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DADES DE L’ACCIÓ FORMATIVA 
Denominació 

Creant l’equip de mediació de l’institut (educació secundària) 

Modalitat formativa  

 Curs  Seminari  Grup de treball 

x Taller  Jornada  Conferència 

Modalitat d’impartició  

 Presencial  En línia X Mixta 

Llengua d’impartició  

 Català x Espanyol  Anglès 

Durada (hores) Edicions  

 21 (presencials + 9 treball autònom)  1  
Calendari en què es farà  

Edició Dates Horari Lloc 

1 

27/01/2016      
03/02/2016 
10/02/2016 
24/02/2016 
02/03/2016 
09/03/2016 
01/06/2016 

17.00 – 20.00 h. 

 
 
Aula 2.1 Centre de Formació i Qualitat. 
Campus Tarongers. C/ Serpis, 29 

Destinataris: Ne / Destinataris: perfil professional 

30 
Preferentment adreçada a professorat d’educació secundària (qualsevol 
especialitat) 

Professorat responsable de l’acció formativa 

Nom 
Elia Llorens Castillo. Orientadora educativa de secundària. Formadora de 
mediació en l’àmbit escolar. 

Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS: 
- Sensibilitzar els professors de la importància de la cultura del diàleg per a la resolució 

de conflictes als centres. 

- Aprendre a dur a terme una sessió de mediació i aprendre a formar els alumnes que 

desitgen ser mediadors.  

- Coordinar les sessions de mediació a l’institut i fer el seguiment de l’equip de mediació 

del centre.  

- Facilitar materials i recursos. 

CONTINGUTS: 

 Convivència, igualtat i seguretat en l’àmbit escolar 

 El conflicte 

 La comunicació 

 La mediació de conflictes 

 Experimentar la mediació i l’avaluació 

 Engegar el servei de mediació. Coordinació i seguiment. 

 Compartir experiències 
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Competències que es desenvoluparan  

1 Aprendre a detectar possibles problemes o conflictes en el context escolar. 
2 Desenvolupar les habilitats socials i comunicatives necessàries com a mediador/a. 
3 Ser capaç de transmetre a la comunitat educativa els beneficis de la mediació escolar. 
4 Desenvolupar el treball en equip i ser capaç de coordinar les sessions de mediació. 
5 Ser capaç de fer de mediador i d’ensenyar els alumnes com fer-ho. 

Criteris i procediments d’avaluació de l’activitat) 

Assistència al taller (mínim un 85% de les sessions). 
Participació activa en el taller. 
Una tasca en línia de cada sessió . 
Una breu memòria final que recopile les tasques juntament amb una reflexió personal. 
(Breu qüestionari anònim de valoració del taller). 
 
 

València,    novembre    2015 
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