
 

 

BASES CONCURS VÍDEO MEDIACIÓ: 

 

OBJECTIUs: 
● Demostrar la importància de la mediació com a eina de convivència, reconeixent            

les situacions conflictives i la seva resolució a partir del reconeixement de les             

emocions, el treball de l’escolta activa i promovent el diàleg entre les parts             

implicades. 

● Commemorar el dia Mundial de la Mediació 21 de gener. 

● Promocionar les activitats d’oralitat en llengua catalana. 

a qui va adreçat: 
A totes les tutories d’ESO liderats pels seus tutors. 

com participar: 
● El tutor explicarà a les tutories el concurs proposat pel Servei de Mediació. 

● La temàtica és explicar la Mediació i la seva importància de la manera més              

orginal possible. 

● Els alumnes treballaran conjuntament amb el seu tutor com realitzar el           

vídeo, el guió, els plànols i escenes. 

● La gravació serà efectuada per cada tutor a les hores de tutoria. 

● El vídeo ha de tenir una extensió mínima de un minut i mig i tres minuts i el                  

format ha de ser mp4. 

● Els vídeos seran entregats en un pen per cada tutor a la coordinació del              

servei. 

criteris de valoració: 
● Adequació del vídeo al contingut que es demana i el missatge. 

● Originalitat de la idea. 

● Capacitat d’impactar al públic a qui va adreçat. 

 

 



calendari: 
El plaç màxim per presentar els vídeos serà el dia 20 de febrer.  

El dia 21 de gener dia Europeu de la Mediació, es donarà a conèixer el treball que s’està                  

fent a les tutories per commemorar el dia. 

El jurat donarà el seu veredicte la primera setmana de març. 

 

membres del jurat: 
El jurat estarà format per Coordinació Pedagògica, Coordinadores de Cicle, Equip de            

Mediació i l’AMPA . 

 

premis: 
El premi consistirà en un val ticket d’esmorzar per cada alumne de la tutoria guanyadora i                

la difusió del vídeo a les xarxes socials de l’institut i quedarà com a vídeo representatiu                

del Servei de Mediació. 

 

 

 

 

 

 

 


