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RESUM DEL PROJECTE (finalitat, objectius, resultats esperats etc.) 

A l’Escola Pia Luz Casanova, estem iniciant el Projecte de Mediació Escolar. Informats dels avantatges de la mediació 

escolar, hem decidit apostar-hi. La mediació escolar és un recurs que serveix per orientar els alumnes a resoldre els 

seus conflictes sense violència. En aquest procés no es dóna cap solució, sinó que són els propis alumnes que estan 

implicats en el conflicte els qui es posen d’acord per trobar una solució. Aquest acord està guiat per un alumne 

mediador que ha estat prèviament format. 

La finalitat principal d’aquest projecte és reduir la conflictivitat a l’escola. Però ja no només reduir-la, sinó també 

aprofitar per treballar quan sorgeix el conflicte, ja que el conflicte educa – podem aprendre moltes coses. Els propis 

alumnes seran els mediadors de conflictes. 

Els objectius principals són valorar el conflicte com una oportunitat de canvi i de creixement personal, així com 

treballar valors com l’empatia, saber escoltar amb atenció, la paciència, el respecte, la confidencialitat, la paciència... 

i en especial, la responsabilitat i l’autonomia. 



Perquè el projecte tingui èxit, ens cal formar els nostres alumnes per poder dur a terme la figura del mediador. Tots 

els alumnes mediadors reben una formació i un cop a la setmana es reuneix l’equip de mediadors (formada per tots 

els alumnes mediadors i un professor que ho coordina) per tal d’organitzar-se i distribuir-se les tasques a fer. 

Com funciona el procés de mediació? (existeixen algunes diferències d’execució entre primària i secundària) 

1.- Demanar a consergeria de l’escola o al tutor l’imprès de sol·licitud de mediació.  

2.- Omplir-ho. 

3.- El retornes signat a consergeria o al tutor. Aquesta sol·licitud es posarà en coneixement del coordinador/a de 

mediació (si vols que sigui totalment privat, també et pots posar en contacte directament amb el coordinador/a de 

mediació) 

4.- El mediador/a alumne es posarà en contacte amb tu per tenir una primera entrevista on podràs explicar el 

conflicte. 

5.- També es posa en contacte amb les altres parts implicades en el conflicte per tal de poder conèixer tots els punts 

de vista. 

6.- Es fa una reunió conjunta, on són presents les parts implicades i a vegades també amb ajudants de mediació. En 

aquesta reunió, es debaten els problemes i les parts implicades arriben a una solució en forma d’acord on es recullen 

les accions de reparació. 

7.- Aquest acord queda per escrit i l’equip de mediació faran el seguiment al llarg del curs. 

 

Principalment, esperem que la conflictivitat a l’escola disminueixi, però sobretot que aprofitem el conflicte per 

créixer com a persones. El conflicte existirà sempre, així doncs, cal donar eines per aprendre del conflicte. 

 

TREBALL EN XARXA AMB ALTRES ENTITATS I/O COL·LECTIUS 

Els conflictes existeixen en tots els àmbits, així que quan prenguem consciència del projecte de mediació, serà 

necessari fer-ne difusió i treballar-ho també en els altres espais del barri on els nostres alumnes hi són presents. 

 

PARTICIPACIÓ DELS DESTINATARIS AL PROJECTE 

La mediació la pot demanar qualsevol alumne que tingui un conflicte amb algun company/a i vulgui solucionar-lo per 

via pacífica, parlant, reflexionant, arribant a acords, i evitar d’aquesta manera que s’hagi d’arribar a la via 

disciplinària. La mediació pot existir sempre i quan no s’hagi produït una agressió, amenaça o vexació a algun 

membre de la comunitat educativa. 

La nostra intenció és formar nous alumnes mediadors cada any perquè tots puguin tenir la possibilitat d’ocupar el 

càrrec de mediador. Dur a terme la tasca de mediador et fa créixer com a persona i ens agradaria que tots els 

alumnes puguin tenir la oportunitat de fer-ho. En funció dels recursos podrem realitzar més formacions per formar 

nous mediadors i dotar de millors recursos als mediadors per tal de desenvolupar millor les tasques a fer. 

 

S’adjunta tríptic informatiu del Projecte. 
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