
Institut de Tortosa       
Coordinació: M. Àngela Creix 

1

MediaciMediaci óó EscolarEscolar

Autora : Paula Querol



Institut de Tortosa       
Coordinació: M. Àngela Creix 

2

MediaciMediaci óó Escolar Escolar 
Paula Querol

Què és la Mediació Escolar?
És un mètode de resolució de conflictes

• mitjançant la intervenció d’una tercera persona
• amb formació específica i imparcial

• amb l’objectiu d’ajudar les parts a obtenir per 
elles mateixes un acord satisfactori.

Decret 279/2006 de 4 de juliol. DOG Núm. 4670.

Instruccions d’inici de curs, 23 Drets i deures de l’alumnat.
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Característiques
• Confidencialitat : els/les mediadors/es no parlen mai d’allò que 

succeeix a la sala de mediació.
• Voluntarietat : tothom participa lliurement en un procés de mediació.
• Lliure presa de decisions : els/les protagonistes del conflicte prenen 

les pròpies decisions sense cap tipus de coacció.
• No - poder del/de la mediador/a : no pot imposar cap sanció, ni 

obligar a complir els pactes.
• Multiparcialitat : el/la mediador/a es preocupa per igual pels 

interessos de cadascun/a dels/de les protagonistes del conflicte.

** Si la mediació no funciona sempre es poden buscar altres recursos.
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Quines són les normes de la mediació?

• Parlar per torns i escoltar sense 
interrompre.

• Parlar sincerament i sense ofendre els 
altres.

• Cooperar en la recerca de solucions
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Es basa en
� el diàleg, 
� el consens,

� la cooperació,
� la responsabilitat,

� l’acceptació de les 
diferències.

Serveix per a
� evitar enfrontaments,
� reparar les relacions 

entre les persones,
� aprendre educació

emocional, 

� implicar-se en la 
millora de la 
convivència.
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Fases del procés de mediació
R e so lu c ió  d e l c o n flic te  a  tra vé s d e  la  m e d ia c ió

Alumnes en conflicte Parella de mediadors

5. POSEM-NOS D'ACORD: diàleg i pacte

4. FEM PROPOSTES

3. QUÈ TENIM ENTRE MANS

2. PARLEM-NE

1.TROBEM-NOS

SERVEI DE MEDIACIÓ
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Fases del procés de mediació
• Trobem-nos: Presentacions. Agraïm i felicitem els 

mediors per haver optat pel diàleg. Explicació i 
acceptació de les normes bàsiques. 

• Parlem-ne: Exploració del conflicte des de cada part: 
clarificar, resumir, tornar a formular la situació.

• Què tenim entre mans?: Exploració dels interessos: què
vols? per què? Posar-se en el lloc de l’altra persona.

• Fem propostes: Crear propostes (pluja d’idees) per 
solucionar el conflicte.

• Posem-nos d’acord: Valorar les propostes i acordar per 
escrit qui farà què, com i on? Quedar al cap d’uns dies 
per a comprovar que els acords es respecten.
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� El servei de mediació s’ofereix a tot l’alumnat del centre.
� La participació és sempre voluntària i tot allò que es diu 

és confidencial.
� El/la mediador/a reuneix les persones en conflicte i els 

explica què treballaran per a canviar la situació.
� El/la mediador/a no jutja, no dóna consells ni pren 

decisions.
� Les persones protagonistes del conflicte decideixen la 

manera de restablir la bona convivència entre elles.
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Què es pot mediar?

Es podran resoldre conflictes originats per situacions o conductes que no se 
sancionen disciplinàriament com per exemple:

• faltes de respecte a professors/res i companys/es, baralles entre alumnes 
per insults, amenaces, rumors malintencionats, etc. 

• amistats que s’han deteriorat,
• casos de petits robatoris, de petit vandalisme i danys contra instal·lacions 

del centre,
• conflictes per tenir o prestar objectes i/o material,
• conflictes per tasques de classe, per jocs en el pati, etc.

* També es podran mediar conflictes quan es tracte de conductes que es 
poden sancionar i la mediació s’oferisca com una oportunitat alternativa.
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Horari

• De dilluns a divendres, d’11:05  a  11:25 h

Per a accedir al servei, cal demanar–ho prèviament a 
través del professorat, un/a mediador/a, Cap 
d’estudis o deixant la sol·licitud a la bústia del servei 
de mediació
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Alumnat

Imma Adell
Enric Carbó
Carme Castellà
M. Àngela Creix
Jordi Gas
Àngel Martí
Sofia Morales

Àngela Arasa                     Xavier Lluís
Cèlia Bel                             Tània Perales
David Benito Luciana Piazza  
Paula Bonfill                       Pau Polo
Fadila Bouhriz Paula Querol  
Irina Drayaeva Gerard Roselló
Hanane En Nouny Ariadna Sabaté
Marlene González Anna Segura    
Neli Granados Onorina Stoicev    
Cinta Llop                           Anna Villó

Professorat


