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“Conflicte”
La paraula conflicte prové del llatí “conflictus” que significa xocar.
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Qui té la culpa? 





Com podem afrontar un conflicte?

Fugint del conflicte, encara que aquest continuï existint. “Amagar el cap sota Fugint del conflicte, encara que aquest continuï existint. “Amagar el cap sota 
l’ala”. 

Agredint la persona/es amb qui tinc el conflicte, la conseqüència sol ser el de 
generar un altre conflicte, i el problema passa a ser més gros. 

Intentar resoldre el conflicte. En aquest cas el conflicte esdevé una 
oportunitat per a millorar personalment
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Què és la mediació?

La mediació és una forma de resoldre 
conflictes de manera pacífica entre persones, 
amb l’ajut d’uns mediadors, que no imposen 
solucions als problemes , ni opinen sobre qui 
te la raó. Cerquen a través de la comunicació te la raó. Cerquen a través de la comunicació 
arribar a un acord amb el que tots estiguin 
satisfets.
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Característiques de la mediació

És una manera pacífica i diferent de resoldre 
els problemes

És voluntària: cal que totes les persones 
implicades vulguin mediar

És confidencial: Res del que es digui durant la 
mediació pot sortir de la sala.

Els protagonistes del conflicte prenen les Els protagonistes del conflicte prenen les 
pròpies decisions de manera lliure i 
responsable.

mediar és de persones valentes i intel.ligents. 

Característiques de la mediació



MediadorsMediadors



Característiques d’un/a mediador/a

El mediador reuneix les persones en conflicte i els explica 
que treballaran per canviar la situació. La participació és 
sempre voluntària i allò que es diu és confidencial.sempre voluntària i allò que es diu és confidencial.

El mediador no jutja, ni dóna consells, ni pren decisions: no té El mediador no jutja, ni dóna consells, ni pren decisions: no té 

Hi ha tres normes: parlar sense interrompre, evitar les Hi ha tres normes: parlar sense interrompre, evitar les 
desqualificacions i cooperar en la recerca d’una via de sortida. desqualificacions i cooperar en la recerca d’una via de sortida. 

És usual i recomanable el treball en comediació (2 mediadors), És usual i recomanable el treball en comediació (2 mediadors), 
això permet que quan el conflicte és entre dos alumnes els això permet que quan el conflicte és entre dos alumnes els 
mediadors siguin, també, alumnes; en canvi, entre professor i mediadors siguin, també, alumnes; en canvi, entre professor i 
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Els que vulguin ser mediadors

Hauran de fer-ho saber al seu tutor.Hauran de fer-ho saber al seu tutor.

Faran una formació amb la resta de companys mediadors.

Coneixarem mediadors d’altres centres per aprendre d’ells.

Ajudaran a millorar la convivència de l’Institut.
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Què guanyem amb un bon ambient de 
treball dins l’institut? 

Ajuda a desenvolupar de 
manera efectiva les 
nostres qualitats 
personals, la creativitat, i 
el treball en equip.el treball en equip.

Què guanyem amb un bon ambient de 



Què guanyem amb un bon ambient de treball i 
convivència dins l’institut?

Guanyem que 
l’aprenentatge i la 
motivació per la feina és 
molt més gran.molt més gran.

Què guanyem amb un bon ambient de treball i 
convivència dins l’institut?



Què guanyem amb un bon ambient de treball i 
convivència dins l’institut?

Guanyem bons moments.

Guanyem amics.

Guanyem coneixament

Guanyem tenir més Guanyem tenir més 
competències i estar més 
preparats  per encarar nous 
reptes.

Què guanyem amb un bon ambient de treball i 



El servei de mediació començarà el mes de 
gener de 2017, 

ja us informarem!ja us informarem!
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Per una bona convivència a 
l’Institut
Per una bona convivència a 



Sigues mediador!Sigues mediador!


