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1.

CIRCULAR 2017XXXX: Prog. Mediación entre Iguais
Consentimento Familias

Dentro do Plan de Convivencia do Centro sitúase o “Programa de Mediación entre Iguais”, co que pretendemos
que o alumnado sexa capaz de resolver os seus propios conflitos, durante as súas interaccións no patio, corredores,
etc.
O/A seu/súa fillo/a, presentouse voluntario/a como mediador/a no citado “Programa de Mediación entre
iguais” e para poder desenvolver as funcións de mediador/a, recibirá unha formación específica da man da
Orientadora do centro, que lle axudará a desenvolver as competencias básicas do currículo: Social e cidadá, de
Autonomía e Iniciativa persoal e a Competencia para Aprender a Aprender, ademais de estratexias e habilidades
básicas sobre a xestión pacífica e positiva de conflitos.
Para que o/a alumno/a poida exercer esta función precisamos do consentimento das familias, cubrindo o formulario, que figura a continuación, o cal deberá entregar o/a seu/súa fillo/a ao titor/a.
Podedes seguir toda a información do programa dende: http://convivencia.ceipdelaredo.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------CONSENTIMENTO PARA EXERCER DE MEDIADOR DO/A MEU/MIÑA FILLO/A
NO PROGRAMA“MEDIACIÓN ENTRE IGUAIS”
Don/a: ________________________________________________________, pai/nai, titor/a
legal do alumno/a , ______________________________________________________, dou o meu consentimento para que
o/a meu/miña fillo/a participe como Mediador/a no Programa “Mediación entre Iguais” durante o presente curso.
Data: ____________________________
Asinado:
(Pai, nai, titor/a legal)
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