
Com implementar un servei de mediació propi? 
 

“Servei de Mediació Escolar” 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
FORMAT 
Suport tècnic i acompanyament al centre educatiu i professorat. 
Accions formatives per l’alumnat. 
 
ÀMBIT 
Educació Viaria, convivència i civisme 
 
PROGRAMA 
Servei de Mediació Ciutadana.  
 
DESTINATARIS 
Professorat Primària i Secundària. 
Alumnes Primària i Secundària. 
 
DESCRIPCIÓ 
La mediació és un mètode pacífic de gestió de conflictes en que un tercer (el/la 
mediadora) crea un espai de diàleg neutral per a què les dues parts en 
desacord s’expressin amb respecte i puguin arribar a solucions satisfactòries 
per a tothom. 
El Servei de Mediació Ciutadana municipal ofereix suport tècnic i 
acompanyament a aquells centres que vulguin crear el seu servei de mediació 
propi, gestionat pel professorat i on els propis alumnes fan de mediadors/es.  
 
CALENDARI 
A acordar amb el centre. 
 
DURADA PREVISTA 
Dependrà de la necessitat del centre. 

- El primer  nivell té una durada de 3h. 
- El segon nivell té una durada de 6h. 
- El tercer  nivell té una durada de 12h més sessions futurs mediadors/es. 

 
 
 
 



OBJECTIUS: 
1. Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en 

la gestió del conflicte. 
2. Afavorir la incorporació d’actituds positives davant el conflicte a la 

comunitat educativa. 
3. Millorar les capacitats d’autogestió davant situacions de conflicte. 

 
LLOC DE REALITZACIÓ 
A les aules de les escoles.  
 
RECURSOS  
Humans: Mediadores del Servei de Mediació Ciutadana de Montornès del 
Vallès. 
Econòmics: gratuït. 
 
DESCRIPCIÓ I METODOLOGIA:   
L’activitat inclou una diagnosi del propi centre escolar, suport t tècnic en la 
creació d’un Servei de Mediació Escolar propi, la formació necessària per a 
implementar-lo i assessorament i seguiment durant tot el procés 
d’implementació. 
A criteri del centre, es podrà optar per:  
 

• Primer nivell: Anàlisi 
1. Primera sessió: Presentació del servei de mediació escolar. Què és,  

per què el volem i a quins problemes donarà resposta. 
2. Segona sessió. Identificació de necessitats i interessos del centre: Com 

ha de ser, què necessitem, qui hi ha d’estar implicat. 
Dues sessions de 1,5 h cadascuna amb possibilitat d’ampliar sessions segons 
necessitats del centre. 
 
• Segon Nivell: Anàlisi i Disseny 

1. Primera sessió: Presentació del servei de mediació escolar. Què és,  
per què el volem i a quins problemes donarà resposta. 

2. Segona sessió. Identificació de necessitats i interessos del centre: Com 
ha de ser, què necessitem, qui hi ha d’estar implicat. 

3. Tercera i quarta sessió: Disseny del nostre propi servei de mediació i 
definició de les fases per la seva implementació. 

Quatre sessions de 1,5 h cadascuna amb possibilitat d’ampliar sessions segons 
necessitats del centre. 
 
• Tercer Nivell: Anàlisi, Disseny i Implementació 

1. Primera sessió: Presentació del servei de mediació escolar. Què és,  
per què el volem i a quins problemes donarà resposta. 

2. Segona sessió. Identificació de necessitats i interessos del centre: Com 
ha de ser, què necessitem, qui hi ha d’estar implicat. 

3. Tercera i quarta sessió: Disseny del nostre propi servei de mediació i 
definició de les fases per la seva implementació. 

1. Cinquena sessió: formació al professorat en relació a la metodologia 
d’implementació. 

2. Sisena, setena i vuitena sessió: Formació al grup d’alumnes futurs 
mediadors/es  per treballar la metodologia i  les tècniques de la 
mediació. 



Vuit sessions de 1,5 h cadascuna amb possibilitat d’ampliar sessions segons 
necessitats del centre. Suport tècnic i seguiment durant tot el procés 
d’implementació del servei. 

 
 
OBSERVACIONS: 
Els continguts i nivell d’aprofundiment es poden adaptar en funció del projecte 
educatiu i les necessitats de cada centre. 
 
INFORMACIÓ: 
La data i hora de les jornades s’acorden amb les escoles. 
 
Més informació:  
Telèfon 93.568.81.27   
smc@montornes.cat 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/serveis/mediacio-
ciutadana/servei-de-mediacio-ciutadana-smc 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


