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Projecte servei de mediació 

 

Tot i que la conflictivitat entre l’alumnat del nostre centre es baixa, l’existència d’un servei de 

mediació ens ha d’ajudar a prevenir el conflicte. També pot ser un instrument per a difondre els 

avantatges de la reflexió, l’anàlisi i el diàleg  a l’hora de trobar solucions als problemes que puguin 

sorgir entre el nostre alumnat (discussions, baralles, malentesos, etc.). 

La persona responsable de posar en marxa les diferents actuacions al llarg d’aquest curs és Pilar 

Cebrián. 

Els objectius 

L’objectiu del projecte és posar en marxa un servei de mediació al llarg d’aquest curs 2014-215. 

L’assoliment d’aquest objectiu general comporta la concreció d’altres de més específics com són: 

1. Constituir un grup de mediació amb formació suficient per a dur a terme les seves tasques i 

en el que participin  almenys l’alumnat i el professorat. Aquest grup pot formar-se a partir 

de l’alumnat que participa en l’optativa  Mediació a 3r d’ESO 

2. Establir el protocol del servei de mediació. 

3. A partir de gener, dur a terme les mediacions sol·licitades per l’alumnat.  

4. Portar un registre dels conflictes atesos. 

5. Elaborar al final del curs una breu memòria que reculli les actuacions realitzades, els 

resultats obtinguts i les propostes de millora per al curs vinent. 

Les actuacions 

La posada en funcionament del servei de mediació passa per dur a terme almenys les següents 

actuacions: 

1. Acord amb la coordinadora pedagògica d’una proposta d’activitats dins del pla d’acció 

tutorial que permetin l’alumnat: 

 Conèixer els avantatges de la mediació. 

 Engrescar-los a la participació com a mediadors i mediadores. 

 Fer una selecció de persones mediadores, preferentment a partir de l’alumnat que 

participa a l’optativa de 3r d’ESO i complementar la seva la formació. 

2. Coordinació d’una adequada difusió dels servei de mediació mitjançant l’elaboració de 

díptics, elaboració de cartells (coordinadora d’activitats i serveis), inclusió de continguts a la 

web del centre, etc. 

3. Fer una selecció de nois i noies mediadores a partir fonamentalment de l’alumnat que 

participa en l’optativa  Mediació de 3r d’ESO 
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La temporització 

1. La previsió és que l’equip de mediació pugui estar constituït abans de finalitzar el primer 

trimestre. 

2. Atendre les sol·licituds de mediació a partir del gener. 

 

Recursos 

1. L’aula que hi ha al costat del departament de matemàtiques (o la sala de visites 2 ?) serà 

utilitzada com a espai reservat a les reunions del servei de mediació.  

2. Disposaran d’un ordinador  dins l’aula que hi ha al costat del departament de matemàtiques. 

3. L’equip de mediació disposarà  del material necessari per fer efectiva la divulgació del 

servei (tríptics, cartells, etc.) i podrà utilitzar l’ordinador  que hi ha dins l’aula. 

L’avaluació 

L’avaluació del projecte de servei de mediació que es faci a final de curs a través d’una breu 

memòria tindrà en compte alguns indicadors, com ara: 

1. Aconseguir que almenys 10 nois i noies assoleixin la formació necessària per a poder actuar 

com a persones mediadores. 

2. Resoldre positivament almenys un  80%  de les sol·licituds de mediació. 

3. Percentatge d’alumnes que declaren a final de curs que coneixen de l’existència d’un servei 

de mediació. 


