
Què és la mediació? 

 

• És una forma voluntària, confidencial 
i creativa de resoldre conflictes. 
 

• Passos del procés de mediació:  
1. Tenim un conflicte. 
2. Trobem-nos i parlem-ne. 
3. Definim junts la situació. 
4. Fem propostes en el sentit WIN-

WIN  “tu guanyes / jo guanyo”. 
5. Posem-nos d’acord per continuar 

convivint. 
 

 

      IMPORTANT! 

La mediació i gestió positiva del 
conflicte, suposa una aportació a la 

cultura del diàleg, el consens i la 
pau. 

Què cal saber sobre la mediació 
escolar? 

• 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. 

• El mediador no jutja, no dóna 
consells, ni pren decisions. 

• Els protagonistes del conflicte 
decideixen per ells mateixos la 
manera de restablir la bona 
convivència. 

Conflictes que poden ser mediats 

• Quan tingueu problemes amb 
algun company o companya. 

• Sempre que vulgueu resoldre 
algun conflicte d’interessos. 

• Quan voleu trobar una solució 
per la via del diàleg. 

• Quan s’hagin produït danys a les 
instal·lacions o al material del 
centre. 

 

Com es pot demanar la mediació? 

• Adreçant-vos al vostre tutor/a, a 
un alumne/a o professor/a 
mediador o directament a les 
coordinadores de mediació: Es 
pot consultar a la web, sala d’ 
estudi, bústia de mediació. 

• Enviant un correu electrònic a: 
proumalrotllo@ieslaferreria.net 

• En qualsevol cas haureu 
d’omplir la sol·licitud que 
trobareu a la vostra aula o a 
consergeria 

• Tot seguit, la dipositareu a la 
bústia de mediació situada al 
costat de consergeria. 

 

FEM LA VIDA MÉS FÀCIL!  

El diàleg permet la reflexió, 
els acords, la solució i la fi dels 

conflictes. 

 

 



 

PROGRAMA DE MEDIACIÓ 
ESCOLAR 

 

Si creus més en l’educació que en el 
càstig... 

Si vols contribuir activament a 
crear un clima positiu en el 
centre... 

Si desitges donar una resposta 
creativa als conflictes... 

Si t’interessa potenciar les teves 
capacitats de comunicació... 

Si t’atreveixes a afrontar amb 
optimisme les dificultats... 

Si la injustícia no t’és indiferent... 
 

            ...TRIA LA MEDIACIÓ!!! 
 

 

 

EQUIP DE MEDIACIÓ 

 
 
Professors:  
 

Es pot consultar a la web, sala d’ 
estudi, bústia de mediació.  

 
 

 
 
Alumnes ESO/ BTX/ CCFF: 
 

Es pot consultar a la web, sala d’ 
estudi, bústia de mediació.  
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