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   MEDIACIÓN NA  RESOLUCIÓN DE CONFLITOS 
   A mediación é un medio alternativo de solución de conflitos na que un terceiro (ou terceiros) 

neutral e imparcial, trata de achegar ás partes que teñen unha confrontación, para que cheguen a 

un acordo, que é produto das súas vontades. 

 Na nosa vida cotiá  prodúcense  continuamente conflitos e saber solucionalos de forma 

pacifica é vital no proceso formativo dunha persoa. 

 O noso  Centro non é alleo á esa realidade e a Comunidade do IES Faro das Lúas apostou 

pola mediación escolar, entre outras medidas, para transmitir unha cultura de solución pacífica de 

problemas, na que tanto os mediadores, mediados e espectadores dos conflitos, aprendan a 

solucionalos de forma autónoma e sen violencia. 

 O equipo de mediación actúa como un catalizador do acordo no que ambas partes gañan. 

Coa mediación prevense a violencia escolar nos centros educativos e redúcese o número de 

sancións. 

I. Obxectivos 

 Dotar ó centro dunha ferramenta mais de xestión pacífica dos conflitos, integrada nos plans 

e nas dinámicas do mesmo. 

 Lograr a implicación da comunidade educativa nas estratexias alternativas de resolución de 

conflitos. 

 Ensinar aos participantes do curso de mediación estratexias e habilidades necesarias para 

desenvolver a mediación en conflitos, fomentando un bo clima socioafectivo entre as persoas 

que participen. 

II. Principios 

 A liberdade e voluntariedade das persoas implicadas no conflito para acollerse ou non 

á mediación e para desistir dela en calquera momento do proceso. 

 A actuación imparcial da persoa mediadora para axudar ás persoas implicadas a que 

alcancen un acordo sen impor solucións nin medidas. Para garantir este principio, a persoa 

mediadora non pode ter ningunha relación directa cos feitos, nin coas persoas que orixinaron o 

conflito. 

 O compromiso de mantemento da confidencialidade do proceso de mediación, salvo os 

casos que determine a normativa. 

 A práctica da mediación como ferramenta educativa para que as partes adquiran, dende a 

práctica, o hábito da solución pacífica dos  conflitos. 
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III. Equipo de Mediación de Conflitos 
 
  Para poder realizar o proceso mediador é necesario un equipo que o coordine. Este será o  

Equipo de Mediación.  

1. O  Equipo de Mediación estará integrado por: 

 A orientadora do centro. 

 O profesor/a que participa na Comisión de Convivencia do Centro (sempre que 

teña formación en mediación). 

 Dous alumnos/as mediadores do centro. Este posto exercerase durante un 

trimestre e será rotatorio entre os alumnos e alumnas mediadores. 

2. A designación dos  membros do equipo corresponde á dirección do Centro, previa 

consulta á  Comisión de Convivencia. 

 

3. O Equipo de Mediación terá as seguintes funcións: 

 Procurará a resolución pacífica dos conflitos de convivencia entre dous o máis 

membros da comunidade educativa  a través de técnicas de mediación.  

 Informará  á Xefatura de Estudos naqueles casos en que se mostre un  conflito 

que conleve unha falta de disciplina. 

 Decidirá se un conflito é mediable. 

 Designará ás persoas mediadoras en  cada caso. 

 Informará aos titores/as do alumnado implicado no conflito que van resolvelo 

empregando a mediación. 

 Realizará reunións de supervisión cada quince días cos mediadores e 

mediadoras. 

 Realizará a memoria final de mediación. 

 Avaliará o plan de mediación e proporá melloras para a seguinte cursos 
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IV.  Funcionamento do servizo de mediación 

A. Prodúcese  o conflito 

    A comunicación do conflito pode facerse por calquera membro da comunidade educativa: 

 Directamente a xefatura de estudos ou a calquera persoa do Equipo de Mediación. 

 Mediante unha solicitude que se deixará non buzón de mediación ou será enviada ao 

correo mediacion@iesfarodasluas.com. 

O conflito pode ser de dous tipos: 

 CASO I: Leva asociada unha falta de disciplina contra as  normas de organización e 

funcionamento (NOF). Informarase do conflito a xefatura de estudos que, xunto co Equipo 

de Mediación, decidirá se o conflito pode ser derivado a mediación. 

 CASO II: Non hai falta de disciplinaria.Os mediadores decidirán se é un conflito mediable 

ou non, informando do proceso na seguinte reunión quincenal ó Equipo de Mediación. 

 O equipo mediador nomeará a dous mediadores/as, tendo en conta a proposta das partes,   nas 

primeiras 24 horas desde o coñecemento do conflito e os porá en contacto  coas partes do 

mesmo. Os mediadores non poderán estar na mesma aula que os mediados nin serán os seus 

amigos. 

 Este primeiro  contacto (premediación) deberá facerse no seguinte recreo  desde o nomeamento 

dos mediadores. 

B.   Premediación 

 O obxectivo é crear as condicións que faciliten o acceso á  mediación.  

Os mediadores, elixidos polo Equipo de Mediación (as partes do conflito poden recomendar  

mediadores),  reúnense en privado con cada unha das partes. Neste encontro, que terá lugar no 

seguinte recreo do nomeamento do alumnado mediador, presentaranse os mediadores, 

explicarase brevemente o proceso e confirmase a voluntariedade dos alumnos mediados. 

  Despois desta reunión, os mediadores, tendo en conta a nova información obtida,  determinan se 

a mediación é adecuada para o caso. De non selo, comunicaranllo ao Equipo de Mediación 

explicando os motivos. Se é unha mediación na que haxa unha falta de de disciplina o equipo 

mediador comunicarallo á xefatura de estudos. Neste caso resolverase polo procedemento 

recollido nas NOF. 

mailto:mediacion@iesfarodasluas.com
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PREMEDIACIÓN FORMA DE DESENVOLVELAS (EQUIPO) 

 
 
 
 
 Fase previa á  mediación  
Obxectivo: 
Valorar se é posible a 
mediación 
Crear condicións que faciliten o  
acceso á mediación 

Actuación dos mediadores: 

 Presentacións. 

 Falar con las partes por separado para que nos conten 
a súa versión (oxixenar o conflito) 

 Explicarlles o proceso: regras e  compromisos. 
Importancia da súa colaboración. 

Determinar se: 

 A mediación é apropiada para o caso. 

 Son necesarias outras actuacións previas á 
mediación: novas entrevistas individuais; falar con 
outras persoas relacionadas co conflito, etc.  

 As partes están dispostas a chegar á  mediación. 

 O espazo e o tempo son os máis  favorables para a  
mediación. 

 A elección dos mediadores é adecuada 
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C.  Mediación 

   Realizarase na aula de mediación cos dous mediadores  e preferiblemente nos recreos, aínda 

que, se as características do conflito así o requiren,poderase utilizar unha ou, excepcionalmente, 

dúas horas de titoría dos mediadores, 

A  mediación terá as seguintes fases:  

FASES  E OBXECTIVOS FORMA DE DESENVOLVELAS (EQUIPO) 

 
1. PRESENTACIÓN  E 
REGRAS DO XOGO. 

Quen somos? 
Como vai ser o  proceso? 
Obxectivo : 
Crear confianza no 
proceso 
 
 

 

Actuacións dos mediadores: 

 Presentacións persoais. 

 Explicar brevemente como vai  ser o proceso:  Obxectivos. 
Expectativas. Papel dos mediadores. 

 Recordar a  importancia da confidencialidade e a súa 
colaboración. 

Actuacións das persoas implicadas no conflito: 

 Aceptarán unhas normas básicas: non interrumpirse, non 
utilizar unha linguaxe ofensiva, non  descalificar ao outro, 
confidencialidade. 

 Firmarán o documento de compromiso e voluntariedade do 
proceso mediador. 

 

 
 
 
 

2. CÓNTAME 
Que pasou? 
Obxectivo : 
Poder expoñer a súas 
versións do  conflito e 
expresar os seus 
sentimentos. 
Poder desafogarse e 
sentirse escoitados 

Actuación dos mediadores: 

 Crear un ambiente positivo e controlar o intercambio de 

mensaxes. 

 Xerar pensamentos  sobre o  conflito: obxectivos persoais no  
conflito e outras formas de alcanzalos, sentimentos persoais 
e da outra parte. 

 Clarificar o verdadeiro problema mediante  preguntas.  Animar  
a que conten máis,  a que se desafoguen, evitando a 
sensación de interrogatorio. 

 Escoitar atentamente as preocupacións e  sentimentos de 
cada parte, utilizando técnicas como as de: mostrar 
interese, clarificar, parafrasear, reflexo de sentimentos, 
resumir,  etc. 

 Axudar a poñer sobre a mesa os temas importantes do 
conflito. 

 Non valorar, nin aconsellar, nin definir qué é verdade ou 
mentira, nin xusto  ou inxusto. 

 Prestar atención tanto aos  aspectos  do contido en si do  
conflito, como á relación entre as partes. 

 Apoiar o diálogo entre as partes. Recoñecer sentimentos e  
respectar silencios. 
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3. ACLARAR O 

PROBLEMA. 

Onde estamos? 
Obxectivo: 
Identificar en qué 
consiste o  conflito e 
consensuar os temas 
máis importantes para as 
partes. 

Actuación dos mediadores: 

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  entendemento e  acordo. 

Tratar primeiro os temas comúns e de máis fácil arranxo (isto crea 
confianza e mantén  o  interese). 

Explorar os  intereses baixo as posicións e dirixir o diálogo en 
termos de intereses. 

4. PROPOR 
SOLUCIÓNS. 
Como saímos? 

Obxectivo: 
Tratar cada tema e  
buscar posibles vías de 
arranxo 

Actuación dos mediadores: 

 Facilitar a espontaneidade e creatividade na  busca  de ideas 
ou solucións. (Choiva  de ideas) 

 Explorar o que cada parte está disposta a facer e  lle pide a 
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. 

 

 
5. CHEGAR  A UN 
ACORDO. 
Quen fai que, como, 
cando  e onde? 
Obxectivo: 
Avaliar  as propostas, 
vantaxes e dificultades de 
cada unha, chegar a un 
acordo. 

Actuación dos mediadores: 

 Axudar ás partes a definir claramente o acordo. 

 Relatalo  por escrito. Así evitase  esquecelo, as malas 
interpretacións e  se facilita o  seguimento. 

 Felicitar ás  partes pola  sua colaboración. 

 Facer  copias do  acordo para cada parte  e  arquivar o   
orixinal. 

 Ter en conta as características que deben cumprir os acordos 
das partes: 

◦ Equilibrado 

◦ Realista 

◦ Posible 

◦ Específico  e concreto 

◦ Claros  e simples 

◦ Aceptable polas partes 

◦ Avaliable 

◦ Que manteña expectativas de mellora da relación. 
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 Seguimento dos acordos 

Ao finalizar a mediación, realizarse o seguimento do caso. Será levado a cabo polos mediadores 

ou mediadoras deste conflito. 

 A supervisión do seguimento é responsabilidade do Equipo de Mediación no caso de que non 

haxa falta de disciplina. No caso de que si exista falta de disciplina, a responsabilidade do 

seguimento é   da xefatura de estudos, coa colaboración co Equipo de Mediación. 

 Se os acordos non se cumpren e hai unha falta contraria ás normas de funcionamento 

procederase a resolver o conflito mediante o procedemento recollido nas NOF. 

Finalización e arquivo 

   Se se cumpren os acordos o caso darase por finalizado e arquivarase. Se non se cumpren, 

arquivarase nos casos non solucionados e buscarase a solventar por outros medios pacíficos. 

Pedirase ás partes implicadas no conflito que contesten a unha enquisa se satisfación para poder 

mellorar o servizo de mediación. 

. 
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-MEDIADORES (2) 

-ORIENTADOR/A 

-PROFESOR COMISIÓN CONVIVENCIA 

(SE TEN FORMACIÓN EN MEDIACIÓN) 

 

 

CONFLITO 

FALTA DE 

ORDE 

BUZÓN DE ALUMNOS 

CORREO ELECTRÓNICO 

XEFATURA 

DE ESTUDOS 

 

 

EQUIPO DE 

MEDIACIÓN 

 
PROCEDEMENO 

COMÚN 
 

PREMEDIACIÓN 

 

MEDIACIÓ

N 

 NO SEGUINTE 

RECREO  DE  TER 

PERMISO DO EQUIPO 

DE MEDIACIÓN 

SEGUIMENTO 

ACORDOS 

FINALIZACIÓN 

E ARQUIVO 

SI 

 

NON 

O equipo de mediación asignará 

mediadores no seguinte recreo desde a 

comunicación do conflito que premediarán 

nas 24  horas seguintes desde o  

nomeamento. 

Coa información da premediación os 

mediadores  decidirán  se hai mediación, e 

informarán  ó equipo de mediación na 

reunión de coordinación. 

 

NON 
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  Anexo I  “Solicitude do proceso de mediación" 
 

FICHA   DE  SOLICITUDE  DE  MEDIACIÓN 

 

DATA:____/_____/___________  

NOMES E APELIDOS:………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
  

OS IMPLICADOS NO CONFLITO SOMOS:   
 
 
 

 

 

 EXPLICACIÓN DO CONFLITO 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

O PROBLEMA VEN DE ANTES OU XURDIU AGORA? 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIONAL: Os mediadores que me gustarían son (marcar máximo dous)

□________ 

□ _______ 

□________ 

□ ________ 

□________ 

□________ 

□________ 

□_______ 

□________ 

□________ 

□________ 

□________
Entregar en  Xefatura de Estudos, Orientación ou  buzón do Equipo de Mediación 

 

  Anexo II  “Compromiso de voluntariedade confidencialidade" 
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Nós (as persoas implicadas no conflito) 

 

1.    

2.  

 

Participamos voluntariamente neste proceso mediador e comprometémonos a: 
  

1. Manter o segredo sobre o dialogado durante o proceso de mediación e a non comentar 
nada das conversacións mantidas cos mediadores ou a outra parte do conflito.  

2. Ser o máis sinceros posibles para que a mediación sexa efectiva e se poida solucionar o 
problema.  

3. Respectar a quenda de palabra, tanto nas reunións que se realicen por separado como 
nas reunións conxuntas.  

4. Non utilizar unha linguaxe ofensiva nin descualificar e insultar a outros.  
 
 
           Persoas implicadas no conflito:    
 
 
 
 
 

 
Asdo........................       Asdo........................ 

 
 
Mediadores/as 

 
 
 
 
 
 

     
Asdo........................       Asdo........................ 

 
 
 
 

VIlanova de Arousa, .......... de ..........................  de ........................ 
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Anexo III  “Rexistro do proceso de Mediación (mediadores)" 
Data de Inicio: Data  de finalización:    

Tipo de conflito: 

 

 1.Presentación    

e regras de xogo :  
Notas: 

2. Cóntame.   Cómo escoitar? O pasado.  

 Orixes, valores: Poder, medo. 

 Momento do conflito: Canto tempo leva? Está polarizado, enquistado, latente? 

 Protagonistas: Quenes  son os protagonistas? Que influencia exercen terceiras 
persoas? 

 Puntos de encontro e  confrontación: Prioridades. 

 

Parte “A” (                                ): Parte “B” (                                   ): 

Resume en poucas palabras, como se fora un titular de prensa, o conflito: Resume en poucas palabras, como se fora un titular de prensa, o conflito: 

3. Aclarar o problema. Cómo situalo? O presente. 

 Relacións, comunicación: Pouca/Moita relación;  Calma/Emocionalidade;  Confianza/Desconfianza;  Amizade/Hostilidade;  

 Posicións, emocións, sentimentos: Que  posición  ten, que demanda,  que quere? como  se sinte? 

 Intereses, necesidades: Que lle interesa resolver fundamentalmente? Por que  para  queo  pide? 

 Límites, lexitimidade: Criterios  xustos, normas. 

 Tipo de violencia intensidade: (directa,  cultural,  estrutural); (intensidade  alta, baixa) 

 Compromiso: Que propón para resolvelo? 

4. Propoñer solucións. Como arranxalo? O futuro 

  

 

 

5. Chegar a un acordo. Como? 

 Da, ofrece, pide, recibe? 

 É xusto e realizable? 

 É concreto e avaliable? 

 Repara, resolve, reconcilia? 

Acordo: 
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Anexo IV  Acordo de mediación  
REUNIMONOS, Nós ( como partes implicadas):  

  

  

, e  

  

  

como mediadores do IES Faro das Lúas, o día ......... de .................... de .............. para 
solucionar o seguinte conflito que se produciu o ........ de .......... de 2015.  

 

Os implicados/as no conflito chegamos aos seguintes acordos para mellorar a nosa 
relación:  

.................................................................................. 
 
comprométome a 

....................................................................... 
 
comprométome a 

1.  
 
2. 
 
3.  

1.  
 
2. 
 
3.  

 
Os mediadores/as comprometémonos a:  

1. Manter a confidencialidade sobre esta mediación.  

2. Supervisar o cumprimento deste acordo o ......... de ........................... de ....................  
 
No caso de incumprimento por parte dalgunha das partes implicadas no conflito informaremos 
ao Equipo de Mediación para que tome as medidas correspondentes.  
 
Sinaturas dos implicados/as no conflito:  
 
 
 

Asdo:…………………………………    Asdo:……………………………….  
Sinaturas dos mediadores/as:  
 
 
 

Asdo:………………………………..    Asdo:……………………………… 
 

VIlanova de Arousa, .......... de ..........................  de ........................
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Anexo V Seguimento dos acordos 

   O día ........... de ................... de ................ reunímonos  os mediadores/as 
1.  

2.  

para supervisar o acordado o día ..................  de ..................... de ........................ 

 

Cumpríronse os acordos? 

 SI 

 NON 

      Motivos polos que non se cumpriron: 
 

Medida proposta: 

       Arquivo do caso como non solucionado. 

       Comunicación do incumplimento ao Equipo de Mediación (obrigatorio se no conflito  

hai unha falta de disciplina). 

        Voltar á mediación. 

       Outra: ................................................................................................................ 
 
Sinaturas dos mediadores/as:  
 
 
 

 
 
 
 
Asdo:………………………………..    Asdo:……………………………… 

 

VIlanova de Arousa, .......... de ..........................  de 

 

 



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  

 Instituto de Ensino Secundario Faro das Lúas 

 

 

r/Cuxhaven , nº 7  -  36620  -  Vilanova de Arousa  

Tlfo.: 986.555711  -  FAX.: 986.555389  

e-mail : ies.faro.das.luas@edu.xunta.es 
 

 

 

 

 Anexo. Enquisa  final 
 

 
 

Tes algunha suxestión ou observación que facer para mellorar a mediacións? No caso de que 
si, cal ou cales? 

 

 

 

 

 

GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN 

 

 

 

C
O
N
T
E
S
T
A
 
Á
S
 
S
E
G
U
I
N
T
E
S
 
P
R
E
G
U
N
T
A
S 

  

 
1. Consideras que a mediación foi  satisfactoria? 

□ moitísimo 
□ regular 
□ moi pouco 

□ moito 
□ pouco 

 

2. Os/as mediadores/as axudáronte e/ou guiáronte cara a resolver 
o teu problema? 

□ moitísimo 
□ regular 
□ moi pouco 

□ moito 
□ pouco 

 
3. Como te sentiches ao longo do proceso de  mediación? 

o moi ben 
o regular 
o moi mal 

1. ben 
2. mal 

 

4. Resultou doado chegar ao acordo con solucións satisfactorias 
para ambas partes? 

moitísimo 
regular 
moi pouco 

moito 
pouco 

 

5. A solución proposta, soluciona o problema concreto que vos 
enfrontou? 

moitísimo 
regular 
moi pouco 

o moito 
o pouco 

 

6. Consideras que coa solución proposta pódese mellorar a 
relación para o futuro? 

moitísimo 

regular 
moi pouco 

moito 

pouco 

 
7. Cres que no caso de volver a ter algún problema poderías 
resolvelo por ti mesmo/a co aprendido na  mediación? 

 

si 

 

non 

  


