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La mediació al nostre institut 
 
 

 
 

Objectius 
- Entendre que és una mediació 
- Posar-la en pràctica 

 

Temps 
Dues sessions d’una hora, aproximadament. 
 

Material 
- Fitxa teòrica 
- Fitxa pràctica 

 

Metodologia 
1. Es pot projectar a la pantalla el document adjunt per anar comentant què és una mediació i 

per a què serveix, en quins casos es pot sol·licitar una mediació i passos que se segueixen per 
sol·licitar i realitzar una mediació. 

2. Quin es el procediment, qui la pot demanar? 
3. Es forma un equip de mediació. 
4. Simulació de mediació. 
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1. Què és la mediació  escolar?  

La Mediació Escolar és una forma diferent de resoldre els conflictes que es poden donar entre els 
membres de la comunitat educativa. Potenciem el diàleg, l´entesa de les parts en conflicte, la 
confidencialitat i la sinceritat.  Arribem a acords per tal d´aconseguir el respecte mutu i la 
resolució del problema. 

 Qui pot sol·licitar una mediació? Qualsevol membre de la comunitat educativa de l´institut. 

 Lloc : la Mediació es farà a la.... 

 Horari: la Mediació es podrà fer dintre d´aquest horari: 

 

2. Procediment  

 La Mediació es podrà demanar personalment mitjançant un “Full de Sol.licitud” , que un cop 
emplenat es donarà a.... 

 La Mediació també es podrà demanar directament a través del tutor/a del seu grup o a 
través dels “Alumnes Mediadors” o el “Coordinador de Mediació” o a qualsevol membre de 
l´Equip Directiu.  

 La Mediació no només la podran demanar les parts directament implicades, també es podrà 
fer a instància d´una tercera persona que detecti la necessitat, com per exemple un 
professor/a  o tutor/a del grup, el responsable de convivència o el Coordinador de Mediació 
o fins i tot els pares. 

 

3. Equip de mediació  

Els Mediadors del centre són alumnes que han estat preparats i formats en la Mediació i han 
aconseguit el “Certificat de Capacitació” per a fer-ho. El Coordinador de Mediació:  

 
4. Simulació de mediació 
Es pot realitzar una “simulació” de mediació entre dues persones del Centre. Es tracta que hi hagi 
3 o 4 voluntaris que representin en paper dels dos estudiants i d’un o dos mediadors. Cal deixar-
los un moment per tal que llegeixin quin ha de ser –més o menys- el seu paper. Se’ls donarà un 
petit guió. 
 
Realitzaran el simulacre i, després, tota la classe opinarà sobre el procediment. 
 
Ara us proposem que alguns de vosaltres simulin una mediació entre tres persones que tenen un 
conflicte. Un o dos més han de fer de mediadors.  
 
Després de fer la representació, comenteu tota la classe la mediació. 
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CAS : 
 
En Jordi, un noi de primer d’ESO va molt malament en anglès; per això, a l’hora de l’examen, ha 
fet tots els possibles per seure al costat d’en Charanjed (un hindú que domina perfectament 
l’anglès). En Jordi ha passat l’estona estirant el coll, fent sorollets per captar l’atenció d’en 
Charanjed, cridant-lo fluixet, llençant-li paperets… però en Charanjed no li ha passat una sola 
resposta. Al contrari, li ha llençat un parell de males mirades per veure si el deixava en pau. En 
acabar l’examen tothom feia comentaris sobre les preguntes: que si el profe s’ha passat, que si no 
hi havia temps, que què caram s’havia de fer a la tercera… En Jordi ha dit a tothom qui ha volgut 
sentir-ho que ell suspendrà segur i tot per culpa d’el cregut d’en , Charanjed que juga amb 
avantatge i no es digna a ajudar els companys. Quin egoista! 

El dia que el professor dóna els resultats, en Charanjed  té un excel·lent i únicament sis persones 
més de la classe han aprovat justet. La resta han de recuperar fent un treball bastant extens i una 
segona prova. Les teories d’en Jordi prenen força: això és una injustícia, no tothom ha estudiat en 
anglès, està bé que els “empollons” de la classe aprovin, però en Charanjed que no ha de treballar 
gens? I a sobre s’ho creu! No fa res pels companys… 

En tornar dels descans a la cadira d’en Charanjed hi diu en retolador negre i lletres grosses “BAD 
BOY”. Mentre tothom riu, en Charanjed se’n va a buscar la tutora i li diu que no pensa seure en 
aquella cadira. La tutora entra a la classe i vol saber qui ho ha fet, diu que el mobiliari no es pot 
guixar, que sancionarà tothom si no surt el culpable… És evident que ha estat en Jordi, però és un 
noi molt divertit i enrotllat i ningú no està disposat a delatar-lo. És ell mateix qui, finalment 
confessa. Llavors la tutora li diu que netegi immediatament la guixada i que si en Charanjed ho 
accepta, busquin els mediadors i solucionin per ells mateixos el problema. El Charanjed no hi vol 
anar a mediació, ell no ha fet res, només faltaria! 

 


