TROBADES DE CENTRES MEDIADORS. CURS 2017-2018.
"Convivència per terra, mar i aire"
Aquest és el fil conductor d’enguany de la Trobada d’Alumnat Mediador
celebrada a les Cotxeres de Sants.

Uns 430 alumnes de secundària i una cinquantena de docents de 24 centres de la ciutat de
Barcelona van participar en la jornada organitzada pel Consorci d'Educació de Barcelona
(CEB) juntament amb el professorat dels centres educatius que participen en el Seminari de
Mediació.
Aquesta trobada s'emmarca dins el Projecte de Convivència i s’hi reflexiona al voltant de les
etiquetes, els prejudicis i els estereotips. L'alumnat mediador, a part de contribuir a detectar
situacions d'assetjament, promou espais de diàleg i escolta, propis de la mediació, que
faciliten la resolució positiva dels conflictes entre iguals dins els centres educatius,
aconseguint que els nois i les noies se sentin part de la solució i en siguin més
responsables.
La trobada va comptar amb l'acollida de l'alumnat dels instituts Les Corts i Consell de Cent.
Així mateix, l’alumnat de l'Institut Salvador Espriu es va encarregar de la conducció de la
trobada, on es va poder veure un vídeo amb diferents escenes de convivència, i es van
desenvolupar tres tallers en què, a través dels elements terra, mar i aire, es va treballar en
aspectes relacionats amb la mediació i la convivència. Els lemes dels tallers van ser "Obrim
els murs" (terra), "Un mar d'emocions" (mar) i "Donem-nos aire" (aire).
Els centres educatius participants a la trobada anual són l’escola Pia - Luz Casanova,
l’institut Front Marítim, l’institut Les Corts, l’institut Doctor Puigvert, l’escola Santa AnnaEixample, l’institut L'Alzina, l’institut Joan Brossa. l’institut Montjuïc, l’institut Moisès Broggi,
l’escola Maristes - Les Corts, l’institut Milà i Fontanals, l’escola Jesús i Maria, l’escola
Ramon Llull, l’institut La Guineueta, l’institut-Escola Trinitat Nova, l’institut Consell de Cent,
l’escola Sagrado Corazón, l’escola La Salle Comtal, l’escola Virolai, l’institut Salvador
Espriu, l’institut Vall d'Hebron, l’institut Vila de Gràcia, l’institut Carrasco i Formiguera i
l’institut Pau Claris.
Més informació:
Consorci d’Educació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Ajuntament de Barcelona.
Escola Pia Luz Casanova
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XI Trobada d’alumnes mediadors i mediadores del Baix Llobregat
Enguany la jornada ha tingut com a eix vertebrador la violència de
gènere i ha estat conduïda per l’alumnat mediador de la zona que
durant aquest curs ha cursat l’optativa de Mediació.

El passat 9 de maig, els centres educatius amb projecte de mediació del Baix Llobregat van
organitzar aquesta jornada al Parc de la Infanta i l’Auditori del Citilab de Cornellà de
Llobregat.
Un total de deu alumnes de 3r. d’Educació Secundària Obligatòria han pogut ser
protagonistes de la Jornada, dinamitzant jocs cooperatius, reflexionant conjuntament i
debatent les diferents maneres pacífiques de gestionar els conflictes.

Més informació:
Escola Verge de la Salut
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VI Trobada Xarxa centres mediadors de Secundària de L’Hospitalet

La jornada s’ha celebrat al Parc de Can Boixeres de L’Hospitalet de
Llobregat el 3 de maig de 2018 i hi han participat 13 centres de Secundària
i 225 nois i noies.
Enguany, la jornada ha tingut com a invitat l’alumnat de l’institut El Vinyet de Sitges i s’ha
comptat amb la col·laboració de l’equip de Mediació Comunitari de l’Ajuntament de
L’Hospitalet.
Després de gaudir de diferents jocs i reflexionar en grups sobre la tasca de mediació, el Sr.
Óscar Negredo, del Servei de Mediació Comunitària de l’Ajuntament de L’Hospitalet, ha
dinamitzat l’exposició de les reflexions i el lliurament de Diplomes, a càrrec de la Sra.
Manuela Rubio, inspectora del Departament d’Ensenyament.

Més informació:
Enllaç al vídeo de la jornada
Servei Educatiu de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat
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X Trobada equips de Mediació dels Instituts de la ciutat de Sabadell
Enguany els instituts de Sabadell que compten amb equip de mediació
celebren el desè aniversari de la proposta.

En aquestes trobades anuals es posa en comú la feina feta, s’expliciten els objectius
treballats i es comparteixen les experiències, tant en els seus aspectes positius com en els
negatius, referents a les dificultats que comporta el treball en equip.
Aquesta desena trobada té un significat molt especial i s’hi ha destacat la participació dels
instituts que han treballat sempre per millorar la convivència. A més, a les ponències s’ha
remarcat que el treball de mediació és una actuació silenciosa amb efectes positius en el dia
a dia d'un institut i suposa una aportació a la cultura del diàleg, el consens i la pau.
Instituts participants: INS Agustí Serra, INS Arraona, INS Castellar, INS Escola Industrial,
INS Ferran Casablancas, INS Joan Oliver, INS Jonqueres, INS La Serra, INS Pau Vila, INS
Ribot i Serra, INS Sabadell, INS Salas i Xandri i INS Vallès.

Més informació:
Fotos de la Jornada
Eines de mediació
CRP Sabadell – Sant Quirze
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Intercanvi d’experiències de mediació
Trobada de mediadors i mediadores de diferents instituts de la comarca de l’Alt
Empordà per compartir experiències i conèixer les dinàmiques de la mediació
als diferents centres.

L’institut de Vilafant, l’institut Cendrassos i l’institut Monturiol van realitzar tot un seguit d’activitats,
entre les quals hi ha la visita a l’institut Monturiol com a amfitrió d’aquesta trobada. També es van
realitzar activitats de dinàmica de grups i d’intercanvi d’experiències, una posada en comú dels
treballs en grup i la cloenda amb la realització en treball cooperatiu d’un mural representatiu de la
Trobada de Mediació 2018.

Més informació:
Vídeo de la jornada d’intercanvi
Institut Cendrassos
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