


QUÈ SÓN ELS CONFLICTES? 

  Són fenòmens 
naturals que 
formen part de la 
vida de totes les 
persones. 

  Els conflictes són necessaris per 
créixer. 



SÓN NEGATIUS ELS CONFLICTES? 

 

  Els conflictes 
no són 
positius, ni 
negatius:       

  depèn de com 
els afrontem 



COM RESPONEM ALS CONFLICTES? 

                    

                   - Fugint 

 

                   - Agredint 

       

                   - Lluitant contra 

                     el problema i mai 

                     contra la persona 



QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ? 

   Una manera d'afrontar 

els conflictes dialogant  

i cooperant 



  Quan les dues  parts  han arribat  a un  punt en 

què  la comunicació s’ha  bloquejat. 

QUAN UTILITZAREM LA MEDIACIÓ? 



Per això, una tercera persona                 

(el mediador o la mediadora)  

sense cap poder  

ajuda a que les parts arribin a un acord 

voluntari 

 

   És voluntària. 

   És confidencial. 

   Els protagonistes 

del conflicte, prenen 

les pròpies 

decisions de 

manera lliure. 



QUINES CARACTERÍSTIQUES TÉ  

LA MEDIACIÓ? 

   És voluntària. 

   És confidencial. 

   Els protagonistes 

del conflicte, prenen 

les pròpies 

decisions de 

manera lliure. 

   El mediador/a és 

imparcial. 

Voluntarietat: les persones implicades són lliure d'acollir-se a la mediació o no. 

Imparcialitat: de la persona mediadora, els mediadors no jutgen,  

no donen consells; només orienten i faciliten la comunicació. 

 

Confidencialitat: de tots els parcipants en el procés. 

 

Part activa: els protagonistes del conflicte decideixen  

per ells mateixos i lliurement la manera de  

reestablir la convivència. 

 



QUÈ FAN ELS MEDIADORS? 

✔ Acullen les persones en 

conflicte. 

✔ Escolten activament i 

centren el procés en la 

transformació del conflicte. 

✔  Promouen la comprensió 

mútua. 

✔  No jutgen 

✔  No sancionen 

✔  No aconsellen 

✔  No donen solucions 



10 

COM ES DESENVOLUPA EL PROCÉS DE 

MEDIACIÓ?   
 

PRIMER PAS: TENIM UN PROBLEMA 

 

- Sorgeix el conflicte i es decideix 

solucionar-lo de forma positiva però 

creiem que sols no podem. 

       

- Es demana una mediació. 

       

- S'acorda un dia i una hora  

per començar la mediació 

 

 
 



COM ES DESENVOLUPA EL PROCÉS 

DE MEDIACIÓ? 

 

     

   SEGON PAS: TROBEM-NOS 

 

Ens reunim a la sala de mediació les persones en conflicte i els 

mediador. 

 

TERCER PAS: PARLEM-NE 

 

Els mediadors/es expliquen les normes de mediació i  

exposem el conflicte sincerament. 

 

QUART PAS: QUÈ TENIM ENTRE MANS? 

 

Definir el conflicte cadascú des de la seva postura,  

interessos i necessitats. 

 

CINQUÉ PAS:FEM PROPOSTES 

 

Busquem solucions alternatives. Pluja d’idees de  

possibles solucions. 

          

 

       - Es busquen solucions alternatives 

 

       - Es promou l'empatia i la cooperació. 

 

       - S'arriba a un acord. 

     
     3. Els pactes es porten a la pràctica 

         Es revisen i valoren els resultats 

         Es tanca la mediació 

     



COM ES DESENVOLUPA EL PROCÉS 

DE MEDIACIÓ? 

 
SISÉ PAS: POSEM-NOS D’ACORD PER CONTINUAR JUNTS 

 

- Arribar a un acord. 

 

SETÉ PAS: VIURE I CONVIURE EN PAU 

 

- Posar l’acord en parctica. 

 

FINAL DE LA MEDIACIÓ 

 

- Es revisen i es valoren els resultats. 

- Es tanca la mediació. 

 

  1. Sorgeix el conflicte 

      Es decideix solucionar-lo a les bones 

      Es demana una mediació. 

      S'acorda un dia i una hora per començar la mediació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. Els/les mediadors/res escolten a cada persona individualment 

       Llavors es reuneixen i expliquen les normes per tal que la mediació 

       funcioni 

       Un cop acceptades les normes, es passa a explorar el conflicte 

       S'identifiquen els interessos d'ambdues parts 

       Es busquen solucions alternatives 

       Es promou l'empatia i la cooperació 

       S'arriba a un acord 

     

 

 

Es revisen i valoren els resultats 

         Es tanca la mediació 

     



QUINS AVANTATGES TÉ LA MEDIACIÓ? 

Actitud de diàleg. 

No sentir-se sol/a davant 

els conflictes. 

    Sortida positiva dels    

conflictes 

 Maduració personal.  

Participació activa i 

responsable 

Millora de la convivència 

Conreu de la pau 



COM POTS FER ÚS DEL SERVEI DE MEDIACIÓ? 

Actitud de diàleg. 

No sentir-se sol/a davant 

els conflictes. 

    Sortida positiva dels    

conflictes 

 Maduració personal.  

Participació activa i 

responsable 

Millora de la convivència 

Conreu de la pau 

 

Si tens un conflicte i vols 

acudir al servei de 

mediació pots fer-ho de 

tres maneres: 

 

Deixa el full de demanda 

a la bústia de mediació. 

 

Demana-ho directament 

als mediadors o a les 

mediadores. 

 

Demana-ho al teu tutor 

o tutora. 

 



T’APUNTES A RESOLDRE ELS CONFLICTES  

DE FORMA POSITIVA? 

Actitud de diàleg. 

No sentir-se sol/a davant 

els conflictes. 

    Sortida positiva dels    

conflictes 

 Maduració personal.  

Participació activa i 

responsable 

Millora de la convivència 

Conreu de la pau 


