
Participen els serveis de mediació 
escolar de: 

 
Castellbisbal:  

IES Castellbisbal  
 

Ripollet: 
IES Can Mas 

 
Rubí:  

IES Duc de Montblanc 
IES J. V. Foix 
IES L’estatut 

IES La Serreta 
 

Sant Cugat del Vallès: 
IES Angeleta Ferrer i Sensat 

IES Arnau Cadell 
IES Joaquima Pla i Farreras 

IES Leonardo da Vinci 
 

 
Grup de teatre Brou d’art 

+ 
Equip de Convivència ICE-UAB 

 
 

HORARI: 
10.00   
LLIURAMENT MATERIAL I FORMACIÓ GRUPS 

10.15  
PRESENTACIÓ I INSTRUCCIONS DE LA TROBADA 

10.30   
REPRESENTACIÓ MEDIACIÓ 1 

10.45   
TREBALL EN GRUP 

11.15   
LLIURAMENT PROPOSTES ALS ACTORS 

11.20  
ESMORZAR I PRESENTACIÓ PÒSTERS 

11.50  
REPRESENTACIO MEDIACIÓ 2 

12.15  
TREBALL EN GRUP 

12.45  
RECOLLIDA VALORACIONS  

13.00  
CLOENDA I LLIURAMENT DIPLOMES 

Dinàmica:  
Buscar els companys que tinguin el mateix codi  
per seure junts. Seran el teu grup de treball. 
Visionar la representació d’una mediació       
buscant els paranys i omissions que han introduït 
en cada apartat els actors.  
Treballar amb el grup seguint el guió i fer arribar 
als actors les vostres propostes per arreglar els 
paranys o omissions de l’apartat que us ha tocat. 
Esmorzar tot passejant per on hi ha els pòsters. 
Tornar al teatre per visionar de nou la  
representació. 
Treball en grup per comentar i valorar amb els  
vostres companys la trobada seguin el guió annex. 
Fer arribar les vostres aportacions. 

GUIÓ PER VALORAR LA MEDIACIÓ PER APARTATS 
A — TROBEM-NOS 

Han saludat a les persones en conflicte?  
S’han presentat?  

Han explicat clarament i correctament les normes de la mediació?  
Han parlat de la confidencialitat? 

Han preguntat a les persones en conflicte si hi estaven d’acord?  
 

B — PARLEM-NE 
Han mostrat empatia? 

Han preguntat què ha passat? 
Han preguntat com se senten les persones en conflicte? 

Han escoltat activament parafrasejant i fent preguntes obertes? 
Han resumit la situació tenint en compte els sentiments i punts de vista 

de les dues persones? 
 

C — QUÈ TENIM ENTRE MANS? 
Han tingut en compte els interessos de les dues persones? 

Han demanat a cadascú que es posi al lloc de l’altra persona? 
Han demanat a les persones en conflicte que imaginin què pot  

passar si no es posen d’acord? 
Han treballat sobre el problema i sobre les relacions entre les persones 

en conflicte? 
 

D — FEM PROPOSTES 
Han explicat clarament com fer una “pluja d’idees”? 

Han ajudat a seleccionar les idees? 
Han pres partit? 

Han suggerit la combinació d’idees? 
Han convidat a valorar les opcions més interessants? 

 
E — POSEM-NOS D’ACORD PER CONTINUAR JUNTS 

Han deixat que les persones en conflicte decideixin per elles mateixes? 
Han preguntat si la decisió era equitativa per a tots? 

Han preguntat si creien que la podrien complir? 
Han ajudat a fer un pla d’acció concret? 
Han explicat a cadascú quin era l’acord? 

Han acordat una data per a la revisió de l’acord? 
Han encaixat les mans amb els participants en la mediació? 

Han demanat als participants que fessin una encaixada? 
 

GUIÓ TREBALL EN GRUP (grups de color) 
Roda de presentació. 

Nom, IES, experiència de mediació, formació,  
mediacions fetes etc. 

Escollir un moderador: 
Analitzar la mediació fent servir el guió de valoració.  

Penseu propostes per millorar el vostre apartat, com el 
corregiríeu. Escriviu les propostes 

El moderador fa arribar la proposta als actors. 
 

El teu grup farà propostes per l’apartat  
de la vostra lletra  



RESUM DE L’OBRA 
 

El simulacre de mediació que expliquen és el 
següent: dos companys, l’Albert i la Maria, són 
amics des de petits i ara ha sorgit un problema 
entre ells. El problema és que al noi li agrada la 
noia, vol alguna cosa més que ser amic d’ella, 
però no sap com dir-li-ho, n’està  molt enamorat 
però té por de perdre l’amistat de la noia, i ella 
no sent el mateix per ell.  
L’Edu, l’Ivan i el James, companys de l’equip 
de futbol de l’Albert, parlen amb ell i el renyen 
perquè darrerament juga molt malament i està 
poc concentrat. L’Albert els explica el que li 
passa: que està enamorat de la Maria. 
Els companys d’equip, comencen a explicar 
que són una parella, L’Ivan li explica a una ami-
ga (Lucia) i aquesta ho explica a una altra ami-
ga (Laura). Aquesta conversa la sent la seva 
mare (mare de la Laura), que preocupada, la hi 
explica a la mare de la Maria. 
La mare de la Maria parla amb la seva filla  
renyant-la i interrogant-la.  
La Maria, pensant que l’Albert va explicant que 
són nuvis, s’enfada amb ell i li comença a fer 
males passades, posant-li una xuleta, parlant 
malament d’ell als companys, etc. 
L’Albert, molt enfadat pel tema de la xuleta, va 
a parlar amb la Maria per demanar-li explicaci-
ons i ella l’insulta, li dóna una empenta que 
l’altre retorna i finalment la Maria li dóna una 
puntada de peu. Aquesta baralla la veu la Cap 
d’estudis i s’interessa pel que passa. Els diu 
que els  posarà una falta greu a cada un  i que 
informarà la seva tutora i les seves famílies. 
Paral·lelament una amiga de tots dos i també la 
seva tutora, parlen amb ells per mirar de 
convènce’ls de fer una mediació. L’Albert i la 
Maria hi accedeixen a fer la mediació.  
 

 
 
En la mediació s’aclareix el que ha passat i par-
len dels sentiments de cadascun d’ells. L’Albert 
explica el seu enamorament de la Maria, però 
també diu que prefereix ser el seu amic, abans 
que perdre-la. La Maria parla de la ràbia que ha 
sentit cap a l’Albert i la ràbia cap a ella mateixa 
per no haver estat capaç de parlar de les coses 
amb el seu amic i creure el que li deien sense 
confirmar-ho. Explica que no està enamorada 
de l’Albert, però que vol continuar sent-hi amiga 
perquè com a amic se l’estima molt. També 
parlen de la ràbia que té l’Albert perquè els 
seus amics han anat explicant mentides. 
L’Albert veu que això s’ha d’aclarir, perquè pot-
ser els seus amics van entendre malament el 
que els va explicar, tot i que això no és excusa 
per anar-ho explicant a tothom. La Maria parla 
de la ràbia que li ha fet que la seva mare la  
interrogués per una cosa que no era veritat,  
però que ho podia ser. 
Finalment a l’acord que arriben és que, tot i que 
són conscients que la seva amistat ha estat 
bombardejada pels fets que han passat i que 
han sentit ràbia i desconcert, volen provar de 
refer la seva amistat i si veuen que no ho acon-
segueixen, almenys miraran de ser bons com-
panys. També acorden que l’Albert parlarà amb 
els seus amics i la Maria amb la seva mare per 
aclarir els malentesos. 
 
Finalment es donen la mà i es miren de manera 
molt tendra.  

Teatre Municipal de Rubí 
“La Sala” 

 

7 de maig de 2008 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 
Serveis Territorials al Vallès Occidental  

Trobada 

d’alumnat 

mediador 
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ORGANITZA: 
Seminari de Mediació Escolar (SGFiDPD) 

i 
Serveis Educatius de: 

Ext. CRP Ripollet, Vallès Occidental III Rubí—Castellbisbal 
Vallès Occidental IV Sant Cugat del Vallès 


