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relacións entre todos os membros da nosa 
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preventivas destinadas ao coñecemento dos 
dereitos e deberes de todos e das normas precisas 
para unha convivencia respectuosa e pacífica. 
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1. XUSTIFICACIÓN 

O conflito é unha oportunidade de mellora e escola de democracia, posto que a 

contraposición de ideas e o afrontamento dos problemas pola vía do diálogo, constitúen 

ferramentas de construción da aprendizaxe que fomentan o espírito crítico. 

Os conflitos existen sempre, forman parte da nosa vida polo tanto non se trata de evitalos, 

senón de entendelos e comprendelos para poder transformalos. Poden ser dos tipos: 

 Disputas entre o alumnado: 

 Enfrontamento 

 Conflito de relación 

 Conflito de valores, preferencias. 

 Conflito profesores –alumnado ƒ  

 Conflito entre profesores. 

 Conflito entre profesores e pais/nais. 

A calidade de vida dunha persoa ben marcada en gran medida pola súa intelixencia 

emocional, considerada por Goleman como un conxunto de capacidades entre as que 

encontramos a motivación, a habilidade para superar as frustracións e controlar os impulsos, a 

capacidade de regular os estados de ánimo, de empatizar e confiar nos demais. 

Parte do alumnado deste centro presenta evidentes carencias de formación en habilidades 

sociais que, asociadas a problemas de rendemento escolar, provocan problemas de conduta con 

evidente falta de integración e comportamentos non axeitados. 

Estas habilidades serven, a súa vez, para mellorar as capacidades dos alumnos/as de facer a 

elección de estilos de vida, considerando tanto o benestar físico como o mental e social. 

Diariamente podemos ter momentos de desencontro con outras persoas nos que existan 

diferenzas de criterio, opinións ..., pero sempre tratamos de chegar a puntos de entendemento 

como clave da convivencia. 

As complicacións aparecen cando os problemas cotiás non chegan a solucionarse 

adecuadamente e vanse acumulando ata que en momentos puntuais de gran tensión saen á luz. 

Por iso faise necesario crear e/ou reforzar unha cultura favorable ao diálogo e ao 

entendemento e o alumnado debe dispoñer das estratexias necesarias para superar os problemas 

que puideran ter cos seus compañeiros/as e outros membros da comunidade educativa. 

Tamén se fai imprescindible a creación dunha serie de mecanismos e protocolos de 

actuación que poidan ser utilizados polo alumnado. 

A mediación escolar pode ser unha ferramenta eficaz para superar conflitos porque é un 

proceso de resolución pacífica de conflitos no que unha terceira persoa neutral (mediador/a) 

axuda ás partes en conflito a atopar unha solución que satisfaga a ámbalas partes. 

O feito de utilizar o diálogo como a base da busca de solucionar problemas e, aínda que a 

mediación non acabe nun acordo satisfactorio para ambas partes, o feito de sentarse e falar sobre 

as diferenzas existentes, pode considerarse xa un éxito que a medio ou largo prazo contribuirá a 

mellorar a convivencia e crear unha cultura de diálogo. 
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2. REFERENTES E MARCO LEGAL 

 Informe da Comisión Internacional sobre Educación para o século XXI (Comisión 

Jacques Delors) á UNESCO, que determina as aprendizaxes fundamentais ou piares 

do coñecemento, entre eles, aprender a convivir. 

 Carta de Recomendación 12 (2002), do Comité de Ministros do Consello de Europa 

aos estados que recolle a Educación para a Cidadanía Democrática como un 

obxectivo prioritario da política educativa e das súas reformas. Algúns dos contidos 

suxeridos son: resolver os conflitos de forma non violenta; argumentar en defensa 

dos puntos de vista propios; escoitar, comprender e interpretar os argumentos 

doutras persoas; recoñecer e aceptar as diferenzas; elixir, considerar alternativas e 

sometelas a un análise ético; asumir responsabilidades compartidas; establecer 

relacións construtivas, non agresivas cos demais e realizar un enfoque crítico da 

información, os modelos de pensamento e os conceptos filosóficos, relixiosos, 

sociais, políticos e culturais. 

 Lei 27/2005, de Fomento da Educación e da Cultura da Paz, que no artigo 2 

menciona: “O Goberno promoverá a inclusión, como contido curricular, de 

iniciativas de educación para a paz a escala local e nacional .. o Goberno 

promoverá a formación especializada de homes e mulleres en técnicas de resolución 

de conflitos, negociación e mediación”. 

 Lei Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral conta a Violencia de 

Xénero, no artigo 4 establece como principios de calidade do sistema educativo: “A 

eliminación dos obstáculos que dificultan a plena igualdade entre homes e mulleres 

e a formación para a prevención de conflitos e para a resolución pacífica dos 

mesmos”. 

 Lei Orgánica 2/2006, de Educación, recolle a competencia social e cidadá e 

considera principios do sistema educativo a educación para a prevención de 

conflitos e para a resolución pacífica dos mesmos, así como a non violencia en 

todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. É, tamén, unha finalidade 

explícita da educación e un obxectivo común en todas as etapas educativas: 

o Educación Infantil. Artigo 13.e: “Relacionarse cos demais e adquirir 

progresivamente pautas elementais de convivencia e relación social, así 

como exercitarse na resolución pacífica de conflitos”. 

o Educación Primaria. Artigo 17.c: “Adquirir habilidades para a prevención e 

para a resolución pacífica de conflitos, que lles permitan desenvolverse con 

autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos 

que se relacionan”. 

o O Artigo 132 recolle entre as competencias do director/a: Favorecer a 

convivencia no centro educativo, garantir a mediación na resolución de 

conflitos e impoñer medidas disciplinarias que correspondan ao alumnado, 

en cumprimento da normativa vixente” 

 Lei 4/2011, de de convivencia e participación da comunidade educativa, no seu 

artigo 10.1 expresa: “O proxecto educativo de cada centro docente incluirá un plan 

de convivencia que recolla e desenvolva os fins e principios establecidos no artigo 3 

desta lei e os regulados nas Leis Orgánicas sobre a materia. Dito plan integrará o 

principio de igualdade entre mulleres e homes e establecerá, sobre a base dun 

diagnóstico previo, as necesidades, obxectivos, directrices básicas de convivencia e 
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actuacións, incluíndo a mediación na xestión dos conflitos, e conterá actuacións 

preventivas, reeducadoras e correctoras”. 

 Decreto 8/2015, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, recolle no artigo 26: ”A 

mediación é unha estratexia de intervención imparcial para a resolución de conflitos 

en que unha terceira persoa axuda ás partes implicadas a alcanzar un acordo 

satisfactorio para ambas as dúas”. 

Neste contexto xurdiu o observatorio nacional de convivencia e os observatorios 

autonómicos e deséñanse plans integrais de mellora de convivencia. 

Os plans de convivencia forman parte dos plans dos centros e dos seus proxectos 

educativos. Estes plans brindan a oportunidade para reflexionar e cuestionar o modo de entender 

a convivencia e as medidas a desenvolver, intentando implantar innovacións no campo da 

resolución de conflitos. 
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3. CARACTERÍSTICAS 

11..  ACCESO Á MEDIACIÓN 

 Por iniciativa directa dos protagonistas. 

 Enviados por participantes secundarios. 

 Por iniciativa das persoas mediadoras. 

 Designados pola coordinadora do servizo de mediación, xefatura de estudos ou 

dirección. 

 

22..  VOLUNTARIEDADE 

A mediación escolar será voluntaria para o alumnado. En ningún momento será 

empregada coma un castigo a cumprir. Serán os alumnos/as os solicitantes, que terán o 

protagonismo pois o acordo depende exclusivamente da vontade das partes. 

O carácter voluntario esténdese aos mediadores/as, que poderán rexeitar unha mediación 

escolar si as condicións da mesmo non lles parecesen as axeitadas ou puidesen verse 

implicados dalgún xeito nun certo favoritismo cara algunha das partes en conflito. 

 

33..  CONFIDENCIALIDADE 

Todo o que se diga nunha mediación escolar será segredo. Este aspecto ten que estar moi 

presente para os mediadores. Non cumprir este requisito podería supor o fracaso de todo o 

proxecto. 

Os documentos que se cumprimenten en cada mediación escolar serán arquivados e 

mantidos en segredo atendendo a este principio. 

 

44..  TOMA DE DECISIÓNS LIBRE E RESPONSABLE 

Os protagonistas en conflito toman as súas decisións libre e responsablemente, sen 

coaccións, creándose un entorno pacífico no que poder educar. 

 

55..  FUNCIÓNS DOS MEDIADORES/AS 

 Acollen ás persoas en conflito. 

 Escoitan activamente e centran o proceso de mediación. 

 Promoven a comprensión mutua para o achegamento a un acordo. 

 Non xulgan, non sancionan, non aconsellan, non dan solucións, non impoñen o 

acordo. 

 Multiparcialidade: o mediador/a preocúpase por igual dos intereses da cada un dos 

protagonistas do conflito. 

 Velar para que o acordo sexa equitativo. 

 Manter a confidencialidade, excepto en situacións de faltas moi graves. 

 

66..  INTERVENCIÓN DE MEDIADORES/AS 

 En cada mediación intervirán un máximo de dúas persoas e serán elixidos dentro da 

listaxe de mediadores/as dispoñibles. 

 Propor a solución a un conflito é o maior erro que pode cometer un mediador/a, xa 

que pasa a actuar coma experto colocando automaticamente aos participantes na 

mediación nun plano de inferioridade. 

 Si observan abusos ou un mal uso da mediación, os mediadores/as, que tamén 
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participan no proceso libremente, poden decidir retirarse sen concluír. 

 Interveñen cando detectan que algún aspecto do pacto tense que analizar máis a 

fondo, como sempre facendo preguntas que poñan en valor as previsións, recursos e 

capacidades das persoas á hora de levar á práctica as súas propostas. 

 Entre a solicitude de mediación e o proceso de mediación procurarase que transcorra 

o menor tempo posible. 

 

77..  ACORDOS 

Hai un bo acordo: 

 Cando se promoven cambios positivos. 

 Cando os protagonistas do conflito pactan de maneira participativa e libre. 

 Cando os compromisos adóptanse de mutuo acordo e por consenso. 

 Cando as propostas de cambio son equitativas. 

 Cando as decisións concrétanse nun plan de acción detallado. 

 Cando se establece un seguimento ou revisión da implementación e funcionamento 

dos pactos. 

 

88..  COORDINACIÓN DO SERVIZO DE MEDIACIÓN 

O coordinador/a do Equipo de Mediación sairá entre as persoas mediadoras. É 

imprescindible que sexa un mestre/a. 

A súa función principal é ser a referencia visible da rede de mediadores/as. Centraliza as 

solicitudes de mediación que cheguen oralmente ou por escrito e adxudica día, hora e 

mediadores/as para o encontro. Da apoio aos mediadores/as e recompila as memorias de 

mediación. Si o considera oportuno convoca reunións da rede de mediadores/as, distribúe 

información, … 

 

99..  ENCAIXE DA MEDIACIÓN NA XESTIÓN DA CONVIVENCIA 

 É un proceso informal, en tanto non ten procedementos rigorosamente establecidos, 

pero si é un proceso estruturado pois ten secuencias ou fases flexibles, recursos e 

técnicas específicas. 

 Como negociación asistida, é cooperativa, pois as partes deben cooperar na 

resolución do conflito, e fomenta actitudes dialogantes na comunidade educativa. 

 Defende os dereitos e deberes de todas as persoas. 

 Promove unha saída positiva aos conflitos, reduce a violencia nos mesmos, aumenta 

a capacidade de resolución non violenta e mellora a convivencia. 

 Supón unha maduración persoal, unha participación activa e responsable e axuda a 

recoñecer as necesidades das outras persoas. 

 Promove o compromiso activo no cultivo dunha cultura de paz e diálogo. 

 Funciona paralelamente cos sistemas normativos, reducindo o número de sancións e 

diminúe a intervención da xefatura de estudos e da dirección nos conflitos entre o 

alumnado. 

  



 PLAN DE MEDIACIÓN 2016/17 

 

CEIP Ponte dos Brozos 

 
8 

4. OBXECTIVOS 

 Crear no centro unha boa disposición cara a mediación escolar como unha ferramenta para 

a solución de conflitos:  

Unha das tarefas que deberá realizarse será a de coordinar en colaboración co Equipo 

Directivo e o Departamento de Orientación a transmisión dunha información adecuada e suficiente 

a todo o profesorado, co fin de que poidan dispoñer dun coñecemento apropiado do que é a 

mediación escolar que lles permita no só responder ás cuestións iniciais que o alumnado puidera 

formular senón tamén detectar aqueles conflitos que puidesen ser tratados mediante a mediación 

escolar. 

 Aplicar de maneira efectiva a mediación escolar naqueles conflitos susceptibles de ser 

tratados con esta ferramenta: 

Para isto tomaranse diversas medidas coma dotar dun espazo axeitado para realizar as 

mediacións, a creación duns documentos que permitan recoller os aspectos máis importantes, 

informar sobre a mediación ... 

 Unificar protocolos de actuación que poidan ser utilizados polos mediadores nas distintas 

mediacións que puideran xurdir:  

Inclúense todas as decisións  e actuacións que contribúan a clarificar a colaboración que debe 

existir entre o servizo de mediación escolar, a xefatura de estudos e o departamento de orientación. 

O protocolo de actuación que se deberá seguir favorecerá a homoxeneidade en todas e cada unha 

das mediacións,evitando agravios comparativos na resolución de conflitos por parte duns ou outros 

mediadores conseguindo así evitar preferencias por parte do alumnado sobre quén debe mediar no 

seu conflito. Fíxanse como canles válidos para solicitar unha mediación escolar os seguintes. 

 Os mestres-titores/as. Os alumnos/as poderán pedir unha mediación escolar aos seus 

titores, que fará de intermediario entre os mediadores e os alumnos/as nun principio. 

 Os mediadores. O alumnado poderá solicitar unha mediación escolar dirixíndose 

directamente aos mediadores do centro. 

 Formar a profesorado como mediadores escolares: 

O colexio dispón de 7 mestres/as voluntarios para exercer de mediadores. 

 Formar a alumnos/as como mediadores escolares:  

Resultará moi beneficioso a formación de mediadores alumnos/as. Para elo coordinarase co 

equipo directivo e o departamento de orientación a celebración da formación. 
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5. EXECUCIÓN DO PROXECTO 

Conforme se vai avanzando no seu afianzamento e a mediación escolar comeza a ser 

unha realidade coñecida polo alumnado, é o momento de iniciar as accións que permitan 

captar a aqueles alumnos/as que mostren actitudes para a mediación e estean interesados 

en participar no proxecto. 

Deberase deixar claro por parte de todos os implicados/as na creación do servizo, qué 

tipo de gratificacións terán (se as houber) aqueles alumnos/as que decidan tomar parte 

no proxecto. 

O procedemento para a incorporación de alumnado mediador ao servizo de mediación 

escolar queda aberto e deberá ser fixado polo equipo directivo, o departamento de 

orientación e os propios mediadores/as que, ao fin serán os encargados de formalos 
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6. PROTOCOLO DE MEDIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONFLITO 

GRAVE 
Condutas que prexudiquen gravemente a convivencia do centro 

NON GRAVE 
Equipo de Mediación, Xefatura de Estudos, Titor/a, Outros 

Equipo Directivo Equipo de Mediación 

Non mediable Mediable Non mediable 

Expediente Disciplinario Premediación 

Acordo 

Informe Equipo de Mediación 

Mediación 

Non acordo 

Seguimento RRI (Atenuante) 

CUMPRIMENTO INCUMPRIMENTO 

Arquivo RRI (Agravante) 

Titor/a Xefatura Estudos 

Equipo Docente RRI (NOF) 



 PLAN DE MEDIACIÓN 2016/17 

 

CEIP Ponte dos Brozos 

 
11 

 

7. ASPECTOS PRÁCTICOS 

1. EQUIPO DE MEDIACIÓN: 

 

 COORDINADORA:  

 Verónica Iglesias Fustes 

 

 MEDIADORES/AS: 

 Marta Guerra Ledo 

 Teresa P. Gantes Vila 

 Laura Rosato Carballido 

 David Lamas Rodríguez 

 Ángel M. Romero Roel 

 Begoña Cabeza López 

 

2. ESPAZO ONDE SE REALIZA A MEDIACIÓN:  

 Deberá ser un espazo tranquilo e acolledor. 

 Pav. I: Corredor 11 

 Pav. II: Aula 2119 

 Pav. III: Aula 3106 

 

3. HORARIO DE REUNIÓN:  

 Evitarase interferir nas actividades académicas. 

 Preferentemente no tempo de Recreo e Proxecto Lector. 

 

4. NÚMERO DE ENCONTROS PREVISTOS:  

 De 1 a 3 encontros. 

 

5. REPARACIÓN, RECONCILIACIÓN, RESOLUCIÓN 

Nun pacto de reparación acórdase arranxar os danos ocasionados cara unha das 

persoas en conflito, danos mutuos, a terceiras persoas ou ao entorno.  

Exemplo: restituír un obxecto desaparecido, substituír un material deteriorado, 

aportar recursos monetarios, traballo, ... 

Nun pacto de reconciliación acórdanse accións encamiñadas a curar feridas, 

restablecer vínculos e mellorar relacións. Exemplo: presentar e aceptar desculpas, 

realización de actos de boa fe, ofrecer explicacións, recoñecer erros, perdoar, 

cooperar, impedir hostilidades, ... 

Nun pacto de resolución establécense medidas de prevención de conflitos similares 

ao que se mediou., que inciden directamente no entorno. Exemplo: aumentar 

recursos, modificar normas, educar, ... 
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6. MEDIACIÓN INFORMAL 

En calquera momento os principios da mediación pódense aplicar para xestionar a 

maioría dos conflitos cotiáns. 

Hai momentos no desenvolvemento da actividade diaria do centro, na aula, no 

patio ..., nos que se producen situacións conflitivas onde os instrumentos de 

comunicación, consenso, comprensión do conflito ... permiten dar cunha solución 

pacífica de maneira espontánea. 

Cando nós mesmos participamos nun conflito, podemos enfocalo de maneira 

construtiva e traballar para conseguir unha solución de ganancia mutua baseada no 

respecto aos demais. 

Se somos espectadores dun conflito, en lugar de tomar parte por unha ou outra 

persoa, poderemos animalos a dialogar ou a solicitar unha mediación. 
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8. DISCIPLINA E MEDIACIÓN 

8.1. FUNDAMENTOS 

Disciplina e mediación non se poden confundir, son métodos baseados en principios e 

fundamentos  distintos. A mediación non pode verse como un mecanismo que posibilita a 

negociación das consecuencias das normas. Estas consecuencias non son negociables. 

A mediación non é parte da disciplina escolar (no sentido do código disciplinario). A 

solución baseada nos intereses alcánzase mediante a colaboración e ten que ser voluntaria. 

8.2. CRITERIOS PARA A RELACIÓN ENTRE DISCIPLINA E MEDIACIÓN 

O sistema disciplinario aplícase sempre que se rompe unha norma. A consecuencia dunha 

norma incumprida aplícase en todo caso. A mediación aplícase cando hai un conflito entre o 

alumnado ou con membros da comunidade educativa e queren solucionalo voluntariamente. E 

isto independentemente de si se cumpriu ou non unha norma na orixe ou no desenvolvemento do 

conflito. 

8.3. CASO PRÁCTICO DE MEDIACIÓN 

Un conflito entre dous alumnos/as que discuten polo modo de seleccionar aos xogadores 

dos equipos de fútbol. Grítanse, enfádanse e a partir de aquí non se falan. ¿Romperon unha 

norma? Non. Soamente cabe solucionar o seu conflito persoal, si eles queren, mediante a 

negociación ou mediación. 

Nesta mesma situación, a discusión acalórase, comeza unha pelexa, e péganse. Ata que 

alguén resulta ferido/a. Como é necesario facer cumprir unha norma importante para a 

convivencia, aplicamos o código disciplinario. Por outra parte, hai que considerar si o feito de 

aplicar a consecuencia da norma (sanción) supón a solución do conflito. Si non é así, como 

sucede habitualmente, cabe unha mediación si as persoas implicadas están dispostas a elo. 

A norma disciplinaria céntrase habitualmente en condutas concretas (como modo de evitar 

conflitos normalmente) e a mediación céntrase no conflito de fondo que teñen dúas persoas, 

moitas veces relacionado cunha conduta que viola unha norma e outras veces non. Unha cousa é 

o tema dun conflito e outra a conduta que un alumno/a ten en resposta a ese tema. 
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9. CONFLITOS OBXECTO DE MEDIACIÓN 

Non todos os conflitos son mediables: non pode mediarse un conflito se unha das partes 

está sufrindo violencia por parte da outra. Estes conflitos requiren outras intervencións. No caso 

de que un conflito desta índole chegase ao Equipo de Mediación, deberá derivarse aos órganos 

competentes previstos nas Normas de Organización e Funcionamento - RRI. 

A mediación non substitúe ao conxunto de normas recollidas nas Normas de Organización 

e Funcionamento - RRI e no Plan de Convivencia, pero si é un método construtivo para resolver 

conflitos. A posibilidade de recorrer á mediación na resolución pacífica de conflitos, formúlase 

coma un procedemento que se agrega ao tratamento dalgúns conflitos: 

 Como unha medida previa naqueles conflitos para os que as normas de convivencia 

do centro, por algún dos aspectos das mesmas, prevén algún tipo de sanción. 

 Como unha medida para a resolución naqueles conflitos nos que non se dea unha 

transgresión a ningunha norma de convivencia do centro, pero ofrécese a mediación 

como unha posibilidade de abordalos de forma pacífica e dialogada. 

 Como unha medida posterior, reparadora, en casos de disfuncións á convivencia que 

se abordan segundo o previsto na normativa, pero nos que máis aló das medidas que 

o centro adopte, ofrécese como unha oportunidade de reconstrución, de 

reconciliación e de resolución. 

9.1. CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 Rumores, insultos, alcumes, malentendidos, … 

 Disputas e pelexas. 

 Ameazas. 

 Situacións degradantes e inxustas. 

 Todas aquelas tipificadas como contrarias ás normas de convivencia especificadas 

nas Normas de Organización e Funcionamento –RRI. 

9.2. LÍMITES DA MEDIACIÓN 

Non é aconsellable mediar si: 

 Alguén asiste coaccionado. 

 En conflitos debidos a faltas graves ou delitos. 

 En conflitos que encerran problemas que requiren tratamento terapéutico. 

 O problema principal non é mediable. 

 Conflitos que merecen unha resposta xeneralizada. 

 Non hai colaboración. 

 As persoas aínda están moi afectadas para falar. 
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10. FASES DE MEDIACIÓN 

Non se trata de fases estáticas nin lineais. O proceso de mediación pode ir adiante e atrás 

tantas veces como sexa necesario. Unha fase requirirá un traballo minucioso nun conflito 

determinado, mentres que noutro necesitará menos atención. 

 

 OBXECTIVOS PROCEDEMENTO 

APERTURA 

Lograr que as partes en 

disputa acorden usar o 

proceso de resolución de 

conflitos. 

 Explicar brevemente o proceso e as regras 

básicas. 

 Discutir os beneficios. 

 Dar tempo para que as persoas podan 

serenarse. 

 Preguntar se están dispostos a inténtalo. 

FASE 1 

Axudar a dada un dos 

disputantes a definir o 

problema tal e como o ven. 

 Presentar as regras básicas e obter de cada 

disputante a aceptación de cada unha delas. 

 Indicar que nesta fase os disputantes débense 

dirixir aos mediadores (non deben falar entre 

eles). 

 Preguntar a cada un qué é o que ocorreu. 

 Repetir. 

 Preguntar cómo lle afectou o problema. 

 Repetir. 

 Clarificar algúns puntos. 

 Resumir as preocupacións de cada un deles. 

FASE 2 

Axudar a cada un dos 

disputantes entenda mellor ao 

outro. 

 Pedir que falen entre eles. 

 Facer que cada un repita o do outro. 

 ¿Tivo cada un dos disputantes unha 

experiencia similar á que o outro está 

describindo? 

 Recoñecer o esforzo de ambos. 

FASE 3 
Axudar a que os disputantes 

atopen solucións. 

 Pedir que cada un expoña unha solución 

razoable. 

 Confirmar que cada unha das solución sexa 

equilibrada, realista e específica. 

 Atopar solucións para todos os asuntos 

importantes que teñan saído á luz. 

 Felicitalos polo seu bo traballo. 
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11. PROCESO DE MEDIACIÓN EN CADA UNHA DAS FASES 

 

APERTURA: PREPARAR AOS DISPUTANTES 

OBXECTIVOS ACTUACIÓN DO MEDIADOR/A 

 Obter confianza. 

 

 Crear as condicións que faciliten o acceso á 

mediación. 

 Introdución do mediador/a (Presentación). 

 Conseguir acordo para utilizar o proceso de 

mediación. 
 Explicar o papel do mediador/a. 

 Calmar a cólera, o anoxo, … 

 Explicar brevemente o proceso de 

mediación e as regras básicas. 

 Discutir as vantaxes de usar o proceso de 

mediación. 

 Confirmar a aceptación do proceso de 

mediación por parte dos disputantes. 

 Determinar se a mediación é apropiada para 

o caso. 

 Se son necesarias outras actuacións previas 

á mediación: entrevistas individuais, falar 

con outras persoas relacionadas co conflito, 

… 

 O espazo e o tempo son os máis favorables 

á mediación. 

 A elección dos mediadores/as é adecuada. 
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FASE 1: DEFINIR O PROBLEMA 

OBXECTIVOS ACTUACIÓN DO MEDIADOR/A 

 Establecer un ambiente positivo. 

 

 Crear confianza no proceso- 

 Benvida (Aos disputantes). 

 Presentacións persoais. 

 Explicación breve do proceso. 

 Establecer as regras básicas. 

 Establecer o obxectivo da sesión. 

 Dicir: Todo o que digas nesta habitación 

permanecerá nesta habitación, excepto as 

ameazas graves ou actos serios de violencia 

(maltrato, acoso …) 

 Enunciar as regras básicas e lograr o acordo 

de cada un dos disputantes. 

 Non interromper. 

 Non insultarse ou usar alcumes. 

 Ser todo o honesto/a, sincero/a que se poida. 

 Ao comezo falar soamente ao mediador/a. 

 Recoller información. 
 Definir o problema (Un dos mediadores/as 

toma nota). 

 Entender as preocupacións de cada un dos 

disputantes. 

 Poder expoñer as versións do conflito e 

expresar os seus sentimentos. 

 Decidir quén fala primeiro. 

 Preguntar a cada un/unha qué ocorreu e 

cómo lle afectou (cómo se sente). 

 Definir o problema. 

 Poder desafogarse e sentirse escoitados. 

 Repetir coas túas propias palabras o que 

dixo cada un. 

 Escoitar atentamente as preocupacións e 

sentimentos de cada parte 

 Facer preguntas que podan axudarche a 

comprender mellor o verdadeiro problema. 

Por exemplo: 

 ¿Qué queres dicir con iso? 

 ¿Desde canto tempo fai que vos coñecedes? 

 ¿Podes dicirme algo máis sobre iso? 

 ¿Desde cando existe o problema? 

 Animar a que conten máis, evitando a 

sensación de interrogatorio. 

 Conseguir un traballo efectivo de grupo. 

 Localizar os problemas e sentimentos máis 

importantes. 

 Identificar as semellanzas. 

 Resumir o asunto para cada persoa. 

 Non valorar,nin aconsellar, nin definir o 

que é verdade ou mentira, xusto ou inxusto. 
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FASE 2: AXUDAR AOS DISPUTANTES A COMPRENDERSE MUTUAMENTE 

OBXECTIVOS ACTUACIÓN DO MEDIADOR/A 

 Axudar a que os/ás disputantes falen entre 

si. 

 Decidir qué problema discutirase primeiro 

(Utilizar o resumo da Fase 1). 

 Facer que falen entre si sobre cada un dos 

problemas. 

 Asegurarse de que se escoitan mutuamente. 

 

 Axudalos/as a comprenderse mutuamente. 

 Técnicas e suxerencias de preguntas: 

 ¿Cómo reaccionaches cando ocorreu? 

 ¿Podes describir que fixo el/ela que che 

molestou? 

 ¿Por qué che molesta? 

 ¿Qué é o que queres que el/ela saiba sobre ti? 

 ¿Qué expectativas tes sobre el/ela? 

 Identificar  en qué consiste o conflito e 

consensuar os temas máis importantes para 

as partes 

 Conseguir unha versión consensuada do 

conflito. 

 Concretar os puntos que poden desbloquear 

o conflito e avanzar cara un entendemento. 

 Tratar primeiro os temas comúns e de máis 

fácil arranxo, pois crea confianza e mantén 

o interese. 

 Explorar os intereses subxacentes ás 

posicións e dirixir o diálogo en termos de 

intereses. 

 Manter centrada a discusión. 

 Pedir aos/ás disputantes que repitan coas 

súas propias palabras o que escoitaron á 

outra persoa. 

 Si é necesario, recapitula o dito ata o 

momento, para lograr que unha persoa 

entenda á outra. 

 Preguntar si algunha das persoas en conflito 

tivo previamente unha experiencia 

semellante á que a outra persoa está 

describindo.  

 Resumir o que se ten logrado. Recoñecer e 

validar a súa cooperación no diálogo para 

solucionar o conflito. 
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FASE 3: AXUDAR AOS DISPUTANTES A ATOPAR SOLUCIÓNS 

OBXECTIVOS ACTUACIÓN DO MEDIADOR/A 

 Tratar cada tema e buscar posibles vías de 

arranxo. 

 

 Avaliar as propostas, vantaxes e dificultades 

de cada unha. 

 

 

 Axudar aos/ás disputantes a desenvolver 

unha solución xusta e realista, que sexa 

aceptable por ambas partes. 

 Facilitar a espontaneidade e creatividade na 

busca de solucións. 

 Explorar o que cada parte está disposta a 

facer e lle pide á outra parte. 

 Resaltar os comentarios positivos dunha 

parte sobre a outra. 

 Pedir a cada un dos/das disputantes cál é a 

solución que considerarían xusta 

(Asegurarse de que se teñen en conta todos 

os problemas mencionados na Fase 1) 

 Conseguir o acordo de ambas partes para 

cada solución. 

Asegurarse de que as solucións son: 

 Realistas (Poden levarse a cabo) 

 Específicas (Qué, cándo, ónde, quén) 

 Equilibradas (Contribúen ambas partes) 

 Claras e simples. 

 Aceptables polas partes. 

 Avaliables. 

 Que manteña expectativas de mellora da 

relación. 

 Preguntar aos/ás disputantes cómo farían 

para controlar a situación se volvera a 

aparecer. 

 Resumir ou repetir todos os puntos do 

acordo. 

 Axudar ás partes a definir claramente o 

acordo. 

 Escribir o acordo no impreso: “Informe de 

Mediación”, ao fin de evitar 

esquecementos, malinterpretacións e 

facilitar o seguimento. 

 Pedir aos/ás disputantes que dean a coñecer 

no seu entorno que o conflito xa se 

resolveu, ao fin de evitar a difusión de 

rumores. 

 Felicitar aos/ás disputantes polo seu esforzo 

e colaboración para alcanzar un acordo. 
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12. ANEXOS. PROTOCOLOS DO PROCESO DE MEDIACIÓN. 

 ANEXO I: SOLICITUDE DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atoparala en: 

 

 

 

Entregar a: 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOLICITUDE DE  

MEDIACIÓN ESCOLAR 

¿QUEN A PODE SOLICITAR? 
¿COMO SOLICITAR UNHA 

MEDIACIÓN 

A través da: 

“Folla de Solicitude de Mediación” 

- Na aula 

- Nos Puntos de Mediación 

- No Pavillón Administrativo 

- Ao titor/a 

- Ao mediador/a 

- Á coordinadora do E. de Mediación 

- Á orientadora 

- Ao director 

- Ao xefe de estudos 

EQUIPO DE MEDIACIÓN 

Formado por: Coordinado por: 

 Equipo de profesorado 

mediador 

 Equipo de alumnado mediador 

 Coordinadora de convivencia 
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 ANEXO II: ESTRATEXIAS ORGANIZATIVAS DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

1. A MEDIACIÓN ESCOLAR 

A mediación escolar pode utilizarse como estratexia preventiva, de reparación ou de 

reconciliación na xestión dos conflitos entre membros da comunidade educativa, sexan 

derivados ou non de condutas contrarias ás normas de convivencia. 

O proceso de mediación pódese iniciar a instancia de calquera membro da comunidade 

educativa, xa se trate da parte interesada ou dunha terceira persoa, sempre que as partes en 

conflito o acepten voluntariamente. 

No caso dunha mediación entre alumnado derivada de condutas contrarias ás normas de 

convivencia, a opción pola mediación esixirá o compromiso de cumprimento das accións 

reparadoras acordadas polas partes. Neste caso: 

 As persoas mediadoras informarán á xefatura de estudos do resultado da 

mediación e da data de revisión dos acordos, pero garantirán a total 

confidencialidade do proceso. 

 Nunca se privará que as partes accedan a unha mediación, pero soamente cando 

sexa ofrecida pola xefatura de estudos, escoitada a persoa coordinadora da 

mediación, dará lugar á finalización do procedemento de corrección da conduta 

contraria á norma de convivencia. 

 Se o proceso de mediación interrómpese ou finaliza sen acordo, ou incúmprense 

os pactos de reparación, as persoas mediadoras deben comunicar esta 

circunstancia á xefatura de estudos. 

 No caso de que a mediación teña sido infrutuosa su se teñan incumprido as accións 

reparadoras, retornarase o procedemento disciplinario de corrección de conduta. 
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 ANEXO III: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA UN CASO PRÁCTICO DE MEDIACIÓN 

 

1. PRESENTACIÓNS 

1.1. Ola. Chámome _________ (Mediador 1). E eu chámome ________ (Mediador 2). 

Somos mediadores e escoitámosvos para ver si podemos axudarvos para resolver 

este problema. 

1.2. Alégranos moito que teñades decidido usar este programa de mediación para 

resolver o voso problema. 

1.3. ¿Poderiades dicirnos como vos chamades? ¿O teu nome é? _____ ¿E o teu? _____ 

1.4. Calquera cousa que digades é confidencial, excepto as referencias ás ameazas serias 

de violencia e abusos. Debemos informar disto á Xefatura de Estudos. Os 

mediadores estamos para escoitarvos, non vos forzaremos a resolver o problema, 

nin o resolveremos por vós, xa que a verdadeira solución estará nas vosas mans. O 

único que necesitamos é a vosa boa vontade e confianza. Axudarémosvos a atopar 

unha solución para o voso problema, tendo en conta as vosas necesidades ( a túa e a 

do teu compañeiro/a). Pero, para iso, os dous ides ter que colaborar, ¿estades 

dispostos a facelo? 

1.5. ¿Estades de acordo en que ___________________ e __________________ 

sexamos os mediadores/as? (Se non haberá que elixir a outros/as da listaxe do 

equipo de mediación) 

1.6. A sesión durará ________ e teremos os encontros que sexan necesarios. 

1.7. Agradecemos a vosa colaboración no inicio do proceso de mediación (Dámoslles a 

man se procede) 

 

2. EXPLICACIÓN 

2.1. Isto é o que imos a facer: tras comentar as regras que hai que respectar, ides a 

contarnos (por quenllas) o voso problema desde o voso punto de vista.  

Nós  farémosvos algunhas preguntas para aclarar aquilo que sucedeu e estar seguros 

de si vos temos entendido ben. 

Logo preguntarémosvos acerca das vosas ideas sobre cómo resolver este problema, 

para que con elas poidamos construír unha solución coa que ambos esteades de 

acordo e, finalmente, escribilo e asinalo. 

Nós non vamos a tomar parte nin a dicirvos o que tedes que facer. 

Si en algún momento o cremos necesario e estamos todos de acordo faremos 

algunha sesión, por separado con cada un de vós, que no seu momento definiremos 

en qué condicións. 
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3. REGRAS BÁSICAS 

Explicación breve de que é e cales son as regras da mediación. 

Necesítase que deades o voso visto bo a seis regras para que poidamos axudarche (Á 

persoa 1 e á persoa 2 alternativamente): 

3.1. ¿Estades de acordo en que viñéchedes voluntariamente e que todo o que digades 

aquí será confidencial? (Esperamos algún tipo de resposta de ambos) 

3.2. ¿Estades de acordo en escoitaravos o un ao outro e non interrompervos? (Esperamos 

algún tipo de resposta de ambos) 

3.3. ¿Estades de acordo en ser tan honestos e sinceros como sexa posible? (Esperamos 

algún tipo de resposta de ambos) 

3.4. ¿Estades de acordo en que non haxa pelexas físicas? (Esperamos algún tipo de 

resposta de ambos) 

3.5. ¿Estades de acordo en non insultar , non desprezar, nin utilizar unha linguaxe 

ofensiva? (Esperamos algún tipo de resposta de ambos) 

3.6. ¿Estades de acordo en esforzarvos para resolver o problema? (Esperamos algún tipo 

de resposta de ambos) 

3.7. ¿Estades de acordo en falarnos directamente a nós ao principio? (Esperamos algún 

tipo de resposta de ambos) 

3.8. Ides a dispoñer de iguais espazos de tempo para comentar o voso problema. 

¿Fixámolo en cinco minutos para a exposición de cada un? (Esperamos algún tipo 

de resposta de ambos) 

 

4. DEFINIR O PROBLEMA E DESCUBRIR AS NECESIDADES 

Tomades unha decisión acerca de quén empezará a falar primeiro contando o seu 

problema (normalmente escollerase ao máis alterado). Procurade que non se senten 

fronte a fronte. 

4.1. ¿Podes dicirnos que ocorreu?. ¿Como te fixo sentir isto? 

4.2. (Facemos preguntas abertas). Por exemplo: ¿Desde cando ocorre isto? ¿Desde 

cando vos coñecedes? ¿Que é o que significa para ti o que está pasando? ¿Como che 

afecta? 

4.3. ¿Que é o que queres dicir con ….…………….? Entendín ben si digo 

………....(parafraseo). É correcto si digo ………………….. 

4.4. Perdoa, pero non te entendo. Poderías explicarmo outra vez pero dunha maneira 

distinta? 

4.5. ¿De que maneira / que / como / cando / onde / canto / quen exactamente …? 

4.6. ¿Como sabes ti …....? ¿Que pensarías / farías / dirías si ……..? ¿Comparado con 

quen? ¿Que che fai crer que …? 

4.7. De todo o que me contaches, ¿que é o máis importante para ti? 
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4.8. ¿Queredes agregar alago máis ao dito ata o de agora? 

I. Relacións, comunicación: Debemos ter en conta se melloran cando se logra unha 

maior colaboración. ¿Vense como compañeiros ou como inimigos? ¿Poderán 

manter unha relación pacífica ou afectará a quen os rodea? ¿Que relación teñen? 

(Pouca relación / moita relación / amizade / hostilidade / fuxida / enfrontamento / 

confianza / desconfianza / calma / emocionalidade) 

II. Posicións, sentimentos, emocións: ¿Que posición teñen, que demandan? ¿Como 

se senten? (Nunca se negocia coas posicións) 

4.9. ¿Sentícheste traizoado / desilusionado? 

III. Intereses, necesidades: (son as razóns que nos leva a pedir o que demandamos? 

¿Que lles interesa resolver fundamentalmente? 

4.10 Eu entendo que nas vosas diferenzas os teus intereses principais son ……… e os 

teus son ……. Para descubrilos, pregunta: ¿Por que o queres? ¿Por que o 

necesitas? ¿Para que o queres? ¿Para que o necesitas? 

IV. Límites, lexitimidade: (Identificar criterios xustos e normas, xa que non se pode 

facer nada ilegal) 

4.11. ¿Qué ides a facer se non acordades? ¿Ata que punto vos convén seguir negociando? 

V. Tipo de violencia:  

VI. Compromiso:  

 

5. PROPOÑER SOLUCIÓNS 

(Separar sempre o proceso de creación de propostas, do de avaliar e decidir sobre a 

máis adecuada ou a que máis responde ás miñas necesidades). 

Debemos preguntar aos disputantes sobre as posibles solucións. Cales serían as vías 

para resolver o conflito, discutir e avaliar cada unha deles. 

En problemas complexos, é aconsellable comezar a elaborar acordos sobre temas 

máis sinxelos e de cuestións secundarias, para desbloquear e crear unha sensación 

de que avanzan e colaboran; así van chegando a acordos, baixando a hostilidade e 

chegando ata os puntos máis conflitivos nunha actitude máis colaboradora. 

Para iso, debemos facer un plan de prioridades dos temas a tratar, para ir do máis 

simple ao máis complexo, do menos importante ao máis importante. Moderaremos 

esixencias que non sexan realistas. 

 

5.1. ¿Que é o que che gustaría que ocorrera como resultado destes encontros? 

5.2. ¿Como pensan ti que isto pode resolverse? ¿Que cambios proporías? 

5.3. ¿Que se podería cambiar? ¿Que é o que máis vos gustaría? 

5.4. ¿Que podedes facer para resolver o problema? 

5.5. ¿Que pasaría si …………..? ¿Que pasa se non atopamos unha solución? 
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5.6. ¿Que é o peor que che podería pasar? ¿Que é o mellor que che podería pasar? 

5.7. ¿Que é o que necesitas para que se resolva este problema? 

5.8. ¿Que é o que podes facer nestes momentos para resolver o problema? ¿Paréceche 

ben? 

5.9. ¿Que non podes tolerar ou permitir que ocorra? 

5.10. ¿Que termos serían satisfactorios para ti? 

5.11. ¿Estades buscando ganancias mutuas? 

5.12. ¿Como podes mellorar a túa proposición para facela máis aceptable para a outra 

parte? 

5.13. ¿Que é o máis importante / urxente para ti? 

(Preguntas acerca da relación) 

5.14. ¿Poderiades continuar coa vosa relación? ¿Como? ¿Podemos mellorar a relación? 

5.15. ¿Se volve a ocorrer, que poderías facer de modo diferente? 

(Facer preguntas para garantir un acordo xusto, convincente, lexítimo e 

satisfactorio) 

5.16. ¿Paréceche xusto o acordo? ¿Isto sería xusto para o outro/a? ¿Credes que así 

solucionaríase o problema? 

¿Ninguén se sinte ignorado, enganado? (Nunca se debe forzar un acordo) 

5.17. ¿Soluciónase o problema? (Si a resposta é SI, fin do proceso. Si a resposta é NON, 

volta ao paso 5.7.) 

 

6. CHEGAR A UN ACORDO 

Despois de ter decidido que opción é a máis viable ou máis satisfaga ambas partes, 

redáctase o acordo que é como un contrato en que os disputantes comprométense a 

cumprir o que acordaron e o asinan. 

Deberase ter en conta que as partes en conflito deberán ter claro, durante todo o 

tempo, que é o que están acordando e cales son as implicacións. Deben dar o seu 

consentimento. 

Non debe esquecerse que o máis importante son as relacións, porque, ás veces, 

aclarando un incidente mellórase a relación e non é necesario redactar un acordo, 

en calquera caso, o acordo deberá resolver o problema, preservar a relación e 

prever necesidades futuras. 

Debemos evitar ambigüidades ou termos non se entendan, e concretade todo o 

posible, tendo en conta prazos ou outras condicións específicas. 

Preferentemente empregaremos expresións afirmativas. Por exemplo, especificar "o 

que van facer",en vez do que “non farán". 

Explicaranse os termos de confidencialidade e qué aspectos ou temas serán 

considerados baixo esta condición. 
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Decidide o que facer coas notas, apuntes, etc. Si se van a destruír, quen o fará, como 

e cando. 

Deixar aberta a posibilidade de solicitar un novo proceso de mediación ou de 

seguimento. 

6.1. ¿Podemos considerar que o problema está resolto? 

6.2. ¿Estades dispostos a asinalo? 

Felicítase a cada persoa pola súa colaboración e, si é o caso, poden producirse 

mostras de reconciliación na propia sala de mediación. 

6.2.1. Dille aos teus amigos/as que o problema solucionouse, así non haberá rumores. 

6.2.2. Noraboa. Traballáchedes ben para solucionar o problema. 

Cumprimentar o informe de Mediación. 

 

(Aínda que non se chegue a un acordo hai situacións positivas: falouse, coñecéronse intereses 

da outra persoa, … e posiblemente nun futuro cheguen as partes a un acordo sen necesidade 

de mediación) 

  



 PLAN DE MEDIACIÓN 2016/17 

 

CEIP Ponte dos Brozos 

 
27 

ANEXO IV: DOCUMENTOS DE APOIO 

1. SOLICITUDE DE MEDIACIÓN 

CASO: 

SOLICITANTE: 

□ Equipo Directivo 

□ Orientadora 

□ Coordinadora Equipo de Mediación 

□ Mediador/a 

□ Titor/a dalgunha das persoas en conflito 

□ Profesorado 

□ Outros/as: _______________________________ 

DATA:  
 

RESUMO DO CONFLITO 

1. PERSOAS EN CONFLITO 
 

 

 

Nome: __________________________________________ Curso: ______     □  Alumno/a 

                                                                                                                              □  Outro/a 
 

 

 

Nome: __________________________________________ Curso: ______     □  Alumno/a 

                                                                                                                              □  Outro/a 
 

2. BREVE DESCRICIÓN DO CONFLITO 

- ¿Que pasou? (pelexa física, agresión verbal, intimidación, insulto, burlas, …) 

 

 

 

 

 

- ¿Onde e cando tivo lugar o conflito? 

 

- ¿Qué tipo de relación hai entre as partes? 

 

 

- ¿Pode haber implicadas terceiras persoas? 

 

- ¿Vén de antes ou xurdiu agora? 

 

 

Sinatura do/a solicitante 

 

 

Asdo. ________________ 
Entregar a: Titor/a, mediador/a, coordinadora equipo de mediación, orientadora, xefe estudos, director. 
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2. REXISTRO DO PROCESO DE MEDIACIÓN 

ENTREVISTA 

CENTRO CEIP Ponte dos Brozos 

MEDIADOR/A  

MEDIADOR/A  

ALUMNO/A  CURSO / GRUPO: 

ALUMNO/A  CURSO / GRUPO: 
 

DATOS 
 
 

FEITOS 

Valores (¿cales son os valores) – Proceso e momento do conflito (¿canto tempo leva? ¿está 

enquistado, latente, ...? – Protagonistas (¿quen son os protagonistas? ¿que influenza exercen 

terceiras persoas?  – Puntos de encontro e confrontación (prioridades) 

PARTE “A” (nome) PARTE “B” (nome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo, coma un titular, do conflito: 

 

 

 

 

Resumo, coma un titular, do conflito: 

 

 

PRESENTACIÓN E REGRAS 

Notas: 

 

ACTITUDE DAS PARTES - CONFLITO 

Relación, comunicación (pouca/moita, confianza/desconfianza, ...) – Posicións, emocións, 

sentimentos (¿que demanda? ¿que quere? ¿como se sinte?) – Intereses, necesidades (¿que lle 

interesa resolver? ¿por que e para que o pide?)– Límites (Criterios xustos, normas) – Tipo de 

violencia (directa, cultural, intensidade, ...) – Compromiso (¿que propón para resolvelo?) 

PARTE “A” (nome) PARTE “B” (nome) 

 

 

 

 

 

 

Historia común proposta: 
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DATOS 

 
 

SOLUCIÓNS 

PARTE “A” (nome) PARTE “B” (nome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS 

 ¿Da, ofrece, pide, recibe? 

 ¿É xusto e realizable? 

 ¿É concreto e avaliable 

 ¿Repara, resolve, reconcilia? 

 

Acordo: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Data de inicio: _________________       Data de finalización: __________________ 

Tipo de conflito: 

□ De relación/comunicación: rumores, confusión, malentendidos, interpretacións, 

agresións, loita, insultos. 

□ De intereses/necesidades: ter, acceder, prestar, tempos, espazos, obxectos, traballo ou 

tarefas. 

□ De identidade/valores: lealdade, honra, competencia, individualismo, liberdade de 

expresión, xenerosidade, responsabilidade. 

□ De poder: liderado, dominio, manipulación, engano, intergrupais, falta de respecto, non 

acatamento das normas. 

□ De rendemento: desmotivación, falta de esforzo. 

 

O/A MEDIADOR/A                              O/A MEDIADOR/A 

 

 

 

Asdo.: _____________________           Asdo.: _____________________ 
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3. CONTRATO: REXISTRO DO ACORDO DE MEDIACIÓN. 

DATOS DOS/AS ALUMNOS/AS 

CENTRO CEIP Ponte dos Brozos 

MEDIADOR/A  

MEDIADOR/A  

ALUMNO/A  CURSO / GRUPO: 

ALUMNO/A  CURSO / GRUPO: 

 

CONTRATO 

D/Dª: _______________________________________________________________ 

D/Dª: _______________________________________________________________ 

Estamos de acordo en resolver o conflito e para que estes problemas non volvan a 

repetirse no futuro, comprometémonos a: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

Debido ao noso compromiso de confidencialidade esixímonos mutuamente que: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

De ser necesario, volveremos a revisar os acordos no prazo de : __________________ 

Asinan os asistentes en sinal de conformidade co seu contido 

OS DISPUTANTES 

 

 

 

 

Asdo.: _________________________                       Asdo.: _________________________ 

O/A MEDIADOR/A                              O/A MEDIADOR/A 

 

 

 

Asdo.: _____________________           Asdo.: _____________________ 
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4. CONTRATO DE CONDUTA 

DATOS DO/DA ALUMNO/A 

CENTRO CEIP Ponte dos Brozos 

ALUMNO/A  

CURSO / GRUPO  

O/A alumno/a arriba citado está disposto a respectar as Normas de Convivencia a partir 

do día da data. 

COMPROMÉTESE A: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

En Arteixo: a __ de _________________ de 20__ 

O Alumno/a 

 

 

Asdo, _____________________________ 

O Mediador/a                                                                      O Mediador/a 

 

 

Asdo. _________________________                      Asdo. _______________________ 
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5. COMPROMISO DE REPARACIÓN 

DATOS DO/DA ALUMNO/A 

CENTRO CEIP Ponte dos Brozos 

ALUMNO/A  

CURSO / GRUPO  

 

COMPROMÉTOME a:  

Reparar o dano causado a (persoas afectadas) ____________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

pola falta de respecto á súa persoa (insultándoa, pegándolle, mentíndolle,gritándolle, 

impedindo o desenvolvemento da clase ...) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Reparar o dano causado ao material de (persoas, da aula, do centro) __________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Para cumprir o compromiso, vou a realizar as seguintes actividades (sinalar): 

Pedir desculpas. 

Observar os aspectos positivos da súa persoa. 

Arranxar, reparar o dano. 

Outras (indicar cales): ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

 

Co compromiso de que non se volverá a repetir. 

 

En Arteixo, a __ de _________________ de 20__ 

 

O Alumno/a 

 

Asdo, _____________________________ 

O Mediador/a                                                                      O Mediador/a 

 

Asdo. _________________________                      Asdo. _______________________ 
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6. MEMORIA DE MEDIACIÓN 

SERVIZO DE MEDIACIÓN 

Data de inicio  

Data de peche  

Nº de encontros  

Mediador/a  

Mediador/a  

Petición  

Participante  

Participante  

 

RESUMO DO CONFLITO 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

AXENDA DE TEMAS 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

PACTOS 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

REVISIÓN E SINATURA 

 

 

 

 

Asdo. Mediador/a                               Asdo. Mediador/a 

  



 PLAN DE MEDIACIÓN 2016/17 

 

CEIP Ponte dos Brozos 

 
34 

7. REVISIÓN DO PROCESO DE MEDIACIÓN 

DATOS DO/DA ALUMNO/A 

CENTRO CEIP Ponte dos Brozos 

ALUMNO/A  

CURSO / GRUPO  
 

REVISIÓN 

 ¿Cumpríchedes os vosos compromisos? 

- Si 

- Non. ¿Por qué?: _________________________________________________ 

 

 

 ¿Cal é a vosa relación agora? 

 

 

 ¿Valoración do proceso de mediación?: 

- Intervención 

□ Rápida 

□ Adecuada 

□ Lenta 

- ¿Cómo te sentiches? 

 

- Resultado do proceso 

 

 

        Sinatura dos/as disputantes                                                  Sinatura dos mediadores/as 

 

 

 

 

 


