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ra es parla  molt  de la 
mediació a molts àmbits: 
veïnal, familiar, judicial, 
laboral i, naturalment, 
escolar. I què és això?  

Doncs, és  una forma d’ intentar soluci-
onar confl ictes que es basa en la pre-
missa: «Si tu i jo tenim un problema, 
parlem-ne!»

El nostre institut està situat a un 
barri de L’Hospitalet de Llobregat, 
Bellvitge. Encara que no és un institut 
confl ictiu, ja fa una anys que vam  incor-
porar la mediació com una eina més en 
la gestió del centre.  Es tracta d’una eina 
especial perquè ajuda a gestionar emo-
cions i d’emocions en un  lloc amb més 
de 300 adolescents n’hi ha, i moltes.

 De vegades, tot això desemboca 
en actituds negatives: gelosia, necessi-
tat imperiosa de demostrar qui és el 
més xulo de la classe, enemistats que 
s’arrosseguen des de l’ escola primària i 
que esclaten per un no res, amistats 
d’anys enterbolides per l’aparició d’una 
noia o noi nou al grup, baralles perquè 
«m’han dit que algú ha dit que tu has 
dit que jo...». En ocasions aquests con-
fl ictes es dirimeixen al Pirulo, lloc 
emblemàtic per als nostres alumnes, al 
costat de l’institut. És un lloc de trobada 
que serveix per a tot i on els problemes 
no sempre es solucionen parlant-ne.

Aquestes situacions es donen a 
Bellvitge i a tots els instituts. Per això ja 

fa anys que en molts centres funciona 
el servei de mediació.

En el nostre cas, primer va ser el 
Departament d’Ensenyament que l’any  
2004 ens va oferir la possibilitat de fer 
un curs per crear un grup de media-
dors. Molta gent (alumnes, personal no 
docent i professors) s’hi van apuntar.  
D’aquí va sortir el primer equip de 
mediació, que estava compost per 
alumnes i professors/res. Al llarg dels 
anys, aquest equip ha dit adéu als alum-
nes que en marxaven  i ha donat la ben-
vinguda als que s’hi incorporaven. La 
formació en mediació de nous alumnes 
s’ha fet de diverses formes: com a part 
d’una assignatura optativa a 2n o en un  
curset en horari extraescolar. Ara tenim 
ja 20 mediadors i mediadores a l’equip.

A principi de cada curs s’informa als 
alumnes nous i als seus pares de l’exis-
tència i funcionament de l’equip de 
mediació i, durant l’any, es recorda a 
tots els cursos amb activitats a tutoria o 
de caire general.

Com funcionem? En el moment en 
què algú (companys, professors, el 
tutor, els  mateixos interessats) creu 
que entre dos alumnes hi ha una situa-
ció confl ictiva, es posa en contacte amb 
l’equip de mediació. Es parla individual-
ment amb les dues persones, per veure 
de quin problema es tracta i, si la inicia-
tiva no ha sortit d’ells, se’ls demana si 
estan disposats a anar a mediació.  S’es-

tableix una data i es tria qui actuarà 
com a mediador. El dia escollit es reu-
neixen en una petita saleta els media-
dors i els mediats,  al voltant d’una taula 
rodona. No hi  ha lloc preeminent a la 
taula, tots som iguals. Se’ls recorda les 
normes bàsiques de tota mediació:

- Tot el que es diu és confi dencial
- No s’accepten insults ni llen-

guatge groller.
- Els mediadors no jutgen ni donen 

consells.
La dinàmica és demanar als alum-

nes que:
-EXPLIQUIN quin és el problema 

des de la seva perspectiva.
- ESCOLTIN atentament el que diu 

l’altra persona.
-ES POSIN al seu lloc, intentant 

veure el confl icte amb uns altres ulls.
- IMAGININ què pot arribar a passar 

si no solucionen les seves diferències 
amb el diàleg.

- INTENTIN trobar una solució que 
sigui BONA PER A TOTS DOS .

I quina és la feina dels mediadors 
en tot això? Doncs, primer de tot repre-
senten una mirada externa sobre el 
tema,  perquè no hi estan implicats de 
manera personal. Després, han d’ajudar  
que els alumnes trobin la millor solució 
mitjançant preguntes o refl exions. 
Finalment, actuen com a àrbitres per-
què ningú no es salti les normes de la 
mediació.
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La mediació a l’institut Bellvitge

El servei de mediació de l’institut Bellvitge va néixer l’any 2004 arran 
d’una projecte del Departament d’Ensenyament. Actualment, el 
servei compta amb una vintena d’alumnes mediadors i mediadores 
que contribueixen a millorar la convivència al centre
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a debat

Un cop s’arriba a uns acords, es 
posen per escrit i s’estableix una altra 
data per revisar-los. Dues setmanes 
més tard, es tornen a reunir i compro-
ven si els acords s’han complert o no. Si 
cal, se’n tornen a establir de nous.

De vegades, no tot és tan organit-
zat: davant d’un confl icte, els alumnes 
acudeixen directament a un mediador 
(o aquest intervé per pròpia iniciativa) i 
ho solucionen entre ells.

A banda de les mediacions que es 
fan,  l’equip està en contacte amb medi-
adors d’altres centres en un seminari 
que es fa al llarg del curs i que té com a 
cloenda una Jornada de Mediació, en la 
qual es troben tots i participen en un 
seguit d’activitats que tenen la media-
ció i la col·laboració com a tema princi-
pal. Aquest ha estat el quart any que 
s’ha organitzat aquesta Jornada, amb la 
participació de 280 mediadors.

A més, estem en contacte amb 
l’equip de mediadors de l’Ajuntament, 
que ens ajuda  de diferents formes: xer-
rades sobre la resolució de confl ictes (3r 
i 4t d’ESO), actuacions puntuals si hi ha 
hagut algun problema entre alumnes 
nostres i d’altres instituts i formació en 
mediació de persones que col·laboren 
amb nosaltres (alumnes en pràctiques  
del Cicle Formatiu Tècnic en Integració 
Social o del Màster de Psicopedagogia).

En el futur volem continuar per 
aquest camí. No és perfecte, no ho  
soluciona tot, ni molt menys. No obs-
tant això, les relacions personals tenen 
molta importància en la vida de la gent, 
adolescents i adults. Tot  el que els nos-
tres alumnes puguin aprendre per 
millorar-les i fer-les més gratifi cants els 
servirà tota la vida.

 I,  a més,  ens sembla la millor alter-
nativa a «A las dos, en el Pirulo». 

Díptic del servei de Mediació de l’institut de Bellvitge. Cada dos anys es convoca un concurs de dibuix 
sobre la mediació i amb els guanyadors es confecciona el nou díptic


