
Què és la mediació escolar?
La médiation est à la fois une technique et un art,
surtout un art, mais un art demande une longue patience et beaucoup de technique.
Elle demande une formation appropriée.

J.F. Six

Afrontar els conflictes des de l’òptica de la mediació implica...

• Prendre consciència de la nostra responsabilitat en el conflicte, així com de les pròpies capacitats per
afrontar-lo sense dependre d’una autoritat externa.

• Trobar-se voluntàriament cara a cara amb la persona amb qui s’ha produït el conflicte.
• Saber expressar i defensar els punts de vista propis sense ofendre els altres.
• Comprendre i acceptar les pròpies emocions i sentiments.
• Fer l’esforç de posar-se en lloc de l’altra persona i mirar de comprendre-la.
• Estar en disposició de cooperar en la recerca d’una alternativa a la situació actual.
• Prendre una decisió lliure i equitativa mitjançant la via del diàleg i el consens.

L’acció mediadora pot desenvolupar-se per la via formal (en presència d’un mediador reconegut com a tal), o
informalment. En aquest segon cas, qualsevol persona pot introduir actituds mediadores en el seu entorn i posar en
pràctica habilitats a favor de la intercomprensió.

La mediació no és una simple tècnica que s’ocupa de facilitar la desaparició dels conflictes en els centres educatius,
ni tampoc un complement light del sistema disciplinari.

La mediació3 és...

• Un intent de treballar amb l’altre i no contra l’altre, buscant una via pacífica i equitativa d’afrontar els
conflictes en un entorn de creixement, d’acceptació, d’aprenentatge i de respecte mutu.

• Un procés de comunicació horitzontal a tres bandes en el qual el mediador/a crea les condicions per tal que
els protagonistes del conflicte puguin compartir inquietuds, plantejaments, punts de vista i limitacions amb
l’ànim d’elaborar el conflicte i posar-se d’acord.

• Una via voluntària d’explorar els conflictes en què els protagonistes prenen les seves pròpies decisions per
consens i sense ser coaccionats per cap mena de poder.

La idea que els estudiants poden afrontar els seus conflictes i assumir, almenys en part, la seva responsabilitat pel
clima de l’escola, és un principi bàsic dels programes de mediació i solució de conflictes. André de Peretti (1998,
pàg. 5),4 considera que “c’est une saine audace de faire en sorte, qu’à l’école, les jeunes soient exercés à se faire
réciproque confiance et à prendre part, en responsabilité active, à l’approche positive des conflits: comme à devenir,
au-delà de rôles expérimentés, des personnalités affermies et citoyennes”. A llarg termini, l’objectiu d’aquests
programes no és altre que contribuir al desenvolupament d’individus capaços d’autogovernar-se a l’escola i a la societat
(Girard i Koch, 1997).5
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3. Boqué, M.C. (2002). Guia de mediació escolar. Programa comprensiu d’activitats. Educació primària i secundària obligatòria.
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concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, curs 1999/2000.
4. Prefaci a l’obra de Díaz, B.; Liatard-Dulac, B. (1998). Contre violence et mal-être. La médiation par les élèves. París: Nathan.
5. Girard, K; Koch, S. J. (1997). Resolución de conflictos en las escuelas. Manual para educadores. Buenos Aires: Granica.



Rol de la persona mediadora
La persona mediadora facilita la trobada entre els protagonistes del conflicte i vetlla per la creació d’un clima apropiat
i confidencial, on tothom pugui manifestar les seves inquietuds.

La persona mediadora no influeix sota cap concepte en les decisions que prenen els protagonistes, no aconsella ni
té cap poder per fer complir els possibles acords. També resulta igualment important que, sense decantar-se per
ningú, equilibri l’intercanvi comunicatiu, mostrant un respecte profund per les persones.

L’actitud personal del mediador és essencial a l’hora de crear confiança envers el procés de mediació.

El mediador treballa per tal de:

• crear un ambient relaxat,
• obrir canals de comunicació,
• explorar les posicions inicials de cada persona,
• fomentar el pensament creatiu,
• aportar criteris de realitat,
• valorar les manifestacions de reconeixement d’una part envers l’altra,
• atorgar autonomia als protagonistes del conflicte,
• dirigir els protagonistes cap a l’ús cooperatiu del poder,
• enfortir les relacions afectives i d’interrelació,
• aprendre a generar mecanismes d’afrontament dels conflictes,
• preparar els participants per a un món divers i multicultural.

En mediació escolar, freqüentment, es treballa en co-mediació, és a dir, que la tasca mediadora és assumida per
dues persones. La presència d’una parella de mediadors/es reporta múltiples avantatges, entre els quals s’assenyalen:
la combinació d’habilitats, la interdisciplinarietat, el modelatge d’actituds cooperatives, un control més gran sobre
els prejudicis i biaixos, disminució de la tensió, divisió de tasques, aprenentatge mutu, avaluació i planificació conjunta,
formació pràctica de mediadors/es novells, possible identificació de cada una de les parts amb les característiques
dels mediadors/es i la prevenció de possibles acusacions de partidisme. En la pràctica, permet que en els conflictes
que sorgeixen entre les persones del centre puguin mitjançar, quan se sol·liciti, una parella formada per docent i
alumne/a, o pare i docent, mare i personal de l’administració i serveis, etc.
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Passos del procés de mediació
La trobada de mediació es desenvolupa segons uns passos força estructurats, encara que gens estàtics.

1. Conscienciació: tenim un conflicte

En un primer moment, cal posar en coneixement de les persones que es troben en una situació de confl icte
l’existència del servei de mediació i les possibil itats d’accedir-hi. D’entrada, cal explicar en què consisteix la
mediació i quins beneficis comporta.

Les persones mediadores creen confiança vers el procés, el mediador, elles mateixes, i també vers l’altra part en
el conflicte, contribuint, així, a prendre consciència que mitjançar pot ser la millor manera d’afrontar la situació.
També valoren si el conflicte plantejat pot desenvolupar-se o no a través d’un procés de mediació, o bé ha de
seguir una altra via.

TENIM UN CONFLICTE
COM EL PODEM AFRONTAR?

ACTITUDS
• PASSIVITAT

• VIOLÈNCIA

• CONSTRUCTIVA

Tria la mediació!
Pot ser un bon començament
TENIM UN CONFLICTE

TROBEM-NOS

PARLEM-NE

QUÈ TENIM ENTRE MANS

FEM PROPOSTES

POSEM-NOS D’ACORD PER CONTINUAR JUNTS

VIURE I CONVIURE EN PAU

CONSCIENCIACIÓ
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2. Opció per la mediació: trobem-nos

Les persones mediadores donen la benvinguda a les persones en conflicte i es presenten definint el seu rol mediador:

• Els/les mediadors/es no es decanten per ningú.
• No donen solucions, ni influeixen en les decisions.
• No tenen cap mena de poder.
• Mantenen confidencial el contingut de la trobada.

Seguidament expliquen que a l’hora de mitjançar cal respectar unes normes mínimes:

• Escoltar i parlar per torns.
• Explicar-se sense ofendre.
• Cooperar per tal de canviar la situació.

Abans de prosseguir, sempre es demana als protagonistes del conflicte si estan d’acord amb aquestes normes i
creuen que poden complir-les.

OPCIÓ PER LA MEDIACIÓ

MEDIACIÓ
- FORMAL: CARA A CARA EN PRESÈNCIA D’UNA PERSONA MEDIADORA
- INFORMAL: APLICACIÓ PER INICIATIVA PRÒPIA DELS CONEIXEMENTS ADQUIRITS

ACTITUDS
• RESPECTE

• CONFIANÇA

• ASSERTIVITAT

• COOPERACIÓ
TROBEM-NOS



3. Exploració del conflicte: parlem-ne

Un cop establert el procediment de treball, les persones mediadores pregunten primerament a una part i després
a l’altra què succeeix i com se senten. En aquest moment, els protagonistes del conflicte encara no es comuniquen
directament, sinó que la informació s’adreça als mediadors que escolten de manera activa, és a dir, parafrasegen,
aclareixen, reformulen i resumeixen les narracions de cadascú. En realitat, es tracta de conèixer les diferents
percepcions del conflicte i que tothom pugui expressar-se i sentir-se comprès.

4. Definició conjunta de la situació: què tenim entre mans

Ara és el moment de centrar-se en els interessos de cada part, estudiar què passaria si no s’acorda una manera de
canviar la situació, suggerir a cadascú que es posi en el lloc de l’altre… per acabar definint el conflicte que ens
afecta. Les persones mediadores utilitzen el llenguatge inclusiu (“nosaltres”) i confegeixen una agenda amb els punts
a tractar per tal d’avançar cap a una solució constructiva, creativa i cooperativa.
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EXPLORACIÓ DEL CONFLICTE

- HE DE TENIR EN COMPTE ELS MEUS INTERESSOS I ELS INTERESSOS DELS ALTRES
- QUIN ÉS EL PROBLEMA?
- COM POT AFECTAR LES NOSTRES RELACIONS?

ACTITUDS
• EMPATIA

• ESCOLTA ACTIVA

• RECONEIXEMENT I VALORACIÓ MUTUS

DEFINICIÓ CONJUNTA DE LA SITUACIÓ

?¿
- EL CONFLICTE ÉS UNA SITUACIÓ COMPARTIDA
- HEM DE TREBALLAR EN ALLÒ QUE ENS PREOCUPA A AMBDUES PARTS

ACTITUDS
• CORESPONSABILITAT

• INCLUSIVITAT

QUÈ TENIM ENTRE MANS?

PARLEM-NE



5. Transformació del conflicte: fem propostes

Amb l’agenda al davant, els protagonistes del conflicte creen el màxim nombre d’opcions als diferents temes plantejats.
Generalment es fa una pluja d’idees; després se seleccionen les opcions més interessants i s’avaluen tenint en
compte la seva factibilitat i equitat. La cooperació i la bona comunicació entre les parts resulten essencials.
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TRANSFORMACIÓ DEL CONFLICTE

GENERACIÓ D’ALTERNATIVES
ACTITUDS

• COOPERACIÓ

• OBERTURA

• PARTICIPACIÓ ACTIVA

ANÀLISI DE LES POSSIBLES VIES DE CANVI
ACTITUDS

• REALISME

• EQUITAT

• EFECTIVITAT

PRESA DE DECISIONS
ACTITUDS

• ASSERTIVITAT

• COOPERACIÓ

• PROMOCIÓ DE VALORS ÈTICS



6. Acord: posem-nos d’acord per continuar junts

Després d’explorar el conflicte i de proposar vies de transformació, cal realitzar un breu pla d’acció on quedi clar com
es duran a la pràctica les decisions preses de comú acord. Les persones mediadores demanen a cadascú que resumeixi
el pla d’acció i feliciten els protagonistes del conflicte per la tasca duta a terme. També és un bon moment per posar
de manifest, de manera simbòlica (abraçada, encaixada de mans…), que la relació entre ambdues persones ha
millorat perquè desapareix l’animadversió inicial, perquè es creen vincles nous o bé perquè es reconstrueixen els que
hi havia.

Resulta aconsellable guardar una memòria escrita que sintetitzi com s’ha desenvolupat el procés de mediació i quines
han estat les conclusions i accions de canvi consensuades. Posteriorment es pot revisar el grau de satisfacció amb
la solució creada i signar l’acord.

7. Conclusió: viure i conviure en pau

Per tal de qualificar un procés de mediació veritablement profitós no ens limitem a valorar l’acord a què han arribat
els protagonistes del conflicte, sinó que considerem encara més valuós allò que han après durant la trobada de
mediació. És a dir, ha de resultar significatiu per als protagonistes del conflicte i aportar-los eines que els permetin
optar decididament pel diàleg i la no-violència en properes dificultats. Sovint, les persones mediadores, en concloure
la trobada de mediació, pregunten als participants què podien haver fet diferent i què han après durant el procés. La
mediació és, sens dubte, un dels graons en el camí del conreu de la pau.
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ACORD

CONCLUSIÓ

DURANT EL PROCÉS HEM APRÈS SOBRE NOSALTRES MATEIXOS,
LES ALTRES PERSONES I LA SITUACIÓ PLANTEJADA

VIURE I CONVIURE EN PAU

x2

- ELS PARTICIPANTS POSEN EN PRÀCTICA L’ACORD PRES LLIUREMENT
- LES DECISIONS PRÒPIES S’APLIQUEN AMB MÉS FACILITAT
- SI ES VOL, S’ESTABLEIX UN PERÍODE DE PROVA DELS COMPROMISOS ADQUIRITS

ACTITUDS
• AUTODETERMINACIÓ

• INTERCOMPRENSIÓ

• COMPROMÍS

• TRANSFORMACIÓ POSEM-NOS D’ACORD PER CONTINUAR JUNTS


