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      QUALITATS PER A LA MEDIACIÓ 

Ser una persona: 

 Empàtica 

 Col·laboradora 

 Valenta 

 Simpàtica 

 Tranquil·la 

 Dinàmica 

 Oberta 

 Respectuosa 

 Afectuosa 

 Imaginativa 

 Solidària 

 Sincera 

 Lleial 

 Activa 

 Ajuda qui ho necessita 

 Sap escoltar 

 Respecta les diferències 

 Té iniciativa 

 Sap pensar solucions 

 Sap guardar un secret 

 Es rebel·la contra les injustícies 

 No li agrada vore patir  

 Entén les altres persones 

 Es posa en el lloc de les altres persones 

Món

barri, ciutat...

classe, institut...

amistats, 
família...

Jo



DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Elecció dels coach i ajudants entre els i les mediadores amb més experiència. 

a. Coach i ajudants es presenten  

2. Presentació de l’alumnat que ja ha format part de l’equip de mediació altres anys.  

a. A mesura que es van presentant, coach i ajudants els van triant. 

3. Presentació de la resta. 

a. A mesura que es van presentant, coach i ajudants els van triant. 

4. Posada en comú en gran grup. 

GUIONS PER A LES PRESENTACIONS 

Presentació dels coach i ajudants 

Nom i cognom. Curs.  

Quina formació en mediació tens? 

Quines qualitats creus que tens per a ser coach i/o ajudant? 

Presentació de qui ja ha format part de l’equip de mediació de l’Isabel de Villena 

Nom i cognom. Curs.  

Quina formació en mediació tens?  

Quines qualitats creus que tens per a ser membre de l’equip de mediació? 

Presentació del nous membres de l’equip 

Nom i cognom. Curs.  

Has fet mediació anteriorment? 

Per què t’has apuntat a l’equip de mediació? 

Quines qualitats creus que tens per a formar part de l’equip de mediació? 

 

QÜESTIONS PER A DISCUTIR EN GRUP 

1. Què t’ha aportat la mediació en cadascun dels àmbits que apareixen al gràfic dels cercles? Pots 

posar exemples? 

2. Què creus que has aportat tu en aquestos àmbits? Pots posar exemples? 

3. Quines qualitats creus que ha de tindre una persona mediadora? 


