les causes de 
discriminació, intolerància i marginació social així com afavorir una educació 
per la participació, la cooperació, el desenvolupament de l’autonomia 
personal i la presa de decisions. 

Tot i això, pensem que des del programa de tutoria s’ha de treballar 
igualment la cultura en valors, dinamitzant el diàleg i la participació activa  
en la vida del centre. 

Igualment, tot el personal que integra la nostra comunitat educativa ha 
d’estar sensibilitzat en el tema, a fi i efecte que la línia d’actuació que es 
decideixi seguir pugui ser compartida per tothom, amb un criteri el més 
homogeni possible. 
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2.8. DOCUMENTACIÓ PER LA MEDIACIÓ 

Annex 1: 

 

SOL·LICITUD DE MEDIACIÓ  
 
En/na _________________________________________ de _____ 
d’(ESO/Batx) demana una sessió de mediació entre els alumnes:  
 
1. ______________________________________ Curs: ________  
2. ______________________________________ Curs: ________  
3. ______________________________________ Curs: ________  
 
PERSONA QUE FA LA DEMANDA (poseu una creu en la casella 
corresponent):  
Alumne implicat □  
Tutor/a dels interessats o d’un d’ells □  
Professor/a □  
Alumne/a no implicat en el conflicte □  
Altres _______________________________________  
 
 
MOTIUS:___________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________  

Lleida, ______ de/d’ _________________ de 20____ 
Signatura 
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Annex 2: 
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Annex 3: 

 

 



IN
STIT

UT L
A M

IT
JA

NA 2
01

6

 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut La Mitjana 
 

 
 

Carrer Vicens Ximenis s/n 
25005 Lleida 
Tel. 973982370 
ins-lamitjana@xtec.cat 
http://www.xtec.cat/ins-lamitjana 
 

 

 
 
 
  


	1. INTRODUCCIÓ
	1.1. EXPERIÈNCIES PRÈVIES
	1.2. VINCULACIÓ A LA REALITAT DEL CENTRE
	2.1.OBJECTIUS
	2.2. CONFLICTES MEDIABLES
	2.3.TEMPORITZACIÓ DEL PROJECTE
	2.5. COL·LECTIUS QUE HI PARTICIPEN
	2.6. ALUMNAT PARTICIPANT
	2.7 INTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUM

