
HORARI: 
9.30   
LLIURAMENT MATERIAL I FORMACIÓ 
GRUPS 
ACTIVITAT DE PRESENTACIÓ 
 
10.15  
PRIMER TALLER 
 
11.15   
ESMORZAR 
 
12.00  
SEGON TALLER 
 
13.00  
ENGANXADA CASELLES 
 
13.15 
LLIURAMENT DIPLOMES I CLOENDA 

Dinàmica:  
Feta l’activitat de presentació que ha de 
servir per trencar el gel, cada participant 
d’acord amb la seva documentació  
tindrà assignat el taller que ha d’anar a 
les 10,15 h i el taller que ha de fer a les 
12,00 h. 
 
A les 13,00 h a l’aula magna enganxa-
rem les caselles del joc al plafó. 
 
Posteriorment es farà el lliurament de 
diplomes, la valoració de la trobada i la 
cloenda. 

TALLERS 
Iguals/ Diferents                               

 IES de Castellbisbal 
En aquest taller participareu en activitats 

perquè ens coneguem millor i comprovem si 
hi ha més semblances entre  

nosaltres (tot i ser de diferents pobles, IES, 
cursos...) o són més grans les  

diferències.  
 

La Confiança                                           
IES  La Ferreria 

Fem un cercle; retrobem les mans; camp de 
mines; les estàtues. 

A partir de diferents jocs,  podreu sentir com 
la CONFIANÇA ens apropa més als altres i, 

per tant, ens permet establir  
lligams de solidaritat amb aquells que ens 

envolten.  
 

Quina Cara!                                                  
IES la Ribera  

El rostre, la veu, les mans, el gestos ... tot el 
cos comunica. El llenguatge corporal és 

pràcticament universal - especialment quan 
tractem de comunicar  

emocions - i molt més important del que 
som conscients.  

 
El paper del mediador             

IES Ramon Casas i Carbó  
Dinàmiques de grup( en parelles) on es tre-

balla el rol del mediador: rebuda de les 
parts, escolta activa, sintonia,  

empatia, neutralitat...  
 

 
 

Risoteràpia                                              
IES Can Mas 

farem cinc cèntims de les referències que 
es fan a la rialla en les diferents cultures, a 

continuació farem uns exercicis de relaxació 
per continuar amb exercicis comunicatius 
per  crear complicitat entre els alumnes. 

Acabarem practicant  
diferents tècniques  

 
La rumorologia  

o la clínica del rumor                       
IES Duc de Montblanc 

A partir del visionat d'imatges en un temps 
limitat, treballarem la percepció esbiaixada 

que podem arribar a tenir de la realitat.  
 

Els nombres                                                
IES l’Estatut 

Es treballen els cins pensaments (causal, 
alternatiu, conseqüencial, de perspectiva i 
de mitjans-fi) a partir de la dramatització 

d’un còmic. Quin problema hi ha.  
 

Autoafirmació                      
IES Angeleta Ferrer i Sensat 

Crearem una situació per analitzar els senti-
ments que afloren quan tenim un conflicte. 
inhibició, agressió, asserció. Farem la ma-
teixa pràctica amb una resposta assertiva. 

 
Relaxa’t                                                      

IES La Serreta 
La Tranquilitat ajuda a dialogar. 

Per pensar amb més calma relaxa’t  
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Participen els serveis de mediació 
escolar de: 

 
Castellbisbal:  

IES Castellbisbal  
 

Montcada: 
IES La Ferreria 
IES La Ribera 

 
Palau-solità i Plegamans: 
IES Ramon Casas i Carbó 

 
Ripollet: 

IES Can Mas 
IES Palau Ausit 

 
Rubí:  

IES Duc de Montblanc 
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 
 
 
 

Punt de vista                        
IES Angeleta Ferrer i Sensat 

Crearem una situació per  examinar com en 
un conflicte hi ha com a mínim dos punts de 

vista. Això requerirà ser  
capaços d’adoptar la perspectiva de l’altre i 

empatitzar.  
 

Jocs Cooperatius                                    
IES Arnau Cadell 

Són jocs que tenen objectius compatibles 
per a tots els jugadors i en els que la inter-
relació que s’estableix entre els participants 
no és d’oposició, sinó que les accions d’un 

jugador tendeixen a  
afavorir les dels seus companys, en lloc de 

perjudicar-les.  
 

Negociació                              
IES Joaquima Pla Farreres 

Arribem a un acord perquè tots  
sortim guanyant?  

 
Emociona’t                                     

IES Leonardo da Vinci 
Un joc per ajudar a reconèixer les emocions 
tant amb nosaltres com als altres, joc tipus 

pel·lícules  primer  sense paraules i desprès 
només amb sorolls. 

 
Respecte i intimitat                        

IES Leonardo da Vinci 
Crear situacions escèniques tenint en 

compte quatre  paràmetres (vestimenta, 
lloc, acció i relació.) que s’han adjudicat per 

sort. Reflexionar com la intimitat i el  
respecte poden veures influenciats per 

aquests aspectes.  

ORGANITZA: 
Seminari de Mediació Escolar (SGFiDPD) 

i 
Serveis Educatius de: 

Vallès Occidental III Rubí—Castellbisbal  
Vallès Occidental IV Sant Cugat del Vallès 
Vallès Occidental VI Montcada—Ripollet  i 
Vallès Occidental VIII Castellar del Vallès 


