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1. O conflito 

Cando falamos de conflito neste contexto facemos referencia á confrontación 

entre persoas ou grupos humanos polo feito de ter obxectivos incompatibles. 

Normalmente asociamos conflito co momento no que salta unha chispa na 

relación, pero normalmente antes de que esa chispa salte pode estar de 

forma latente (oculta) o conflito.  

Polo tanto, que son os conflitos?  

- son situacións  

- nas que dúas ou máis persoas entran en oposición ou desacordo 

- porque as súas posicións, intereses, necesidades, desexos ou valores son 

incompatibles, ou percibidos como incompatibles. MOI IMPORTANTE: non é 

o mesmo as posicións que os intereses, por exemplo: imaxinádeos dúas 

persoas que están nunha biblioteca e unha persoa levántase a abrir a fiestra e 

a outra levántase a cerrala e comezan a discutir. Chega unha das persoas da 

biblioteca e pregúntalles que pasa, un deles di que quere abrir a fiestras 

porque necesita un pouco de aire fresco, pois está moi cargado o ambiente; a 

outra persoa contesta que ela quérea cerrada porque entra corrente. A persoa 

da biblioteca propón abrir unha fiestras da outra sala, co que así entrará aire 

fresco e á súa vez non producirá corrente. Neste caso, as posicións son claras: 

persoa A abrir a fiestra, persoa B mantela pechala. Os intereses son: persoa 

A recibir aire fresco, persoa B non recibir corrente. 

- onde xogan un papel moi importante as emocións e os sentimentos 

- e onde a relación entre as partes en conflito pode saír reforzada ou 

deteriorada dependendo de como sexa o proceso de resolución. 

Entón, é moi importante que distingamos en cada conflito tres 

compoñentes:  

1. Os feitos ou o obxecto da disputa, o que hai en xogo, o motivo do 

conflito (as posicións, os intereses, un obxecto polo que pelexan...) 

2. Os sentimentos: a forma de percibir o problema de cada unha das 

persoas, o que eu sinto/sentín no conflito... 



 

3. A relación: se unha persoa ten máis poder que a outra, o tempo que fai 

que nos coñecemos, se somos da mesma clase ou grupo, se nos cae 

mal ou ben, se xa tivemos máis problemas... 

 

Unha persoa mediadora ten que ter sempre en conta isto, e incluso todos/as 

nós, cando temos un problema con alguén temos que ter en conta: os nosos 

intereses e os dos demais, a súa opinión, como se sinte, como entende o 

problema, se estamos dentro dun grupo, se nos cae mal ou ben... pois non é 

o mesmo que nos pechemos en nós mesmos/as que que o intentemos 

entender.  

Como diciamos antes, todas as persoas somos distintas e, ao vivir en 

sociedade, relacionándonos constantemente cos/coas demais, é moi lóxico 

que en ocasións os nosos intereses choquen cos de outras persoas, ao igual 

que hai veces nos que coincidimos. Os conflitos preséntase de formas 

distintas, por moitos motivos e uns son máis graves e outros menos, forman 

parte da nosa vida e, dependendo de como os asumamos e os enfrentemos 

poden xerar entendemento entre as persoas ou, polo contrario destrucción 

das relacións. 

Todos nós deberiamos entender o conflito como algo positivo, como unha 

oportunidade para que haxa un cambio, creando alternativas de solución 

pacífica e xustas co fin de mellorar a convivencia e as relacións entre as 

persoas, pero sobre todo a persoa mediadora debe entendelo así.  

 

2. A resolución de conflitos 

• Como resolvemos os conflitos? Relación cos tres tipos de 

comportamento 

A forma en que resolvemos os conflitos está moi relacionado co noso estilo de 

comportamento. O estilo que deberiamos adoptar á hora de afrontar un 

conflito, e polo tanto, tamén á hora de axudar a resolvelo sendo 

mediadores/as  é o asertivo :  



 

Características do Comportamento Pasivo  

- Deixa que os demais lle manden, que lle digan o que ten que facer e que 

nunca defende os seus dereitos. 

- Aprovéitanse del. 

- Postura corporal: mirada ao chan, postura encollida, nerviosismo nos 

xestos 

- Ton de voz máis ben baixo e titubeos. 

 

Características do Comportamento Agresivo  

- Critica aos demais, insúltaos e humíllaos, 

- Só se preocupa de conseguir o que desexa. 

- Métese en leas. 

- Aprovéitase dos demais. 

- Postura corporal: ameazante, pouca distancia corporal, ombros erguidos, 

aguanta a mirada. 

- Ton de voz alto, dá ordes, ton agresivo. 

 

Características do Comportamento Asertivo  

- Compórtase tal e como é. 

- Deixa que os demais saiban o que sinte e pensa, sen ofender. 

- Respecta os sentimentos e opinións dos demais sen impoñerse e sen 

permitir que os demais se aproveiten del. 

- Postura corporal relaxada e mira aos ollos 

- Ton de voz normal. 

 

• Estilos de afrontamento dos conflitos 



 

Hai moitas formas de afrontar os conflitos, e non sempre o facemos do 

mesmo xeito, depende do momento que nos atopemos, do noso estado de 

ánimo ou da persoa coa que sexa , pero en xeral podemos dicir que existen 

distintos estilos de afrontar os conflitos e cada persoa máis ou menos está 

entre dous deles. Imos a ver un exemplo de conflito e os posibles estilos de 

afrontamento: 

Esta fin de semana non estaba a vosa familia na casa e celebrastes unha 

festa no garaxe da vosa casa cos vosos amigos/as e cando acaba queda todo 

sen recoller, feito un desastre e os vosos amigos/as están a punto de irse. 

Sabedes que se queda así os vosos pais/nais vanse dar conta e castigarvos, 

¿que fas? 

1- Fastídiache tanto que os teus compañeiros non se ofrezan para axudarte 

que nin reaccionas. Prefires recollelo ti todo e non dicirlles nada. A festa foi 

moi ben e non queres que leven un mal recordo.  

( Acomodación: supón ceder habitualmente aos puntos de vista das outras 

persoas, renunciando aos propios) 

2. Están tan raiado/a que deixas o garaxe tal e como está e vas durmir. 

(Evitación: actitude que se caracteriza por non afrontar os problemas, 

evítanse ou pospóñense os conflitos e a súa resolución, o cal implica non ter 

que render contas a un mesmo nin aos demais) 

3. Pídeslle a todo o mundo que meta en bolsas o que se pode tirar e 

encárgaste ti de varrer e colocar as cousas no seu sitio. 

(Compromiso: actitude baseada na negociación, búscase o acordo coa outra 

persoa, a solución satisface parcialmente ás dúas partes, pois cada parte 

procura conseguir o máximo posible.) 

4. Poste na porta e, de malos modos, impides que a xente saia ata que todo 

estea impecable. O que non colabore xa se pode esquecer de vir a outra festa. 

(Competición: perseguir os obxectivos persoais a costa dos outros, sen 

deterse a pensar nos/nas demais persoas.) 



 

5. Dis claramente que hai que deixalo todo como estaba e que ves lóxico que, 

xa que disfrutaron da festa tamén, che axuden a recoller. Preguntas aos teus 

amigos/as como podedes organizarvos. 

(Colaboración: implica que as dúas partes dialoguen, se preocupen polos 

intereses e opinións do outro e busquen alternativas comúns que satisfagan 

a ambas partes. 

 A mediación está entre o de colaboración e o de compromiso. 

 

• Mediación: 

A mediación é un proceso estruturado (que ten unhas normas e uns pasos) 

de resolución de conflitos no cal as persoas enfrontadas reúnense en 

presenza da persoa mediadora e, por medio do diálogo buscan saídas ao 

problema conxuntamente. A mediación ten as seguintes características: 

- é voluntaria: de feito, se as persoas non acoden pola súa propia iniciativa 

non se pode realizar, pois significaría que a persoa non tería unha actitude 

conciliadora e non sería posible o proceso. 

- é confidencial: todo o que se fala no proceso de mediación queda entre a 

persoa mediadora e os involucrados/as no conflito (a non ser que sexa unha 

falta moi grave ou delito) 

- Os acordos e as decisións as toman libre e responsablemente as persoas 

en conflito: non é a persoa mediadora a que dá a solución EN NINGÚN 

CASO, aínda que a teña clara. Terá que intentar que as propias persoas 

cheguen á conclusión polo seu propio pé. 

 

• A persoa mediadora 

Aspectos a ter en conta a persoa mediadora: 

- Non xulgar, non impoñer sancións, non aconsellar e non dar solucións 

- Manter a confidencialidade 

- Velar para que o acordo sexa equilibrado. 



 

As funcións da persoa mediadora son: acoller aos protagonistas do conflito, 

axudarlles a comunicarse e a atopar posibles solucións ou mellorar as súas 

relacións. Deberan:  

- Non xulgar, non impoñer sancións, non aconsellar e non dar solucións 

- Manter a confidencialidade 

- Velar para que o acordo sexa equilibrado. 



 

3. A mediación: fases  

FASE 1: Premediacion  

FASE 2: presentación e normas do xogo  

FASE3 : cóntame  

FASE 4: aclarar o problema  

FASE 5: propoñer solucións 

 FASE 6: chegar a un acordo (facer pactos)  

   

Dentro de cada unha das fases traballaremos as habilidades que imos ter 

que ir poñendo en práctica. 

FASE 1: a premediación 

Idea clave Obxectivo Actuación da persoa mediadora 

Fase previa á 

mediación 

propiamente dita. 

Crear 

condicións que 

faciliten o 

acceso á 

mediación. 

Actuación dos mediadores/as: 

- presentarse 

- falar coas partes por separado para ver 

a súa versión 

- explicarlles o proceso, regras e 

compromiso. 

Determinar se: 

- a mediación é apropiada 

- son necesarias actuacións antes 

- o espazo e o tempo son favorables 

- a elección dos mediadores/as é 

adecuada 

-comentar algunhas técnicas 

comunicativas 



 

• Ter en conta os elementos do conflito: 

 

 

 



 

• As percepcións:  

Esta premediación realizarase con cada parte por separado, polo tanto temos 

que darnos conta de que cada unha das persoas nos dará unha visión do 

conflito. 

 

Normalmente non todas as persoas temos a mesma percepción da realidade 

e, sobre todo cando temos intereses polo medio. O que debemos ter claro é 

que nunca debemos dicir se alguén está mentindo ou dicindo a verdade. 

A función do mediador/a non é descubrir a verdade absoluta, é outra moi 

distinta.  

• Saber escoitar: 

Ben, polo tanto, dicimos que é necesario escoitar ás dúas partes do conflito, 

para ter a súa visión. E isto de escoitar non é nada doado. 

 Aínda que nunca nos paremos a pensar nisto de dialogar e nos pareza moi 

fácil, en ocasións non o facemos adecuadamente, polo que a comunicación 

non resulta efectiva (entendémonos mal, entramos en discusións...). Unha 

persoa mediadora ten que saber escoitar moi ben aos/as demais. Por iso vos 

queremos dar unha serie de pistas que á outra persoa lle permitirá saber 

que ti lle estás escoitando e, polo tanto, conseguirás transmitirlle máis 

confianza.  



 

� Mirar á cara da persoa que fala. 

� Facer xestos conforme estamos escoitando. 

� Demostrarlle que comprendemos o que nos di. 

� Facerlle preguntas sobre o que nos está dicindo, se fose oportuno. 

� Non interromper innecesariamente 

 

• As inferencias: 

Este é un problema que nos podemos atopar cando escoitamos unha historia 

ou problema:  

Historia:  

Verónica saía do instituto o día do accidente que a deixou marcada para 

sempre. Os seus amigos e amigas, ao principio, ían a vela ao saír de clase. 

Dicían que non parecía a mesma, antes era tan activa...non paraba nin un 

momento! Agora dá pena vela tan queda. Non volverá nunca máis ao instituto 

e vendeu a moto. Quería ser médica pero agora é imposible. 

A verdadeira historia de Verónica: 

Hai seis meses, Verónica saía do instituto de beleza no que traballaba cando 

á súa mellor amiga a atropelou unha moto. Ela veuno todo, pero o sangue 

impresionouna tanto que a deixou paralizada e non puido axudala. Dende 

entón cre que non valerá para ser médica e por iso decidiu non presentarse á 

proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Agora ten unha 

depresión e os amigos/as do barrio xa non van a visitala, pois cando os ve 

aínda recorda máis á súa amiga e ponse peor. Ademais, decidiu vender a súa 

moto. 

O que adoita ocorrer cando nos contan un conflito é que moitas veces nós 

mesmos deducimos a información sen que nola estean contando e isto 

produce problemas de entendemento.  

 

 



 

• Empatizar: 

Estamos falando de aspectos importantes a ter en conta cando escoitamos a 

unha persoa, pero sendo mediadores/as non nos chega só con escoitar, 

senón que ademais, debemos conseguir empatizar con ela. Isto que quere 

dicir? Ser capaces de poñernos na súa pel, de imaxinarnos o que pode estar 

sentindo ou pensando, recoñecer os seus sentimentos e emocións e iso o 

podemos facer de dúas formas ¿como pode ser?  

Polo que mostra o seu corpo (linguaxe non verbal): hai que ter en conta o seu 

ton de voz, a súa postura, a mirada, os xestos... Por isto, cando teñamos 

unha sesión conxunta coas dúas persoas debemos telas no mesmo campo 

visual, para poder observar á persoa que fala e á que escoita e detectar: 

- actitudes de peche: brazos ou pernas cruzadas, distanciamento corporal, 

mirada indirecta...  

- actitudes de achegamento: postura relaxada (non excesivamente), mirada 

aos ollos e caras, achegamento físico cara adiante... 

Polo que di: moitas veces, as cousas que din demostran os seus sentimentos 

aínda que non o queiran expresar claramente. Por exemplo, se eu digo: “boh! 

Eu xa non quero intentar nada con el/ela, sempre me fai o mesmo, di que o 

vai a facer e despois nunca o cumpre” que sentimento estou demostrando? 

Resignada, defraudada... Por iso é importante que teñamos un vocabulario 

amplo de sentimentos. 

• Como rebaixar os sentimentos negativos: 

Nos casos que vemos que as emocións están demasiado recentes debemos 

recordar que é mellor paralizar a mediación e deixalo para outro momento. 

Sen embargo, se consideramos que se pode continuar a mediación e 

queremos rebaixar o nivel de tensión podemos facer algunha reflexión en 

alto e explicar que unicamente somos nós os/as responsables do que 

sentimos. Normalmente, consideramos que son as demais persoas as 

causantes dos nosos estados de ánimo: posme nerviosa, enfádasme, posme 

tirste... pero non é certo. Son as situacións as que nos provocan eses 



 

sentimentos, polo tanto temos que pedirlles ás partes que se expresen 

dicindo póñome nervioso/a cando, enfádome se, entristézome porque... 

Unha vez que aceptamos isto é importante saber como parar estas emocións. 

Non a todo o mundo lle funcionan as mesmas estratexias, polo que é 

importante coñecer moitas distintas (bailar, rir, relaxarse escoitando música, 

imaxinar situacións agradables, golpear un coxín, gritar moito, correr, 

ducharse, contar ata cen, respirar profundamente...) 

 

• As 12 típicas: 

Trátase de doce tipos de resposta que utilizamos a maioría das persoas 

cando queremos axudar a unha persoa, e que realmente dificultan a 

comunicación: 



 

 



 

RESUMO DA FASE 

Nesta fase, os mediadores/as falan por separado con cada parte para 

presentarse, facerse unha idea do problema e decidir se a mediación é 

posible ou non. 

Recordamos os casos nos que non é aconsellable mediar: 

- cando os feitos están moi recentes e os protagonistas están tan fora de si 

que non poden escoitar, conterse nin tomar decisións 

- cando unha das partes non se fía da outra porque a teme 

- cando algunha das partes asiste coaccionada ou obrigada 

- cando algunha das partes precisa asistencia terapéutica 

- cando non se colabora 

- cando o problema é demasiado complexo por tratarse de temas vinculados 

a drogas, abusos, malos tratos, faltas moi graves... 

 

Vemos, ademais, cando é recomendable: 

- cando as partes deben continuar coa relación, aínda que queiran 

distanciarse. 

- cando as partes se atopan e se sinten incómodas 

- cando o conflito afecta tamén a outras persoas 

- cando hai vontade de resolver o conflito, boa predisposición e desexo de 

levarse ben. 

 

E que conflitos adoitan mediarse? 

- discusións entre alumnos/as: insultos, ameazas, difundir rumores, malas 

relacións... 

- amizades que se deterioran 

- situacións desagradables ou inxustas 



 

Fase 2: presentación e normas do xogo: 

Idea clave Obxectivo Actuación da persoa mediadora 

 

Quen somos 

 

Como vai a ser o 

proceso  

 

 

Crear confianza 

no proceso 

Actuación dos mediadores/as: 

- presentacións persoais 

- explicación breve do proceso 

-recordar a importancia da 

confidencialidade, colaboración e 

sinceridade. 

- Aceptar normas básicas: non 

interromper, non linguaxe ofensivo, 

non descalificar, postura corporal... 

Prever: espazo, tempo, papel notas, 

coordinación mediadores/as. 

 

Fase 3: Cóntame (compartir puntos de vista) 

Idea clave Obxectivo Actuación da persoa mediadora 

 

Que pasou 

 

 

Poder 

expoñer a súa 

versión do 

conflito e 

expresar os 

seus 

sentimentos. 

Actuación dos mediadores/as: 

- crear ambiente positivo e controlar o 

intercambio de mensaxes 

- xerar pensamento sobre o conflito: obxectivos 

no conflito, outras formas de alcanzalos, 

sentimentos das partes. 

-explorar con preguntas e parafraseo  o 

verdadeiro problema, non o detalle. 

- animar a desaforgarse sen interrogar 

- axudar a sacar os temas importantes 



 

- non valorar, nin aconsellar, nin definir a 

verdade ou mentira, nin xusto ou non. 

- prestar atención ao conflito en si e á relación 

- apoiar o diálogo entre as partes. Recoñecer 

sentimentos e respectar silencios. 

- técnicas de escoita activa: parafraseo, 

clarificación... 

 

 

 

3.1. Más escoita activa: algunhas técnicas 

O importante nesta fase é axudar que cada unha das partes nos conte a súa 

versión diante da outra para que se escoiten mutuamente e intentar que 

expresen a súa forma de percibir a realidade e os seus sentimentos. Para iso 

debemos coñecer e dominar as seguintes técnicas: 

Mostrar interese 

De forma non verbal (asentindo) ou de forma verbal, utilizando palabras 

neutras que non mostren aprobación ou desaprobación cara o que está 

dicindo, por exemplo: ¿podes contarme máis sobre isto? 

Clarificar: 

Facer máis clara unha mensaxe. Serve para obter a información necesaria 

para comprender mellor o que se está dicindo ou o problema. 

Consiste en realizar preguntas abertas, pois estas proporcionan moita máis 

información. En mediación utilízanse moito máis estas que as pechadas, 

para aclarar aspectos que non quedan moi ben explicados ou sobre os que 

temos dúbidas. As preguntas pechadas  serven só para confirmar que 

comprendemos a situación. Se ao principio o mediador/a fai moitas 

preguntas pechadas parece que xa ten unha idea previa do que pasa e non 



 

axuda a que as persoas conten a súa versión do problema. Por outro lado, a 

persoa sentirase intimidada. 

 

� Importante: Hai certas situacións ás que debemos estar moi 

atentos/as como mediadores/as para poder solucionalas coa técnica 

de clarificar: as queixas e acusacións que son moi ofensivas e que 

están valeiras de contidos (que realmente son esaxeracións), pois 

provocan que as persoas entren nunha escalada (explicamos o que é a 

escalada).  

Por exemplo: “aquí sempre teño que facelo eu todo” 

Cando detectamos unha afirmación deste tipo debemos facer preguntas 

abertas inmediatamente para aclarar ¿que é todo o que tes que facer aquí? 

¿sabes que outra persoa podería facer estes traballos? 

Reflexar: 

Durante a mediación hai unha necesidade de recoñecer os sentimentos das 

partes, para axudarlles a expresalos. Moitas veces, esas persoas serán 

incapaces de poñerlle nome ao que senten ou de falar das calidades ou 

defectos propios ou do outro/a sen atacar, e será aí onde teñamos que 

axudarlles. Esta técnica consiste en dicir coas nosas propias palabras os 

sentimentos que hai detrás do que o outro expresou. Axuda a que a outra 

persoa aclare ou comprenda mellor o que sinte. 

Parafrasear: 

Consiste en repetir con palabras propias as principais ideas ou pensamentos 

expresados pola persoa que fala. Serve para: 

- que a persoa que fala saiba que lle están escoitando. 

- asegurarnos de que comprendemos o que nos está explicando 

- que ela mesma escoite o seu punto de vista ou incluso as súas propias 

palabras 

Para parafrasear hai que: 



 

1º- poñer as palabras en boca de quen as pronuncia: se entendo ben ti dis 

que...; é dicir, segundo ti...; sen non me equivoco ti opinas que... 

2º- describir a idea da outra persoa evitando repetir ofensas ou valoracións 

innecesarias. Por exemplo: é un cocho desaliñado!!---------- ti opinas que vai 

sucio ou que non coida a súa hixiene persoal. 

3º- rematar a frase solicitando confirmación: correcto?, é así?, entendín 

ben?... 

 

Resumir 

Consiste en agrupar a información que nos van dando, tanto a que se refire 

a sentimentos como a feitos. Ofrece ao que fala unha boa oportunidade para 

corrixir ou engadir algo sobre o que xa dixo. Exemplo: “entón, se entendín 

ben: Ana pegoulle a Rita e a ti molestouche que che viran como o causante da 

pelexa” ou, “falas de A e de B pero non entendo que ten que ver C en todo 

isto”. 

Cando a persoa mediadora escoita activamente ás partes utilizando estas 

técnicas está comprendéndoas, axudando a que se expresen mellor  e 

facilitando a comunicación entre elas. 

 

O xabón neutro 

Como vedes, nesta fase é moi importante escoitar as mensaxes que envían 

as partes e transformalas para que non se produzan ofensas e non haxa 

malentendidos entre as persoas que teñen o conflito. Xa vimos que a nosa 

labor consiste moitas veces en neutralizar as mensaxes que di cada parte, é 

dicir, reproducir a idea que din pero quitándolle os insultos ou as 

valoracións que fan. É por isto que se di que a escoita activa é coma o xabón 

neutro, intenta non danar a pel da outra persoa. É aquí onde xoga un papel 

moi importante a obxectividade da persoa mediadora, pois en todo momento 

ten que intentar non valorar nin facer xuízos. 

 



 

As mensaxes eu 

Ata o de agora traballamos a función de escoitar, pero está claro que tamén 

é importante para mediar saber expresarse, e para isto, unha técnica moi 

útil son as mensaxes eu. O seu obxectivo é conseguir que a persoa que 

recibe a mensaxe cambie o seu comportamento despois de recibir a nosa 

información sobre como nos afecta o conflito. Entre as vantaxes de 

comunicarse en primeira persoa podemos destacar as seguintes: reduce a 

posibilidade de malos entendidos, diminúe a temperatura emocional do 

conflito, e, combinado coa escoita activa é o mellor antídoto contra a 

escalada do conflito (explicar o que é). 

¿En que consisten? 

Son mensaxes que se utilizan cando alguén quere expresar algo que lle 

molesta ou lle causa problema.  

Normalmente cando algo nos molesta adoitamos utilizar mensaxes en 2ª 

persoa “es unha pesada, sempre me estás a insultar” ou en terceira “Pepa é 

unha chula e unha pesada porque sempre me está a insultar”. Algo 

moléstame a min e dígolle a ela como é e, isto fai que aumente a tensión 

entre as partes, pois estanse a insultar e a ofender.  

Coas mensaxes eu, o que facemos é dicir como nos afecta o que nos fan. 

Estas mensaxes formúlanse así: 

- dicir a situación que che molesta ou afecta 

- dicir o sentimento que che provoca 

- por que te afecta así, se o sabes 

- que necesitas, ou que queres que cambie 

Por exemplo: 

“cando chego á clase e vexo todos estes papeis polo chan (situación), síntome 

fatal (sentimento), porque para min a orde é moi importante e porque xa volo 

dixen moitas veces (razón). Necesito/gustaríame que a clase esté máis limpa 

(necesidade). 



 

Estas mensaxes poden ser utilizadas ao longo do proceso de mediación, 

tanto polas partes implicadas no conflito como polas persoas mediadoras. 

No caso dos mediadores/as poderán utilizalo cando haxa algo das partes que 

lles moleste e dificulte a mediación, por exemplo cando hai palabras subidas 

de ton, actitude chulesca ou postura física pouco adecuada. Ante estas 

situacións temos que planificarnos se merece a pena expresarao e, no caso 

de que así sexa, ver de que forma o imos facer. Se non interfire na nosa labor 

de mediadores/as é mellor no plantexalo para non poñer en risco a nosa 

neutralidade.  

Tamén poden invitar ás partes a que utilicen estas mensaxes. De todas 

formas, hai que ter en conta que cando utilizamos a técnica de refrexar xa 

estamos convertendo unha mensaxe en 2º persoa en 1ª, por exemplo:  

A di a B: es un imbécil!! 

E o mediador/a di: moléstache profundamente a actitude de B. 

 

RESUMO DA FASE: 

Nesta fase, polo tanto, debemos pedir a cada parte que conte a súa versión 

do problema e que exprese os seus sentimentos e emocións dun modo non 

agresivo. Nesta fase os dous mediadores/as deben coordinarse moi ben para 

poder guiar a mediación á vez que van analizando o conflito. Poderanse 

repartir o traballo de modo que: 

- un/unha conduce a sesión e o outro/a toma notas e, ocasionalmente, 

intervén. 

- cada mediador/a ocúpase dun movemento da mediación, vai alternando. 

- un diríxese máis a unha persoa e o outro á outra. 

A través das notas que van tomando poderán: 

- identificar os puntos centrais do problema, é dicir, os temas 

- ver os puntos de encontro e os de confrontación 



 

- rexistrar as percepcións, emocións, sentimentos, feitos e valores de cada 

un/unha. 

- practicar ambos a escoita activa.Despois de recoller a información máis 

relevante é aconsellable que ambos mediadores/as se reúnan para revisar o 

conflito. Para isto é moi útil a ficha de análise do conflito. 

Fase 4: aclarar o problema 

Idea clave Obxectivo Actuación da persoa mediadora 

 

Onde 

estamos 

 

 

Identificar en 

que consiste 

o conflito e 

consensuar 

os temas 

máis 

importantes 

para as 

partes. 

Actuación dos mediadores/as: 

- asegurar a conformidade das partes sobre os 

temas a tratar para avanzar cara unha solución 

ou transformación positiva do conflito. 

- conseguir unha versión consensuada do 

conflito. 

- concretar os puntos que poden desbloquear o 

conflito e avanzar cara un acordo. 

- tratar primeiro os temas comúns e de máis 

doado amaño para crear confianza. 

- explorar os intereses que hai baixo as 

posicións e negociar sobre eles. 

 

1º) Para explorar o conflito e descubrir os intereses debemos utilizar as 

técnicas xa aprendidas da escoita activa... 

- observar a linguaxe non verbal 

- parafrasear: facer o espello para asegurarnos de que comprendemos a 

historia. 

- clarificar: facer preguntas abertas para completar a información. 

- resumir: sintetizar o problema destacando os puntos claves. 

- reflexar: intentar expresar os seus sentimentos con outras palabras. 



 

...e aplicar novas técnicas: 

- Reformular: introducir un pequeno cambio na mensaxe orixinal 

resaltando o positivo. 

- facer preguntas circulares: preguntas que requiran imaxinación para 

ver as formas de avanzar no conflito. 

- ordenar os intereses 

- agrupar os intereses por bloques 

 

2º) Unha vez que identificamos os intereses das distintas partes debemos 

formular o conflito correctamente: 

- incorporando os puntos claves de cada persoa 

- utilizando unha linguaxe apropiada (acordarnos sempre de ser 

asertivos/as, non tomar parte e non discutir) 

- pedir ás partes que se poñan no lugar da outra 

- presentando unha historia alternativa e coherente. 

Técnica importante neste punto: 

- estruturar: facer un mapa que axude a entender a situación 

Para isto é moi útil a ficha de análise do conflito que vos demos o primeiro 

día ¿recordádela? Unha das vantaxes de ser dúas persoas mediadoras, é que 

así poderanse repartir o traballo de modo que: 

- un/unha conduce a sesión e o outro/a toma notas e, ocasionalmente, 

intervén. 

     - cada mediador/a ocúpase dun movemento da mediación, vai 

alternando. 

- un/unha diríxese máis a unha persoa e o outro/a á outra. 

 

3º) Elaborar unha axenda: 

     - decidir en que orden se abordan os problemas 



 

     - descartar os temas que non se tratarán 

Técnica importante neste punto: 

- fraccionar: dividir o conflito en partes e decidir cales son mediables. 

 

Cando facemos mediación debemos ter en conta que as persoas en conflito 

moitas veces entran desconfiando da outra persoa e cunha visión de gañar-

perder, ou como moito de negociar, pero non de colaborar. Aí é onde entran 

en xogo as nosas habilidades, pois temos que facerlles ver que non é o 

mesmo distribuír que colaborar. Cando unha negociación é distributiva a 

sume é cero, cando é colaborativa hai beneficios.  

Por exemplo: xogando a fútbol a pelota cólgase a miúdo na copa dunha 

árbore. Podemos acordar que lle toca unha vez a cada xogador/a rescatar a 

pelota (distribución), pero se a pelota queda fóra do alcance, ningún 

xogador/a poderá recuperala, será necesario que un/unha suba sobre 

outro/a para alcanzala (colaboración). 

Durante esta fase (aclarar o problema), o mediador/a debe ir promovendo a 

colaboración entre as partes e creando confianza entre elas, para preparalas 

para a seguinte: a de propoñer solucións, e conseguir así que estas sexan 

equitativas e teñan en consideración as necesidades do outro/a. 

Debemos recordar, ademais, que podemos pedir entrevistas individuais con 

cada parte cando vemos que algunha delas non está colaborando, non é 

sincero/a ou cando vexamos que non cumpre as normas que puxemos nun 

principio). A entrevistas, aínda que só a queiramos ter cunha das partes 

debemos facela coas dúas, para que vexan que somos imparciais. 

RESUMO DA FASE: 

1º) Realizar preguntas para profundizar ou concretar aspectos que queden 

pouco claros.  

2) Sinalar os temas importantes, o meollo do conflito, intentando resumir 

ambas posturas. 



 

3) identificar os verdadeiros intereses de cada parte e poñelos enriba da 

mesa.  

 

Fase 5: propoñer solucións 

Idea clave Obxectivo Actuación da persoa mediadora 

 

Como 

saímos 

 

 

Tratar cada 

tema e buscar 

posibles vías 

de solución. 

Actuación dos mediadores/as: 

- facilitar a espontaneidade e creatividade na 

busca de ideas ou solucións (choiva ideas) 

- explorar o que cada parte está disposta a facer 

e pide á outra parte. 

- resaltar os comentarios positivos dunha parte 

sobre a outra. 

- pedirlles que valoren cada unha das posibles 

solucións. 

- solicitar a súa conformidade ou non coas 

distintas propostas. 

 

Neste momento, o proceso de mediación oriéntase ao futuro, á busca de vías 

de transformación do conflito. 

Por iso é importante que as dúas partes visualicen o futuro e se plantexen 

como queren que sexa a convivencia en común. 

Tamén é importante facerlles ver que a responsabilidade de solucionalo é 

das dúas partes. Dúas persoa non pelexan se un non quere, pero tampouco 

solucionan nada se algunha das partes non se compromete a facelo. 

 

¿Como xerar solucións aceptables? 

Trátase de compatibilizar os intereses que identificamos. Debemos recordar 

que son as propias persoas en conflito as que deben xerar as solucións, 



 

nunca debemos propoñelas nós aínda que as vexamos claras. Nós 

deberemos simplemente axudar a chegar a elas do seguinte xeito: 

 

• Dirixindo o proceso de xeración de solucións: 

- Choiva de ideas 

- Eliminación 

- Selección 

- Combinación 

- Análise das propostas 

 

• Promovendo a implicación dos/as protagonistas na busca de 

alternativas: 

- axudar a que cada parte considere os intereses do outro (intentar que 

se poñan na súa pel) 

- favorecer as concesións mutuas (que as dúas persoas cedan) 

- flexibilizar as demandas (se un pide algo demasiado esaxerado intentar 

que rebaixe a petición) 

 

• Dirixindo os pasos cara o acordo: 

- comezar por un tema doado 

- promover un primeiro acordo 

- acumular acordos parciais 

- determinar non-acordos 

- establecer criterios 



 

Fase 6: chegar a un acordo 

 

Idea clave Obxectivo Actuación da persoa mediadora 

 

Quen fai 

que, como, 

cando e 

onde. 

 

 

Avaliar as 

propostas, 

vantaxes e 

dificultades 

de cada 

unha, e 

chegar a un 

acordo. 

Actuación dos mediadores/as: 

- axudar ás partes a definir un acordo claro. 

- ter en conta as características que deben 

cumprir os acordos das partes: equilibrado, 

claro e simple, realista, aceptable polas partes, 

concreto, avaliable, que manteña expectativas 

de mellorar a relación e redactado por escrito. 

- concretar os puntos que poden desbloquear o 

conflito e avanzar cara un acordo. 

- felicitar ás partes pola súa colaboración. 

- facer copias do acordo para cada parte e 

arquivar o orixinal. 

 



 

7. RESUMO DO PROCESO DE MEDIACIÓN 

• A premediación 

– Indagamos quen solicitou a mediación. 

– Falamos por separado cos protagonistas do conflito para ver a súa visión 

do conflito. 

– Explicamos que é a mediación e que fan os mediadores/as: a mediación é 

unha maneira de resolver os problemas por nós mesmos/as, falando e 

pactando. Os mediadores/as somos compañeiros que nos formamos para 

escoitar os problemas e axudar a buscar solucións en beneficio de todos/as. 

Non xulgamos, nin criticamos, nin castigamos, nin aconsellamos. Explicamos 

as normas que vai a haber e preguntamos se están dispostos/as a cumprilas 

e dicímoslles que o que alí pase será confidencial. 

– Invitamos a ir a mediación: falamos das vantaxes. 

– Mostramos empatía, amabilidade e respecto. 

– Valoramos se o conflito é ou non é mediable. 

• Presentación e normas do xogo 

– Preparámonos os mediadores/as: repasamos o manual de mediación, 

coordinámonos co outro mediador/a e apartamos as nosas preocupacións. 

– Preparamos a sala.  

– Recibimos ás persoas en conflito. 

– Creamos un clima de confianza: sentámonos e preguntamos os nomes, 

falamos pausadamente. 

– Recordamos o funcionamento da mediación:  

- Explicamos que nada do que se di trascende da sala: os mediadores/as 

nunca repetimos o que se falla aquí, excepto si se trata de feitos moi graves. 

Non tomamos decisións sobre como hai que solucionar o conflito, nin 

impoñemos sancións, ou damos consellos. Tampouco criticamos. Os 

mediadores/as encargámonos de facer máis comprensible o problema e de 



 

que atopedes solucións que vos conveñan ás dúas partes. Preguntamos se 

precisan dalgunha aclaración. 

– Explicamos as normas básicas: falar e escoitar por quendas; falar 

sinceramente e sen ofender a ninguén;  cooperar para saír do conflito. 

– Preguntamos a cada persoa se acepta as normas. 

• Cóntame 

– Preguntamos a cada parte que pasou e como lles afecta: preguntamos quen 

quere empezar ou propoñemos directamente a alguén que empece. 

– Parafraseamos: se entendo ben, dis que... ¿correcto? 

– Clarificamos: ¿podes ampliar esta información? 

– Velamos para que se respecten as normas. 

• Aclarar o problema 

– Pasamos de posicións a intereses: facemos preguntas abertas 

– Exploramos outros aspectos do conflito: facemos preguntas imaxinarias 

¿que farías se...? ¿que pasaría se...) 

– Pedímoslles que se poñan unha no lugar da outra persoa: resumimos 

temas importantes e puntos en común. 

– Preguntamos a cada un que necesitaría para cambiar a situación. 

– Definimos a situación conxuntamente. 

• Propoñer solucións 

– Subraiamos a mutua interdependencia e visualizamos o futuro en común: 

preguntámoslles como lles gustaría que fose o futuro. 

– Explicamos o funcionamento da choiva de ideas: canto máis orixinais 

mellor, apuntámolas nun papel. 

– Seleccionamos as propostas máis interesantes: 1º eliminamos as non 

aceptables, despois escollemos as máis convenientes. Si se pode, combínanse 

as das dúas persoas. Se costa reducir a lista, buscamos criterios de selección. 



 

– Avaliamos as diferentes alternativas: Profundizamos nas solucións 

seleccionadas, procuramos que se valoren os pros e contras, que se avalíen os 

custes e beneficios, que se fagan modificacións aportando criterios de 

realidade... 

– Animamos a cooperar: negociamos, facendo concesións, unindo recursos,  

– Promovemos a votade de poñerse de acordo: mellor comezar por un tema 

doado e crear un acordo, despois ir por temas máis complexos. 

– Facemos un caucus (entrevista individual), se é preciso. 

• Chegar a un acordo 

– Facemos un plan de traballo detallado: quen fará que, cando e como. 

– Pedimos a cada un/unha que nos resuma o plan. 

– Preguntamos se cren que funcionará. 

– Preguntamos se o consideran xusto: ten que ser equitativo, debe promover a 

reparación dos danos causados e a reconciliación entre as persoas. Non valen 

os acordos abusivos por unha parte, ou que ignoran obrigacións ou dereitos 

básicos. 

– Cumprimentamos a folla de memoria do encontro. 

– Acordamos unha fecha para a revisión: vemos se se cumpriron os pactos e o 

grao de satisfación. 

– Propoñemos un apertón de mans: felicitámolos e pedímoslles que se dean a 

man. 

• Revisión e peche da MEDIACIÓN 

– Revisamos o grao de cumprimento dos acordos. 

– Valoramos en que punto se atopa o conflito: como está cada persoa e se 

houbo cambios. 

– Damos a oportunidade de introducir melloras. 

– Preguntamos que aprenderon do conflito 

– Firmamos a folla de memoria da mediación. 



 

 



 

 



 

 



 

 


