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RESUM 

 En els darrers anys, molts són els autors i professionals que han discutit 

sobre noves fórmules per millorar la convivència dins els centres educatius i 

reduir la conflictivitat dins l’alumnat i amb el professorat. Però fins al moment, 

moltes han estat les propostes però cap ha estat la solució definitiva. I és que 

en un context tant complex com és un centre educatiu, on hi intervenen moltes 

variables i agents, les solucions no passen a ser qüestions matemàtiques. El 

que sí s’està demostrant amb els darrers estudis és que mantenir a l’alumne 

actiu i participatiu ajuda a assolir major resultats satisfactoris. Aleshores, la 

mediació passa com una de les tècniques que en els últims anys s’està 

treballant amb major intensitat. Per tant, aquest estudi intentarà analitzar 

aquest concepte fins arribar a una proposta d’intervenció per un centre de 

secundària.  

In the past years, there has been a vast amount of professionals and 

authors discussing the new formula to improve the coexistence in the 

educational centres and reduce the level of conflict between the students and 

the teachers. Up until now, the attempts to solve this issue have been many but 

none of these have been the final solution. In a context as complex as an 

educational centre, where so many variables and agents intervene, the 

solutions cannot be reduced to a mathematical question. What has been proved 

in the latest studies is that maintaining the student active and participating helps 

to achieve results that are satisfactory. Thus, in the last years, mediation has 

become one of the techniques that is being applied with greater intensity. 

Therefore, this study aims to analyse this concept until reaching a proposal of 

intervention for an educational centre.  

En los últimos años, muchos son los autores y profesionales que han 

discutido sobre nuevas fórmulas para mejorar la convivencia dentro de los 

centros educativos y reducir la conflictividad dentro del alumnado y con el 

profesorado. Pero hasta el momento, muchas han sido las propuestas pero 

ninguna la solución definitiva. Y es que en un contexto tan complejo como es 

un centro educativo, donde intervienen muchas variables y agentes, las 



Página 2 de 50 

 

soluciones no pasan a ser cuestiones matemáticas. Lo que sí se está 

demostrando en los últimos estudios es que mantener al alumno activo y 

participativo ayuda a conseguir mayores resultados satisfactorios. Entonces, la 

mediación pasa como una de las técnicas que en los últimos años se está 

trabajando con mayor intensidad. Por lo tanto, este estudio intentará analizar 

este concepto hasta llegar a una propuesta de intervención para un centro 

educativo.  

 
PARAULES CLAU 

Mediació escolar, resolució de conflictes, convivència, estudiant de secundària. 

School mediation, conflict resolution, living together, high school student.  

Mediación escolar, resolución de conflictos, convivencia, estudiante de 

secundaria.  

 
OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DEL TREBALL 

1. Analitzar l’estat actual de la mediació escolar. 

1.1.    Analitzar les tesis dels principals autors en matèria de mediació. 

1.2.    Estudiar el marc legal existent de la mediació escolar. 

1.3.    Indagar l’opinió d’alguns professionals en relació amb la mediació             

escolar. 

1.4.    Identificar les dificultats existents dels programes de mediació     

escolar. 

1.5.    Exposar els principals centres educatius de les Illes Balears que duen 

a terme un servei de mediació escolar. 

2. Plantejar una proposta d’implementació d’un servei de mediació escolar. 

2.1.    Contextualitzar la proposta a un centre IES en concret.  
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2.2.    Desenvolupar el projecte de formació en mediació adreçat a l’alumnat 

de primer cicle d’ESO. 

3. Concloure amb unes conclusions en base a l’estudi realitzat.  

 

METODOLOGIA  

 Aquest treball de fi de màster (TFM a partir d’ara) es basarà en utilitzar 

una metodologia d’investigació – acció. Com es coneix, aquesta metodologia 

és de caire pràctic i pretén modificar la pràctica en un context determinat 

mitjanant una intervenció.  

La finalitat d’aquest treball és fer una recerca per crear un canvi en una 

comunitat educativa, en aquest cas un institut d’educació secundària (IES a 

partir d’ara) concret, però que podria ser generalitzable a qualsevol; això sí, a 

l’alumnat del primer cicle d’educació secundària obligatòria (ESO a partir d’ara). 

Aquest canvi es pretén amb la tècnica de la mediació escolar, que reuneix una 

sèrie de beneficis tant per l’alumnat com per la resta de la comunitat educativa.  

Aleshores, en aquest treball es podran diferenciar dues fases de treball.  

La primera part del treball es basarà en un estudi de recerca bibliogràfica i 

d’informació que ens permetrà ubicar-nos per tal de comprendre millor què se’n 

sap fins ara del tema que volem tractar, què en diuen els principals 

professionals i autors sobre aquesta temàtica, com s’ha abordat, és a dir, 

identificar diferents models de comprensió i intervenció. A més, caldrà saber 

quines experiències es donen al nostre entorn i serà necessari conèixer com és 

la realitat del centre al qual ens volem adreçar.  

A la segona part del treball es desenvoluparà el propi esquema o disseny de 

la proposta de formació en mediació que es vol aplicar. Una proposta adreçada 

en aquest cas a l’IES Guillem Cifre de Colonya. Important que l’alumnat sigui 

de primer cicle d’ESO, ja que es pretén dotar d’unes capacitats i habilitats a un 

conjunt d’alumnat que posteriorment romandrà al centre durant uns anys més. 

El per què es sobretot pel fet que aquests alumnes podran servir de model als 

futurs alumnes mediadors, essent figures de referència.   
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Introducció 

En els darrers anys han evolucionat les propostes d’intervenció en el 

sistema educatiu pel que fa a l’hora de millorar la convivència dins les escoles. 

Aquestes, com un dels principals agents socialitzadors de la infància i de 

l’adolescència, esdevé gran responsabilitat al moment de formar persones que 

siguin capaces de conviure entre iguals de manera pacífica i amb respecte.  

La convivència dels alumnes és el punt clau en què les escoles duen a 

terme tota la seva activitat, i és on radica el benestar de l’alumnat en l’expressió 

de valors com el respecte, la justícia, la cooperació i la solidaritat, entre d’altres.  

La mediació escolar passa per una de les innovadores solucions que a 

dia d’avui es practiquen en certs centres escolars. Com a pràctica restauradora 

de certs conflictes, inclús com a metodologia de prevenció, és una eina que es 

troba en els seus inicis d’aplicació. Tot i que la seva aplicació és d’alguna 

manera recent al nostre estat, l’interès cap aquesta ha despertat certa curiositat 

i ganes de dur-la a terme en els centres escolars, com una tècnica en certa 

manera innovadora. 

 

Conceptualització 

S’entén la mediació com “la intervenció en una disputa o negociació, 

d’un tercer acceptable, imparcial i neutral que no té un poder autoritzat de 

decisió per ajudar a les parts en disputa a assolir voluntàriament al seu propi 

arranjament mútuament acceptable” (Moore, 1995). D’aquesta definició es 

poden extreure conceptes claus com “tercer, imparcial i neutral” on haurem de 

tenir cura en tot procés de mediació, i que la major part d’autors remarcaran en 

les seves definicions.  

Hi ha gran diversitat d’autors que han intentat delimitar conceptualment 

el què entenem per mediació escolar, com Torrego (2000) que exposa la 

mediació escolar com “un mètode de resolució de conflictes en el que les dues 
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parts enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona imparcial, al 

mediador, per arribar a un acord satisfactori”.  

Així, aquests tenen en comú la importància d’una tercera persona, la 

neutralitat característica d’aquesta i el fet de ser un mètode, tècnica, estratègia 

o intervenció vàlida en la resolució d’una diferència entre dues persones.  

Boqué (2002a) argumentà sobre la problemàtica que molts autors 

trobaven en el punt de la neutralitat, ja que alguns consideraven que no era 

possible una neutralitat real, ni en la figura del mediador ni en el propi procés 

de la mediació. És a dir, aquesta autora acabà dient que “el mediador haurà de 

formar part a favor de tots, i des d’aquí treballar per a què el procés sigui 

equitatiu”. Aquesta posició era recolzada en tant que afirmava que els 

mediadors, amb el poder d’educar havien d’aprofitar aquesta posició per 

facilitar la participació en el propi procés de negociació (Boqué, 2002a). 

Destacar altres definicions de mediació escolar com l’exposada per 

Hernández (2003) quan afirma “és un procés de resolució de conflictes en el 

que les dues parts enfrontades recorren voluntàriament a una tercera part 

imparcial, el mediador, per arribar a un acord satisfactòriament”. Interessant 

veure la següent reflexió de mediació feta per García i Sabuquillo (2010) quan 

exposa que la mediació: 

“entenent-la no solament com un mètode de gestió de conflictes, sinó 

també com una ferramenta capaç de fomentar relacions sinèrgiques i construir 

espais comuns que interpreten les diferències i el possible enfrontament 

d’interessos com a instruments formatius”.  

Altres autors han estudiat aquest concepte, destacant Alzate (2005), 

Boqué (2002), Marsai (2004) o Vinyamata (2003), per citar-ne uns pocs. 

Més recentment, el Decret 121/2010, de 10 de desembre, defineix la 

mediació escolar com “una estratègia de resolució de conflictes mitjançant la 

intervenció d’una tercera persona, imparcial i amb formació específica, amb 

l’objecte d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori”.  
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Aquesta darrera definició s’aproxima molt als conceptes que la majoria 

dels autors mantenen en comú, i és que la mediació ha d’incloure sí o sí una 

tercera persona per a ser realment una mediació, la qual ha de brillar per la 

seva neutralitat, i ha d’estar dotada d’una formació i recursos per fer front a les 

necessitats dels participants.  

La mediació és una tècnica que tot i poder-se aplicar en molts àmbits 

(laboral, judicial, etc.), en els darrers anys ha pres força al nostre territori, 

especialment l’escolar. Aquesta arribà a Espanya a principis de la darrera 

dècada del segle passat, exactament al 1993 al País Basc1, al 1996 a 

Catalunya i, posteriorment, al 1997 a Madrid2; respecte a l’àmbit educatiu. Cal 

recordar que no fa gaire temps, els conflictes es tendien a solucionar de 

maneres molt dispars respecte d’avui en dia, destacant la sanció, el càstig, que 

fins i tot arribava a ser d’agressió física en molts de casos.  

 Amb el temps, la perspectiva d’aplicació d’aquesta tècnica ha anat 

evolucionant de manera més constructiva passant a ser molt més que una 

simple tècnica de resolució de conflictes o diferències entre l’alumnat. Així ho 

reafirma López i Hinojosa (2010) quan diu “aquesta mediació no és tan sols 

una manera de tractar els conflictes, també és un mitjà per aprendre d’ells i 

enriquir-se”. D’aquí la importància de tenir la voluntat d’aprendre dels conflictes, 

i entendre a la fi que “conflicte i negativitat” no tenen motiu sovint de ser 

sinònims, sinó tot el contrari. És a dir, “allò rellevant no és la seva eradicació, 

sinó aprendre a viure amb el conflicte regulant-lo adequadament” (López i 

Hinojosa, 2010). També en aquesta línia destaquen García i Crespo (2012) 

quan afirmaren la gestió dels conflictes “a partir d’un nou model de resolució de 

conflictes carregat d’un contingut formatiu i basat en una disciplina proactiva 

front a una disciplina reactiva”. Cal destacar les paraules que pocs anys abans 

                                                           
1 Interessant veure com es contextualitzà, dissenyà, desenvolupà i avaluà l’experiència duta a 

terme al País Basc, concretament a Gernika en el següent document de na Mireia Uranga: 

Experiencia de mediación escolar en Gernika. Disponible a 

http://www.edualter.org/material/euskadi/mediacion.htm  

2 Veure la cronologia de la mediació escolar i la seva aplicació en territori espanyol, a l’article 

de na Mª Isabel Viana, del 2011, titulat La mediación escolar y observatorios para la 

convivencia. Estudio comparado entre comunidades autònomes. 

http://www.edualter.org/material/euskadi/mediacion.htm
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havia manifestat Boqué (2002) declarant que “no considerava la mediació com 

un mètode de resolució de conflictes, sinó com una aportació cultural a les 

societats del present que no tant sols afrontaven el repte de garantir l’ordre 

social, sinó també la de celebrar la diversitat humana”.  

Aleshores, en el transcurs dels darrers anys, hi ha una tendència de 

canvi de paradigma en quant a la visió del conflicte. Aquest ja no és tant vist 

com un aspecte pejoratiu del procés d’aprenentatge d’un individu, sinó que es 

concep com una oportunitat de canvi i evolució en l’individu cap a la millora de 

la seva persona i la relació amb els seus iguals. Un tractament de l’individu 

diferent que coincideix, o hauria de coincidir en “un model d’escola ordinària 

oberta, no tan sols  centrada en la transmissió de coneixements, sinó en la 

dinamització d’activitats, ordenació i integració d’aprenentatges” (Orte, Ballester 

i Oliver, 2003). 

D’aquesta manera, cada vegada més centres educatius aposten per l’ús 

de la mediació com a estratègia que permet als alumnes percebre-se’n com a 

membres actius de la comunitat educativa, capaços de gestionar 

constructivament els seus propis conflictes i assumir responsabilitats en la 

presa de decisions. (García i Crespo, 2012, p.181). Com exposa Viana (2011) 

en la seva elaboració cronològica, “utilitzar la mediació per arribar a un acord 

amb la persona amb la que se té un conflicte demostra un interès, no només 

per a solucionar conflictes, sinó també per a mantenir i per millorar les 

relacions”. La mediació permet reafirmar la consciència de l’alumnat sobre les 

seves accions, fent repensar aquestes i les seves conseqüències. Per tant, 

l’empatia es configura un aspecte essencial a l’hora de reconduir certes 

situacions de dificultat en el bé d’ambdues parts afectades.  

I per altra banda, quines serien les característiques d’un bon mediador? 

Segons Ortega (2003), un bon mediador hauria de reunir les següents qualitats 

personals: 

 Bon comunicador, però no loquaç. 

 Millor oient que xerraire impenitent. 
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 Prudent en la forma i el contingut del que es diu. 

 Capacitat d’estimular a l’altre a què parli. 

 Capacitat d’empatia: connecta bé amb els sentiments i emocions de 

l’altre. 

 Formula preguntes clares i directes sense ser rude. 

 Respecta, sense atabalar-se, els estats emocionals alterats del demés.  

 No qualifica ni critica l’opinió de qui escolta. 

 Manifesta un sentiment honest d’ajuda. 

 És assertiu sense ser excessivament auto afirmatiu. 

 Contacta cara a cara sense arrogància però sense timidesa.  

 

Marc legal 

Tornant enrere, i des d’una perspectiva de revisió cronològica, cal dir 

que tot i haver passat uns vint anys aproximadament de l’arribada de la 

mediació en l’àmbit escolar, la normativa que se’n ha elaborat al respecte ha 

estat un tant limitada.  

Una de les primeres lleis que tímidament mencionà el concepte de 

mediació fou la Llei 27/2005, de 30 de novembre, de foment de l’educació i la 

cultura de la pau, diu a l’article dos que “correspon al Govern, per a la 

realització dels fins mencionats en matèria de cultura de pau”, apartat 7 

“promoure la formació especialitzada d’homes i dones en tècniques de 

resolució de conflictes, negociació i mediació”.  

Posteriorment, al 2006 s’aprovà la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’Educació, en què al seu article 132, apartat f, se li assignava com una de les 

funcions del director la “d’afavorir la convivència en el centre, garantir la 

mediació en la resolució dels conflictes i imposar les mesures disciplinàries que 

corresponguin als alumnes”.  
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Com a primera regulació, normativament parlant respecte al que es 

refereix a la convivència escolar, destacar el Reial Decret 275/2007, de 23 de 

febrer, pel qual es creà l’Observatori Estatal de la Convivència Escolar. Aquest 

observatori, creat com a òrgan consultiu per part del Ministeri d’Educació i 

Ciència a través de la Secretaria General d’Educació, té com a objectiu 

“assessorar, basat en el principi de col·laboració escolar, elaborar informes, 

estudis, fer un diagnòstic en matèria de convivència escolar, i proposar 

mesures que ajudin a elaborar les distintes polítiques estatals, fomentant la 

millora del clima escolar i la convivència en els centres educatius”. En aquest 

Reial Decret no es fa cap tipus de menció al concepte de mediació i del que 

aquest implica.  

Tot i que a nivell estatal es creà l’Observatori de la Convivència Escolar 

al 2007, pel que fa referència a les Illes Balears, al 2005 ja s’havia creat, 

mitjançant el Decret 57/2005, de 20 de maig, l’Observatori i el Comissionat per 

a la Convivència Escolar. Poc menys de tres anys més tard, es crearia l’Institut 

per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears, per mitjà del Decret 

10/2008, de 25 de gener, que segueix en vigor a dia d’avui com un dels 

principals pilars que vetlla per la qualitat de les bones pràctiques en quant a 

convivència escolar es refereix. 

L’Institut per a la Convivència i Èxit Escolar, a partir d’ara Convivèxit, 

exposa al seu primer article: 

Es crea com a òrgan consultiu i organitzatiu d’activitats que ajudin a la 

prevenció de situacions de conflicte, la recerca de l’èxit escolar, la 

socialització i formació complementària de l’alumnat, i el coneixement, 

l’anàlisi, l’avaluació i la valoració de la convivència  en els centres educatius.  

Una primera aproximació d’aquest Institut té com a finalitat “contribuir a 

la millora del desenvolupament  de l’activitat escolar en els centres educatius 

de la comunitat autònoma de les Illes Balears”. El seu objectiu, per tant, és la 

d’actuar pel bé de la convivència i les relacions en el context escolar, focalitzant 

la seva actuació dins la prevenció. En aquesta línia, i per primera vegada, es 

comença a fer menció al concepte de mediació de manera explícita. S’afirma a 
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l’article 4.3.c que una de les funcions de l’Institut serà “la formació del 

professorat i de l’alumnat en matèria de prevenció i resolució de conflictes i en 

tasques de mediació”. Inclús, dintre del Decret s’exposa a l’article 9.1.a. que es 

crearan “les unitats de convivència, coordinades per la direcció de l’Institut”, 

tenint diferents tipus de professionals, dels quals destacarà “una en 

representació de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, especialista en 

mediació i resolució de conflictes”.  

Un estudi comparat dut a terme per Viana (2011) estableix que la creació 

dels observatoris al territori espanyol ha focalitzat molt la seva actuació en la 

prevenció. “La creació i les funcions dels observatoris estan més relacionades 

amb la prevenció de la violència que amb la promoció de la convivència, en el 

sentit que realitzen sobretot estudis i tasques relacionades amb l’assetjament 

escolar i altres formes de violència escolar”. Destacar a partir de la creació del 

Convivèxit, com es reconeix la mediació a nivell formatiu, ja que en la majoria 

de comunitats autònomes no es menciona ni inclús com a possible tècnica 

vàlida en el treball de la convivència i el benestar de les relacions d’àmbit 

educatiu i escolar.  

Destacar Catalunya com una de les comunitats autònomes que més ha 

parlat de mediació, com és l’exemple del Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre 

drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres 

educatius no universitaris de Catalunya. En aquest decret es dedica el Títol 3 

anomenat De la mediació escolar com a procés educatiu de gestió de 

conflictes, el qual contempla de l’article 23 al 28, dedicats exclusivament a la 

mediació. 

Posteriorment, a les Illes Balears es signà el Decret 121/2010, de 10 de 

desembre, pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes 

de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics 

a les Illes Balears. Concretament, el Títol IV s’anomena La mediació i la 

negociació dels acords educatius com a estratègies de prevenció i gestió de 

conflictes. En aquest decret, per primera vegada a les Illes Balears es parla de 

la mediació com un servei que pot ser posat en marxa en un centre escolar. No 
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exposa que un centre hagi de tenir aquest servei, però si n’és el cas, s’exposen 

una sèrie d’aspectes que caldrà tenir en compte, com són les funcions, els 

principis d’aquesta, què cal tenir en compte durant el procés, etc.; una sèrie de 

recomanacions de manera breu però que ja suposa una passa endavant en 

matèria normativa.  

Cal fer una crida de què a dia d’avui, la nostra legislació, a nivell estatal, 

segueix sense apostar clarament per l’ús de la mediació com a important eina 

de prevenció i gestió dels conflictes. I més, tenint en compte en un context en 

què es parla de mediació escolar contínuament com a forma recomanable de 

millorar la convivència dels centres educatius. Es pot comprovar que es 

segueix amb la tendència de potenciar els continguts curriculars en els 

alumnes, però hi ha una falta de dedicació en tot el que es refereix a la gestió 

dels conflictes, de les diferències. Es tracta d’un tipus d’aprenentatge necessari 

per a millorar la convivència de la nostra societat, i es veu que la manca de 

dedicació segueix en la seva tendència de poca inversió de temps i recursos.  

Per tant, a nivell de comunitat autònoma s’han fet avanços en matèria de 

mediació escolar, però pel que ens referim a nivell de normativa general, 

encara es troba en falta una aposta clara per la mediació. Prova d’això és la 

LOMCE, la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 

qualitat educativa, de recent creació, la qual no fa cap millora en matèria de 

mediació escolar. Tan sols es limita a repetir el mateix que exposava la LOE 

del 2006 respecte a les funcions del director “d’afavorir la convivència en el 

centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les mesures 

disciplinàries que corresponguin als alumnes”.  

 

El conflicte escolar 

 El conflicte en si és un aspecte natural en el desenvolupament del propi 

ser humà i el seu transcurs dia rere dia. El Termcat, a nivell antropològic, 

defineix el conflicte com “un estat antagònic entre dues o més parts per 

incompatibilitat dels seus interessos”. Per tant, just en el moment en què dues 
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persones exposen en un pla comú certa confrontació de dos ideals o voluntats 

oposades, estaríem parlant d’un estat de conflicte.  

Un dels primers autors en estudiar la violència escolar fou el psicòleg 

suec Dan Olweus en els anys 70. Aquest autor afirmà, en els seus inicis de 

l’estudi de la violència dels menors que “la violència es pot entendre com una 

agressió directa i indirecta a la víctima. És indirecta quan hi ha aïllament social i 

exclusió deliberada d’un grup i directa quan hi ha atacs relativament oberts a la 

víctima” (Olweus, 1978). D’aquesta definició un tant àmplia, passà a 

caracteritzar-la en l’àmbit escolar, dient que la violència escolar consistia en 

“una conducta de persecució física i/o psicològica que realitza un alumne o 

alumna contra un altre, al que escull com a víctima de constants atacs” 

(Olweus, 1978).  

Més recentment, el Center for the prevention of school violence (2000) 

ha definit la violència escolar com “qualsevol comportament que violi la finalitat 

educativa de l’escola o el clima de respecte o que posi en perill els intents de 

l’escola per veure’s lliure d’agressions contra persones o propietats, drogues, 

armes, disrupcions i desordre”.  

En definitiva, qualsevol comportament contrari a la finalitat educativa de 

l’escola, que no és més que crear un espai de convivència, a més de la 

transmissió de coneixements; en què tot aquest cúmul en serà la base per a la 

transició a la vida adulta de la persona.  

Però sovint la violència escolar no és tant fàcil de detectar, sigui quina 

sigui la seva manifestació. En relació amb aquest problema, existeix un 

fenomen que pot donar-se en situacions de violència escolar i agressions entre 

els alumnes i és la naturalització. Aquest fenomen, molt perillós per les seves 

conseqüències fou definit per Viscardi (2003) com “el moment de 

desenvolupament dels nins, víctimes que es generalitzen en format de robo de 

pertinences dels seus companys, rebent maltractaments físics per part dels 

seus pares o exposats a lluites tant a la llar com en el centre educatiu”. La 

naturalització implica normalitzar o percebre com a normals situacions que 

haurien d’haver-se evitat i prossegueixen en el transcurs del temps en el 
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desenvolupament de l’alumne (Viscardi, 2003). Així, en aquesta línia, Olweus 

(1998) afegí que “aquesta situació produeix un desequilibri de forces (relació de 

poder asimètrica). L’alumne exposat a les accions negatives té dificultats per a 

defensar-se i en certa manera, està desvalgut front a qui l’assetgen”.  

Per tant, en una relació de poder asimètrica en què es donaria origen a 

una situació conflictiva, es pot afirmar que “l’assetjament escolar entre iguals es 

fonamenta sobre una diferència de poder entre agressor i víctima, i aquesta 

diferència de poder pot tenir el seu origen en el poder físic, però també en el 

poder social de l’agressor” (Nolasco, 2012).  

Per altra banda, destacar les diferents estratègies basades en el sistema 

de suport entre iguals proposat per Martín (2008) que consistirien bàsicament 

en “augmentar el nombre de defensors i generar una major implicació de tots 

en la prevenció de la violència escolar”. Per això, convé destriar quins són els 

components dins l’esquema de la violència, d’aquí la següent proposta 

d’Olweus (2001): 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest esquema classifica, per una banda, aquells estudiants que serien 

els actors (A) d’una situació d’assetjament. Serien aquells que collirien un rol de 

lideratge, amb poder de superioritat cap a la víctima. Per tant, l’objectiu 

d’aquests actors serà una víctima (H) que es troba en una relació de poder 

asimètrica, totalment vulnerable en un context com el descrit. Aquesta 

vulnerabilitat es potencia en tant que hi hagi espectadors (E) que no facin res 
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per evitar la situació; és a dir, serien els actors passius (D). Dins aquest 

entramat de postures front a una víctima, també hi pot haver els seguidors (B) 

del qui duen a terme un assetjament. A més, els partidaris (C) serien aquells 

estudiants que activament donen suport al procés d’assetjament, és a dir, 

animarien d’alguna manera. Aleshores, front als estudiants que volen dur a 

terme una situació d’assetjament, hi hauria els defensors (G) que d’alguna 

manera evitarien aquesta situació d’assetjament, dins el que cap, i els 

possibles defensors (F). Aquests possibles defensors no prendrien part en el 

conflicte, però sí estarien en contra de situacions d’assetjament; per tant, 

d’alguna manera serien defensors passius.  

Es tracta d’una proposta d’explicar una possible situació d’assetjament 

escolar, que tant podria donar-se a nivell individual com grupal.  

Interessant l’anàlisi de Collell i Escudé (2004) dient que “els nois i noies 

agressors proactius són diferents (...), tenen mancances greus quant al 

component afectiu de l’empatia”. Aleshores, el factor empàtic cobra especial 

rellevància en un possible conflicte on la manca d’aquest valor impera en els 

alumnes agressors. A més, afegeixen que respecte dels alumnes que en són 

víctimes pels companys, són victimitzats. “Alguns presenten un dèficit en el 

processament de la informació social que es tradueix en una manca d’habilitats 

socials” (Collell i Escudé, 2004). Però no totes les víctimes presenten 

mancances d’habilitats socials, ja que aquests autors afegeixen el següent: 

El maltractament entre iguals és un fenomen de grup; el grup tolera 

malament la diferència i qualsevol persona que presenti alguna diferència 

respecte les normes implícites o explícites d’aquest, és més vulnerable a la 

victimització. Qualsevol tret diferencial pot portar a una victimització. 

A nivell escolar, el conflicte cobra importància ja que en un marc de 

convivència on actuen moltes persones, s’intensifica l’activitat social posant de 

manifest les diferències. Aquestes posen en entredit la pròpia convivència, 

desequilibri el qual és origen del conflicte. Però, què ens marcarà l’essència del 

conflicte, és a dir, el sentit de la nostra intervenció vers l’èxit o el fracàs? 

Segons Pareja (2009), “el conflicte apareixerà inevitablement i, avui per avui, 
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ha d’interpretar-se com un optimitzador de l’organització; en sí mateix no es 

“dolent”, sinó que són els mecanismes, les estratègies i els recursos que 

s’utilitzin per manejar-ho i negociar-ho, els que determinaran el seu signe”.   

Així, de la intervenció portada a terme pel professional educador en 

sorgirà una manera de gestionar-ho. Aquesta gestió determinada portarà unes 

conseqüències que aniran en consonància amb la pròpia essència de 

l’educació i la seva funció de transmissió de valors. Els valors dipositats en la 

intervenció seran font de coneixement i progrés en l’alumne, a la vegada que el 

propi conflicte hagi servit de “matèria prima” pels propis individus.  

Si fem referència a la gestió que un professional fa de la seva actuació, 

cal recordar el què afirmà Tawil (2015) recentment: 

Les manifestacions de violència escolar responen en molts casos a una 

dificultat en la gestió dels conflictes en aquest context, i que lluny d’afavorir 

la concepció del conflicte com una oportunitat d’aprenentatge, es converteix 

en una amenaça per a la convivència, generant que alguns centres es vegin 

en la necessitat de negar aquestes situacions o minimitzar-les, 

obstaculitzant així les possibilitats d’intervenció.   

Però el que seria important fins aquí, es concebre el concepte de 

conflicte de la mateixa manera que el de mediació, en el sentit positiu del propi 

concepte. És a dir, sovint aparellem el terme conflicte a una confrontació 

negativa, resultant una situació a evitar. És aquí on radica la importància de 

concebre aquest concepte des d’una altra visió que ens podria ajudar a utilitzar 

determinades situacions per millorar el propi procés educatiu. En altres 

paraules, es tracta d’utilitzar allò negatiu com a element motivador de 

canvi, de crear noves situacions d’ensenyament-aprenentatge proactives. Es 

tracta doncs d’aprofitar allò, que en principi es tractaria d’evitar i inclús castigar, 

com una oportunitat de millora. En aquest punt és clau la figura de l’educador 

en el sentit que les persones passin a tractar el conflicte des d’un punt de vista 

més de caire positiu que negatiu. En qualsevol cas, veure les potencialitats de 

millora que pot tenir el que en principi semblava una qüestió de diferències 

sense solució. I quan aquest conflicte té lloc dins les aules, degut al nombre de 
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persones que en elles existeix, “pot constituir una situació òptima per 

aconseguir la implicació del grup en la resolució d’un problema” (Narejo i 

Salazar, 2002).  

Com afirmen Orte, Ballester i Oliver (2003) “sempre es mantindrà cert 

tipus de conflicte interior al propi sistema social i educatiu, mentre hi hagi fortes 

diferències socials (...)”, de manera que el paper de l’escola actua com a mirall 

de la pròpia societat en totes les seves conseqüències. En els darrers anys, el 

sistema educatiu ha evolucionat en el sentit d’atendre una major població 

caracteritzada per una major varietat, ja que aquesta ve configurada per molts 

factors socio-econòmics, de caràcter ètnic, culturals o geogràfics, etc., que han 

configurat una societat del més variada. L’escola, en el seu paper socialitzador, 

actua d’esponja de tot el que es viu en la societat, i no es pot reduir d’una 

responsabilitat integral si en contrapartida no es prenen mesures de 

compensació i equitat social. En l’equilibri entre societat i escola es produiran 

majors índexs d’èxit i, com a conseqüència, una reducció dels conflictes. De les 

bones pràctiques –en el sentit genèric– radicarà l’èxit. Per tant, els sistemes 

educatius d’avui dia ja no es conformen en oferir una educació, sinó que cal 

anar més enllà i garantir una educació de qualitat, fomentada en propostes 

d’intervenció que enllacin aprenentatges útils per a la vida, d’aquí que es faci 

èmfasi en la mediació. Aleshores, un nou discurs pedagògic com afirmaren en 

el seu moment Orte, Ballester i Oliver (2003) de tractar la possibilitat de: 

La resolució de conflictes a partir d’un plantejament actiu i participatiu dels 

agents en conflicte a partir d’estratègies de mediació i negociació entre les 

parts, a partir, en definitiva, del foment de processos bidireccionals de 

comunicació, de mesures consensuades i pactades, de seguiment i 

avaluació de les accions educatives, etc. 

D’altra banda, és lògic pensar que “el conflicte a l’escola està originat 

tant pel fet de ser una organització com per la relació que s’estableix entre els 

centres educatius i les metes educatives de la societat, a través de les 

polítiques educatives i els currículums establerts” (Pareja, 2009). Per tant, molts 

factors han provocat que en els últims anys els conflictes sorgits a l’escola 
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mantinguin certs aspectes en comú amb la societat. La societat ha canviat en 

tant que s’han modificat els nuclis familiars degut a causes del món laboral. 

Com a conseqüència, el paper educant de la família s’ha traspassat d’alguna 

manera en responsabilitats cap a l’escola. Aquesta es troba en certa manera 

desbordada, ja que en tant que ha de transmetre el currículum establert, ara té 

la missió d’educar als alumnes. Aquest paper de donar una educació en un 

espai fora de la societat, en certa manera comporta situacions on poden sorgir 

conflictes. D’aquí que es recomani que l’escola, en tot moment mantingui peus 

a terra, defugint en tot moment de la possible bombolla a la que podria caure 

en la seva acció educativa.  

Finalment, destacar diferents programes que es venen realitzant arreu 

del món. Brandoni (1999) en fa una esquematització dels més importants: 

 Children’s creative response to conflict program 

 Conflict resolution resources for school and youth 

 Teaching students to be peacemakers program (es fa una espècie de 

mediació). 

 Educators for social responsability 

 Resolving conflict creatively program (RCCP) 

 Conflict resolution rducation network 

 

Models en la resolució del conflicte escolar 

 Els conflictes dins l’àmbit escolar han anat evolucionant en la seva 

gestió. Amb el temps, aquest canvi de paradigma comentat anteriorment, més 

de caire punitiu, ha evolucionat cap un model més negociador i col·laborador. 

Tot i això, certs aspectes del model punitiu segueixen a l’ordre del dia.  

 Es poden destacar els següents tres models en quant a la resolució de 

conflictes dins l’àmbit escolar: 
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a) El model punitiu. Segons Torrego i Villaoslada (2004), “s’actua 

aplicant una sanció o correcció com a mesura principal”. Així, aquest autor 

afirma que aplicar un model punitiu por portar que no es produeixi una 

reconciliació entre la víctima i l’agressor, no superant el trauma de la víctima ni 

la culpa de l’agressor, a més que no es millori la relació d’ambdós. Per tant, el 

conflicte pot no solucionar-se pel fet de poder confondre que el càstig ha estat 

la solució per sobre del diàleg de les parts.  

b) El model relacional. La relació anterior de víctima i agressors, 

ara passen a ser els actors d’un procés d’aprenentatge, en el que “es posa en 

valor i pràctica el diàleg en un model cooperatiu” (Torrego i Villaoslada, 2004). 

A més, aquests autors matisen que “es treballa no tant sols en les solucions 

sinó també sobre la pròpia relació”. Un aspecte negatiu és que no és un model 

generalitzable per a tota la comunitat educativa ja que posa de manifest la seva 

falta de normativa que recolzi les actuacions.  

c) El model integrat. Representa el conjunt dels dos models 

anteriors. Segons aquests autors, “es propicia la resolució del conflicte alenant 

la comunicació directa entre les parts, (...) i es pretén transcendir l’acte 

exclusivament privat, legalitzant l’actuació des d’una perspectiva de centre, 

contemplant un sistema de normes i correccions” (Torrego i Villaoslada, 2004). 

Aquest model, doncs, fa necessària l’existència de tècniques i pràctiques que 

apostin pel diàleg, com puguin ser pràctiques restauratives relacionades amb la 

mediació escolar, usuaris preparats per portar a terme aquestes tècniques i, 

professionals capacitats per encaminar aquestes pràctiques basades en el 

diàleg i l’aprenentatge cooperatiu. Per tant, aquest model, tal com afirmen 

Torrego i Villaoslada (2004) “davant els conflictes s’actua de forma ferma, 

reglada i també humanitzada.  

Un aspecte que Mas i Torrego (2014) tenen en compte en publicacions 

més recents, i que va en sintonia amb els models exposats anteriorment, és la 

importància que se li dóna de tenir sistemes de diàleg i comunicació, i de 

tractament de conflictes dins l’organització del centre, com puguin ser els 
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equips de mediació. Una comunicació que tracta en definitiva, segons Mas i 

Torrego (2014) del: 

Desenvolupament d’habilitats concretes per escoltar bé, expressar sense 

agredir i, prenent com a referència l’honestedat d’expressar els propis 

sentiments, saber fer crítiques de mode respectuós i rebre-les 

constructivament... Són característiques de la comunicació assertiva.   

En una línia semblant, Flecha i García (2007) exposen també tres 

models, com són: 

a) El model disciplinar o autoritari. Destaca per ser un model 

caracteritzat per la presa de mesures com les sancions, les expulsions o les 

derivacions a altres unitats externes a l’escola. “Una autoritat és la que imposa 

unes normes i uns reglaments determinats” (Flecha i García, 2007). 

b) El model expert. En aquest model s’evoluciona amb “l’actuació 

d’una persona que actua com experta per interactuar entre les parts implicades, 

(...) intentant eliminar el sentiment de culpabilitat i cercant una solució 

dialogada” (Flecha i García, 2007). 

c) El model comunitari o dialògic. Aquest model “implica que tota 

la comunitat participi en un diàleg que permeti descobrir les causes i els 

orígens dels conflictes per solucionar-ho des de la pròpia comunitat molts 

abans de què apareguin” (Flecha i García, 2007). 

Important destacar com a l’article 58 del Decret 121/2010, de 10 de 

desembre, s’exposa que “sempre que sigui possible, s’ha d’emprar la mediació 

escolar i la negociació d’acords com a mesures educatives de correcció” 

Però quan es donarà per resolt un conflicte de convivència dins un marc 

escolar? A la comunitat autònoma d’Extremadura s’ha abordat aquest tema i 

s’ha regulat d’acord amb el Decret 50/2007, de 20 de març, on a l’article 54 

anomenat Condicions per a l’acabament conciliada d’un conflicte de 

convivència, al punt 1 s’estableixen els següents punts:  

a) Que es reconegui la falta comesa o el dany causat. 
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b) Que es disculpi davant el perjudicat, si existís.  

c) Que es comprometi a realitzar les accions reparadores que es determinin i 

que efectivament les realitzi. 

d) Que es sol·liciti explícitament per l’alumne o els seus representants legals, 

sempre que l’afectat, en el seu cas, no s’oposi a la tramitació conciliada del 

procediment. 

 

El paper del professorat mediador    

En el procés de mediació intervenen varis agents com s’ha comentat, 

especialment un tercer agent imparcial i neutre. Però cal tenir en compte, que 

aquest procés de mediació només serà possible amb la participació de totes les 

figures que conformen el context escolar, destacant el corpus de professorat. 

Aquests, són imprescindibles especialment en el moment de la implementació 

del procés, ja que la credibilitat que mostrin aquests respecte de l’alumnat 

motivarà la seva perdurabilitat. Caldrà que els professors i professores mostrin 

una implicació i com a resultat, la feina realitzada en el procés per dur a terme 

una formació en mediació sigui conseqüència de la voluntat d’implementar dit 

procés. És a dir, hauran de ser actors participants en tot moment, i els alumnes 

hauran de veure en aquests un model de referència.  

D’altra banda, un error molt comú que ha perdurat en els nostres 

sistemes educatius ha estat la classificació de manera inconscient que molts 

professionals tendeixen a realitzar a partir de males conductes i el sorgiment 

dels conflictes. Per això, “és important no utilitzar etiquetes per a classificar als 

individus en funció dels conflictes sinó més bé analitzar les tipologies d’èxit i 

conflicte per descobrir com s’ha produït un procés correcte. (Orte, Ballester i 

Oliver, 2003). Cal tenir una visió que aposti per l’optimisme de la situació. De 

res servirà catalogar els conflictes i als alumnes si no hi ha la voluntat 

d’aconseguir una millora conseqüent, a més de què, com ja es sap, qualsevol 

mena d’etiqueta o un mínim sentiment d’aquesta per part de l’individu produeix 

els efectes menys desitjats. Com bé exposa Junco (2010) “el docent ha de 
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canviar la seva manera d’actuar, ja que el recurs del càstig com a única eina, 

no respon a les dinàmiques socials actuals”.  

Així, les mesures proposades davant qualsevol tipus de conflicte, hauran 

de ser dintre del que cap, actuacions preventives proposades en els moments 

més adequats, mesures de reincorporació, per tal de reduir els efectes negatius 

derivats de l’etiquetatge. (Orte et al., 2003). En aquest marc de proposta 

preventiva davant els conflictes, la mediació és considera una eina de gran 

utilitat.  

Seria interessant entendre, doncs, al professor – mediador, com aquella 

persona amb capacitat de gestió, d’aquí que “l’actuació de les persones 

mediadores no hauria de ser tant de substituir a la comunitat, sinó que pel 

contrari, hauria de fomentar la seva participació” (Flecha i García, 2007).  

 A més, com exposen Collell i Escudé (2004), “l’èxit de la intervenció és 

directament proporcional a una correcta definició de la situació, (...) seria un 

error partir d’una perspectiva del dèficit, ja que no tots els programes 

d’intervenció són adequats per a tots els casos.” Per això, prèviament, els 

professionals educadors han de conèixer molt bé als alumnes a qui se’ls ha de 

donar qualque tipus de formació, perquè “si ensenyem habilitats socials a un 

manipulador, només haurem aconseguit fer un manipulador més hàbil.” (Collell 

i Escudé, 2004). Per tant, una intervenció no serà única per a tothom, sinó que 

s’haurà de definir molt bé el nostre objectiu, el públic i context al que ens 

referim per aconseguir millors resultats, d’aquí la importància d’un bon anàlisi 

del clima del centre i la convivència d’aquest.  

D’aquesta manera, l’escola ha de constituir-se un viu reflex de la societat 

per tal que els alumnes no percebin que allò que s’aprèn i es viu no te relació 

amb la societat. Tot el contrari, l’alumne, en tant que percebi els continguts com 

a familiars respecte de la realitat fora de l’escola, més partícip es posicionarà i 

amb més convenciment al mateix temps. Així, ja no serà suficient un model 

punitiu com abans abundava, sinó que “els mestres hauran de ser bons gestors 

en la resolució de conflictes” (Junco, 2010). 
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A més, l’escola, com a sistema de diferents actors, serà clau l’aposta per 

part del professorat en “fomentar la participació i acceptació de tots en un 

projecte comú” (Pareja, 2009). Considerar aquesta afirmació de manera 

oposada es entendre l’escola des de punts de vista un tant relatius, amb forta 

subjectivitat, que faran que les visions d’aquesta pugui ser entesa de manera 

errònia. Una visió compartida per tot l’alumnat, marcada per un compartiment 

de valors a assolir, a practicar en el dia a dia de manera conjunta i com a 

objectiu grupal. “Una altra visió ho interpretarà com alguna cosa que restringeix 

el progrés, al promoure un ambient d’oposició” (Pareja, 2009). 

Per altra banda, a l’informe publicat per la UNESCO al 2015, Repensar 

l’educació. Vers un bé comú mundial? destacar Tawil (2015) quan exposa “els 

educadors han d’aprendre aquelles competències que després hauran de 

poder desenvolupar en els educands”. Aquesta afirmació diu molt més del que 

a priori sembla. Diu tant que a la vegada és una crítica al sistema educatiu 

modern. Els plans d’estudi d’avui dia venen molt marcats pel currículum per 

sobre la pràctica. És a dir, està clar que el vertader aprenentatge d’un 

professional comença el dia que posa en pràctica allò après, però no convindria 

que féssim una crítica sobre l’aprenentatge que un ha de dur a terme un cop 

s’inicia en la seva professió? No caldria que es fes èmfasi en aquelles 

competències que l’educador necessitarà en el seu dia a dia? No oblidem que 

mentre siguem crítics amb el nostre sistema i a la vegada exigents, 

evolucionarem cap al bé de la nostra professió i, l’objectiu últim que no és més 

que l’educació de la nostra generació present i futura.  

 

Dificultats en la implementació de la mediació 

Una de les principals autores pioneres amb el tema de la mediació en 

l’àmbit escolar, Boqué (2002b) afirma que “cal acceptar, a curt termini, que la 

mediació consumeix més temps que no pas la intervenció d’un adult que 

dictamina al moment com acabar amb el conflicte”. Sovint s’acaba fent el que 

es fa per tradició i allò que resulta més fàcil. Afegir que tot allò que suposa 

canvis en qüestions metodològiques suposen barreres que sovint, per manca 
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de temps, per falta de preparació o per poca voluntat de voler millorar, es 

segueix amb la rutina d’allò que sempre s’ha fet. A més, si a “l’esforç” que ha 

de realitzar el professional, li afegim la resistència que la societat pot mostrar 

cap a postures innovadores, les dificultats augmenten amb la temptació de 

desistir. És a dir, en el moment d’aplicar la mediació escolar “es nadarà a 

contracorrent, ja que l’entorn social magnifica o banalitza l’ús de la violència a 

través de la família, els mitjans de comunicació, els videojocs, etc., la qual cosa 

fa que el viratge cap a una mentalitat no violenta pugui ser lenta i, en aquests 

moments, contracultural” (María Carme Boqué, 2002b).  

Sovint es dóna una falta d’interès per part dels alumnes en formar part 

dels programes de mediació. Es tracta d’una motivació intrínseca que l’alumne 

molt sovint no té desenvolupada, ja que en una societat com l’actual, abunda la 

motivació extrínseca vers alguna cosa a canvi d’una altra, especialment 

material. Sovint, aquesta falta d’implicació pot ser un reflex de les pròpies 

actuacions del professorat, ja que si molts d’aquests no creuen amb aquesta 

estratègia, difícilment es podrà traslladar la credibilitat en l’alumnat.  

El tema de trobar un espai dins les hores lectives de l’alumnat pot 

resultar una tasca difícil. El currículum disposa d’unes hores, i es deixen molt 

poques hores per altres qüestions, com puguin ser de tutoria. Aleshores, en 

molts centres, és habitual ubicar els programes de mediació dins les hores de 

pati; moments de curt termini i que l’alumnat aprofita per desconnectar un breu 

temps de les sessions escolars.  

Per acabar, exposar segons un article de Sáez (2018) que un projecte 

de mediació escolar hauria d’incloure una fase de sensibilització, de formació 

de l’alumnat, una fase de començar a practicar amb les mediacions per part de 

l’alumnat, seguida d’una fase de divulgació del projecte i, en tot moment, 

acompanyar-ho d’una fase de seguiment i avaluació. En la mateixa línia, el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya publicà un article 

anomenat La convivència en els centres docents d’ensenyament secundari 

(2003) exposant les fases de sensibilització, de formació i planificació, de 

pràctica i de consolidació, seguides totes elles d’un procés d’avaluació continu.  
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Experiències de programes de mediació als IES de les Illes Balears 

 

A continuació, es presenten els centres de les Illes Balears que al 2017 tingueren programes de mediació o 
serveis de mediació implantats als seus IES. Aquestes dades han estat proporcionades pel propi Institut per a la 
Convivència i Èxit Escolar. Com es pot veure, aquests centres que disposen de programes de mediació, a més 
contestaren el grau d’implementació o freqüència d’aplicació i el grau de satisfacció. S’han descartat aquell 
centres que eren CEIP i CEPA, ja que aquest treball s’emmarca en l’estudi de la mediació dins secundària. 
S’han incorporat també el centres concertats (CC) que disposen d’educació secundària.  

 

Programa de mediació entre iguals (alumnes mediadors) 
  

 
Grau de freqüència d'aplicació Grau de satisfacció 

 
NOM DEL CENTRE 

 
 

Alt (més de 15 
mediacions 
realitzades) 

Mitjà  (entre 5 i 
15 mediacions 

realitzades) 

Baix  (menys 
de 5 

mediacions 
realitzades) 

Alt Mitjà Baix 

  
       

IES SANT MARÇAL  
  

S 
 

S 
 

IES JOAN ALCOVER  S 
  

S 
  

IES LLUCMAJOR  
  

S 
 

S 
 

IES JOAN RAMIS I RAMIS  S 
  

S 
  

IES QUARTÓ DEL REI  
  

S S 
  

IES CAN PEU BLANC  S 
  

S 
  

IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR  
 

S 
 

S 
  

IES MARIA ÀNGELS CARDONA  
 

S 
  

S 
 

IES PORT D'ALCÚDIA  
  

S S 
  

CC JESÚS MARÍA  S 
  

S 
  

IES JOAN RAMIS I RAMIS  S 
  

S 
  

IES SANTA MARIA D'EIVISSA  
  

S 
 

S 
 

IES S'ARENAL  
 

S 
 

S 
  

IES MADINA MAYURQA  
 

S 
 

S 
  

IES SA COLOMINA  
 

S 
 

S 
  

IES BINISSALEM  
 

S 
 

S 
  

IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR  
 

S 
 

S 
  

CC AULA BALEAR  
 

S 
 

S 
  

CC BEATO RAMÓN LLULL  
 

S 
 

S 
  

CC SANTA MAGDALENA SOFIA  
  

S 
  

S 

IES JOSEP SUREDA I BLANES  S 
  

S 
  

IES ISIDOR MACABICH  
 

S 
 

S 
  

IES ALCÚDIA  
 

S 
 

S 
  

IES ALGARB  S 
  

S 
  

IES MARRATXÍ  
 

S 
 

S 
  

IES QUARTÓ DE PORTMANY  S 
  

S 
  

IES SANTA MARGALIDA  
  

S 
 

S 
 

IES SA SERRA  
 

S 
 

S 
  

IES FRANCESC DE BORJA MOLL  
 

S 
 

S 
  

IES JOSEP MARIA LLOMPART  
  

S S 
  

IES BIEL MARTÍ  
  

S S 
  

CC CENTRO INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN 

 
 

S 
 

S 
  

IES QUARTÓ DEL REI  
  

S 
 

S 
 

IES GUILLEM SAGRERA  
 

S 
 

S 
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 Grau d’implementació Grau de valoració 

Nº de 

centres 

Alt Mitjà Baix Alt Mitjà Baix 

12 31 23 49 13 4 

 

En aquest quadre – resum es pot apreciar com hi ha un alt grau de 

valoració del centres vers les experiències de mediació, i que els quatre centres 

IES SES ESTACIONS  
  

S S 
  

IES XARC  S 
  

S 
  

IES SANTA MARIA  
 

S 
 

S 
  

CC ES LICEU  
 

S 
 

S 
  

CC SANT PERE  S 
  

S 
  

CC LA SALLE  
 

S 
 

S 
  

IES PAU CASESNOVES  S 
  

S 
  

IES MARC FERRER  
  

S 
 

S 
 

IES SINEU  
 

S 
 

S 
  

IES GUILLEM COLOM 
CASASNOVES 

 
 

S 
 

S 
  

IES BALÀFIA  
 

S 
 

S 
  

CC SAN VICENTE DE PAÚL  
  

S S 
  

CC SANTÍSIMA TRINIDAD  
 

S 
 

S 
  

IES SON PACS  
  

S 
  

S 

IES PORT D'ALCÚDIA  
  

S S 
  

IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA  
 

S 
  

S 
 

IES MANACOR  
 

S 
 

S 
  

CC NUESTRA SEÑORA DE LA 
CONSOLACIÓN 

 
 

S 
  

S 
 

IES JOSEP FONT I TRIAS  
 

S 
 

S 
  

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS  
  

S S 
  

CC PEDRO POVEDA  
  

S S 
  

IES LA RIBERA  S 
  

S 
  

CC BALMES  
 

S 
 

S 
  

CC LLADÓ  
  

S 
 

S 
 

CC LA IMMACULADA  
  

S 
 

S 
 

CC LA PORCIÚNCULA  
  

S 
 

S 
 

IES SA BLANCA DONA  
  

S 
  

S 

CC EL TEMPLE  
 

S 
 

S 
  

CC BEATA FRANCINAINA CIRER  
 

S 
 

S 
  

CC RAMON LLULL  
 

S 
  

S 
 

CC MANJÓN  
  

S S 
  

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS  
  

S 
  

S 
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que han constatat un valoració baixa, tots ells tenen un grau d’implementació 

baix.  

Per últim, destacar la creació d’un Departament en Mediació i 

Convivència, tal com es creà al col·legi Escuelas Pías de València. (García 

Raga & Crespo Ginés, 2012). Aquesta iniciativa contempla que la mediació 

estigui reconeguda institucionalment dins un institut, al mateix moment que 

posa en sintonia la feina feta per l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar.  

 Com es pot apreciar en la investigació, en aquests moments, la mediació 

escolar és un tema que arreplega gran dedicació de molts professionals de 

l’educació i els resultats obtinguts demostren la importància de treballar en 

aquesta línia.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA 

Naturalesa del projecte 

Amb aquest treball es vol crear un projecte educatiu relacionat amb 

l’assetjament escolar i els continus problemes de convivència que es pateixen a 

dia d’avui. Específicament, es vol millorar la intervenció dels professionals en 

contextos escolars, a partir dels progressos que s’han anat fent en els darrers 

anys, en relació a tècniques resolutives de conflictes. Aquesta proposta no 

passa per ser la vareta màgica amb la que es solucionaran els problemes, sinó 

per ser una proposta de millora i perfecció de l’actual intervenció. Així, tenint en 

compte la participació i el diàleg com a característiques prou importants, es 

proposa la mediació com a eina clau en aquesta proposta que s’intentarà 

plantejar.  

 

Origen i fonamentació de la proposta educativa 

 El projecte de formació en mediació sorgeix de la necessitat en veure 

que els problemes de convivència no tant sols no s’han eradicat, sinó que han 

augmentat considerablement. Un detall és que segons l’Informe de 
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l’Observatori per Espanya de Bullying Sin Fronteras3, al 2015 hi hagué una 

demanda de 1004 casos d’assetjament, al 2016 augmentaren fins a 1229, i 

finalment al 2017 es notificaren fins a 1475 casos, l’augment considerable de 

fins un 48% en dos anys fa repensar l’actual situació dins els centres escolars. 

Que les notificacions hagin augmentat no necessàriament significa que hi hagi 

més conflictes o problemes de convivència, però sí indica que s’ha de treballar 

en aquesta línia. Com a reflexió, l’augment de notificacions coincideix amb 

l’augment de formacions per part dels policies tutors segons la Memòria de 

l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar del curs 2016/2017. Inclús, 

l’augment de notificacions a nivell estatal coincideix amb l’augment de protocols 

oberts pels centres de les Illes Balears (420 al curs 2016/2017). Segons 

aquesta memòria, l’assetjament escolar fou reduït a les Illes Balears, resultat 

d’una feina basada en la prevenció.  

 Es cert que conflictivitat entre alumnes n’hi ha hagut sempre, però a dia 

d’avui ha cobrat una especial importància degut al paper dels mitjans de 

comunicació. La difusió que aquests n’han fet ha provocat que s’hagi produït 

una major conscienciació i, al mateix temps, es faci patent la necessitat d’una 

solució davant aquesta problemàtica. Cal a dir que en independència dels 

mitjans, el problema dels conflictes ja hi era. Està clar que el fet que hi hagi 

conflictes dins un entorn educatiu genera perjudicis, però això passa ara com 

abans de què sorgissin els mitjans. Ara es té més visibilitat de la problemàtica 

amb els mitjans, a més de les actituds de les famílies a dia d’avui. Una actitud 

que ha canviat amb el pas del temps, ja que abans la resolució que en feia un 

mestre d’un problema no solia ser qüestionable; diferent és actualment quan 

una decisió no sol ser acceptada tan fàcilment. Com a virtut dels mitjans, dir 

que aquest panorama que vivim millora l’actitud protectora envers l’alumnat.  

 Els esforços s’han multiplicat en els darrers anys, provocant que haguem 

de fer una pausa i posar en tela de judici tot allò que s’ha fet fins ara. El fet que 

                                                           
3 Bullying Sin Fronteras és una ONG que fou fundada en 2007, amb la intenció de ser una 

institució independent que vetllés per evitar i eradicar el problema de l’assetjament escolar. Els 

seus pilars de treball són la conscienciació, la investigació i la protecció de les víctimes. 

Nasqué a Argentina, i a dia d’avui manté una estreta relació de treball amb l’Amèrica Llatina, 

Espanya, França, Anglaterra...  
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els problemes segueixen essent patents sense que es produeixin millores 

considerables posa de relleu que continuar amb les pràctiques de sempre no 

portarà a una traducció de millora en qüestions educatives.  

 Els mitjans de comunicació, com a importants agents socialitzadors, 

tenen i han tingut una especial virtut que no ha estat més que captar a 

l’espectador en tota la seva atenció i deshumanitzar-la en certa manera. 

Aleshores, quan diem que la societat d’avui en dia està caracteritzada per una 

manca de valors, el que s’exposa és que les persones manifesten carències en 

matèria de relacions interpersonals, d’habilitats socials, de respecte i empatia, 

de diàleg i de comunicació. És a dir, una deshumanització que ens ha despullat 

mostrant la part menys humana, i que a més ens ha ridiculitzat.  

 Un altra aspecte que motiva aquesta proposta és a partir d’una 

experiència analitzada a l’IES Guillem Cifre de Colonya, de Pollença. En aquest 

institut s’ha intentat posar en marxa el servei de mediació com a tal, però amb 

el pas dels anys, la realitat és que el nombre d’alumnes participants ha 

disminuït considerablement. Un dels principals aspectes que es detectà fou que 

els alumnes per si sols no participaven en el programa de mediació escolar. La 

motivació intrínseca cap aquest tipus de formació no era l’esperada.  

 Aleshores, a partir d’una entrevista amb l’orientadora del centre (veure 

annex a) es pretén tenir un punt de partida sobre com fou l’experiència, per tal 

de poder proposar una proposta de millora.  

 Per altra banda, com a complement d’aquesta entrevista, s’ha considerat 

oportú realitzar una mateixa entrevista (veure annex a) a la principal institució 

que vetlla per la convivència en els centres educatius de les Illes Balears: 

l’Institut per a la  Convivència i Èxit Escolar. La senyora Marta Escoda, 

capdavant d’aquesta institució acceptà amablement a mantenir una entrevista 

de la que s’extragué un altre punt de vista a tenir en compte per la següent 

proposta. 
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Anàlisi de necessitats del centre 

 Per tal de determinar les necessitats del centre en relació amb el tema 

de la convivència i els conflictes que hi puguin haver-hi, es decideix fer un 

anàlisi DAFO, el qual ha estat contestat per la persona que més informació té 

del tema. L’orientadora, com a informant clau i experta del tema que ens ocupa, 

ha estat la persona referent i que més informació ens podia aportar al respecte.  

FORTALESES DEBILITATS 

INTERN (controlable) 

Dimensions del centre (aprox. 550 alumnes). 
 
Equip directiu i membres del D.O. estables (anys acumulats 
d’experiència en el mateix centre). 
 
Coordinació i implicació de serveis externs (Serveis Socials, 
Policia Tutor, Guàrdia Civil Tutor, Consulta Jove – infermera–. 
 
Formació Professional Bàsica (de cuina i restauració) i CFGM i 
CFGS d’activitats físic-esportives.  
 
Ensenyaments de règim especial (futbol i bàsquet). 
 
Implicació favorable del professorat en la participació de nous 
projectes d’innovació.  
 
Desig del centre en seguir innovant en metodologies educatives 
(recentment, pactat el Projecte d’Innovació del Centre 2018-2019).  
 
Participació de les famílies en les activitats del centre (AMIPA, 
bona assistència a les reunions convocades). 
 
Existeix poca conflictivitat en l’alumnat. 

No s’imparteix batxillerat 
artístic. 
 
Poca oferta en CFGM i 
CFGS. 

 

OPORTUNITATS AMENACES 

EXTERN (no controlable) 

Únic institut del poble. 
 
Situació del centre (poble de dimensions reduïdes, situat al nord de 
la Serra de Tramuntana, generalment tranquil). 
 
Bones infraestructures del centre (pavelló, cuina industrial, bon 
estat del centre tot i l’acumulació d’anys, zona de gresca de grans 
dimensions, etc.) 
 
En general, l’alumnat prové de famílies amb bona dotació 
econòmica o, com a mínim per fer front a les necessitats dels 
alumnes. 

Augment del nombre 
d’alumnes d’incorporació 
tardana. 
 
Possible canvi de llei general 
d’educació, que podria 
afectar moltes tasques. 
 
Situació del centre en un lloc 
amb forta demanda turística, 
que pot incentivar l’abandó 
dels estudis en un moment 
donat.  
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 Destacar que els punts amb més importància que atorga l’informant són 

que existeix poca conflictivitat en l’alumnat i hi ha molt bona predisposició per 

part del professorat en treballar en noves metodologies i aspectes d’innovació. 

A més, destaca el fet de ser un centre situat en un entorn molt tranquil, que a la 

vegada facilita treballar amb els alumnes de manera més calmada i pacífica.  

Una cop determinades quines són les necessitats, cal veure quina seria 

la millor manera per donar resposta a aquestes. Però, el fet de què no sigui 

gaire habitual l’existència de conflictes no vol dir que la implementació d’un 

servei de mediació no tingui sentit. Hi ha qui diria que la mediació no tindria 

sentit al no haver-hi gaire conflictes, però seria un error arribar a conclusions 

d’aquest estil; seria una visió bastant restrictiva. Aquest projecte té la intenció 

de constituir-se especialment com una eina de prevenció, en el sentit que se li 

doni una formació a l’alumne que després podrà tenir i dur a la pràctica. 

Així, la nostra intervenció quedaria justificada pel simple fet de constituir-

se com una eina de prevenció i preparació d’unes destreses determinades en 

l’alumnat, i inclús al conjunt del professorat, en cas de donar-se algun cas.  

 

Contextualització de la proposta formació educativa. 

A quin nivell educatiu de secundària ens referim? 

 El programa de formació en mediació que es pretén crear anirà dirigit al 

primer cicle d’ESO (de primer a tercer d’ESO). La raó per la qual anirà dirigit a 

aquest alumnes, es per a què rebin una formació en els primers cursos de la 

seva estada a l’IES i posteriorment, aquests siguin els referents per als futurs 

mediadors. A més, un cop aquests alumnes–mediadors estiguin capacitats amb 

estratègies de mediació, seran una font d’estímul per als nous mediadors, ja 

que podran contar les seves experiències als recent vinguts, i aconsellar-los en 

aquells aspectes necessaris per a ser un bon mediador.  

 Una altra de les raons per la que s’ha escollit el primer cicle d’ESO és 

perquè es configura una nova etapa en l’alumne en molts de sentits. Aquest 

primer cicle comprèn alumnes de 12 a 15 anys, sempre hi quan no hagin 
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repetit. Es tracta d’una etapa de redescobriment en la persona, d’una entrada a 

l’adolescència que no tots els alumnes l’experimenten de la mateixa manera.  

 Aleshores, en un moment en què l’alumne es configura amb nous 

coneixements i experiències, així com el fet d’arribar a un centre diferent (en la 

majoria dels casos), comporta certa inestabilitat, i per això, es recomana en 

aquest moment donar unes estratègies i habilitats, en quant a mediació, que li 

seran útils en el mateix moment que les aprengui així com per la vida adulta 

propera.  

 

Finalitat de la proposta educativa 

 Desenvolupar un programa de mediació escolar generalitzable al primer 

cicle d’ESO. 

 

Objectius 

Objectiu general 1 

1. Planificar l’organització i posada en marxa d’un programa de mediació.  

Objectius específics 

1.1. Temporalitzar el programa a implantar.  

1.2. Conscienciar a tota la comunitat educativa de la necessitat i importància 

de treballar el conflicte des d’una visió més conciliadora i comunicativa.  

1.3. Informar a les famílies de la mediació i els seus beneficis. 

1.4. Donar a conèixer als alumnes el programa de mediació.  

1.5. Seleccionar als alumnes candidats a ser possibles mediadors. 

1.6. Formar als alumnes, els professors i les famílies que intervindran en un 

procés de mediació.   

 Objectiu general 2 

2. Valorar l’impacte del programa de formació en mediació.  
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Objectius específics 

2.1.   Analitzar el nivell de convivència i detectar possibles dificultats. 

2.2.   Valorar l’opinió del professorat en la utilització de la mediació escolar. 

2.3.   Valorar l’opinió de les famílies al respecte.  

2.4.   Valorar l’opinió de l’alumnat.  

 

Continguts 

  Conceptuals 

- Aprenentatge d’una nova estratègia d’encarar els conflictes o dificultats entre 

dues o vàries persones.  

- Coneixement dels valors necessaris en la mediació escolar, com són la 

importància d’una empatia, respecte, comprensió, col·laboració, etc. 

 

          Procedimentals 

- Estudi de les diferents etapes de la mediació escolar. 

- Formació i preparació de noves estratègies i habilitats per enfocar els 

conflictes.  

- Avaluació inicial, de seguiment i de resultats de la posada en marxa de la 

formació.  

 

          Actitudinals 

- Presa de consciència sobre la importància de ser molt més que un 

espectador. 

- Comprensió de la importància d’una bona convivència com a fer entre 

tots/es.  

- Voluntat i compromís de treballar el conflicte des d’una visió positiva i 

constructivista.  
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Context d’aplicació del projecte: l’IES Guillem Cifre de Colonya 

 Al PEC del centre IES Guillem Cifre de Colonya podem comprovar que 

és un centre de capacitat mitjana, en comparació amb els diferents IES que 

podem trobar. Té uns 550 a 600 alumnes aproximadament (actualment 554). El 

corpus del professorat està configurat per uns 70 professors, dels quals un 50% 

aproximadament són professorat definitiu o estable.  

L’IES Guillem Cifre de Colonya es localitza a la localitat de Pollença, 

essent l’únic IES de la localitat i, juntament amb l’IES del Port de Pollença, 

configuren els dos IES del municipi. Es tracta d’un IES en certa manera 

“privilegiat” pel fet d’ubicar-se en una zona tranquil·la, en plena naturalesa. 

 Aquest IES es caracteritza per tenir un alumnat procedent bàsicament 

de Pollença, tot i que alguns alumnes provenen del Port de Pollença. El seu 

alumnat d’ESO prové sobretot de les escoles de primària C.E.I.P. Costa i 

Llobera (1 línia) i C.E.I.P. Joan Mas (2 línies). En quant arribem a l’alumnat de 

batxillerat, dir que aquest especialment prové de Pollença, com pugui ser del 

propi institut (sobretot) o del C.C. Montisión, o de l’IES Clara Hammerl, del Port 

de Pollença.  

Respecte als alumnes d’incorporació tardana, dir que n’hi ha molts pocs 

d’aquestes, i quan es presenta algun cas, no suposa cap mena de dificultat, ja 

que es tenen els mitjans suficients per fer front a aquest tipus de demanda. 

Diferent és el cas de l’IES Clara Hammerl, el qual degut a la seva tipologia de 

localitat en la qual si es condensa bastant de fluxe migratori, especialment 

provocat per la demanda turística de treballadors, fa que molts alumnes 

s’incorporin durant el transcurs del cicle escolar.  

OFERTA EDUCATIVA 

Educació secundària obligatòria 

Batxillerat (de les modalitats de ciències i humanitats, i ciències socials).  

3r curs de Programes de millora de l’aprenentatge i rendiment. 

4t curs de Programa de reforç de l’aprenentatge (2018/2019). 

Formació Professional Bàsica I i II de Cuina i Restauració 

Cicle formatiu de grau mitjà en conducció d’activitats físiques i esportives al medi natural. 

Cicle formatiu de grau superior en animació d’activitats físiques i esportives. 

Ensenyaments esportius de règim especial de bàsquet, futbol. 
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Respecte al Projecte Educatiu del Centre (a partir d’ara PEC) l’IES 

Guillem Cifre de Colonya (no actualitzat), no es parla de mediació com a Servei 

de Mediació del centre però sí com una de les funcions del professorat. Sí que 

se’n parla al Reglament d’Organització i Funcionament (d’ara endavant ROF) i 

al Pla de Convivència, tot i no estar actualitzats a data actual.  

 

Estratègia metodològica: activitats 

 El programa de formació en mediació que es planteja respon a una 

proposta de disseny de com podria aplicar-se, ja que no s’ha dut a la pràctica.   

Aquest projecte d’intervenció en un centre educatiu tindrà la 

característica de basar-se en metodologies de caire actiu. S’intentarà en tot 

moment que la metodologia utilitzada generi implicació en la comunitat 

educativa. Aleshores, caldrà implicar a l’alumnat emocionalment, que senti les 

situacions com a pròpies, de manera que pugui comprendre moltes vivències 

en primera persona.  

 Per visualitzar la informació de manera clara i agrupada, s’ha elaborat un 

quadre (veure annex b) en el qual s’exposen segons els diferents objectius 

específics a treballar, el conjunt d’activitats que es proposaran i donen forma a 

aquest projecte. També s’han incorporat com es duran a terme les avaluacions 

d’aquestes activitats.  

Primer de tot, abans d’establir què es pretendrà fer, caldrà saber-ne què en 

fa falta, és a dir, quines són les necessitats o per quin motiu s’intenta posar en 

marxa aquest projecte. Així, es decideix realitzar un anàlisi DAFO detectant 

algunes dificultats però no gaire concloents, de manera que el present projecte 

té la intenció de ser més una eina de conscienciació, de presa de contacte amb 

una realitat que pot ser sí sembli sovint llunyana però que no ho és. Es tracta 

de dotar a l’alumnat d’unes capacitats, que de manera activa i d’implicació 

emocional sigui al mateix moment actor i autor del seu procés d’aprenentatge. 

En aquesta proposta de formació en mediació s’inclouran les següents 

fases: 
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a) ELABORACIÓ DEL CALENDARI 

De primer, l’orientadora, persona capdavantera del Departament 

d’Orientació, durà a terme una temporalització. Es crearà un cronograma a on 

es puguin apreciar les diferents activitats a realitzar, amb un ordre lògic i 

coherent.  

Títol de l’activitat Cronograma 

Encarregat Orientadora 

Continguts Desenvolupament de la seqüència d’activitats a realitzar 

Recursos necessaris Ordinador i utensilis per fer anotacions 

Temporalització 1ª setmana  

 
 

b) SENSIBILITZACIÓ 

A continuació, la tasca a realitzar serà la de conscienciar, sensibilitzar i 

informar a tota la comunitat educativa, especialment l’alumnat i professorat, de 

la necessitat de treballar amb una tècnica que pot donar una visió més 

conciliadora al conflicte, i crear un clima de convivència més favorable. Per 

això, l’orientadora, en una sessió de comissió de coordinació pedagògica (CCP 

a partir d’ara) donarà a conèixer el projecte i la seva importància. Per altra 

banda, en una sessió de tutoria, s’introduirà amb la visualització d’un 

curtmetratge el tema dels conflictes escolar i, a més, un testimoni que va 

presenciar una situació d’assetjament escolar en la seva adolescència vindrà a 

contar el seu relat per tal de conscienciar al conjunt de l’alumnat de la 

importància de treballar per una convivència millor.   

Un cop es tingui un consentiment generalitzat, o que com a mínim el 

claustre no s’hagi oposat, s’enviarà una nota informativa a les famílies sobre la 

implementació d’un servei de mediació, que posteriorment caldrà revisar les 

fulles d’acusament de rebut per tal que n’estiguin assabentades. És important 

que les famílies estiguin informades en tot moment i vegin la importància de 

treballar en aquesta línia, ja que els seus filles/es podrien ser participants del 

projecte. En cas de què alguna família no n’estàs informada, l’orientadora es 

posaria en contacte amb aquesta per transmetre la informació. Al mateix 

moment en què es dóna a conèixer el programa a les famílies, es començaria 
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una campanya de publicitat d’aquest. Es tracta de posar cartells publicitaris a 

les zones més transitades per l’alumnat, especialment als passadissos, al pati, 

al bar, i fins i tot a les aules. Aquesta activitat la posarà en marxa l’orientadora, i 

els respectius tutors/es de cada grup en penjaran el seu cartell al seu grup 

respectiu.   

 A més, l’orientadora informarà de la posada en marxa d’un Servei de 

Mediació a l’IES a través de les plataformes de facebook i de la pròpia web de 

l’institut. En cas de què l’orientadora no tingués accés a aquestes plataformes 

digitals, ho delegaria al responsable pertinent per a què fes factible la publicitat 

corresponent.  

 D’altra banda, per a conscienciar al conjunt de l’alumnat, en primer lloc 

s’introduirà en una hora de tutoria una sessió informativa. Aquesta sessió, per 

una banda consistirà en la visualització d’un curtmetratge4 de quasi tres minuts. 

En aquest es podrà presenciar una víctima d’assetjament escolar contant les 

seves vivències en una època no tant lluny. A continuació, es presentarà una 

persona que durant la seva adolescència fou víctima d’assetjament escolar. 

Aquesta tindrà la missió de contar els efectes perjudicials que poden existir en 

cas de no intervenir en un moment en què algú es sent assetjat per un altre 

persona o vàries persones. Aprofitant aquesta hora de tutoria en què la 

persona convidada exposa el seu relat, se’ls entregarà a l’alumnat un tríptic 

informatiu (vegeu annex c) de la posada en marxa del Servei de Mediació al 

centre. 

Etapa de sensibilització i conscienciació 

Encarregat Orientadora i Tutor/a 

Estratègia metodològica 

Es dura de diferents maneres:  
Inicialment, l’orientadora proposarà a una CCP la 
necessitat de tenir un Servei de Mediació, i per tant, 
iniciar un procés de formació als alumnes.  
Als alumnes es tractarà de sensibilitzar-los amb la 
temàtica visualitzant un curt d’assetjament i el relat 
posterior d’un testimoni d’assetjament escolar.  
A les famílies se’ls hi enviarà la informació relativa a 
posar en marxa un Servei de Mediació i la conseqüent 
formació. 
S’iniciarà un moment de publicitat a través de les xarxes 

                                                           
4 Es pot visualitzar a la següent url: https://youtu.be/kD6EXuraxgl 

https://youtu.be/kD6EXuraxgl
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socials, cartells, sessió informativa dins tutoria, tríptic. 

Continguts 

 El coneixement d’una eina vàlida i necessària per a 
tots/es: la mediació. 

 La importància de treballar la mediació com a eina de 
prevenció i solució. 

 Els conflictes socials: un aspectes que afecta a 
tots/es. 

Recursos necessaris 
Aules ordinàries amb projectors. Sala de professors. 
Paper i utensilis per crear els cartells, ordinador i 
fotocopiadora.  

Temporalització Tercera i quarta setmana de la programació. 

 

Per dur a terme aquesta tasca de sensibilitzar a la comunitat educativa 

de la importància de treballar per una convivència més favorable, es disposaran 

de tres setmanes, incloent actuacions respecte a la CCP, i en la que 

posteriorment s’informa a les famílies i s’inicia un moment de conscienciació en 

l’alumnat de primer cicle d’ESO.   

 

c) SELECCIÓ DELS FUTURS MEDIADORS/ES 

Arribat el moment en què tothom ja n’està informat, és el moment de 

seleccionar als possibles candidats mediadors. Per això, inicialment es farà una 

preselecció. És a dir, tothom tindrà accés a poder participar en el projecte 

plantejat, però sí s’haurà de deixar clar de què es tracta d’una preselecció. En 

el cas d’haver-hi molta demanda, s’hauria de fer un filtre amb uns criteris de 

selecció que posteriorment es publicarien. Aquesta preselecció consistiria en 

fer un anàlisi de dades sobre un qüestionari (vegeu annex c)  que haurien 

contestat en relació amb el que significa ser un mediador, quines 

característiques cal tenir i, sobretot, veure si el perfil de la persona encaixa amb 

el perfil d’un bon mediador. La selecció definitiva dels candidats i candidates a 

ser mediadors serà feta per l’orientadora del centre, com a especialista en 

aspectes de mediació i convivència.   

Un cop hagin estat seleccionats els alumnes a formar part al procés de 

formació en mediació, se’ls enviarà a les famílies una espècie de contracte de 

formació a fi que les famílies estiguin assabentades. Es tracta d’un contracte 

adaptat (vegeu annex c)  de formació elaborat per Boqué (2005).  
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d) FORMACIÓ DELS ALUMNES / PROFESSORS / FAMÍLIES 

Arribat el moment de la formació per poder fer front a un procés de 

mediació, cal tenir en compte que com a comunitat educativa on intervenen 

diferents agents, aquesta formació es durà a terme de diferents maneres 

segons el seu destinatari.  

Formació de l’alumnat. 

Un aspecte important és que el cap d’estudis, juntament amb els tutors i 

tutores de les reunions d’acció tutorial que es duen a terme cada setmana, 

haurien pactat moure les hores de tutoria a fi que coincidissin durant el mes de 

formació. És a dir, es tracta de què durant les tres setmanes que hi ha, entre 

que l’orientadora informa a la comissió de coordinació pedagògica fins que es 

posa en marxa la formació, s’hauria de pactar establir l’hora de tutoria com un 

marc de treball de mediació pels alumnes voluntaris.  

Durant les sis setmanes que durarà el termini de formació del Servei de 

Mediació, l’alumnat podrà abandonar les sessions de tutoria per assistir als 

Tallers de Formació en Mediació. Per tant, es durà un control d’assistència.  

Inicialment, es durà a terme una proposta educativa (vegeu annex d)  

que ha estat readaptada a partir de la proposta que en feren Collell i Escudé. 

Consisteix en visualitzar un vídeo anomenat Bully Dance, que fou realitzat per 

UNICEF i National Film Board of Canada. Es tracta de 10’ d’un curtmetratge5 

de dibuixos en el qual sense paraules es poden treballar molts aspectes de 

l’assetjament escolar, les actituds que podem prendre davant un conflicte, així 

com de la importància d’arribar a bones solucions. Es tractarà d’estimular a 

l’alumnat per motivar a treballar diferents continguts, com el triangle de 

d’Olweus (víctima, agressor i espectadors).  

 

 

                                                           
5 Es pot visualitzar a la següent url: https://www.youtube.com/watch?v=3LlzQ0ci3Jk  

https://www.youtube.com/watch?v=3LlzQ0ci3Jk
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Activitat formativa per alumnat nº 1 Bully Dance 

Responsable Orientadora 

Estratègia metodològica 
Visualització d’un vídeo 10’ per després realitzar una 
activitat d’anàlisi individual i una posterior posta en comú 
d’idees, moderades per l’orientadora.  

Continguts 

1ª sessió 
Introducció de l’activitat (5’) 
Visualització del curt (10’) 
Realització de l’activitat  (40’) 
Anàlisis del curt individualment 
Posta en comú  

2ª sessió 
Visualització del curt (10’) 
Realització de l’activitat  (45’) 
Debat de classe moderat per l’orientadora. 

Recursos necessaris 
Ordinador i projector. Sala gran del centre. Paper i 
bolígraf per part de l’alumnat a la 1ª sessió) 
Orientador i alumnat mediador 

Temporalització 
Cinquena i sisena setmana de la programació. 
(2 sessions de 55’) 

 

A la tercera sessió, es visualitzarà una recopilació de curtmetratges 

(vegeu annex d) de conflictes i situacions per tal de fomentar un debat. Es 

tracta de conscienciar als alumnes de què un conflicte ens afecta i depèn de 

tots i totes, i que un espectador i un defensor no és el mateix.  

Activitat formativa per alumnat nº 2 Curtmetratges + Debat 

Responsable Orientadora 

Estratègia metodològica 

Es visualitzaran diferents curtmetratges preseleccionats 
referent a la temàtica de l’assetjament escolar per tal de 
conscienciar a l’alumnat de situacions reals que afecten a 
tots/es. Després es posaran a judici per extreure idees i 
fer partícip a l’alumnat de les situacions observades. 

Continguts 

Visualització dels curtmetratges (20’ aprox.) sobre 
assetjament escolar, destacant aspectes com: 

 Causes de l’assetjament escolar, tenint en compte el 
triangle acusador, víctima i espectador. 

 Conseqüències de l’assetjament, tant físiques com 
psicològiques. 

 La importància de l’entorn. 

 Una problemàtica social i la pertinent responsabilitat. 

 Debat dels curtmetratges moderat per l’orientadora. 

 Treball dels continguts destacats. 

Recursos necessaris Ordinador i projector. Sala gran del centre. 

Temporalització Setena setmana de la programació. (1 sessió de 55’). 

 

A la quarta sessió, l’orientadora farà una sessió més teòrica a fi de donar 

uns continguts que després seran treballats. Aquests, no només seran 

explicats, sinó que s’intentarà demanar la màxima participació en cada qüestió 

de la sessió. Aquestes han estat escollides del Material per a la Formació 
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elaborat per Boqué (2005), del qual s’ha fet una adaptació (vegeu annex d). La 

idea és que aquesta adaptació sigui exposada a través d’una presentació tipus 

power point, de manera que es vagin introduint les qüestions, i un cop havent 

participat els alumnes es presentin les respostes.  

Activitat formativa per alumnat nº 3 
Xerrada participativa 

(teoria amb intervenció de l’alumnat) 

Responsable Orientadora 

Estratègia metodològica 

L’orientadora anirà llançant diferents qüestions sobre la 
mediació escolar, les quals seran contestades pel que en 
pensi l’alumnat, i posteriorment es projectaran les 
“solucions” a través de diapositives.  

Continguts 

Treball del material de formació amb els següents 
continguts: 

 Què és la mediació? 

 Quin és el rol de la persona mediadora? 

 Qui pot ser mediador? 

 Quins beneficis aporta la mediació? 

 Com responem als conflictes? 

 Com s’accedeix a mediació? 

 Quan es desaconsella mediar? 

 Quines són les normes de la mediació? 

 Quines serien les fases d’un procés de mediació? 

Recursos necessaris Ordinador i projector. Sala gran del centre.  

Temporalització Vuitena setmana de la programació. (1 sessió de 55’) 

 

A la cinquena sessió es realitzarà un role-playing. Primer es començarà 

visualitzant un vídeo6 que pertany a un programa que es diu KIDE, treballat a 

una escola de Guipúzcoa. Aquest vídeo realitzat per Agirrezabal i Etxeberría 

(2018) comença explicant en què consisteix un procés de mediació i què cal 

tenir en compte a l’hora de dur a la pràctica el procés. Seguidament, l’alumnat 

podrà veure una simulació feta per uns alumnes, on en un conflicte entre dues 

persones s’introdueix un procés de mediació. A continuació, l’orientadora 

proposarà formar grups de tres persones en què hauran de pensar un conflicte 

que puguin haver vist al centre, els pugui haver passat o poden inventar-ho si 

volen. Hauran d’escollir un rol diferent, essent agressor, víctima i mediador. Es 

donaran 15’ per pensar un conflicte i preparar-ho, i es duran a terme les 

dramatitzacions. Amb una sessió hauria de ser suficient.  

 

                                                           
6 Es pot visualitzar a la següent direcció: https://youtu.be/VRyK7ddk_Oc  

https://youtu.be/VRyK7ddk_Oc
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Activitat formativa per alumnat nº 4 Role - playing 

Responsable Orientadora 

Estratègia metodològica 

Es començarà visualitzant un vídeo demostratiu (7’ 26’’) 
d’una simulació i les passes a tenir en compte, per 
després formar grups de 3 persones. Se’ls donarà 15’ per 
pensar un conflicte i preparar la posterior simulació que 
s’exposarà.  

Continguts 

 Visualització del vídeo d’una simulació de mediació. 

 Introducció de la mediació. 

 Identificació de les diferents fases.  

 Dramatització d’un conflicte i execució d’una simulació 
de mediació.  

Recursos necessaris 
Ordinador i utensilis per fer anotacions. Sala gran del 
centre. 

Temporalització Novena setmana de la programació. (1 sessió de 55’) 

 

Finalment, es proposa treballar diferents habilitats socials a través de 

vàries activitats (vegeu annex d). L’objectiu és aprendre estratègies i aspectes 

a tenir en compte en qualsevol conversació i diferents estils de comunicació 

davant un conflicte. També es treballarà l’empatia com punt clau en la resolució 

dels conflictes. Aquestes activitats foren plantejades per Luna et al. (2015). La 

idea és treballar en una sessió habilitats per a ser un bon mediador a través de 

dues dinàmiques que posaran en joc diferents estils comunicatius i missatges 

en primera persona.  

Activitat formativa per alumnat nº 5 Aprenent a Dialogar 

Responsable Orientadora 

Estratègia metodològica  

Continguts 

Aprenentatge d’habilitats socials.  
- La comunicació verbal – no verbal.  
- L’empatia. 
- La neutralitat. 
- La imparcialitat. 

Estils comunicatius 
- Agressiu 
- Passiu 
- Assertiu  

Recursos necessaris 
Sala gran del centre. Bolígraf i l’activitat de l’entrepà 
impresa una per a cada mediador/a.  

Temporalització Desena setmana de la programació. (1 sessió de 55’). 

 

Formació del professorat. 

 El professorat rebrà una formació proporcionada per l’Institut per a la 

Convivència i l’Èxit Escolar. Es tractarà de clarificar en què consisteix un procés 

de mediació i les seves característiques. El desitjable és que, durant les 

primeres setmanes, els alumnes rebessin una formació i, un cop s’ha dut a 
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terme, el conjunt del professorat tingués una actitud mediadora que ajudés, en 

definitiva, a potenciar el Servei de Mediació.  

Activitat formativa pel professorat Xerrada formativa en mediació pel professorat 

Responsable Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (CONVIVÈXIT) 

Estratègia metodològica 

Mitjançant una entitat externa, professional amb la 
temàtica, es pretén sensibilitzar al claustre amb una 
xerrada formativa del que consisteix un Servei de 
Mediació. Els continguts es projectaran a través d’un 
Power Point.  

Continguts 

 Què és la mediació? 

 Per què la mediació? 

 Fases de la mediació? 

 Dificultats en un procés de mediació? 

 Quan sí i quan no un procés de mediació? 

Recursos necessaris Sala gran i projector. 

Temporalització 
Cinquena i sisena setmana de la programació. 
(1 sessió de 55’) 

 

Formació de les famílies. 

 L’orientadora serà l’encarregada de facilitar aquesta formació. L’objectiu 

és que aquestes famílies tinguin els recursos suficients per fer front als dubtes 

dels infants. A l’inici de la formació dels alumnes, les famílies seran citades per 

rebre la mateixa informació que rebran els seus fills i filles a la sessió més 

teòrica. S’utilitzarà el material de formació (vegeu annex d) de Boqué (2005).  

Activitat formativa per les famílies Formació a les famílies d’alumnes mediadors 

Responsable Orientadora 

Estratègia metodològica 

L’orientadora tindrà la missió de dotar dels mateixos 
continguts transmesos als alumnes mediadors a les 
famílies respectives. A través d’una presentació de 
diferents Power Points es presentaran els diferents 
continguts.   

Continguts 

Treball del material de formació amb els següents 
continguts: 

 Què és la mediació? 

 Quin és el rol de la persona mediadora? 

 Qui pot ser mediador? 

 Quins beneficis aporta la mediació? 

 Com responem als conflictes? 

 Com s’accedeix a mediació? 

 Quan es desaconsella mediar? 

 Quines són les normes de la mediació? 

 Quines serien les fases d’un procés de mediació? 

Recursos necessaris Ordinador i projector. Sala gran del centre.  

Temporalització 
Setena setmana de la programació. – 1 abans dels 
alumnes –.  

(1 sessió de 55’) 
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e) POSADA EN MARXA DEL SERVEI DE MEDIACIÓ 

 Es tracta del moment de posar en funcionament el Servei de Mediació. 

És important que el conjunt d’alumnes mediadors sentin el suport de tot l’equip 

professional del centre, i l’orientador, en aquest cas, es constitueix una figura 

d’acompanyament i d’apoderament. L’orientador hauria d’anar convidant als 

possibles conflictes a un procés de mediació. D’aquesta manera es donarà a 

conèixer el Servei i els alumnes aniran agafant confiança amb la tècnica.  

Per a què el Servei de Mediació tingui continuïtat en el temps, seria 

recomanable introduir alguns punts dins els continguts curriculars que es 

treballen a les diferents matèries. Per exemple, dins l’assignatura d’educació 

plàstica es podria fer alguna activitat, de tant en tant, com l’elaboració de 

cartells de mediació arribat el final de cada trimestre. A les assignatures de 

llengua castellà i llengua catalana es podria fer treballar a través de les 

redaccions, el treball de textos de comprensió lectora, entre d’altres. 

Un altre aspecte que contempla aquest projecte és que arribat el final de 

cada trimestre, moment en què es dedica cert temps per treballar activitats i 

continguts que surten un poc de l’àmbit curricular (ex. Sant Jordi, les festes de 

Nadal...), els alumnes mediadors, juntament amb l’ajuda d’alguns professors/es 

i l’orientadora, s’iniciarien activitats de mediació. Per exemple, exemples 

d’aquestes activitats podrien ser intercanvis d’experiències programats a finals 

de cada trimestre amb altres centres. O també fer un mural exposat als 

passadissos sobre la feina feta, o l’exposició d’aspectes del propi procés de 

mediació. També podrien compartir les seves experiències amb altres alumnes 

del propi centre a través de  la revista del centre, és a dir, es proposa la inclusió 

d’un espai propi per al Servei de Mediació dins la revista o eina de comunicació 

que tingui el centre. Dins la pàgina web és més que recomanable incloure un 

espai per al Servei de Mediació, i si el centre disposa de facebook o una altra 

xarxa social, seria interessant periòdicament anar incorporant continguts 

relacionats amb la mediació.  
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Què fer per mantenir el Servei de Mediació en el temps? 

- Implicació de tota la comunitat educativa. Reforçar contínuament. 

- Introducció de la mediació de manera transversal al currículum. 

- Intercanvis d’experiències en mediació amb altres centres. 

- Realització de murals expositius de les experiències a finals de trimestre.  

- Inclusió de la Mediació en la revista o eina d’informació pròpia del centre. 

- Incorporació del Servei de Mediació com un apartat més, independent, dins la plana web 

del centre. 

- Tractament de continguts de mediació periòdicament en les xarxes socials que disposi el 

centre. 

 

AVALUACIÓ 

AVALUACIÓ INICIAL 

Per tal d’analitzar el clima del centre i les possibles dificultats, es durà a 

terme al principi del projecte la realització d’uns qüestionaris per veure com és 

la convivència del centre.  

Per una banda, es donarà un qüestionari a tot el conjunt del professorat 

(vegeu annex e). Aquest qüestionari convindria dur-lo a terme dins la primera 

setmana de la posta en marxa del projecte, ja que a la segona setmana 

l’orientadora s’hauria de reunir amb la Comissió de Coordinació Pedagògica i 

podria transmetre alguns resultats interessants d’aquests qüestionaris.  

Per altra banda, s’utilitzarà un qüestionari per l’alumnat (vegeu annex e)  

per detectar qualque tipus d’abús entre iguals i analitzar quin és el nivell de 

convivència segons els alumnes. El qüestionari de l’alumnat serà per tot el 

conjunt d’alumnes de primer cicle d’ESO.  

Ambdós qüestionaris foren publicats per Fernández (2001), tenint en 

compte que el qüestionari per l’alumnat fou elaborat per na Isabel Fernández  

amb col·laboració de na Rosario Ortega.  

Important dir que aquests són anònims, i que la sinceritat és important 

per establir un marc òptim de treball en la millora de la convivència escolar.  
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L’orientadora tindrà la missió d’analitzar les dades proporcionades per 

aquests qüestionaris i arribar a les conclusions pertinents.  

 

AVALUACIÓ DE SEGUIMENT 

  Durant la formació i la posada en marxa del projecte de formació 

dels mediadors, l’orientadora caldrà que estigui en tot moment supervisant com 

evoluciona el programa. És important que el missatge arribi amb claredat a 

l’alumne/a. A més, el tutor/a o qualsevol professional educatiu que estigui en 

contacte amb l’alumnat, en cas de veure situacions de dificultats o d’incertesa 

cal que ho notifiqui directament a l’equip directiu o l’orientadora.  

AVALUACIÓ DE RESULTATS 

Serà important conèixer l’opinió del conjunt del professorat i què en 

pensen les famílies respecte a la posada en marxa d’un Servei de Mediació.  

Per això, pel que respecte als professors, es passarà un qüestionari 

(vegeu annex f) d’Ortega i Del Rey (2003) per valorar l’opinió d’aquests sobre 

l’evolució de la convivència. Es tracta d’un qüestionari que serà posat en marxa 

quasi a l’etapa final del projecte per tal de d’avaluar el progrés que es pugui 

haver donat en relació amb la convivència.  

 Pel que fa a l’opinió de les famílies, serà interessant durant els darrers 

dies de la posada en marxa del projecte saber quina opinió tenen respecte del 

programa de formació. Per això, l’orientadora donarà uns qüestionaris a cada 

tutor o tutora de cada grup per tal que els alumnes donin aquest als seus pares. 

S’utilitzarà el qüestionari (vegeu annex f)  d’Ortega i Del Rey (2003) adreçat a 

les famílies per tal d’avaluar la seva percepció de la convivència escolar. 

 A fi de valorar l’opinió de l’alumnat un cop havent posat el Servei de 

Mediació en marxa, es passarà a final de curs una enquesta adaptada (vegeu 

annex f) sobre la implementació de la mediació de Boqué (2005)  dirigida al 

conjunt de l’alumnat. Es tracta de veure fins a quin punt el projecte ha sigut útil 

o no i quines han estat les possibles dificultats durant el transcurs dels mesos.  
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 Un indicador de millora seria analitzar el nombre de sancions i 

amonestacions en el transcurs del temps. Si l’evolució d’aquestes ha disminuït 

ens dirà que la feina ha tingut els seus resultats. Emperò, cal tenir en compte, 

que per exemple a l’IES Guillem Cifre de Colonya, a l’anàlisi de necessitats va 

sortir que hi havia poca conflictivitat i eren reduïts els casos problemàtics. Per 

això, no s’ha de pensar que la feina desenvolupada no ha servit de res. La 

feina feta serà una feina de prevenció en tant que l’alumnat estigui preparat i 

capacitat per fer front a situacions conflictives des d’una manera diferent, 

sempre i quan no siguin situacions d’assetjament, ja que no hi ha d’haver-hi 

diferències de poder. 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 Aquest disseny del programa de formació en mediació escolar tindrà 

sentit posar-ho en marxa a inici del curs per tal d’anar treballant, per una 

banda, la prevenció del conflicte, com per altra banda, un nou enfocament de 

com tractar els possibles conflictes sorgits.  

 Es tracta de dotar d’unes capacitats a l’alumnat que poden desconèixer, i 

fer-los partícips des del primer dia per tal de treballar la convivència entre tots. 

La intenció és que l’alumne es senti actor del que es faci al centre i evitar ser 

un simple espectador del que passa. Per tant, es tracta que l’alumne pugui 

intentar resoldre els conflictes sorgits o com a mínim poder denunciar-los.  

 Aquesta proposta de formació es durà a terme en deu setmanes.                             

Diagrama de Gantt 
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CONCLUSIONS 

Com s’ha pogut constatar amb els intents dels darrers anys, la mediació 

escolar es presenta com una estratègia de millora en la prevenció i gestió dels 

conflictes. De fa uns 25 anys, aproximadament, de la seva arribada a l’Estat 

Espanyol, la posta en marxa de programes de mediació ha anat en augment, i 

paral·lelament, s’ha fet un intent de normativitzar aquesta en un marc legal que 

a dia d’avui segueix essent insuficient.  

No obstant, el ser humà es increïble per la seva capacitat de superar-se 

quan més vençut sembla estar. I, per això, creiem que els esforços han d’anar 

encaminats a tornar a l’essència humana allò que el fa únic i admirable; la 

capacitat de superació i d’esforç en la millora constant. De manera que un 

exemple d’esforç en potenciar aquesta comunicació basada en el diàleg, el 

respecte i l’empatia és la mediació; una pràctica que en la seva posta en marxa 

disposa als usuaris la estimulació, integració i potenciació dels valors tant 

necessaris a treballar.  

1. Sembla que implementar serveis o programes de mediació és una tasca 

inexcusable i necessària als centres de secundària d’avui en dia, i especialment 

als localitzats a les Illes Balears, ja que el Decret  121/2010, de 10 de 

desembre, ens recomana la implementació d’aquests serveis amb unes pautes 

de recomanació. El Decret 121/2010, de 10 de desembre, exposa que el 

procés de mediació escolar por emprar-se “com estratègia preventiva en la 

gestió dels conflictes entre les persones integrants de la comunitat escolar (...) 

o per resoldre conflictes generats per conductes dels alumnes contràries a les 

normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre”, 

exceptuant situacions de violència greu, o altres situacions més greus 

exposades a l’apartat 2 de l’article 47 del citat decret (conductes molt greus).  

2. La importància de treballar amb la mediació radica en el treball del 

multiculturalisme present a les aules actuals, en la mesura que pot donar 

resposta als conflictes socials que es traslladen molt sovint a les aules. Es 

configura com una eina eficaç en la gestió dels conflictes dels alumnes que pot 
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implicar la participació de les famílies en la recerca d’una solució, o tan sols, en 

la participació d’aquesta cap al seu fill/a. 

3. No és tracta tant d’una tècnica enfocada directament en la resolució d’un 

conflicte concret en un moment determinat. És més educar en la resolució de 

conflictes, tenint una perspectiva molt més àmplia a l’hora de fer-ho, ja que un 

conflicte no només pot donar-se dins un context educatiu. Aquests alumnes, un 

cop abandonin el sistema educatiu, en el seu dia a dia podran tenir conflictes 

de molt de tipus, i aquesta formació rebuda donarà una visió diferent de 

resoldre’ls. Una manera positiva que sovint defuig del típic esquema guanyador 

– perdedor; és tracta d’un aprenentatge d’anar més enllà, i veure que hi ha 

altres esquemes possibles de resolució.  

4. Caldria que a nivell normatiu s’estudiés la possibilitat d’incloure la 

mediació dins un espai propi. La creació dels Departament de Convivència i 

Mediació Escolar podria ser una opció no tant absurda, ja que aquests 

inclourien els recursos necessaris tant de temps com de personal. D’aquesta 

manera s’evitaria el gran problema al que s’enfronten el personal docent quan 

han de tractar temàtiques d’aquest tipus, que sovint han de cercar un moment 

que és complicat. Les hores lectives han augmentat en els darrers anys i el 

professorat disposa de menys hores per dedicar la seva activitat a altres 

qüestions educatives.  

5. S’ha parlat d’una manca de motivació dels alumnes que sovint poden 

presentar vers els Serveis de Mediació. És important que la feina feta durant la 

formació dels mediadors es traspassi de seguida dins la realitat, i que els 

alumnes vegin que allò que han après té sentit, i evitar que es quedi en simple 

teoria. A més, per augmentar la motivació dels alumnes, l’Institut per a la 

Convivència i l’Èxit Escolar ha dut a terme per segon any consecutiu les 

trobades d’alumnes mediadors de Mallorca.  Es tracta d’una iniciativa per 

intentar fomentar la motivació dels alumnes cap a aquest tipus d’activitats i 

ressaltar les seves experiències i cooperacions gratificants; un reconeixement 

social que aquests nins i nines valoren positivament.  

6. Important no concebre la mediació escolar com una eina no sols per 

combatre els conflictes, sinó que s’ha de configurar sobretot dins un marc de 
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treball de la prevenció d’aquests. Es tracta de dotar a l’alumnat d’una formació, 

d’un conjunt d’estratègies per portar-los més enllà de simples espectadors com 

deia Olweus, és a dir, formar a futurs defensors actius. Tot amb l’objectiu de 

millorar els índexs de convivència, i crear centres on la pau imperi per sobre del 

conflicte. Cal recordar que del treball realitzat a les aules, als nostres centres, 

en radicarà el fruit educatiu de la propera generació. 

7. Es tracta d’educar en la resolució de conflictes i dotar a l’alumnat d’unes 

maneres positives de resoldre’ls en cas de donar-se. Una funció educativa de 

la mediació, en tant que contribueix a un aprenentatge útil per la persona, i que 

pot ser els coneixements assolits no seran utilitzats dins un context escolar 

però per entura sí fora d’un centre. Per tant, estaríem parlant de coneixements 

útils per a la vida adulta, on tota feina feta des de la prevenció mai està de més. 

8. A més, en els llocs on s’ha implementat un programa de mediació i 

aquest ha funcionat, la convivència en general ha millorat i els problemes i 

conflictes entre els alumnes han disminuït. Especialment perquè l’alumne es 

sent actiu dins un procés de gestió dels conflictes i del propi funcionament del 

centre. Veure com en la majoria dels centres de les Illes Balears que tenen 

experiències de programes de mediació valoren positivament la posta en marxa 

d’aquests, o com els 4 únics centres que han valorat negativament el Servei de 

Mediació tenen una baixa implementació d’aquest. 

9. En quant als propis alumnes–mediadors que reben la formació, destacar 

com diuen Fernández de la Fuente i Galán (2010) que aquests “han rebut el 

reforç dels seus companys i companyes pel paper que compleixen”. Un 

reconeixement social que molt sovint omple més que qualsevol recompensa 

material (motivació intrínseca afavorida).   

10.    A nivell estatal es destaca un augment de notificacions d’assetjament 

segons l’Observatori del Bullying Nacional. Aquest augment coincideix amb un 

augment dels protocols oberts pels centres de les Illes Balears, i la conclusió és 

que els casos d’assetjament foren menys que en anys anteriors. És a dir, el de 

què l’assetjament es conegui més i al mateix temps es notifiqui més, porta a 

què es detecti més i es facin més actuacions. Aleshores, més actuació porta a 

menys situacions d’assetjament. D’aquí la importància del treball en prevenció 
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i, com s’ha comentat, l’efecte protector que arriben a tenir els mitjans de 

comunicació pel fet de difondre i donar a conèixer els problemes de 

convivència escolar.  

11.    En aquest projecte s’ha parlat molt d’assetjament escolar perquè va 

relacionat amb els problemes que es generen de convivència. I la mediació 

passa a ser com una eina de millora d’aquesta. Emperò cal no confondre que la 

mediació no se pot utilitzar en situacions d’assetjament pròpiament dit perquè 

hi ha un desequilibri de poder. La mediació passa per ser una eina en un 

conflicte entre iguals en què el poder està igualat, i existeix voluntat per part 

dels dos membres en arribar a un acord.  

12.    És recomanable que els Plans de Convivència dels centres, així com 

els ROF, incloguin un Servei de Mediació i la importància de tractar de millorar 

la convivència a partir de la mediació com una eina favorable per tots/es.  

13.    Es considera necessari un canvi d’enfocament en la visió dels 

conflictes de convivència i, sobretot la utilització de metodologies més 

humanes, que es basin en la promulgació dels valors que tant necessaris són i 

es troben en falta en els temps que corren. 

14. La mediació com a producte d’una delegació de poder entre iguals. Les 

relacions són vistes en un pla d’igualtat, destacant la figura d’un tercer, neutral i 

amb predisposició a la recerca de l’enteniment per les parts afectades. 

15. Important que el professorat en el seu conjunt mostri credibilitat in 

convenciment per aquesta tècnica, ja que l’alumnat reafirmarà la seva 

motivació i iniciativa en funció del model que tingui al seu davant.  

16. L’opinió dels professionals entrevistats (orientadora IES i directora 

Convivèxit) ha ajudat molt a establir un punt de partida i veure quines són 

algunes de les dificultats dels programes de mediació. Ambdues persones els 

destaquen favorablement, especialment per la feina de prevenció que suposen. 

17. La millor manera de formar a les famílies és que aquestes percebin la 

temàtica a treballar com a pròpia, de la mateixa manera que considerar a 

l’alumnar com actor i autor del seu procés d’aprenentatge.  
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ANNEX A 

ENTREVISTES A 

PROFESSIONALS



 

 

ENTREVISTA AMB L’ORIENTADORA DEL CENTRE 
Sra. Maria Isabel Font Mestre, orientadora de l’IES Guillem Cifre de Colonya 

(Pollença) 

 

 Quins avantatges destacaries de la mediació escolar? 

- Els alumnes aprenen a resoldre el conflictes de manera positiva.  

- Els alumnes resolen els conflictes de manera autònoma. 

- Contribueix a la capacitat de diàleg i a la millora de les habilitats socials.  

- Millora la relació interpersonal entre l'alumnat.  

- Augmenta el desenvolupament d'actituds cooperatives.  

- Disminueix el nombre de conflictes entre l'alumnat i la millora de la 

convivència escolar.  

 

 Quines limitacions li veus a la mediació? 

- En els casos d'assetjament escolar (bullying) 

- Limitacions de les parts implicades en el conflicte: no veure's com a part 

del conflicte, no estar disposat a negociar i no voler solucionar el conflicte. 

 

 Què creu que falla a l'hora de posar en marxa un programa de mediació 

en la majoria dels casos?  

- La baixa participació i implicació del professorat en la posada en marxa 

del programa.  

- La falta de sensibilització per part de l'alumnat davant els conflictes 

interpersonals.  

- La falta de coneixement del programa.  

 

 Com creus que es podria involucrar més a l'alumne? I a la participació 

de la família? Creus què aquesta última seria un factor clau en la millora de la 

mediació com a tal? 

- L'alumne es podria involucrar més coneixent en què consisteix el procés 

de mediació i que des del centre es convertís en una eina per la resolució dels 

conflictes. Algunes actuacions que es podrien dur a terme podrien ser: fer 



 

 

propaganda del servei en el centre (cartells, imatges, pàgina web...), explicació 

del procés des de les tutories, fomentar l'ensenyament d'habilitats socials per 

part de l'alumnat, que la mediació fos una alternativa al càstig (donar l'opció als 

alumnes a fer una mediació escolar, abans d'aplicar-los algun tipus de sanció), 

etc. 

- La participació de les famílies podria potenciar-se mitjançant les 

següents actuacions: donar a conèixer el servei de mediació a les famílies a les 

reunions d'inici de curs com un servei que ofereix el centre, fomentar la 

comunicació centre-famílies per tal de què informessin quan el seu fill té un 

problema de relació amb algun company, la possibilitat de què les famílies 

poguessin sol·licitar aquest servei quan el seu fill/a tingués un conflicte, etc.  

 

 El professorat creu realment amb aquesta tècnica? 

- Jo pens que sí, el problema és que no en fan ús suficient de la tècnica.  

 

 Creu que estam davant una tècnica, en certa manera de "moda"? 

- Segons la meva experiència, considero que la mediació escolar i altres 

tècniques com les pràctiques restauratives, són una mitjà molt adequat per 

resoldre els conflictes interpersonals entre l'alumnat. Per mi és fonamental 

ensenyar als alumnes a resoldre els seus propis problemes presents i els que 

poden tenir en un futur. L'aprenentatge d'habilitats socials i de tècniques de 

resolució de conflictes ajuda tant a la prevenció com a la resolució del conflictes 

de qualsevol persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA AMB LA DIRECTORA DE CONVIVÈXIT 

Sra. Marta Escoda Trobat. Directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit 

Escolar 

 

 Quins avantatges destacaries de la mediació escolar? 

- Reducció dels conflictes i de la intervenció dels adults en aquesta 

resolució. 

- Aprenentatge personal per l'alumnat, sobretot per qui fa la formació dels 

mediadors i per qui participa en les mediacions. 

- Millora de clima, coneixement grupal, comunitat. 

 

 Quines limitacions li veus a la mediació? 

- No se pot emprar en situacions de conflictes greus perquè hi ha massa 

diferència de poder 

- Algunes persones no poden o no estan capacitades per aquest procés, 

ja sigui perquè estan enfocades en el jo guanyo tu perds (qui té la raó), perquè 

no estan preparades per escoltar, expressar, emfatitzar, complir acords,... 

perquè estan en un procés terapèutic, consum, problemes psiquiàtrics... 

- No se pot fer en qualsevol moment, sovint s'ha de passar un temps per 

tal de què el conflicte no estigui escalant. 

 

 Què creu que falla a l'hora de posar en marxa un programa de mediació 

en la majoria dels casos?  

- Si falla la posada en marxa pot ser perquè no ha estat contextualitzat a 

la realitat del centre, perquè no s'ha fet publicitat , no se promociona, no se 

dona exemple o no se valora pels docents, sobretot pels lideratges de l'equip 

directiu i tutors/es. L'equip directiu és clau. 

- Normalment falla més la continuïtat del programa, perquè hi sol haver 

una persona que ho lidera i se cansa, o se’n va del centre. Per tant ha d'estar 

integrat en el centre de forma que hi hagi varis responsables. 

- Suport de l'administració, amb un reconeixement d'aquests programes, 

amb disposició de temps,... 



 

 

 

 Com creus que es podria involucrar més a l'alumne? I a la participació 

de la família? Creus què aquesta última seria un factor clau en la millora de la 

mediació com a tal? 

- Bones publicitats fetes per ells mateixos. Donar-li prestigi o beneficis als 

mediadors/es, per exemple des del curs passat feim trobades d'alumnes 

mediadors, l'any passat participaren 25 centres i aquest seran 35, se farà a la 

Victòria (Port Alcúdia) i vendran un total de 450 alumnes (i no han vengut tots 

els que volien venir). Per tant aquests alumnes gaudiran d'un dia d'excursió 

amb activitats, reconeixement del Conseller d'educació i universitat amb un 

diploma, i coneixen mediadors d'altres centres. Si vols venir estàs convidat, els 

dies 18, 25 maig i 1 de juny.  

- La involucració de la família és bàsica però costa molt, és el tema més 

pendent de tot, seria clau evidentment. 

 

 El professorat creu realment amb aquesta tècnica? 

 Cada vegada més. Hi ha un sector que no però cada vegada es valoren 

més i millor les estratègies de millora de la convivència, hi ha més formació. 

Les nostres memòries demostren que cada vegada hi ha més programes 

generals i específics que milloren la convivència, les trobaràs a la pàg. web de 

Convivèxit. 

 

 Creu que estam davant una tècnica, en certa manera de "moda"? 

 Crec que ja està passant de moda, es va impulsar als anys 70 en alguns 

països i fins el segle XXI no es va impulsar a les illes Balears per part de 

l'administració (anys 2008-11) on va créixer molt, després es va deixar 

d'impulsar i va baixar, ara torna a repuntar perquè hi ha un interès explícit en 

impulsar aquests programes i altres que milloren la convivència. 



 

 

 

ANNEX B 

QUADRE  

ACTIVITATS I 

AVALUACIÓ



 Quadre resum d’activitats i avaluació segons els diferents objectius a treballar.  

OBJECTIU ESPECÍFIC ACTIVITATS AVALUACIÓ 

1.1 
Realitzar un cronograma. Seqüenciar les 
activitats a fer.  

L’orientador serà l’encarregat d’elaborar-
ne la temporalització de la implantació del 
servei de mediació.  

1.2 
L’orientador exposarà la importància de 
treballar la mediació dins una CCP 

Avaluarem els continguts assolits pels 
receptors: Qüestionari d’avaluació.  

1.3 

Enviar una nota informativa a les famílies 
sobre la intenció d’implantar un servei de 
mediació. 

Verificar si s’ha rebut la nota. 

(revisar les fulles d’acusament rebut) 

1.4 

 Publicar el programa amb cartells, 
missatges a la web del centre i 
facebook. 

 Difusió d’un tríptic informatiu.  

 Visualització curtmetratge.  

 Intervenció d’una víctima de 
bullying. 

Revisar els comentaris de la web, correus 
electrònics rebuts... 

Control d’assistència sessió informativa. 

Posada en comú de la intervenció i debat 
de la importància de treballar la mediació.  

1.5 

Preselecció inicial voluntària en hora de 
tutoria.  

Selecció definitiva posterior per part de 
l’orientadora.  

Entrega del Butlletí d’Inscripció. 

Contestació qüestionari preselecció. 

Signatura del compromís a ser membre 
del Servei de Mediació i a formar part de 
la formació.  



 

 

1.6 

Tallers de formació d’alumnat: 

- Activitat Bully Dance (vídeo + 
activitat) 

- Visualització de curtmetratges + 
debat 

- Xerrada teòrica i participativa entre 
orientadora i alumnat.  

- Role-playing 

- Activitat Aprenent a dialogar 

Formació del professorat: 

- Ponència CONVIVÈXIT 

Formació de les famílies: 

- Xerrada  formativa orientadora.  

Control assistència alumnat diferents 
activitats. 

Realització proposta educativa Bully 
Dance i anàlisis de les respostes. 

Control assistència professorat. 

 

 

2.1 
Qüestionari adaptat de l’autor X 

Anàlisi de les dades de resposta al 
qüestionari. 

2.2 Qüestionari adaptat pel professorat 
Anàlisi de les dades de resposta al 
qüestionari. 

2.3 
Qüestionari adaptat per les famílies 

Anàlisi de les dades de resposta al 
qüestionari. 

2.3 
Qüestionari adaptat de l’autora Boqué 

Anàlisi de les dades de resposta al 
qüestionari. 



 

 

 

 ANNEX C 

PUBLICITAT 

I SELECCIÓ



Tríptic informatiu* 

* Quadre d’elaboració pròpia. ** Imatge captada de la Comissió de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa 

 

Què és la mediació? 

 

És un acte en què es dóna un suport a un 

conflicte entre vàries persones per una tercera 

persona que no hi té res a veure. 

 

TERCERA PERSONA 

 

CONFIDENCIALITAT 

 

IMPARCIALITAT 

 

VOLUNTARIETAT 

Per què és important? 

 

Tothom pot tenir un conflicte. Però com els 

solucionem? 

- Si no fas res per solucionar-ho és 

possible que el conflicte persisteixi. 

- Si ataques per solucionar-ho és 

possible que el conflicte no es 

resolgui. 

 

 

Amb la mediació ningú hi perd.  

Tothom guanya! 

 

Ser un mediador/a... 

 

- És totalment voluntari. 

- Ajudes a qui ho necessita. 

- Contribuiràs a la millora de la 

convivència.  

- És confidencial. 

- Tindràs el suport dels professionals 

del centre. 

- No suposa una càrrega. És una nova 

manera d’encarar les dificultats. 

- Tindràs més estratègies davant els 

problemes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

 

 

 

NO ES SANCIONA 

 

NO ES CASTIGA 

 

TOTHOM GUANYA 

 

 



Qüestionari alumnat:   “M’agradaria ser un/a bon mediador/a” 

 

Nom: _______________________________ 

 

Curs:   1ESO     2ESO     3ESO 

 

Grup:   A B C D 

 

 

A continuació, es presentaran una sèrie d’ítems, dels quals s’ha de 

contestar marcant amb una X l’opció que més s’adeqüi a la teva personalitat, 

anant la resposta de molt d’acord a molt en desacord.  

 

Qüestionari “M’agradaria ser un bon/a mediador/a” 

M
o
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 d

’a
c
o
rd
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’a

c
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rd
 

In
d

e
c
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n
 d

e
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a
c
o
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M
o
lt
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n
 d

e
s
a
c
o
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1. M’agrada escoltar.      

2. Sempre estic disposat a ajudar als altres.       

3. Se me dóna molt bé transmetre el que penso als demés.      

4. Em considero una persona que critica el que diuen els altres.       

5. Demano les coses de manera clara i directe.      

6. Em considero una persona molt sincera amb el que penso.       

7. Tinc facilitat en relacionar-me amb les persones que no conec.      

8. No som una persona que interromp contínuament.       

9. M’agrada intercanviar diferents punts de vista.      

10. Respecto la confidencialitat d’una informació quan ho he de fer.      

11. No m’agrada jutjar els actes de les altres persones.       

12. Considero que sempre tinc la solució pels problemes dels altres.      

13. Sempre estic disponible si algú necessita la meva ajuda.      

14. Diria que no tinc dificultats en arribar a acords si ho he de fer.       

* Qüestionari d’elaboració pròpia 



 

 

 

Contracte de formació del Servei de Mediació  

 

 

Alumne/a    ...........................................................................  

 

Curs    ...................................................................................  

 

Estimat/da pare/mare,  

 

El vostre fill/a s’ha inscrit al taller de mediació que s’imparteix en el centre. En 

el taller es desenvoluparan competències socials i estratègies de gestió positiva 

de conflictes. En aquesta formació, hi participa un grup constituït per alumnes 

que prèviament han estat seleccionat i l’orientadora del centre.  

 

Us preguem doncs, que doneu el vostre consentiment perquè el vostre fill/a es 

formi com a mediador/a, segons el calendari previst.  

 

Hora de tutoria    ...................................................................................................  

 

Dia de la setmana    .............................................................................................  

 

Calendari de les sessions   ..................................................................................  

 

 

Jo (pare/mare)    ...................................................................................................  

dono el consentiment per tal que el meu fill/a participi al taller de mediació.  

 

Signat 

 

Per a qualsevol altra informació no dubteu a posar-vos en contacte amb el centre. 

 

* Contracte de formació adaptat de Boqué (2005) 



 

 

 

 

ANNEX D 

FORMACIÓ 

ALUMNES 

 
 

 



 

 

Bully Dance 
 * readaptació de la proposta elaborada per Colell – Escudé 7 

 

INTRODUCCIÓ  

- Remarcar la importància de tractar-s amb respecte i evitar situacions 

de maltractament  millorar la convivència i benestar de tots/es.  

- Insistir en què si es donen situacions de maltractament és perquè hi 

ha una cultura que ho recolza.  

 

VISUALITZACIÓ DEL FILM   Bully Dance 

- Evitar utilitzar les paraules de víctima i agressor 

- No culpabilitzar ni posar etiquetes, sinó sensibilitzar i fer veure que hi 

ha situacions de maltractament.  

- Aleshores, per aturar aquestes situacions, és necessària la 

col·laboració de qui agredeix i qui és agredit; evitant jutjar. 

- Remarcar el paper dels testimonis, i quin paper juguen aquests. 

- Insistir en la frase “són coses que passen a vegades, però no podem 

deixar que passin perquè fan mal” 

- Fer veure que la culpa no nomes cau en qui fa mal sinó en també els 

qui ho permeten.  

- L’objectiu és cercar un sentiment de responsabilitat compartida.  

 

Activitat a fer 1ª sessió:  

 Se’ls dóna un tros de paper, i de manera anònima han de: 

o Escriure un títol 

o Explicar en 2 o 3 línies que s’ha entès 

o Posar nota de 0 a 10 (valoració) 

 Finalment, es comentarà entre tots què ha semblat, i serà un moment de 

posar en comú tot el que vingui al cap.  

 

Activitat a fer 2ª sessió:  

 Es tornarà a visualitzar per tal de recordar, i analitzar detalls que 

poguérem passar per desapercebuts.  

 Es tractaran diferents qüestions en base al vídeo: 

 

                                                           
7 Jordi Collell i Carme Escudé disposen de molt material sobre assetjament escolar i com treballar-ho.  Es 

pot visualitzar a la seva web: http://bullying.cat 

http://bullying.cat/


 

 

a) Que aixequi la mà qui estigui d’acord en què al final s’acaba bé. 

- “ i tu, per què penses que s’acaba bé?” 

- “es podria acabar millor?” 

- “creieu que es podria acabar pitjor?” 

 

b) Que aixequi la mà qui no estigui d’acord en com s’acaba. 

- “com creus que s’hauria d’acabar?” 

 

c) El millor final,  

- “no seria que tots els alumnes acabessin jugant junts”? 

- “no estaria bé que hi hagués un moment de seure als dos 

protagonistes i intentar mediar, posar pau, per tal que el problema 

s’evités en un futur i no es solucionés ara?  

- Recordar en què els problemes no ben resolts, moltes vegades 

s’enquisten en una relació de dues o més persones.  

 

d) Com a conclusió,  

- “Què vos ha agradat més?” 

- “Què destacaríeu?” 

- “Què no vos ha agradat?” 

- “Aspectes a millorar en la dinàmica” 

 

IMPORTANT felicitar al final a tots per la seva implicació, en voler parlar-ne, i 

per dir el que cadascú pensava de veritat. I que en tot moment vos heu escoltat 

del que pensaven els vostres companys. Molt bé! Sou un bon grup! 

 



 

 

MATERIAL DE FORMACIÓ 

 

Xerrada participativa d’introducció a la mediació per alumnat. 
 

Què és la mediació? 

La mediació és un procés estructurat de gestió de conflictes en què les 

persones enfrontades es reuneixen en presència del mediador o mediadora i, 

mitjançant el diàleg, busquen sortides al problema conjuntament.  

La mediació té les següents característiques: 

 És voluntària. 

 És confidencial. 

 Els acords i les decisions les prenen lliurament i responsablement les 

persones en conflicte. 

 

Quin és el rol de la persona mediadora?  

El mediador o la mediadora treballa activament per tal (1) d’acollir els 

protagonistes del conflicte i (2) centrar la trobada en l’exploració del problema i 

les possibles vies de sortida.  

La persona mediadora ha d’observar alguns preceptes: 

 No jutjar, no imposar sancions, no aconsellar i no donar solucions.  

 Mantenir la confidencialitat, excepte en situacions de falta molt greu.  

 Vetllar per tal que l’acord sigui equitatiu.  

 

Qui pot ser mediador?  

Qualsevol persona del centre pot formar part de la xarxa de mediadors. 

Ara bé, la pràctica de la mediació requereix formació i compromís personal. En 

el taller de mediació es desenvolupen habilitats i actituds per fer front als 

conflictes dins i fora del centre.  

 

Quins beneficis aporta la mediació?  

La mediació proporciona una sortida constructiva als conflictes de cada dia 

i, a més a més, afavoreix: 



 

 

 El creixement personal. 

 La millora del clima social del centre. 

 L’aprofitament de les activitats d’ensenyament i aprenentatge. 

 La innovació de la cultura del centre. 

 La participació activa i responsable.  

 El treball en equip de diferents sectors de la comunitat educativa. 

 La cohesió en un món divers. 

 El conreu actiu de la pau.  

 

Com responem als conflictes? 

 Competir: jo hi guanyo – tu hi perds. 

 Col·laborar: jo hi guanyo – tu hi perds.  

 Evitar: jo hi perdo – tu hi perds. 

 Acomodar: jo hi perdo – tu hi perds. 

 Compromís: miniguanyar - miniperdre 

 

Com s’accedeix a mediació? 

 Per iniciativa directa dels protagonistes. 

 Enviats per participants secundaris.  

 Per iniciativa de les persones mediadores. 

 Designats per una autoritat reconeguda. 

 

Quan es desaconsella mediar?  

 Algú hi assisteix coaccionat. 

 La situació plantejada constitueix un delicte 

 Algú necessita assistència terapèutica. 

 No es col·labora. 

 Les persones encara es troben massa afectades per parlar-ne. 

 El problema principal no és mediable. 

 El conflicte mereix una atenció més generalitzada.  

 



 

 

Quines són les normes de la mediació? 

 Parlar per torns i escoltar sense interrompre. 

 Parlar sincerament i sense ofendre els altres. 

 Cooperar en la recerca de solucions.  

Quines serien les fases d’un procés de mediació? 

1. El conflicte     Prèviament 

2. Iniciar la mediació    Via d’entrada 

3. Compartir punts de vista   El passat 

4. Identificar interessos   El present 

5. Crear opcions    El futur 

6. Fer pactes     Via de sortida 

7. Tancar la mediació    Posteriorment 

 

 

 

 

 

* Material de formació adaptat de Boqué (2005). 



 

 

Activitat de visualització de curtmetratges i debat. 

 

Llista de curtmetratges recomanats:  

 

Un camí cap a l’escola.  

https://www.youtube.com/watch?v=dYh_20VlNhs  (58’’) 

 

Amics.  Paraules lletges.  

https://youtu.be/pC-yqGhlpQM  (1’)  

 

Amics. El camí cap a l’escola. 

https://youtu.be/QXowcrBZPjA  (52’’) 

 

L’assetjament es cosa de tots i totes.  

https://youtu.be/ozn6OXMvhaM  (1’) 

 

El perfum de l’assetjament. La història d’en Pedro.  

https://youtu.be/O3mG0twDmHU  (2’ 35’’) 

 

Un experiment d’assetjament escolar. 

https://youtu.be/ogsf6MJNjVY  (3’ 51’’) 

 

No a l’assetjament... estant junts no és el mateix. Pedra, paper i tisores.  

https://youtu.be/udRW5zFkauE  (57’’) 

 

Tots contra el maltracte escolar.  

https://www.youtube.com/watch?v=uSGYWUWla8g  (2’ 05’’) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dYh_20VlNhs
https://youtu.be/pC-yqGhlpQM
https://youtu.be/QXowcrBZPjA
https://youtu.be/ozn6OXMvhaM
https://youtu.be/O3mG0twDmHU
https://youtu.be/ogsf6MJNjVY
https://youtu.be/udRW5zFkauE
https://www.youtube.com/watch?v=uSGYWUWla8g


 

 

 

Debat 

A continuació, s’iniciarà un debat d’aproximadament uns 30’ en el qual 

l’orientadora l’anirà moderant en funció de les respostes. Les següents 

qüestions són per anar orientant el debat o si fa falta estimular-ne la 

participació de l’alumnat.  

 

 Què en penseu de les situacions que heu vist? 

 Què us ha impressionat més? 

 Heu estat testimonis d’algunes situacions que heu presenciat? Si la 

resposta és afirmativa, com heu actuat? Heu sentit el suport dels altres? 

 Què destacaríeu? 

 Vos veuríeu capaços i capaces d’actuar en una situació d’aquestes?  

 Creieu que a dia d’avui es segueixen donant aquestes situacions? 

 Com creieu que es poden aturar?  

 Tots i totes les protagonistes dels curtmetratges són víctimes 

d’assetjament? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Activitat “Aprenent a dialogar”. 

 

Sessió 2. La comunicació (II)  

a) Objectius  

- Analitzar els diferents estils de comunicació que podem adoptar davant 

de situacions de difícil gestió. 

- Entrenar la tècnica de l’assertivitat.  

b) Continguts - Estils de comunicació (agressiu, passiu, assertiu)  

c) Competència - Interacció  

d) Introducció. 

L’altre dia vam veure quins eren els elements implicats a la comunicació. 

Recordeu? (intentar que siguin els mateixos joves qui esmentin l’emissor, el 

receptor, el missatge, el canal i el context). A més, vam dir que quan ens 

comuniquem ho fem verbalment, i que aquest missatge oral acostuma a anar 

acompanyat de gestos, expressions de la cara, to de veu i que, generalment, 

això va en sintonia amb el que volem transmetre.  

També vam insistir que tant un com l’altre són responsables d’aquesta 

situació: l’emissor de saber donar l’opinió, expressar el que vol, i l’altra part ha 

d’escoltar recollint informació. Si no l’entén, ha de preguntar, havent així 

reciprocitat entre un i altre. Quan escoltem i fem l’esforç per entendre a l’altre i 

ens posem a la seva pell, estem sent empàtics amb l’altra persona.  

A mode de conclusió, una bona comunicació ens ajuda a tenir relacions 

riques i satisfactòries amb les persones que ens envolten. De manera contrària, 

quan la comunicació es perd, s’entrebanca o hi ha mals entesos i existeix el 

risc que puguin aparèixer problemes.  

 

e)Desenvolupament de la sessió. Comencem la sessió de Comunicació II 

amb una activitat:  

 

Activitat. Com cuino el meu plat preferit? Es demanen tres voluntaris. Un 

dels joves surt de l’aula i els altres es queden fent l’exercici. Ens ha d’explicar 

com cuina el seu plat preferit. En aquest cas el/la dinamitzador/a no l’escolta, 



 

 

es mira les mans, no l’observa i no li fa cap pregunta (exemplifica la 

comunicació passiva). El segon ha de fer el mateix que el primer, és a dir, 

explicar un plat de cuina, i el/la dinamitzador/a l’interromp, li qüestiona el com 

cuina i li explica com ho fa ell/a (exemplifica la comunicació agressiva). 

Finalment, amb l’últim el/la dinamitzador/a pren nota, l’escolta, li fa preguntes 

per clarificar el que no ha entès (comunicació assertiva). Un cop feta l’activitat 

es fan les següents preguntes a la persona que explicava el plat de cuina? - En 

quin moment t’has sentit més incòmode? - Quan t’has sentit millor? Hi ha 

diferents maneres de relacionar-nos i, per tant, de comunicar-nos amb els 

demés. Una d’elles és la comunicació passiva: no faig cas del que em diu l’altre 

i no li paro atenció. No hi ha res pitjor que sentir-se ignorat. En el segon cas, 

quan critico i pregunto sense deixar que l’altre s’expliqui, estic sent agressiu. Si 

que l’escolto però faig sentir malament a l’altre. És una manera de ser agressiu, 

encara que no sigui una agressió física; de vegades podem actuar de manera 

poc respectuosa amb l’altre. I, en l’últim cas, s’ha tingut en compte a l’altre, se li 

ha parat atenció, i si no se l’entenia se li preguntava perquè expliqués més. 

Aquesta última opció seria la correcta, l’adequada per una bona comunicació; 

aquesta és la comunicació assertiva. Un cop introduïts els estils de 

comunicació, es dóna pas a la segona activitat:  

 

Activitat Situacions comunicatives Es demana als joves que facin les 

següents dramatitzacions (veure en el següent paràgraf). El/la dinamitzador/a 

pot escollir una de les tres, o bé fer-les totes. A partir d’aquestes 

dramatitzacions s’espera que els joves adoptin diferents maneres de 

comunicar-se i que a partir de les explicacions que doni el/la dinamitzador/a 

dels estils de comunicació, els mateixos joves, amb l’ajut del/la dinamitzador/a, 

puguin identificar quin estil de comunicació han utilitzat.  

Dramatitzacions:  

 El meu xicot em planteja anar amb ell aquest cap de setmana de 

càmping, està molt il·lusionat amb la idea. Això em planteja un problema i és 

que porto temps organitzant l'aniversari d'una de les meves amigues just per a 



 

 

aquest cap de setmana. A més, a ell, no li cauen molt bé les meves amigues, 

diu que són unes "pijas".  

 Fa dos o tres mesos la relació amb els meus pares es va distanciar 

encara més del que estava. Jo sóc una persona molt independent i, per contra, 

ells són molt casolans. Jo necessitava llibertat total i els vaig comentar que em 

volia anar de casa. Ells no s'ho van prendre gens bé. Fins i tot, gairebé, em van 

deixar de parlar.  

 Un amic em deu diners des de fa més d'un mes. Últimament, quan em 

veu, es dóna a la fuga. Jo necessito els diners i veig que no té intenció de 

tornar-me’ls.  

Es pregunta als joves perquè creuen que s’ha creat la discussió o el 

problema entre les parelles que han fet la dramatització.  

Els conflictes acostumen a aparèixer quan hi ha interessos diferents en les 

persones i s’han de posar d’acord. Serà llavors quan entri en joc la nostra 

capacitat per negociar amb l’altre i expressar-li quin és el nostre desig, 

respectant l’opinió o el que també vol l’altre, però sense deixar de fer o dir allò 

que nosaltres pensem.  

Els estils de comunicació “no sans”, i que són perjudicials per nosaltres i les 

relacions amb els demés són la comunicació passiva i agressiva. Segurament 

que tots, en algun moment, hem utilitzat la comunicació passiva. La persona 

passiva respecta les decisions, opinions i voluntats dels altres, però s’oblida de 

les seves. Diem que una persona té una conducta passiva quan permet que els 

altres:  

 

COMUNICACIÓ PASSIVA  

 

 

 

 

 

 



 

 

- Passin per sobre d’ella. “Accepta” el que li “ve de fora” sense donar valor al 

que ella pensa o sent.  

Quines avantatges té? Doncs que, rarament, entra en conflicte, ni rep un 

rebuig dels altres perquè sempre acostuma a anar a la corrent dels demés. 

Quins serien els inconvenients? Que pot ser que els altres s’aprofitin d’aquesta 

falta de cura per vetllar la persona passiva pels seus propis interessos. 165 El 

dibuix (mà tancada amb forma de puny) que tenim exemplifica a la persona 

passiva, no hi ha dit que apunti cap a ella (quines són les meves necessitats), 

ni cap enfora (de reclamar a l’altre res del que ella voldria). L’altre estil 

incorrecte per relacionar-nos amb els demés seria l’estil agressiu. Aquesta 

persona defensa de manera exagerada els seus interessos, les seves opinions 

o les seves idees, sense tenir en compte, els interessos, les opinions, les idees, 

dels altres. Quan es donen diferències amb els altres acaba:  

- Discutint 

 - Barallant-se  

- Amenaçant: “com no facis el que et demano..”  

- Replicant: “perquè tu em vas dir”  

- Xantatge emocional: “ doncs marxaré de casa..”  

 

COMUNICACIÓ AGRESSIVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totes aquestes accions són agressions cap a l’altre. Les avantatges de 

ser una persona agressiva és que normalment aconsegueix els seus objectius, 

ja que la resta de persones no s’atreveixen a portar-li la contrària, ni a dir la 



 

 

seva opinió per por a sentir-se malament. Els inconvenients és que les 

persones que l’envolten s’allunyaran d’ella amb el temps, perquè no la volen 

tenir al seu costat.  

Tal i com veiem a la imatge, l’estil de comunicació agressiu és aquell on 

el dit sempre va cap a en fora, perquè sempre està reclamant, exigint, replicant 

a l’altre.  

Per últim l’estil de comunicació assertiu seria el més correcte. L’estil 

assertiu és aquella actitud i conducta que permet a un mateix expressar-se a 

partir dels seus propis interessos, necessitats, preferències o sentiments, sense 

tenir por 166 del que et pugui dir l’altre, perquè no busquem l’aprovació 

externa. Per tant, aquesta tècnica permet a la persona expressar-se lliurement i 

això és important, sense:  

- Atacar, menysprear a l’altre.  

 

COMUNICACIÓ ASSERTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’altra banda, ser assertiu (important remarcar-ho) no significa “sortir-me 

amb la meva”, és a dir, no sempre aconseguirem el que volem, sinó que vol dir 

expressar a partir del “nosaltres”, els nostres pensaments o necessitats. Per 

aquest motiu el dibuix que ho representa és una ma amb el dit que “apunta a 

mi”.  

Les avantatges de l’estil assertiu són que un mateix pot aconseguir el 

que vol:  

- A partir d’un mateix, no des de fora.  

- Que depèn d’un mateix. 



 

 

Què ens aporta ser assertius? Un augment del nostre “respecte” i la 

nostra “autoestima”, al sentir-nos satisfets per vetllar pels nostres interessos, i 

una major acceptació per part dels demés, ja que aquests podran reconèixer 

que fem valer els nostres interessos, respectant i legitimant els dels altres.  

Un cop el/la dinamitzador/a ha explicat els diferents estils de 

comunicació demana als joves que relacionin els conceptes treballats amb 

l’actitud i la conducta que ells han utilitzat a la dramatització anterior.  

 

ASSERTIVITAT COMPLETA. La tècnica de “l’entrepà” Ara anem a practicar 

com podem ser assertius a partir de la tècnica de “l’entrepà”. Aquesta tècnica 

rep aquest nom perquè, en un entrepà, la part suculenta o de més difícil 

digestió és la que està al mig, entre la base i la tapa de l’entrepà. El bacó (la 

part suculenta) és la part que més ens costa de dir a l’altre, mentre que la tapa, 

és la introducció i la base, el tancament de la conversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tot seguit practiquem la tècnica de l’entrepà amb la següent activitat: 

Activitat L’entrepà. 

 Individualment, que cada jove pensi amb alguna persona (amic, familiar, 

parella, etc..) amb qui ha tingut algun enfrontament o discussió, i voldria 

solucionar-ho. Cal utilitzar la tècnica de l’entrepà:  

a) La tapa de l’entrepà: - Introdueix la conversa, fent sentir a l’altre bé i 

apreciant allò que tu destaques d’aquesta persona o de la relació que tens amb 

ella (2-4 línees).  

 

 

 

 

 

 

b) El bacó: - Fes saber a l’altre “des de tu” com et sents, què et passa, 

com estàs, què voldries, sense exigir a l’altre allò que tu vols (4-6 línees). 

 

 

 

 

 

 

c) La base de l’entrepà: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Torna a valorar i a insistir què significa per tu aquesta relació (amistat, 

família, parella, etc..) (2-4 línees).  

 

Un cop finalitzat l’exercici el/la dinamitzador/a pot demanar voluntaris per 

comentar els escrits o bé recollir-los i, preservant l’anonimat dels joves, fer la 

correcció en grup. També pot corregir i comentar aquesta activitat en l’espai 

individual amb el jove.  

Quan estem utilitzant l’assertivitat, tal com hem vist, diem les coses:  

- De MANERA correcta: Hem vist la tècnica de l’entrepà.  

- En el “LLOC” adequat: A vegades cal buscar el lloc per parlar de temes 

que són difícils.  

- En el “MOMENT” adequat: A vegades cal saber esperar i no parlar de 

temes controvertits quan estem molt enfadats.  

 

Resum. 

Avui hem vist que quan parlem amb els demés acostumem a utilitzar 

diferents actituds que ens porten a comunicar-nos de diferents maneres. Hi ha 

tres estils de comunicació: el passiu, l’agressiu i l’assertiu. Els dos primers no 

serien els correctes donat que amb el passiu es fa una renúncia a la nostra 

pròpia voluntat, sense fer sentir la nostra pròpia veu, ni expressar-nos a partir 

de les nostres pròpies conviccions. En el segon cas, l’agressiu, aconsegueixo 

el que vull, però passant per alt i sense escoltar ni tenir en compte a l’altre. 

Finalment, l’assertiu és, de tots ells, el més complicat (cal mantenir la calma, 

buscar el lloc i el moment, fins hi tot preparar-ho abans de parlar-ho amb la 

persona), però pot ser la tècnica que em porti més avantatges, ja que amb ella 

explico des de “mi”, amb el dit “apuntant a mi”, sobre els meus desitjos, 

opinions, interessos, respectant a l’altre i sense esperar ni exigir que, finalment, 

l’altre cedeixi en el que jo voldria. Si l’altre ho fa, i jo també, és perquè no anem 

a guanyar, sinó a per el bé de la relació. 

 

f. Treball individual. 



 

 

Posteriorment a la sessió grupal, es poden treballar a nivell individual amb el 

jove els estils comunicatius (assertivitat, agressivitat i passivitat), tot 

reflexionant en quin és l’estil que ell/a acostumar a tenir; fer-lo pensar sobre les 

avantatges i els inconvenients que li suposa utilitzar aquest estil i no un altre; 

quina conseqüències té utilitzar l’estil que utilitza i de quina altra manera podria 

canviar-lo. També es pot recuperar l’activitat individual (tècnica de l’entrepà) 

feta a la sessió grupal i aprofundir en el que ha posat tot reflexionant amb els 

continguts treballats. 

 

 

  

 



 
 

ANNEX E 

AVALUACIÓ 

INICIAL 

 

 



 

 

 

  

 

Cuestionario para el alumnado sobre abuso entre iguales 

 

 Este cuestionario indaga situaciones de victimización y abuso entre 

iguales. Es aconsejable administrarlo a mediados o final del primer trimestre 

como técnica sociométrica y para facilitar la intervención temprana. Es un 

cuestionario anónimo en el que los alumnos y alumnas sólo tienen que marcar 

con un círculo aquellas respuestas que más se ajustan a su estado personal.  

 

Soy un chico 

Soy una chica 

Clase: ……………. 

 

SOBRE TU VIDA RELACIONAL. 

1. ¿Con quién vives? 

a. Con mis padres. 

b. Sólo con uno de ellos. 

c. Con otros familiares.  

d. En una residencia u otro lugar. 

 

2. ¿Cómo te sientes en casa? 

a. A gusto, me llevo bien con mi familia. 

b. Normal, ni bien ni mal. 

c. No estoy a gusto. 

d. Me tratan mal. 

 

3. ¿Cómo te siente en el colegio? 

a. Muy bien. 

b. Normal, bien. 

c. A veces lo paso mal. 



 

 

d. Muy mal, no me gusta. 

 

 

 

4. ¿Has sentido miedo al venir al colegio? 

a. Nunca. 

b. Alguna vez. 

c. A menudo, más de 3 o 4 veces en las últimas semanas. 

d. Casi todos los días. 

 

5. ¿Cuál es la causa principal de tu miedo? 

a. No siento miedo. 

b. A algún profesor/a.  

c. A uno o varios compañero/as.  

d. Al trabajo de clase, no saber hacerlo. 

e. Otros:… 

 

6. ¿Cómo te llevas con tus compañeros/as? 

a. Me llevo bien y tengo muchos amigos/as íntimos/as.  

b. Me llevo bien con bastantes, pero nadie en especial. 

c. Me llevo bien con dos o tres amigos/as. 

d. No tengo casi amigos/as. 

 

7. En general, ¿cómo te sientes tratado por tus profesoras/es?  

a. Muy bien. 

b. Normal, bien. 

c. Regular. Ni bien ni mal. 

d. Mal. 

 

SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑEROS/AS 

8. ¿Te sientes asilado/a o rechazado/a por tus compañeros/as desde que 

empezó el curso? 



 

 

a. Nunca. 

b. Alguna vez. 

c. Más de 4 veces. 

d. Casi todos los días, casi siempre. 

 

9. ¿Sientes qué algún/os compañero/as han abusado de ti, te han 

amenazado, te han tratado mal desde que empezó el curso? 

a. Nunca. 

b. Alguna vez. 

c. Más de 4 veces. 

d. Casi todos los días, casi siempre. 

 

10. ¿Desde cuándo te ocurren estas cosas? 

a. No se meten conmigo, ni me rechazan ni me tratan mal. 

b. Desde hace poco, un par de semanas. 

c. Desde que comenzó el curso. 

d. Vienen haciéndolo desde hace bastante tiempo, por lo menos 

desde el año pasado. 

 

11. ¿Tú cómo te sientes ante esta situación?  

a. No se meten conmigo. 

b. Me da igual, paso de ellos. 

c. No me gusta, preferiría que esto no ocurriera. 

d. Mal, no sé qué hacer para que no ocurra. 

 

12. ¿Cómo se meten contigo? Si se meten de alguna forma, señala sólo una 

respuesta en cada apartado.  

a. No se meten. 

b. – Me insultan. 

– Se ríen de mí. 

– Me ponen motes. 

c. – Se meten físicamente.  



 

 

– Se meten con mis cosas.  

d. – Me dan de lado. 

– Hablan de mí. 

– No me dejan participar con ellos. 

– Me echan la culpa de cosas. 

e. – Me chantajean con dinero, trabajos, objetos. 

– Me obligan a hacer cosas que no quiero.  

 

13. ¿Dónde está quien se mete contigo? Señala una, la más frecuente. 

a. No se meten conmigo. 

b. En mi clase. 

c. No está en mi clase, pero es de mi curso. 

d. En otro curso distinto al mío.  

 

14. ¿Es un chico o una chica quien se mete contigo? 

a. No se han metido conmigo.  

b. – Un chico.  

– Unos chicos. 

c. – Una chica. 

– Unas chicas. 

d. Chicos y chicas. 

e. Todo el mundo.  

 

15. ¿En qué lugares del colegio se meten contigo? Señala una, la más 

frecuente.  

a. No se meten conmigo. 

b. En el patio. 

c. En los aseos. 

d. En los pasillos. 

e. En clase. 

f. En cualquier sitio. 

 



 

 

16. ¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa? 

a. No se meten conmigo. 

b. Con un o unos amigos/as. 

c. Con mi familia. 

d. Con los profesores/as. 

 

17. ¿Interviene alguien para ayudarte cuando ocurre esto? Señala sólo una 

respuesta en el apartado correspondiente.  

a. No se meten conmigo.  

b. Sí,  

– algún amigo/a. 

– algunos chicos/as. 

c. Sí,  

– un profesor/a. 

– alguna madre/padre. 

– algún adulto. 

d. No interviene nadie. 

 

18. ¿Y tú te metes y*o tratas mal a algún compañero/a? 

a. Nunca me meto con nadie. 

b. Alguna vez. 

c. Más de 4 veces desde que comenzó el curso. 

d. Casi todos los días. 

 

19. Cuando tú te metes con alguien, ¿qué hacen tus compañeros/as? 

a. No me meto con nadie. 

b. Nada. 

c. Me rechazan, no les gusta. 

d. Me animan, me ayudan. 

 

20. ¿Qué opinas de los chicos/as que se meten con otros? 

a. Me parece muy mal que lo hagan. 



 

 

b. Me parece normal. 

c. Comprendo que lo hagan con algunos compañeros/as. 

d. Comprendo que lo hagan si se lo merecen. 

e. Hacen muy bien. 

 

 

 

21. Si tú intimidas o maltratas a algún compañero/a, ¿por qué lo haces? 

a. No me meto con nadie. 

b. Por gastarle una broma. 

c. Porque a mí me lo hacen otros. 

d. Porque me ha provocado. 

e. Porque es más débil o distinto. 

 

22. ¿Cómo te sientes cuando tú intimidas a otro compañero/a? 

a. No me meto con nadie. 

b. Me siento bien conmigo mismo. 

c. Me siento admirado por compañeros/as.  

d. Siento que soy más duro que él/ella. 

e. Me siento mejor que él/ella.  

 

23. Llegada la ocasión, ¿crees que tú también podrías tratar mal o 

amenazar a un compañero/a? 

a. Nunca lo hago ni lo haría. 

b. Lo haría si estoy en un grupo que lo hace. 

c. Posiblemente, si me incordia, si me provoca. 

d. Creo que sí lo haría. 

e. Seguro que lo haría.  

 

24. ¿Qué haces tú cuando se meten mucho con un compañero/a? 

a. Me meto para cortar la situación. 

b. Informo a alguna persona (marca sólo una) 



 

 

– Familia. 

– Profesor/a. 

– Otros. 

c. No hago nada, aunque creo que debería hacerlo. 

d. No hago nada, no es mi problema. 

e. Me meto yo también.  

 

25. ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero/a para meterte con 

alguien desde que comenzó el curso? 

a. No me he metido con nadie. 

b. Una o dos veces. 

c. Algunas veces. 

d. Casi todos los días. 

 

 

 

* cuestionario elaborado por Isabel Fernández García y Rosario Ortega Ruiz (Fernández, 2001) 



 

 

Cuestionario para el profesorado sobre convivencia.  

 

Este cuestionario indaga sobre la actitud que tiene el profesorado sobre temas 

de disciplina y conflictos escolares y sobre las relaciones interpersonales entre 

diferentes agentes (profesorado entre sí, profesorado – alumnado; alumnado 

entre sí). Se puede utilizar para una autoevaluación del clima relacional de un 

centro educativo.  

 

SOBRE DISCIPLINA Y CONFLICTOS 

1. Consideras que las agresiones y conflictos en los centros escolares es 

un problema actualmente,  

a. Muy importante. 

b. Bastante importante. 

c. Relativamente importante. 

d. No es demasiado importante. 

e. No tiene importancia ninguna.  

 

2. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de tu tiempo en un día escolar 

inviertes en temas relacionados con la disciplina y los conflictos? 

a. Menos del 20%. 

b. Entre el 21% y el 40%. 

c. Entre el 41% y el 60%. 

d. Más del 60%.  

e. No tengo problemas de disciplina.  

 

3. Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o conflicto 

disruptivo (de carácter leve, aunque sea repetido), ¿cómo actúas 

habitualmente?: 

a. Echando al chico/a de la clase. 

b. Hablando con el chico/a aparte. 

c. Situándole dentro de clase apartado/a del resto de 

compañeros/as. 



 

 

d. Escribiendo un parte de incidencias (proceso disciplinario) 

e. Intentando ignorar el hecho y continuando la marcha de la clase. 

f. Apenas tengo conflictos en mis clases. 

 

4. ¿Crees que el hecho de que el equipo de profesores/as adopte medidas 

conjuntas desde el comienzo del curso ayudaría a la resolución de los 

conflictos en el aula? 

a. Sí, aunque no se implique todo el equipo docente. 

b. Sí, pero sólo si todo el equipo de profesores/as se implica. 

c. Depende de las medidas que se adopten. 

d. Sí, si además del equipo docente se implica la familia. 

e. No. 

 

5. Indica la solución que consideras más idónea para resolver los 

problemas dentro del aula y en el centro (además de reducir la ratio). 

a. Mejorar el clima del centro. 

b. Aplicar sanciones estrictas. 

c. Detectar y llevar a cabo un tratamiento de los casos especiales. 

d. Incluir el tema de disciplina en el Proyecto Curricular. 

e. Favorecer la convivencia como objetivo prioritario del Proyecto 

Educativo. 

f. No se puede solucionar. El profesorado está indefenso. 

g. Otros… (especificar). 

 

SOBRE AGRESIONES ENTRE ALUMNOS/AS 

6. Las agresiones y abusos entre alumnos/as es un problema clave de la 

convivencia escolar. 

a. Muy de acuerdo. 

b. Bastante de acuerdo. 

c. Medianamente de acuerdo. 

d. Un poco de acuerdo. 

e. Nada de acuerdo. 



 

 

 

7. ¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más frecuentes entre los 

alumnos/as? 

a. Agresiones físicas. 

b. Agresiones verbales: insultos, amenazas, etc. 

c. Aislamiento, rechazo, presión psicológica (reírse de, meterse 

con…). 

d. Chantajes, robos, destrozos, etc. 

e. Casi no existen agresiones de importancia. 

 

8. ¿Cuál es la causa más común entre los alumnos/as que provocan las 

anteriores agresiones? 

a. Casi no hay agresiones. 

b. Racismo, intolerancia. 

c. Género. 

d. Personalidad, carácter. 

e. Status y modelado social. 

f. Otros… (especifique). 

 

9. ¿Cuándo y dónde se dan con mayor frecuencia las agresiones e 

intimidaciones entre los alumnos/as? 

a. En el recreo – en el patio. 

b. A la salida y entrada al centro. 

c. En clase – en el aula. 

d. En los pasillos – entre clase y clase. 

e. En los servicios – momentos aislados. 

f. En cualquier sitio – en cualquier momento.  

 

SOBRE EL CLIMA RELACIONAL PROFESOR/A – ALUMNO/A.  

10. Los conflictos que se dan con mayor frecuencia en mi escuela son: 

a. Alumnos/as que no permiten que se imparta la clase. 

b. Agresiones, gritos, malos modos entre los alumnos/as. 



 

 

c. Malas maneras, agresiones de alumnos/as hacia profesores/as.  

d. Conflictos entre profesores/as. 

e. Otras… (especifique).  

 

11. Personalmente y dentro de los últimos años, ¿has sufrido alguna 

agresión por parte de alumnos/as? 

a. Agresión física. 

b. Agresión verbal. 

c. Destrozo de enseres. 

d. Amenazas, intimidación, sembrar rumores dañinos. 

e. Varias de ellas. 

f. Otras… (especifique). 

g. No, ninguna. 

 

12. ¿Con qué frecuencia has sufrido estas agresiones en los últimos dos 

años?  

a. No he sufrido agresiones. 

b. Una o dos veces. 

c. De dos a cinco. 

d. Frecuentemente. 

e. Muy frecuentemente.  

 

RELACIÓN ENTRE PROFESORES/AS 

13. En general, consideras que las relaciones y comunicación entre los 

profesores/as de tu claustro son: 

a. Muy buenas. 

b. Buenas. 

c. Normales, nada especial. 

d. Regulares o malas. 

e. Malas o muy malas. 

 



 

 

14. En general, cuando tienes un problema de disciplina o conflicto con los 

alumnos/as,  

a. Se lo comunico al tutor y/o Jefe de Estudios. 

b. Lo comento con mis compañeros/as y escucho sus consejos. 

c. No lo comunico a nadie, lo resuelvo por mí mismo. 

d. No lo comunico a nadie, no me siento apoyado por mis 

compañeros/as. 

 

15. Las malas relaciones entre profesores/as y su repercusión en los 

conflictos de la escuela en general, 

a. Incide directamente en la disciplina de los alumnos/as. 

b. Sólo incide en el rendimiento profesional del profesorado. 

c. Sólo incide en los profesores/as en conflicto si los hubiera. 

d. Suelen ser pasajeras no incidiendo en ningún sector 

especialmente. 

e. No suele haber malas relaciones entre profesores/as.  

 

 

 

* cuestionario elaborado por Isabel Fernández García (Fernández, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEX F 

AVALUACIÓ DE 

RESULTATS 

 
 



 

 

Cuestionario para el profesorado.  

 

Como sabes, un grupo de compañeros/as estamos tratando de mejorar la 

CONVIVENCIA ESCOLAR y que nuestros alumnos/as aprendan a RESOLVER 

CONFLICTOS de forma dialogada y democrática y tratando de evitar 

fenómenos indeseables de VIOLENCIA ESCOLAR; hemos puesto algunos 

procesos en funcionamiento, pero queremos saber qué va progresando y qué 

necesita mayor esfuerzo. Por todo ello, te rogamos que contestes sinceramente 

a las siguientes preguntas.  

 

1. ¿Cómo dirías que está siendo, en los últimos tres meses, tu relación con 

tus compañeros/as?  

□   Buena          □   Normal          □   Regular          □   Mala 

 

2. ¿Y con los alumnos y alumnas? 

□   Buena          □   Normal          □   Regular          □   Mala 

 

3. ¿Cómo crees que te perciben, en los últimos meses, tus 

compañeros/as? ¿Qué visión crees que tienen de ti? 

□   Muy positiva          □   Ni buena ni mala               

□ No me conocen realmente       □ Creo que tienen mala imagen de mi 

 

4. ¿Y tus alumnos/as?, ¿Qué opinión crees que tienen ahora de ti?  

□   Muy positiva          □   Ni buena ni mala 

□ No me conocen realmente       □ Creo que tienen mala imagen de mi 

 

5. ¿Crees que hay diferencias entre tus normas de clase y las de otros 

profesores/as? 

□  Muchas       □  Algunas, poco importantes       □  Ninguna       □  No sé 

 

 

 



 

 

6. ¿Cómo es, en los últimos meses, tu relación con las familias de tus 

alumnos y alumnas? 

□ Muy buena      □ Buena      □ Regular      □ Mala      □ Inexistente 

 

7. ¿En qué medida crees que las familias están participando en la 

convivencia del centro? 

□  En la APA        □  Atención a resultados académicos 

□  Si su hijo/a va mal    □  En cosas complementarias        □  En los 

planes de convivencia    □  Si son llamados 

□  .................................        □  ................................. 

 

8. En tu opinión, ¿Cuánto se repiten las siguientes situaciones en tu 

centro?  

 Enfrentamientos entre los grupos de alumnos/as y el profesor/a: 

□   Nada          □   Poco          □   Regular          □   Mucho 

 Malas contestaciones en clase: 

□   Nada          □   Poco          □   Regular          □   Mucho 

 No se respetan las normas: 

□   Nada          □   Poco          □   Regular          □   Mucho 

 Los alumnos/as se insultan: 

□   Nada          □   Poco          □   Regular          □   Mucho 

 Los alumnos/as se pelean: 

□   Nada          □   Poco          □   Regular          □   Mucho 

 Hay grupitos que no se llevan bien: 

□   Nada          □   Poco          □   Regular          □   Mucho 

 Hay niños/as que no están integrados y se sienten solos: 

□   Nada          □   Poco          □   Regular          □   Mucho 

 Los profesores/as van cada uno a lo suyo: 

□   Nada          □   Poco          □   Regular          □   Mucho 

 Los alumnos/as piensan que los profesores/as no los entienden: 

□   Nada          □   Poco          □   Regular          □   Mucho 

 Los alumnos/as están desmotivados, se aburren: 



 

 

□   Nada          □   Poco          □   Regular          □   Mucho 

9. De las situaciones anteriores, ¿cuáles y de qué manera te están 

afectando personalmente durante los últimos meses? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

10.  ¿Qué actividades de las que se han desarrollado últimamente crees que 

han sido más eficaces?  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

11. ¿Cuáles crees que no han servido para nada? ¿Por qué? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

12. ¿Qué nuevas iniciativas consideras que podríamos llevar a cabo? ¿Te 

involucrarías?  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

 

 

 

* Cuestionario profesorado de Ortega i Del Rey (2003) 



 

 

Cuestionario para las familias 

 

Como seguramente sabes, desde el centro estamos tratando de mejorar la 

CONVIVENCIA y que nuestros alumnos/as aprendan a RESOLVER LOS 

CONFLICTOS de forma dialogada y positiva, para evitar que aparezcan 

fenómenos de VIOLENCIA. Por ello, te rogamos que contestes sinceramente 

este cuestionario, al tiempo que te invitamos a participar en las actividades e 

iniciativas que se van a llevar a cabo. 

 

1. ¿Cómo te llevas con el equipo directivo del centro? 

□   Bien        □   Normal        □   Regular        □   Mal        □   Me da igual 

 

2. ¿Y con los profesores/as en general? 

□   Bien        □   Normal        □   Regular        □   Mal        □   Me da igual 

 

3. ¿Y con el tutor/a de tu hijo/a de este año? 

□   BIen        □   Normal        □   Regular        □   Mal        □   Me da igual 

 

4. ¿Qué fenómenos de malas relaciones, conflictos o violencia has 

observado en el centro? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

5. ¿Conoces las normas de convivencia del centro y la forma en que se 

diseñan y aplican? ¿Qué opinión te merecen? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 



 

 

 

6. ¿Participas en la vida social del centro? 

□   Mucho            □   Normal          □   Poco          □   Nada 

 

7. ¿En qué participas? (escribe en los espacios vacíos si lo necesitas? 

□   En nada          □   Recoger les notes          □   Si su hijo/a va mal 

□   En la APA        □   En las fiestas        □  Si se le pide en cualquier cosa         

□   ........................................          □   ........................................ 

 

8. En tu opinión, ¿cuáles de la siguiente lista de fenómenos y problemas 

suceden en el centro?: 

 Enfrentamientos entre los alumnos/as y el profesor/as:  

□   Nada          □   Poco         □   Regular          □   Mucho 

 Malas palabras en clase: 

□   Nada          □   Poco         □   Regular          □   Mucho 

 No se respetan las normas: 

□   Nada          □   Poco         □   Regular          □   Mucho 

 Los alumnos/as se insultan: 

□   Nada          □   Poco         □   Regular          □   Mucho 

 Los alumnos/as se pelean:  

□   Nada          □   Poco         □   Regular          □   Mucho 

 Hay grupitos que no se llevan bien: 

□   Nada          □   Poco         □   Regular          □   Mucho 

 Hay niños/as que no están integrados y se sienten solos: 

□   Nada          □   Poco         □   Regular          □   Mucho 

 Los profesores/as van cada uno a lo suyo: 

□   Nada          □   Poco         □   Regular          □   Mucho 

 Los alumnos/as piensan que los profesores/as no los entienden: 

□   Nada          □   Poco         □   Regular          □   Mucho 

 Los alumnos/as están desmotivados, se aburren: 

□   Nada          □   Poco         □   Regular          □   Mucho 

 



 

 

 

9. De les situaciones anteriores, ¿cuáles y de qué manera afectan 

personalmente a tu hijo o hija? 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

  

10. ¿Qué aspectos de LA CONVIVENCIA del centro crees que son 

mejorables? ¿Cómo se haría? ¿Quién lo haría? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

11. ¿En cuáles tú mismo/a desearías ayudar? ¿Cómo lo harías?  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

 

 

 

* Cuestionario para las familias de Ortega i Del Rey (2003) 



 

 

Enquesta sobre mediació  

 

Les vostres respostes sinceres ens ajuden a millorar.  

 

1. Coneixes la tasca dels mediadors i mediadores del centre? Com te n’has 

assabentat? 

 

 

 

2. Necessites més informació sobre el funcionament de la mediació? Què 

t’agradaria saber? 

 

 

 

3. Penses que pot ser-te útil si tens un conflicte? Per què? 

 

 

 

4. Creus que la mediació és necessària? Per què? 

 

 

 

5. Has anat mai a mediació? Per què? 

 

 

 

6. T’agradaria formar-te om a mediador? Per què? 

 

 

 

Els mediadors i mediadores del centre us agraïm la vostra col·laboració.  

Enquesta adaptada de Boqué (2005) 


