
Acta de la segona sessió de Mediació del curs 2013-2014.  
27 de novembre de 2013. 

 

Persones assistents: 

54 alumnes. 1A (11), 1B (9), 1C (1), 1E (1), 2A (3), 2D (2), 2E (2), 2F (2), PQPI (1), 3A (9), 3B 

(2), 3C (2), 4A (2), BAT C (3). Professores: Anna Frias, Pilar Soto, Rosa Sanz, Rosa Sanchis i 

Àngels Martinez 

Horari: 15h  a 14,30h 

Lloc: Saló d’actes. 

Ordre del dia: 

        Joc per començar. 

        Treball amb conflictes. 

 

Desenvolupament de la sessió. 

Pel que fa al primer punt de l’ordre, apartem les cadires i ens asseiem a terra per jugar a un 

petit joc presentat per Pilar Soto. Aquest joc consistia que cada alumne deia un objecte i la 

mestra preguntava si es podria comprar al mercat “Xini-xino”. Els objectes que dugueren i  

o o no es podien comprar al mercat. 

 

Després del joc, es llegeix l’acta de la sessió anterior (que està penjada al blog Els punys no 

parlen) i s’aprova. Es demanen voluntaris per a fer la sessió del dia i ixen Clàudia i Galileo. 

 

Tot seguit veiem un vídeo en Els punys no parlen (l’entrada es diu: Com fer una mediació) on 

es mostra el conflicte entre Alberto i Juanjo i la mediació que els fan Sara i Andrés. També es 

reparteix una graella que explica les diferents fases de la mediació (també està penjada al blog 

al final d’aquesta entrada) i es demana que es conserve com a material del curs, ja que és 

important seguir els passos adequadament. 

  

A continuació formem grups de 5-6 persones barrejant persones de segon cicle d’ESO i primer 

de Batxillerat, amb les del primer cicle d’ESO. Repartim uns fullets on hi ha dos conflictes i hem 

de fer una mediació de cadascun d’ells.  

 

Primer conflicte: 

“Josep està eixint amb Jennifer des de fa un mes. Hui Jennifer ha quedat amb un company de 

classe per a fer un treball de llengua a sa casa. Josep diu a Jennifer que no li agrada que tinga 

tanta relació amb altres si està eixint amb ell. Ella li diu que això és una bajanada. Discuteixen i 

ell acaba dient-li: Oblita’t de mi, ets una guarra i no la xica que jo em pensava!” 

 

Segon conflicte: 

“Carla i Dani estigueren junts durant sis mesos, però després de Nadal Dani es va enrotllar 

amb Marta i la relació amb Carla es va acabar. Aquesta setmana al grup de Whatsapp de la 

classe de Dani han aparegut missatges malparlant de Carla i insultant-la. Ahir van aparèixer al 

Tuenti fotos íntimes de Carla i comentaris despectius sobre ella.” 

http://elspunysnoparlen.wordpress.com/2013/11/26/com-fer-una-mediacio/


 

Aquestes mediacions van ser resoltes en cada grup format abans i va servir d’exemple per als 

nouvinguts per a les futures sessions. 

 

Després de les mediacions, es demana persones voluntàries per a resoldre-la al mig de la sala 

en la propera sessió (es presenta Àlvaro) i es fa una roda on cadascú diu el que ha aprés o li 

ha agradat de la sessió.  

 

Teresa, de primer d’ESO, pregunta si les persones mediades poden enfadar-se amb les 

mediadores i Rosa explica que no sol passar perquè les mediades van voluntàriament a la 

mediació i perquè les professores són les que trien a les mediadores i sempre ho fan amb cura, 

i si el conflicte és complicat, no encomanen la tasca a mediadors/es inexpertes.   

 

Sheila, de primer d’ESO, comenta que el que més li ha agradat és conèixer gent nova en el 

treball en grups. 

 

Es tanca el cercle amb la felicitació pel treball ben fet. 

 


