
PLA DE MEDIACIÓ.                                         

 
La mediació de l’institut Menéndez y Pelayo, té com objectius  fomentar les 
relacions positives i la resolució de conflictes donant prioritat al diàleg, la 
tolerància i el respecte.  
 
Els alumnes aprenen a conviure intentant solucionar els problemes i diferències 
entre ells, que de vegades sorgeixen de les pròpies relacions i que poden 
interferir el ritme habitual de les classes i de l’entorn. 
 
Els mateixos alumnes són els protagonistes de la gestió dels seus conflictes, i 
de l'evolució i maduresa de la seva autonomia.  
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS : 
 
1. Reunions i trobades a l’hora de pati amb els diferents grups mediadors de 
2n i 3r d’ESO. 
 
2. Resolució de conflictes immediats. 
 
3. Propostes de treballs que ampliïn les expectatives i la maduresa dels 
alumnes: 
Activitats interdisciplinàries amb altres àmbits 
Diada de la Pau 
 
4. Comissions diverses entre els alumnes de 2n i 3r fer concretar temes i 
activitats relacionades amb la mediació. 
 
5. Reunions generals de tots els alumnes integrants de mediació. (dues per 
trimestre). 
 
6. Setmana de formació pels nous alumnes voluntaris de 1r d’ESO al tercer 
trimestre. La formació la impartiran alumnes mediadors de cursos superiors 
(de 3er. D'ESO a 1er. de batxillerat). 
 
7. Lliurament del títol de mediadors per part dels tutors, als alumnes 
voluntaris mediadors de 1r d’ESO, una vegada hagin superat el curs de 
formació. El lliurament es farà al mes de juny. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAUTES D’ACTUACIÓ DELS MEDIADORS 
 
L’equip mediador: 
 
· Escolta activament 
· No jutja 
· Proposa solucions 
· Recolza la millora de la relació 
· Explora els interessos i necessitats 
· Dirigeix cap a visions i solucions realistes 
 
 
O B J E C T I U S   G E N E R A L S : 
 
1. Prevenir la violència escolar al centre educatiu, potenciant l’aprenentatge 
d’una eina com és la mediació escolar, orientada a la resolució constructiva de 
conflictes. 
 
2. Ensenyar estratègies i habilitats necessàries per desenvolupar la funció 
de mediació en conflictes. 
 
3. Fomentar un clímax socioafectiu entre les persones que participen a les 
activitats de mediació i de formació, de tal manera que puguin experimentar 
una vivència de retrobament interpersonal. 
 


