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Documento-Guía. Obxectivos e procedementos de cada fase 
 

1. Obxectivos por fases: 
 
a) Premediación.  
i)Persoas en conflito: relatar conflito individualmente. Posicións e percepción da 
situación. Realizar unha descarga emocional. 
ii)Persoas mediadoras: situar conflito (donde, como, cando). Buscar as 
relacións, os sentimentos, e ver a intención de resolver que teñen as partes. 
Averiguar qué pide cada parte e as posibles solucións que plantexan. 

 
b)  Entrada 
i)  Persoas en conflito: Presentarse e aceptar as normas. 
 
ii)   Persoas mediadoras: Explicar o papel do mediador e as normas. Crear un 
clima de diálogo e confianza. 
  
c)   Cóntame. 
i)   Persoas en conflito. Relatar o conflito e ser escoitado polo outro. Manter 
quenda de palabra. Expresarse en mensaxes eu (sentimentos e percepcións 
persoais) 
ii)   Persoas mediadoras. Escoitar con atención o que nos contan. Manter as 
normas de forma axeitada. Tentar non tomar partido. Controlar os xestos que 
facemos e que fan (nerviosismo, tranquilidade, hostilidade, confianza,…) 
 
d)   Situar o conflito. 
i)  Persoas en conflito. Separar persoa e problema (percibir a estrutura do 
conflito). Utilizar mesaxes eu. Empatizar. Poñerse ao nivel do outro 
(horizontalidade comunicativa) 
ii)  Persoas mediadoras. Facer preguntas abertas e pechadas. Repetir cousas 
que escoitamos para aclaralas. Falar sobre os sentimentos de cada parte e 
buscar empatía entre ambas. Resumir a historia do conflito para aclaralo e 
estruturalo. Pasar do “eu/ti” a “nós”. Todos colaboramos para a resolución 
positiva. 
 
e)   Buscar solucións. 
i)  Persoas en conflito. Expresar as demandas, os intereses e as necesidades 
para unha reparación. Xerar opcións. 
ii)  Persoas mediadoras. Resaltar intereses comúns e cousas que dixeron 
ámbalas dúas partes. Repetilas como posibles solucións. Ter paciencia, 
creatividade, replantexar asuntos encol dos intereses. Realizar unha choiva de 
ideas de posibles solucións en caso de estancamento. 
 
f)  Acordo. 
i)  Persoas en conflito. Decidir as solucións e os acordos de compromiso. 
Asinar o acordo 
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ii)  Persoas mediadoras. Analizar se é posible realizalo e mantelo. Redactalo na 
linguaxe de quen o executará (entendible por ámbalas dúas partes). Manter a 
imparcialidade no acordo. Realizar un seguimento do mesmo. 
       
 

2. Procedementos 
 

a) Premediación. Realizar reunións por separado con cada parte en 
conflito, buscando unha descarga emocional previa á mediación 
conxunta. Explicar os mecanismos de mediación e facer un relato do 
conflicto e as súas consecuencias. 
 

b) Entrada. Realízanse as presentacións e explícanse as condicións e 
normas para poder realizar a mediación. 
 
 

c) Cóntame. Cada unha das partes en conflito relata o que pasou. 
 

d) Situar o conflito. Realizar unha análise do conflicto, resaltándose os 
aspectos en común que expuxeron as partes. Pódense pedir 
aclaracións. 
 
 

e) Vías de solucións. Téntase realizar un novo enfoque para avanzar  
cara á solución. Pedir ás persoas en conflicto, por parte do mediador ou 
mediadores, que fagan un remuíño de ideas encol das posibles 
solucións ao conflito. Buscar intereses comúns. 
 

f) O acordo. Pódense explicitar prazos e momentos de revisión ou 
avaliación da súa marcha. 
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Solucionario. Que facer se… 
 

1 Unha ou ámbalas dúas partes móstranse reticentes ao proceso. 
1.1 Facer un recordatorio de en qué consiste o proceso e clarexar todas as 
dúbidas reticencias antes de continuar. 
1.2 Asegurarse de que quedou comprendido e aceptado. 
1.3  Continuar, se procede, ou suspender o proceso. 

 
2  Algunha das partes non acepta ao/aos mediador/es 
 Proponse un novo e reanúdase o proceso. 
 
3 Algunha das partes non cumpren as normas do proceso (non respectar 
turnos de palabra, faltar ao respecto, etc). 
3.1   Non enfadarse e, sen acritude, lembrar as normas do proceso e asegurar 
a súa aceptación. En caso de que persista a conducta, facer un receso e unha 
entrevista individual coa persoa que estea incumprindo o pactado. 
3.2 Se acepta, continúase; e se persiste, suspéndese a sesión deica outro día 
e reanúdase o proceso cunha nova sesión. 
3.3  Se persiste, finalízase o proceso. 
 
4 Se o ambiente se pon demasiado tenso (unha ou ámbalas dúas partes están 
demasiado enfadadas, agresivas, choran, etc). 
4.1     Téntase reconducir a situación tomando a palabra e facendo una 
acompañamento emocional. 
4.2      Se persiste o ambiente tenso, faise un receso de 10 ou 15 minutos. 
4.3      Se persiste, suspéndese a sesión e cítanse as partes para outro día. 
 
5  Unha das partes monopoliza a conversación e a outra comunica pouco. 
5.1  Respectando o turno de palabra, insístese en preguntar más á persoa 
menos comunicativa. 
5.2    Repreguntar os motivos dos silencios 
5.3  Se persiste o problema faise un receso e realízase unha sesión individual 
coa persoa que comunica pouco, para indagar nas causas do seu silencio 
(intereses ocultos, cuestionamento do proceso, reticencias, medos,...).  
5.4   Continúase o proceso unha vez corrixido o aspecto que interfería na 
comunicación. 
 
6  As partes non aportan solucións. 
6.1  Lembrar que as solucións deben saír deles, lembrar a importancia de que 
fagan propostas e lembrar os beneficios dun acordo. 
6.2    Ter paciencia, dar tempo para meditar facendo recesos, suspensións, etc. 
6.3    Resumir o historial do conflito para aclaralo e reestruturalo. 
6.4    Resaltar os intereses comúns e as ideas que dixeron con anterioridade. 
Repetilas como suxestión de solucións. 
6.5    Remuíño de ideas. 
 
7 Se unha das partes mostra emocións: enfadada, sensible, ferida,… e 
manifesta o desexo de abandoar o proceso. 
Realizar acompañamento emocional 
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Nota final: Os recesos son medidas extraordinarias, xustificadas e sempre con 
coñecemento da outra parte. 
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DEBERES BÁSICOS DO MEDIADOR/A 

DEBE • Asegurar a confidencialidade, que as partes sexan conscientes do carácter 
confidencial do proceso en todo momento 

• Ser neutral: evitar a parcialidade 

• Asegurar a voluntariedade das partes á hora de comezar o proceso 

• Ser proactivo/a: actuar con visión de futuro 

• Amosar empatía coas partes: que perciban o mediador/a como alguén 
próximo, que os comprende 

• Escoita activa, amosar interese, escoitar atentamente 

• Preguntar o xusto e de diferentes maneiras 

• Resumir, parafrasear... 

• Formular preguntas abertas para que as partes poidan explicar todo o que 
queiran e con liberdade 

• Oficializar o proceso, empregando a documentación precisa, rexistrando as 
notas........ 
 

      

NON 

DEBE 

•    Ser xuíz nin árbitro: evitar emitir xuízos e opinións persoais 
g) Manter relacións sociais, laborais ou persoais con ningunha das partes, 

porque pode comprometer a obxectividade e imparcialidade do proceso 
h) Prexulgar algunha das partes 
i) Ser parcial: evitar a identificación con algunha das partes 
j) Amosar présa, impaciencia, aburrimento ou desinterese 
k) Propoñer solucións: son as partes as que deben facelo 
l) Forzar acordos, xa que probablemente non os cumpran 
m) Aceptar acordos desiguais: buscar sempre a equidade 
n) Centrarse en anécdotas nin repetir sempre o mesmo: hai que avanzar coa 

exposición dos feitos. 

 
  

 

 

 

SOLICITUDE DE MEDIACIÓN 

Persoa/as que solicita a mediación 

(Nome, Grupo-Clase, Número de Móbil….) 
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Outras persoas  afectadas ou implicadas 

 
 
 
 
 

 

Feitos acontecidos 

Relata o sucedido, se falta espazo continua por detrás 

 
 
 
 
 
 

 

Data do sucedido 

 
 

 

Quen che informou do sistema de mediación escolar para resolver conflitos? 

 

 

Onde podes entregar esta solicitude: 

No Buzón de Convivencia, nun sobre pechado ao teu titor/a, a algún membro 

do Equipo de Mediación do centro que coñezas ou a algún membro do 

Equipo Directivo. 

 

DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DA MEDIACIÓN 
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1.- Localización espacial:  
- Buscarase un espazo neutral para as partes. 
- Lugar acolledor e tranaquilo cunha mesa redonda e boa iluminación. 
 
2.- Comezo da sesión de mediación: 
1.- As persoas  mediadoras comentarán os aspectos do desenvolvemento. 
- Establécense as normas a cumprir durante todo o proceso. 
 

Mirando a cada unha das persoas 
 

- Saúdo e presentación das persoas mediadoras. (identificarse como mediadores). 
- Decidistes voluntariamente vir a mediación para solucionar o problema que tedes. 
- Os vosos nomes son ………………………………………………….. 
- Para axudarvos mellor, temos que establecer normas para esta sesión, que debemos 
   respectar. As normas son: 
- Estableceranse turnos de palabra para contar o probema. 
- Mentras unha parte fala, a outra parte permanecerá en silencio escoitando. 
- Ides ter o mesmo tempo para intervir. 
- Non está permitido berrar,insultarse, menospreciarse, empregar alcumes…….. 
- Non se consentirá ningún tipo de agresión. 
- O que falemos e totalmente confidencial e non deberá sair deste espazo. 
 
 

    
Mirando a cada unha das persoas 

 
- Quedaron claras as normas? 
- Si estas normas non se cumpren en algún momento podemos dar por 
rematado o proceso. 
 
As persoas mediadoras comentarán aspectos do seu papel no proceso da 
mediación. 
 

- Non somos xuíces nin  xuízas, somos mediadores/as. 
- Non  faremos xuizos de valor nin das persoas nin das súas opinións. 
- Non vamos a decirvos o que tedes que facer. 
- As nosas intervencións servirán  para clarificar o problema. 
- Trataremos de que aque cheguedes a un acordo. 
- Non vamos a definir a verdade, non vamos a valorar o sucedido, non vamos a 
  aconsellarvos do que tedes que facer. 
- Si estades de acordo coa mediación, pasamos a ter unha sesión individual con cada 
   persoa. 

 

FOLLA  DE  REXISTRO  DA  PREMEDIACIÓN: 
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1. DATOS  SOBRE AS PARTES A MEDIAR: 

PROTAGONISTA 1 PROTAGONISTA 2 

NOME   NOME   

CURS
O    

CURS
O    

IDAD
E   IDADE   

 

 

2. RESUMO DO CONFLITO. [Onde, como e cando sucedeu?] 

                      PROTAGONISTA  1                           PROTAGONISTA  2 

 

 

 

 

 

 

3. DESCRICIÓN DA RELACIÓN ENTRE OS PROTAGONISTAS. 

                            Describa de forma 
obxectiva: 

        

        

        

            

 

 

Marque o máis oportuno: 
 

Pouca relación /    Moita relación 

Confianza /    Desconfianza 

Amizade /    Hostilidade 

Calma /    Fortes emocións 

Fuxida /    Enfrontamento 
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4. DESCRICIÓN DOS SENTIMENTOS: 

Como se sente a persoa en conflito nº 1? Como se sente a persoa en conflito nº 2? 

    

 

 

5. ACTITUDE DE AMBAS AS PARTES: 

PROTAGONISTA 1 PROTAGONISTA 2 

    

 

 

 

 

6. SUXESTIÓN DE POSIBLES SOLUCIÓNS: 

 

                

                

                

                

 

 

 

NOME E SINATURA DOS RESPONSABLES DESTE INFORME:                                                   

    DATA: 
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PROTOCOLO FASE 1: CÓNTAME 
 
 
Nesta fase cada unha das partes conta a súa versión do conflito. 
Daráselles o tempo necesario na primeira intervención; e nas seguintes 
poderase limitar o tempo si cada unha das exposicións se alonga moito. 
 
“A principal finalidade deste apartado é que as partes expresen de forma 
exhaustiva a súa versión dos feitos e conseguir florecer os sentimentos de 
cada unha das partes implicadas”. 
 
 

 MEDIADO 1 MEDIADO 2 

Cóntame, que pasou? 

  

Como ocorreu? 

  

Cando sucedeu? 

  

Quenes están 
implicados? 
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Por que actuaches ou 
actúas dese modo? 
 
 
 
 
 
 

  

Como te sentiches ou 
sintes? 

  

A quen afectou ou 
afecta a túa conduta? 

  

Como cres que se 
sentiron? 

  

Que consecuencias 
provocou? 

  

Intentaches 
solucionalo dalgún 
modo?, Como?, 
Cando? 

  

Queres engadir algo 
máis? ** 

  

 
 
** Farase esta pregunta unha vez intervirán todas e  cada unha das partes 
afectadas. 
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PROTOCOLO FASE 2: ACLARAR O PROBLEMA (SITUAR O CONFLITO) 
 
 
 

3. Tentarase identificar e clarexar o conflito, coñecendo e mostrando 
interese polo mesmo. 

 
o) Tratarase de descompoñer en partes simples o expostos polos 

mediados. Para o cal son  básicas as seguintes habilidades: 
- Unha escoita activa: mirar, asentir e mostrar interese. 

p) - Restructurarase o conflicto: Repreguntar  para facer aclaracións  sobre 
a situación con preguntas tipo 
                       “qué queres dicir con…?” 

                                   “podes clarexar o que ves de dicir?” 
            - Parafrasear para que nos confirme si estamos entendendo o que di 
                                   “entón estas dicindo qué….?” 
                                   “ entendín ben si digo…?” 
 

2  Buscaranse sentimentos: 
                      a través de mensaxes: “por favor, contanos como te 
sentiches cando...” 
                      a través do reflexo dos seus sentimentos: “entón, 
sentiches que ….” 

 
✓ Resumirase:  

                      “resumindo o que queres dicir é …..” 
 

✓ Empatizarase:  
                      “cómo te sentirías ti se che pasara o mesmo?” 

 
 
O mediador/a  debe: ter paciencia, ser creativo/a, replantexar o asunto e 
estructurar o conflito. 
 
 
 

NOME: 
_____________________________ 

NOME: 
_____________________________ 

 
 

 

 
En función do obtido nesta fase poderanse acordar os temas máis importantes 
para ámbalas dúas partes  e acadar unha versión do conflito. 
 
Concretaranse os puntos que poden desbloquear o conflicto e avanzar cara un 
entendemento con acordo. 
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Trataranse primeiro os temas comúns e de arranxo sinxelo, pois crea confianza 
e mantén o interese. 
 
SITUAR O CONFLITO 
 
 
 
 

NOME: 
______________________________ 

NOME: 
_____________________________ 
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PROTOCOLO FASE 3: PROPOÑER SOLUCIÓNS 
 
Trátase de facer un resumo das propostas  valorando ámbalas dúas posicións 
e  sobre todo os intereses de cada parte, deixando clara a estrutura do conflito 
e os elementos positivos comúns. 
 
O mediador informarase de ata onde están dispostos a chegar no acordo cada 
unha das partes: 
 

 Nome: Nome: 

Que cousas deberían 
cambiar para resolver o 
conflito? 
 

  

Como pensas ti que isto 
podería resolverse? 
 

  

Que cres que podes facer 
ti para axudar a 
solucionar este 
problema? 

  

A que estarías 
disposta/o? 
 
 

  

Que podería pasar se non 
atopamos unha solución? 
 

  

Non estou disposta/o a 
permitir 
............ 
 

  

Ocúrresevos algunha 
idea para solucionar isto? 
(Choiva de ideas, ...) 

  

 
Nesta fase debermos ter en conta os seguintes aspectos: 
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 -Resaltar os puntos favorables  aos que chagaran na fase anterior. 
 -Facer ves ás partes  a necesidade de buscar saídas ao conflito. 
 -Escapar de posicións inamovibles e buscar intereses comúns. 
 -Ser pacientes na busca de solucións. 
 -Non retroceder no proceso. 

 

 

 

DOCUMENTO DE SINATURA DO ACORDO 

 

En Padrón, a……de………………..de………… 

Os/as alumnos/as 

………………………………………………………………………………………… 

e……………………………………………………………………………………..… 

Os implicados no conflito chegamos a un acordo para mellorar a relación 

deteriorada: 

 
…………………… comprométome a: 
 
1º 
 
2º 
 
3º 
 
 
 

 
……………………..comprométome a: 
 
1º 
 
2º 
 
3º 

Comprometémonos mutuamente a: 

Volveremos a revisar o acordo nun prazo de: 

Ao asinar este acordo comprometémonos a levar a cabo todo o anteriormente 

exposto e a manter confidencialidade sobre esta mediación.  

Os/as alumnos/as: 

 

Asdo:                                                                     Asdo: 
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Mediador ou mediadores: 

 

Asdo:                                                                     Asdo: 

ACTA DE COMPROMISO MEDIADOR 
 

Expediente:_________ 

 Nome e apelidos 

Mediado/a 1  

Mediado/a 2  

Mediador 1  

Mediador 2  

 
 
 
Aceptamos voluntariamente participar nesta mediación e comprometémonos a: 

1. Respectar a confidencialidade. 
2. Ser o máis sinceros posibles.  
3. Respectar a quenda de palabra 
4. Non utilizar unha linguaxe ofensiva nin descualificar.  

 
 
 
Fomos informados das condicións nas que se realiza a mediación e estamos 
de acordo en aceptalas e para que así conste firmamos o presente documento: 
 
................................................., a .......... de .............................. de .................. 
 
 
 
 
 
 
Firma dos implicados no conflito    Firma dos mediadores 
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Realizado o seguimento o día .............................. do acordo-compromiso, 
ponse de manifesto que: 
 
...... o acordo foi respectado e dáse por solucionado o problema. 
...... o acordo non foi respectado e debe continuarse pola vía disciplinaria. 
 
Estamos informados, 
 
 
 
 
 
Firma dos mediados/as     Firma dos mediadores/as 
 
         Selo do centro 
 

 

 


