
 

TROBADES DE CENTRES MEDIADORS. CURS 2013-14. 

 

VII Trobada d’alumnat mediador a Sant Cugat del Vallès 
 

 
 
Trobada d’alumnat mediador el passat 7 de maig per treballar el respecte. El 
CRP de Sant Cugat publica un vídeo amb les fotografies de la jornada i el 
programa. Més informació als webs de l’Institut l’Estatut, l’Institut Duc de 
Montblanc, l’Institut Palau Ausit i l’Institut Castellbisbal. 
 

Seminari de convivència i mediació escolar / CRP Vallès Occidental IV 

 

VII Trobada de centres mediadors del Baix Llobregat 
 

 
 
Al voltant de 250 alumnes mediadors de 12 centres del Baix Llobregat es van 
reunir el passat 7 de maig a Cornellà fent èmfasi en els jocs cooperatius. Més 
informació en el web del centre Ateneu Instructiu i l’institut Joan Oró. 

 
Xarxa de centres mediadors del Baix Llobregat 

 
 

VII Trobada d’alumnat mediador a Terrassa 

 
 
El passat 7 de maig es van reunir una trentena de joves de l’Institut Montserrat 
Roig i de l’Escola Joaquima de Vedruna per intercanviar experiències dels 
projectes de mediació escolar fent èmfasi en la cultura de la pau. 

 
Terrassa Digital 

 
 
 
 

http://www.xtec.cat/crp-santcugat/jornadamediacio1314.htm
http://insestatut.cat/index/index.php/activitats/altres-activitats/276-jornada-alumnat-mediador-2014
http://www.ducdemontblanc.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=257:trobada-dalumnat-mediador-2014&catid=2:general&Itemid=16
http://www.ducdemontblanc.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=257:trobada-dalumnat-mediador-2014&catid=2:general&Itemid=16
http://www.iespalauausit.com/index.php?r=news/view&id=126
http://agora.xtec.cat/iescastellbisbal/intranet/
http://www.ateneuinstructiu.com/noticies.php?id=109
https://sites.google.com/a/xtec.cat/joanoromartorell/noticies/noticies-llista/viitrobadadecentresmediadorsdelbaixllobregat
http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/16326/trobada/mediadors/mediadores/escolars/intercanviar/experiencies.html#.U6qgVKLJQ8p


 
 

VI Trobada d’equips mediadors dels instituts de Sabadell 
 

 
 
Sisena trobada d’equips de mediació dels instituts de Sabadell el passat 7 de 
maig. Accés a fotos, notícies de premsa i enllaç a Info K. Més informació: Ràdio 
Sabadell. 

CRP Vallès Occidental 
 
 

V Trobada de mediadors de Vilanova i la Geltrú 
 

 
 
L’Institut Lluch i Rafecas va reunir el passat mes d’abril una trentena d’alumnes 
de l’equip de mediació del centre en la xerrada d’un ex-alumne del centre que 
va explicar la seva experiència dins de l’equip del servei de mediació de 
l’institut. 

 
Eix Diari. Diari Independent del Garraf, Alt i Baix Penedès 

 
 

V Trobada per a la convivència de l’Anoia 
 

 
 
La trobada de joves per a la convivència, realitzada el passat 22 de maig, va 
tenir com a eix Conviure amb l’entorn: què podem fer per millorar-lo, a través 
del reciclatge. Més informació al web de l’Institut Pere Vives.   

 
Institut Pere Vives 

 
 
 
 
 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/crp-sabadell/dinamitzacio/jornades-de-mediacio
http://www.tv3.cat/videos/5080771/Info-K--15052014
http://www.radiosabadell.fm/Noticies/Parlant-la-gent-s-enten-un-bon-lema-per-a-la-vuitantena-d-alumnes-d-instituts-de-Sabadell-que-fan-de-mediadors
http://www.radiosabadell.fm/Noticies/Parlant-la-gent-s-enten-un-bon-lema-per-a-la-vuitantena-d-alumnes-d-instituts-de-Sabadell-que-fan-de-mediadors
http://www.eixdiari.cat/societat/doc/47798/cinquena-trobada-de-mediadors-a-linstitut-lluch-i-rafecas.html
http://www.institutperevives.cat/index.php?apartat=102&noticia=92&categoria=1


 

 

IV Trobada d’alumnat mediador de Barcelona 
 

 
 
Trobada el passat 14 de maig de l’alumnat mediador per treballar les emocions 
a partir dels contes. Es va reunir l’alumnat mediador de 21 instituts de 
Barcelona i, com a novetat,  van participar 2 centres d’educació primària. Més 
informació als webs de l’Institut l’Alzina i l’Institut La Guineueta.  

 
Xarxa de centres de secundària / Consorci d’Educació de Barcelona 

 
 

III Trobada de centres mediadors a l’Hospitalet de Llobregat 
 

 
 
 
El passat 29 d’abril es va reunir al Parc de Can Boixeres i l’Auditori Barradas 
l’alumnat mediador de 13 centres de secundària per intercanviar experiències i 
organitzar jocs cooperatius. Accés al vídeo. 

 
Seminari Xarxa de centres per a la convivència / CRP L’Hospitalet de Llobregat 

 
 

II Fòrum Local d’Educació i Convivència   
 

 
 
El II Fòrum Local d’Educació i Convivència va reunir els dies 6 i 7 de maig prop 
de 10 centres de secundària de la Xarxa d’educadors i alumnes per a la 
convivència per donar a conèixer el seu treball sobre diversitat cultural i els 
estereotips i els prejudicis que l'acompanyen. 

 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

http://www.edubcn.cat/ca/noticies/detall?45817#.U3nUD6LJQ8o
http://www.alzina.cat/jornada-dalumnat-mediador/
http://ieslaguineueta.xtec.cat/?p=1744
https://sites.google.com/a/xtec.cat/crp-hospitalet/destacats/iiitrobadadecentresmediadorsdel%E2%80%99hospitaletdellobregat
https://sites.google.com/a/xtec.cat/crp-hospitalet/destacats/videodelaiiitrobadadecentresmediadorsdelhospitaletdellobregat
http://www.santboisalutmental.cat/DetallNoticia/_XXJSNVFpmOA2rUdBuoLLTqVXL2ddDSpUSFQetii_0zU
http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/2EBE519FB30ADDE6C1257B8900396364?OpenDocument&Clau=PConvivenciaII&Idioma=ca&Seu=N
http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/2EBE519FB30ADDE6C1257B8900396364?OpenDocument&Clau=PConvivenciaII&Idioma=ca&Seu=N


 

 

Jornada de mediació escolar a Santa Coloma de Gramenet 
 

 
 
El passat 14 de març es va realitzar una trobada d’alumnat mediador de 
centres educatius de Santa Coloma de Gramenet amb l’organització de 
diversos tallers i una valoració final. 

 
Joves en xarxa 

Jornada de Convivència de l’Alt Camp 
 

 
 
La jornada, realitzada el passat 2 d’abril, va reunir alumnes i professors de 7 
instituts de l’Alt Camp i va consistir en un recorregut per Valls on es va fer 
participar als seus ciutadans.  

 
El Portal Nou. Periòdic de Valls, l’Alt Camp i la Conca 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.jovesenxarxa.com/?p=1035
http://elportalnou.blogspot.com.es/2014/04/valls-acull-aquest-dimecres-una-jornada.html
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