
 

 

 
 

 
 
 

MEDIACIÓ ENTRE IGUALS 
 

El  Programa de Mediació entre iguals promou i acompanya els projectes de mediació 
dels centres educatius d’acord amb l’enfocament restauratiu, com a estratègia per a 
impulsar competències socials constructives i la resolució positiva de conflictes dins el 
marc escolar. 
 
Proposa  un  seminari de referents dels centres mediadors, per compartir projectes i 
afavorir  l’ intercanvi de recursos i propostes, des de la perspectiva de xarxa. 
 
Des del Programa s’organitza la Trobada anual d’Alumnat mediador de centres 
educatius de Barcelona. 
 

  
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics i concertats 

 
ETAPA 

 
Secundària 

 
DURADA 

 
 

Curs escolar 

 
Programa promogut pel Consorci d’Educació. 

 
CONTEXT 
 
Molts centres d’educació secundària tenen  projectes de mediació escolar  i d’altres estan en 
procés de posar-los en marxa. La mediació entre iguals forma part del Projecte de Convivència 
de centre.  
 
La mediació és una estratègia que fomenta el diàleg, l’empatia, la responsabilitat i la implicació 
de les diferents parts en la gestió  positiva dels conflictes quotidians  dels centres educatius. 
Esdevé una oportunitat per a desenvolupar competències socials i compromís per a una millor 
convivència, per passar de la cultura de la confrontació a la cultura del diàleg i la pau. En 
aquest sentit, és una proposta que forma part del marc de les pràctiques restauratives. 
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Els projectes de mediació escolar són diversos, adaptant-se a cada context i iniciativa de cada 
centre / professorat.  
 
En aquest sentit, des del Consorci d’Educació es valora la necessitat de fomentar el punt de 
trobada, des d’una perspectiva de Xarxa de centres mediadors, per a intercanviar propostes i 
recursos, promoure la formació i acompanyar els projectes de mediació. 

 
OBJECTIUS 
 

● Promoure l’enfocament restauratiu, a través d’estratègies de mediació i resolució 

positiva de conflictes en l’àmbit de la convivència dels centres educatius 

● Potenciar la implicació de  l’alumnat  com a agent actiu de la convivència i cohesió. 

● Compartir i promoure recursos/propostes entre  centres  educatius mediadors 

 

A QUI VA ADREÇAT 
 
Centres d’educació secundària amb projectes de mediació escolar  (inicials i/o consolidats) 

 
DURADA 
 
Curs escolar 

 
DESCRIPCIÓ 
 
Cada centre educatiu estableix un/s docent/s referents del Projecte de Mediació, que seran  qui 
lideraran i acompanyaran les actuacions i propostes. 
 
A criteri de cada centre, es realitza la fase de sensibilització i s’organitza la  formació en 
mediació adreçada a professorat, alumnat i/o famílies.  Les persones formades passen a formar 
part de l’equip de mediació del centre. 
 
El centre defineix i consensua els protocols de la mediació, planificant espais/ temps i  
referents. 
 
El programa ofereix: 
 

a) Seminari de centres mediadors, amb una trobada mensual, que inclou: 

- Compartir recursos i propostes entre projectes de mediació de diferents centres 

- Sessions de formació específiques: inicial i/o d’aprofundiment (segons les 

necessitats /interessos) 

- Facilitar l’intercanvi entre alumnat mediador de diferents centres participants 

- Formar part de l’organització i  proposta d’activitats de la Trobada d’Alumnat 

Mediador de Barcelona 

b) Participar a la Trobada d’alumnat mediador de centres de secundària de Barcelona 

(activitat oberta només a aquells centres que hagin format part de l’organització, ja 
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que el propi alumnat és qui realitza els tallers per a altres companys/es mediadors). 

Mes de maig. 

c) Informació sobre propostes /recursos vinculats a convivència/ mediació/ cultura de 

pau 

d) Assessorament i acompanyament al centre (en casos específics)  

 
El centre participant al Programa es compromet a: 
 

- Facilitar l’organització i el desenvolupament del projecte dins del centre,  amb 

reconeixement d’hores de dedicació i  implicació del professorat i alumnat. 

- Planificar espais per a compartir el projecte amb el claustre i l’alumnat, així com 

amb les famílies. 

- Incloure la participació en el Programa dins del Projecte de convivència de 

centre. 

- Participar al Seminari de referents de mediació 

- Participar a la Trobada d’Alumnat mediador 

 
FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
Seminari de 20 hores, reconegudes pel Departament d’Educació 

 
QUÈ S’ESPERA 
 
S’espera que, en finalitzar, el programa hagi contribuït a: 
 

● Impulsar  la mediació, com a estratègia per a la resolució positiva de conflictes dins del 

centre educatiu i vinculada al projecte de convivència i projecte educatiu de centre. 

● Incrementar  la implicació de número i  hores de professorat en la resolució positiva de 

conflictes. 

● Potenciar la figura dels joves mediadors com a agents educatius en espais de 

convivència i cohesió del centre educatiu. 

 

CONTACTE 
 
Elena Roca.  
Consorci d’Educació de Barcelona 
eroca.ceb@gencat.cat 
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