
  

 
 

 
 

 

 

 

 

SECCIÓ INSTITUT 
DOMUS D’OLIVET 

El camí cap a la 

convivència 



La MEDIACIÓ és una eina que serveix per resoldre  
els conflictes de forma pacífica i dialogada. 

 

CONFLICTE   ??? ……… PARLEM-NE 



TENIM UN CONFLICTE 



PARLEM-NE 

TENIM LA 

SOLUCIÓ 



Qui pot ser mediador/a ? 
 
Poden ser mediadors/mediadores: el professorat, els alumnes, els 
membres de la Consergeria del Centre i de la Administració (PAS) i 
les mares i els pares dels alumnes de l’INSTITUT. 

Com ser Alumne Mediador ? 
  
  A 2n d’ESO hi ha una assignatura optativa (Resolució de Conflictes/ 
mediació) on s’expliquen les tècniques i estratègies per resoldre el 
conflictes. 
  
  A 3er i 4t d’ESO es fa un equip d’alumnes mediadors entre tots 
aquells que mostren aptituds i capacitats (paciència, calma, facilitat 
d’anàlisi dels problemes...) que hagin realitzat  Resolució de 
Conflictes/mediació.  

 



TRACTEM-NOS BÉ 
    Quan ens peguem ens fem mal, però també quan insultem una 

persona, quan ens burlem d’ella, o quan deixem de jugar i la 
deixem sola, o quan diem coses lletges, o escampem rumors 
perquè no tingui amics. Tot això és maltractar...  

 

    A vegades comencem jugant, o de broma, però quan una persona 
pateix no juguem i no fem bromes,... Fem mal, per tant tot això 
s’ha d’evitar. 

TOTES LES PERSONES 
TENIM DRET  

A SER BEN TRACTADES 



 Ningú no m’ha de pegar, ni donar 
empentes, ni fer-me mal físicament 

JO 
tampoc 

ho he de 
fer 



 Ningú no m’ha d’amenaçar ni  
fer-me por 

JO no he 
d’amenaçar
ni fer por a 

ningú 



Ningú no m’ha de prendre,  
ni fer malbé les meves coses 

JO 
tampoc 

ho he de 
fer 



Ningú no ha d’escampar rumors sobre mi 

 

JO  

no he 
d’escampar 

rumors 



Ningú no m’ha d’insultar, no s’ha de burlar, 
ni s’ha de riure de mi 

 

JO 
tampoc 
ho he 
de fer 



 Ningú no m’ha d’excloure del grup, ni m’ha 
d’impedir de jugar amb els companys 

JO no he 
d’excloure 
ningú del 

grup 



Què passa quan es vulneren aquests drets? 

que algú ho passa malament... 

 

 



 
 

Què pots fer si et trobes  
en una situació d’aquestes? 



1.- INTENTA MANTENIR LA CALMA. 

Si crides o plores pots empitjorar la situació. Si veuen que et 
molesten ho poden repetir per “divertir-se”. 

2.-  NO RESPONGUIS DE LA MATEIXA MANERA. 

Picar o respondre amb insults complica la situació. Digues alguna cosa 
com “No em parlis així”. No responguis com ell espera.  

3.-  INTENTA PARLAR AMISTOSAMENT. 

Utilitza respostes assertives que hagis practicat a casa o a classe. 

4.-  ABANDONA EL LLOC. 

Sovint la millor solució és escapar de la situació i buscar ajuda d’un 
adult. Això no és covardia, és actuar amb intel·ligència. 

5.-  PARLA’N AMB ALGÚ. 

Explica-ho als pares o mestres. No hem de callar aquestes situacions. 


