
Ies Afonso X O Sabio

Caderno do alumnado 
mediador 

CURSO 2021-2022 



1. Que é a mediación escolar? Que é mediar?                                        

A mediación é unha forma ou estratexia, amistosa e voluntaria , de resolución pacífica
de conflitos.

MEDIAR é crear un espazo de encontro no que as partes en conflito FALAN E SE
ESCOITAN, e deste xeito limen as súas diferenzas, sen que ningunha delas perda.

 Mediar non é isto             ...         nin tampouco isto                      Mediar é isto:

     

A mediación é unha OPORTUNIDADE , unha ponte ao diálogo, que tenta contribuír a
mellorar o clima de convivencia no IES.

2. As habilidades para mediar                                                          

As persoas mediadoras posúen ou desenvolven habilidades que axudan a crear un clima
favorable cara a resolución de conflitos: escoita activa, asertividade, empatía,, 

- Escoita activa: Refírese a, como indica o seu nome, a escoitar activamente e con
conciencia  plena  a  outra  persoa.   Polo  tanto,  non  é  oír  senón  estar  totalmente
concentrados  na  mensaxe  que  a  outra  persoa  intenta  comunicar  atendendo  aos
sentimentos, ideas, pensamentos que subxacen no que  intentan expresar.



O contacto visual, unha postura corporal receptiva, o mirroring ou reflexo automático,
o parafrasear, facer preguntas, resumir... son sinais dunha escoita activa.  

Actividade: vídeo de Big Bang Theory 
https://www.youtube.com/watch?v=TgHe1XjYHhw

- Linguaxe non verbal: A comunicación non verbal é a transmisión de mensaxes ou
sinais  a través do contacto visual,  as  expresións faciais,  os xestos,  a postura e a
distancia entre dous individuos.

Actividade sobre a comunicación non verbal a través dun fragmento do filme: “Los
chicos del coro”
https://www.youtube.com/watch?v=cQSTAhXR3Ko

Actividade sobre a comunicación non verbal: 

1. Pon unha película ou un episodio dunha serie que non vises nunca

2. Cando saia un diálogo entre dúas ou tres persoas, quítalle a voz á televisión. 
Intenta imaxinar o estado de ánimo dos personaxes polos seus xestos e a súa 
postura. Imaxina tamén que están dicindo e como.

Practicamos con este fragmento da serie Breaking bad: 
https://www.youtube.com/watch?v=wMEq1mGpP5A&feature=emb_logo

- Asertividade: Capacidade que permite expresar as opinións, ideas e sentimentos dun
xeito  libre,  sen  agredir,  sen  ferir  ou  prexudicar  aos  demais.  Supón  expresar  as
emocións e dereitos propios respectando os demais. Expresa un equilibrio emocional
xa que cando nos comunicamos dun xeito asertivo actuamos desde a autoconfianza en
vez de facelo desde emocións limitantes como ca ira, a ansiedade, a culpa ou a rabia. 

Actividade: Dramatización escenas                                                                                

- Empatía: É a intención de comprender os sentimentos e emocións que sente outra 
persoa. A empatía consiste en poñerse no lugar do outro, ter conciencia e sentir as 
súas emocións e sentimentos. 

Vídeo sobre empatía: 
https://www.youtube.com/watch?v=3WBTX6-B_H8

https://www.youtube.com/watch?v=TgHe1XjYHhw
https://www.youtube.com/watch?v=wMEq1mGpP5A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3WBTX6-B_H8
https://www.youtube.com/watch?v=cQSTAhXR3Ko


3. Pasos da mediación                                                                    

Tras coñecer o conflito o Equipo de Convivencia do centro debe valorar se este pode
ser resolto polo alumnado mediador do centro que previamente recibiu unha formación
como tal.  A mediación sempre é voluntaria. 

Inicio: 

Solicitude de mediación. Elección das persoas
mediadoras.   Presentación  das  persoas
mediadoras. 

PREMEDIACIÓN, se procede.

Paso 1: 

Xa  na  sala  de  mediación,  séntanse  as  persoas  en
conflito,  as  persoas  mediadoras  e  dúas  persoas
observadoras

AS  persoas  mediadoras  deben  comezar  por
PRESENTARSE, e logo clarexar as NORMAS polas
que debe discorrer a mediación:

“...non caben nin INSULTOS, nin BERROS, nin FALLAS DE RESPECTO..., non se debe
INTERRUMPIR... e TODO O PROCESO É SECRETO”

Paso 2: Cóntame...

Que pasou ? 

As  partes  en  conflito  expoñen  o  caso,  primeiro
unha, logo outra, sen interrupcións, sen gritos.

As persoas mediadoras deberán manter 
unha actitude de “escoita activa”.



Paso 3: Parafrasear...

Consiste  en  resumir  coas  túas  palabras  o  expresado  polas  partes.  Trátase  de
confirmar, dun xeito claro e conciso, se entendemos ben o conflito. 

Consellos para parafrasear (Linguaxe non verbal): 

- Contacto visual
- Postura corporal: inclinada cara quen estea explicando o conflito
- Non deixar que as persoas en conflito falen demasiado, non deben irse polas ramas
- Asentir coa cabeza, afirmar con palabras (ben, de acordo...)
- Tomar apuntes

Fase 4: Clarexar o conflito 

As persoas mediadoras indagan nas emocións utilizando
a empatía

Como te sentes ? 

Como cres que se sentiría a outra persoa ante isto?

As persoas mediadoras deben procurar non facer demasiadas preguntas. Estas deben
ser directas e precisas

Fase 5: En busca do acordo. Remuíño de ideas

As  persoas  mediadoras  propoñen  ás  partes  que
reflexionen sobre posibles formas ou solucións de
resolver o conflito.

As partes en conflito formulan en voz alta, durante
un  tempo  previamente  establecido,  posibles
solucións.



As  persoas  mediadoras  tomarán  nota  das  propostas.  Estas  serán  avaliadas,
procurando que as partes acorden unha solución.

Última fase: O acordo final

Supón chegar a unha conformidade entre as partes, acadar un acordo.

O acordo debe ser: REALISTA E  EQUILIBRADO

O acordo deberá ser asinado polas partes, as persoas mediadoras e as observadoras.
Deberá lerse en voz alta. 

Logo de ser asinado deberá entregarase a persoa dinamizadora de Convivencia.

As persoas mediadoras deberán realizar, se o consideran oportuno, un seguimento do
cumprimento do acordo.

Todas as anotacións persoais realizadas na sesión deberán racharse.

4. Actividades finais                                                                     

- Realización de simulacros de posibles conflitos onde cada participante toma un rol
(persoa mediadora, observadora, persoas en conflito) que vai rotando en  cada un dos
conflitos simulados

- Realización dun vídeo coas fases do proceso de mediación con croma key


