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1. Programa de mediación (contemplado no Plan de Convivencia) 
O Plan de convivencia do IES Marco do Camballón, elaborado no curso 2017-2018, contempla 
distintos programas, entre eles o de mediación, do que se dá conta neste punto primeiro do 
protocolo de mediación.  

Concepto de mediación  
A mediación é unha estratexia de resolución pacífica, na que se ofrece a persoas cun conflito 
sentarse xuntas cunha terceira parte neutral, algún membro do Equipo de Mediación, falar do 
seu problema e intentar chegar a un acordo dunha forma positiva e colaborativa.  

A mediación non substitúe o conxunto de normas que elabora un centro escolar a través do 
seu plan de convivencia, pero si é un método construtivo para a resolución pacífica de conflitos:  

 como unha medida previa naqueles conflitos para os que as normas de convivencia no 
centro educativo prevexan algún tipo de sanción, xa que as diferentes accións que a 
mediación pon en marcha poden favorecer a aprendizaxe das habilidades sociais 
necesarias para mellorar a convivencia.  

 como unha medida para a resolución daqueles conflitos nos que non se produce unha 
transgresión a ningunha norma de convivencia do centro, pero nos que a mediación 
ofrece a posibilidade de abordalos de forma pacífica e dialogada.  

 como unha medida posterior, reparadora, en casos de disfuncións á convivencia, 
abordados segundo o previsto na normativa, pero nos que ademais das medidas que o 
centro educativo adopte, a mediación se presenta como unha oportunidade de 
reconstrución, reconciliación e resolución.  

Non todos os conflitos son susceptibles de tratarse a través da mediación. O plan de convivencia 
incluirá o procedemento xeral para derivar un caso de conflito cara á mediación escolar, que 
tipo de casos son derivables (segundo a normativa ao respecto), a que tipo de compromisos se 
pode chegar, o proceso que hai que seguir e o seu remate. Deberá incluír o procedemento para 
a comunicación á Comisión de convivencia do centro, ao titor e á familia do alumnado implicado.  

Será a persoa responsable da dirección quen, por petición de calquera membro da comunidade 
educativa, lle poderá ofrecer ao alumnado implicado en condutas contrarias ás normas de 
convivencia a posibilidade de acudir á mediación escolar, deixando constancia escrita da 
aceptación das condicións por todas as partes, así como do compromiso de que, en caso de 
acordo, se aceptará a realización das actuacións que se determinen.  

O centro potenciará a formación en mediación dos membros da comunidade educativa: 
profesorado, persoa responsable da orientación no centro, alumnado, membros da comisión de 
convivencia, delegados e delegadas de nais e pais e titores e titoras.  

A utilización da mediación é un recurso que non exime de dar cumprimento ao procedemento 
legal para as condutas graves, senón que o complementa, facilita e dá coherencia educativa.  

Obxectivos  
 Favorecer a convivencia no centro, promovendo a solución pacífica e dialogada dos 

conflitos. Crear unha rede capaz de protexer e de impulsar os espazos de paz dentro e 
fóra do centro, fóra e dentro das persoas.  

 Favorecer a preocupación polos demais.  
 Dotar dunha maior responsabilidade ao alumnado implicándoo no funcionamento do 

centro 
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 Aumentar a capacidade de toma de decisións. 
 Mellorar a autoestima e a autodisciplina das persoas.  

Características da mediación escolar  
a) Voluntariedade  

 A mediación non pode impoñerse, acódese a ela voluntariamente, tanto para as partes 
implicadas no conflito, como para a persoa mediadora. Estas acóllense libremente á 
elección ou non da mediación e poden renunciar a ela en calquera momento do proceso.  

 A mediación é un proceso de comunicación en liberdade ante unha terceira persoa, que 
realiza o papel de mediador ou mediadora, e que garantirá que as partes se comuniquen 
desde o respecto e busquen as solucións aos seus conflitos.  

b) Imparcialidade ou neutralidade da persoa mediadora  

 A persoa mediadora non é a responsable da resolución, senón que dinamiza o proceso, 
axuda ás partes en conflito para que busquen, atopen e adopten una solución positiva 
para ambas.  

 A persoa mediadora non xulga nin arbitra, marca as regras do xogo e emprega técnicas 
que axuden a que as diferentes partes en conflito verbalicen os seus problemas, 
sentimentos, emocións, posicións, intereses e necesidades, e que pacten unha solución 
e se comprometan a respectala. Para isto deberá controlar minuciosamente o 
cumprimento das normas no proceso, pero nunca alteralo.  

 Son facilitadoras do diálogo, de restablecer o proceso de comunicación e de conseguir 
o acordo entre as partes.  

c) Compromiso  

 As persoas que acceden a tomar parte na mediación son responsables da 
transformación do seu conflito. O acordo a través do cal se resolva o conflito depende 
exclusivamente da vontade das partes. Á mediación pode acudir o alumnado, o 
profesorado, o persoal non docente do centro e as familias do alumnado, é dicir, toda a 
comunidade educativa, en función do que o centro determine no seu plan de 
convivencia.  

d) Confidencialidade  

 Principio que obriga aos implicados a non revelar a información confidencial que se 
obteña. Todo o que ocorra durante o proceso de mediación e o que alí se diga é 
confidencial 

Protocolo para a implantación dun programa de mediación  
A implantación dun servizo de mediación require discusión nos órganos de coordinación 
docente, presentación ao claustro, información á ANPA e á Xunta de delegados e aprobación 
por parte do Consello escolar. A xestión da mediación implica a definición dun protocolo de 
actuación que asegure unha coherencia en todo o proceso e co que debe familiarizarse toda a 
comunidade educativa. Debe existir un amplo consenso na súa implantación: como se accede á 
mediación, cando se media, onde se media e a relación entre mediación e as NOF son os puntos 
esenciais que se recollerán nel.  

O programa de mediación establecerá os seguintes elementos:  
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 constitución do equipo coordinador e/ou mediador  
 definición de recursos e condicións  
 deseño básico do programa; proceso e efectos da mediación  
 inserción do programa no Plan de convivencia  
 sensibilización e difusión  
 actuacións formativas  
 posta en marcha do programa  
 avaliación do programa.  

Funcionamento do Programa de mediación no centro 
 Conflitos que se median  

Teranse en conta as NOF como base para determinar en que situacións non se intervirá e en 
cales se ofertará mediación, como vía de reparación voluntaria dos danos ocasionados, de 
reconciliación entre as persoas, de aprendizaxe de novos comportamentos e de acción 
preventiva. Se unha vez empezada unha mediación se detecta que o conflito é grave, os 
mediadores poden suspendela e comunicar os seus motivos aos coordinadores da rede de 
mediación.  

Non é aconsellable mediar cando:  

 alguén asiste coaccionado.  
 a situación tratada constitúe delito.  
 alguén necesita asistencia terapéutica.  
 non se colabora.  
 as persoas aínda están moi afectadas para falar.  
 problema principal non é mediable.  
 conflito merece unha atención máis xeneralizada. Procuraremos non mediar en 

conflitos nos que participan persoas moi próximas (compañeiros/as da clase, alumnado 
da propia titoría…), deixando que se fagan cargo outros mediadores/as da rede.  

a) Coordinadores do Equipo de mediación  

Son persoas mediadoras (profesorado, alumnado, persoal non docente).  

Teñen as seguintes funcións:  

 facer de referente visible da rede de mediadores do centro.  
 centralizar as solicitudes de mediación que lle chegan verbalmente ou por escrito, 

adxudicar día, hora e mediadores para o encontro.  
 apoiar aos mediadores en todo momento.  
 recompilar as memorias de mediación.  
 convocar reunións da rede de mediadores (polo menos unha trimestral), na que 

ademais de intercambiar experiencias, se revisarán as mediacións feitas, facer prácticas 
sobre a base de novas dramatizacións, reflexionar a partir de artigos e lecturas 
pertinentes, decoración dos diferentes espazos do centro, facer visitas a centros nos 
que tamén teñen un programa de mediación ou intercambios con outros mediadores…  

 distribuír artigos, revistas... en colaboración coa biblioteca.  
 actualización da páxina web do centro no referente a mediación.  
 renovación da información no taboleiro de mediación.  
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b) Parellas de co-mediadores  

Son dous os mediadores/as que farán a mediación. Partirase da dispoñibilidade de cada persoa 
segundo os días da semana.  

As parellas (alumno/alumno, alumno/adulto, adulto/adulto) poden ser fixas ou non. Nun 
primeiro momento, é importante que todos os mediadores do centro teñan a ocasión de 
practicar.  

Traballar dúas persoas mediadoras á vez permite combinar as respectivas habilidades, aprender 
unha da outra e revisar conxuntamente as sesións. Tamén favorece o control da tensión inicial, 
serve de modelo de comunicación e cooperación aos participantes do encontro e dificulta as 
acusacións de partidismo.  

Repartiranse as tarefas de forma clara, podendo organizarse de diferentes maneiras:  

a) Un leva a sesión e o outro toma notas e, ocasionalmente, intervén.  

b) Cada mediador/a encárgase dunha fase da mediación, alternándose.  

c) Un diríxese máis a unha persoa e o outro á outra.  

c) Renovación da rede de mediadores  

Segundo vai variando o equipo inicial de mediación establécense canles de renovación e 
formación de novos mediadores/as. Impártense talleres de mediación periodicamente (ao 
comezo de cada novo curso ao alumnado que se incorpora de novo ao centro e queira formarse 
de forma voluntaria, sobre todo de 1º de ESO e 1º de Bacharelato), ao profesorado de nova 
incorporación así como ás familias do alumnado citado. Esta formación correrá a cargo dos 
mediadores xa existentes no centro (profesorado, alumnado, familia, persoal non docente).  

Condicións da sala de Mediación  

Será un espazo tranquilo e acolledor, cunha mesa, catro cadeiras, algúns pósters, follas para 
tomar notas, follas de Memoria de mediación e un arquivo para gardalas.  

No IES Marco do Camballón empregarase a actual Sala de reunión cos pais en Aula de 
convivencia (mentres non se adapte outro espazo para este fin) á que se lle engaden as 
actuacións recollidas neste documento. 

Valoración dos resultados da acción da mediación no centro  

Avalíase o programa ao remate de cada curso para tomar mellores decisións nun futuro. 
Recóllense datos sobre a cantidade de conflitos mediados, a súa tipoloxía e os pactos 
alcanzados.  

Convócanse sesións de supervisión do funcionamento da rede de mediadores reaxustando todo 
o que sexa necesario, ademais de deixar constancia da valoración persoal dos/as mediadores/as.  

Tamén se entregará un cuestionario sinxelo a diferentes persoas da comunidade educativa 
escollidas ao azar, procurando que estean representados os diferentes sectores.  

Dende a coordinación da rede de mediadores recolleranse os datos necesarios para a 
elaboración dunha memoria final deste período de experimentación da mediación.  
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Redactarase un breve informe dirixido á dirección do centro que resuma o traballo realizado e 
expoña as perspectivas de futuro.  

Tamén se pode prever o recoñecemento que o centro pode ofrecer ás persoas que actuaron 
como mediadores/as. 

2. Xustificación da implementación do programa. Estado da convivencia no 
centro.  

Dedícase este apartado á xustificación da implementación do programa, baseándonos no 
estado da convivencia no centro, analizada a partir da observación directa, mediante a análise 
dos partes de conduta e tendo en conta os resultados do cuestionario de análise da 
convivencia elaborado polo profesorado participante na liña de formación do PFPP en 
“Mediación escolar e resolución de conflitos”, que foi aplicado ao alumnado do instituto.  

En relación á observación directa, podemos indicar que gran parte dos conflitos xurdidos entre 
iguais son derivados de rumores, malentendidos, terxiversacións....que é posible xestionar 
dende a mediación escolar. Trátase neste caso de conflitos que consomen gran parte de tempo 
e esforzo á organización escolar para a súa solución, e que doutro xeito, sendo resoltos polos 
propios iguais, supoñen unha oportunidade formativa para estes, desenvolvendo estratexias 
cooperativas baseadas no diálogo, comprensión, empatía, autorregulación, autocontrol e 
participación democrática, partindo sempre da concepción positiva do conflito, que afrontado 
de forma adecuada resulta construtivo para as partes implicadas.  

No tocante á análise dos partes de conduta, cómpre indicar que as faltas de conduta que se 
producen son principalmente faltas leves. As faltas, tanto leves como graves, son resoltas no 
centro mediante sancións educativas proporcionais e relacionadas coa norma contrariada, a fin 
de promover no alumnado a aprendizaxe e incidir positivamente na mellora da convivencia.   

No que ten que ver co cuestionario de análise da convivencia aplicado ao alumnado no mes de 
marzo de 2022, indícanse a continuación as preguntas formuladas e respostas obtidas:  

Mostra: 241 alumnos/as 

Alumnado que responde a enquisa: 147 alumnos/as – Grao de participación: 60,99%  
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A maioría do alumnado valora a convivencia no centro como positiva en xeral, manifestando 
coñecer as normas e amosando conformidade coas mesmas.  
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O alumnado valora as relacións entre os distintos membros da comunidade educativa como 
positivas en xeral. En gran parte das ocasións o alumnado tamén se sitúa nun termo medio, 
respondendo que estas relacións son positivas ás veces ou ocasionalmente. 
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O alumnado percibe que os problemas ou conflitos que se dan no centro veñen dados sobre 
todo por malos entendidos, agresións verbais, difusión de mentiras e rumores e disputas nas 
redes sociais, contestando gran parte do alumnado que estas cuestións se dan algunhas ou 
bastantes veces. Tamén hai algún alumnado que considera que hai grupos onde o alumnado 
non se leva ben ou mesmo algúns alumnos/as son apartados/as ou excluídos/as do grupo.  

Sen embargo, as cuestións anteriores non son percibidas por outra gran parte do alumnado, que 
considera que non se producen con frecuencia.  

A gran maioría do alumnado coincide en que nunca ou case nunca se dan agresións físicas nin 
se esconde material ou efectos persoais doutras persoas, así como tampouco se dana o material 
nin as instalacións.  
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En relación ao momento en que se producen as situacións conflitivas, o alumnado coincide en 
apuntar que estas se dan fundamentalmente no patio ou durante os recreos. Son significativos 
tamén os intercambios de clase e a incidencia das redes sociais, que fan perdurar ou xerar o 
conflito en calquera momento.  

Tamén se sinalan as entradas e saídas do centro como momentos onde se producen conflitos e 
mesmo durante o transcurso das clases.   

A incidencia é mínima nos asesos ou no autobús.  
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O alumnado percibe que durante as clases se producen interrupcións con bastante frecuencia 
e o alumnado levántase sen permiso algunhas veces.  

Tamén algunhas veces se producen faltas de puntualidade, faltas de respecto a profesorado e 
compañeiros/as e mesmo o uso de dispositivos electrónicos durante as clases. Sen embargo, en 
relación a estas cuestións, tamén hai parte do alumnado que considera que non se producen 
con frecuencia.  

O alumnado coincide na súa gran maioría en que ninguén se nega á realización das tarefas nas 
clases, tampouco se producen entradas nin saídas sen permiso, non se deteriora o material de 
aula así como tampouco se porta material nin substancias prohibidas que supoñan un risco 
para a comunidade educativa.  
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O alumnado canaliza a resolución de conflitos principalmente a través do titor/a, familia, 
xefatura de estudos ou profesorado de materia. Parte do alumnado tamén indica que acode á 
orientadora e algún alumnado confía nas súas amizades.  

Pouco alumnado indica reaccionar con violencia e é significativo que aínda que poucos/as, unha 
pequena parte di que non acode a ninguén.  

 

 

 

 

 



15 
 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste apartado, as puntuacións están bastante repartidas entre as distintas modalidades de 
resolución de conflitos. Sen embargo, resulta destacable de forma positiva a percepción do 
alumnado en canto que os conflitos sempre se afrontan, de maneira que gran parte dos 
participantes no cuestionario indican que nunca ou case se deixan pasar ou se lles resta 
importancia.  

 

Neste caso trátase dunha pregunta aberta na que o alumnado aportou distintas opinións.  

Cómpre indicar que parte do alumnado amosa satisfacción coa resolución de conflitos 
actualmente. Consideran que estes se afrontan falando e que se chegan a solución mediante o 
seu afrontamento. En xeral, e segundo as opinións do alumnado que achega propostas para a 
resolución de conflitos, estas resúmense nos seguintes puntos:  

 Máis profesorado e maior control nas horas de recreo, onde se producen máis conflitos.  
 Diálogo entre as partes implicadas. 
 Mediación e moderadores que axuden a chegar a acordos. 
 Afrontamento nas titorías, tratando o conflito co titor/a e o grupo-clase. 
 Mediante traballos ou actividades cooperativas ou que impliquen a convivencia 

conxunta das partes en conflito.  
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 Maior dureza nas sancións. 
 Resolución do conflito entre alumnado e profesorado cando estes se producen.  

Neste caso trátase tamén dunha pregunta aberta na que a maioría do alumnado non fixo 
aportacións, considerando que o cuestionario estaba completo. Con todo, cómpre indicar que 
algún alumnado recalcou neste apartado a importancia dunha maior escoita ao alumnado e de 
buscar o fondo real dos conflitos, así como a aplicación das normas en igualdade para todos/as.  

 

Así pois, tendo en conta todo o anterior, así como que en moitos dos casos os conflitos xurdidos 
entre iguais nin sequera levan asociado ningún tipo de sanción dado que esta non corresponde, 
ao tratarse de problemas derivados da falta de comunicación, interferencias na mesma, malas 
interpretacións...que tan só levan consigo a intervención do equipo docente para favorecer o 
entendemento entre as partes, consideramos que pode ser útil a implementación dun programa 
de mediación, que dote ao alumnado de habilidades e estratexias na solución dos conflitos nos 
que se vexan inmersos, favorecendo ademais a súa implicación no funcionamento do centro e 
na mellora da convivencia no mesmo, actuando como axentes responsables do cambio.  

O programa de mediación supón unha inversión e aposta a curto e longo prazo, pois as 
habilidades desenvolvidas polos axentes implicados serán útiles non só no presente e futuro 
próximo, senón que supoñen unha aprendizaxe para o porvir.   

3. Sensibilización da comunidade educativa e institucionalización do programa.  

Entendemos a sensibilización como un proceso continuo, que se irá desenvolvendo ao longo de 
todo o proceso, antes da implementación do programa e durante a mesma.  

Medidas de sensibilización e institucionalización:   

 Recollida do programa no programa de mediación no Proxecto Educativo e nas Normas 
de Organización e Funcionamento do Centro (NOF), como unha vía complementaria ao 
sistema de corrección de condutas contrarias ás normas de convivencia.  

 Oferta dentro do Plan de acollida 
 Inclusión no Plan de Acción Titorial: documentalmente, información ao profesorado 

titor e presentación do programa nas aulas.   
 Recollida no Plan de Convivencia 
 Sensibilización ao profesorado: de maneira continua nas distintas reunións, na acollida 

a novo profesorado, a través de carteis, dípticos... 
 Sensibilización ao alumnado: a través da difusión de información e presentación do 

servizo nas titorías, a través da formación de alumnado mediador, tratando o tema nas 
reunións de delegados, dando a coñecer o servicio e facéndolles partícipes da súa 
difusión entre o alumnado, mediante charlas, actividades e obradoiros, elaborando 
campañas publicitarias que involucren a distintos departamentos didácticos, carteis, 
intercambios de experiencias con outros centros, difusión e exposición de actividades 
realizadas polo equipo de mediación.... 

 Sensibilización ás familias: nas sesións de acollida, a través da ANPA e mediante cartas 
e folletos informativos.  
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 Sensibilización xeral a toda a comunidade educativa: a través de folletos, difusión de 
información na web do centro no apartado de convivencia, redacción de artigos e 
anuncios na revista escolar ou en blogs do centro, participación nos medios de 
comunicación...  

4. Protocolo de actuación  

Para o establecemento do protocolo de mediación, tivemos en conta principalmente os 
documentos seguintes:  

 García Barreiro Javier, Giménez Fernández Olalla, González García Mª. Begoña, Grund 
Pendón Mª Victoria e Lara Serna Blanca (2012). Mediación en la práctica. Manual de 
implantación de un servicio de mediación escolar. Copicentro 

 Torrego J.C (coordinador) (2017). Mediación de conflictos en instituciones educativas. 
Manual para la formación de mediadores. Ed. Narcea.  

Os manuais serviron como guía e orientación no proceso de coñecemento e afondamento na 
mediación, así como exemplo na elaboración de documentación, tomando algúns documentos, 
referidos nos anexos, dos propios manuais; se ben a intención do equipo de mediación é a de 
revisar o propio protocolo periodicamente introducindo os cambios ou modificacións oportunas 
en función das melloras observables a través da experiencia. Asemade, se fora preciso 
introduciríanse modificacións ou axustes na documentación inicialmente tomada dos manuais 
citados.  

A continuación, dáse resposta as principais cuestións a ter en conta para a elaboración do 
protocolo de mediación.  

4.1 Como se accede á mediación? 
Accederase á mediación por proposta de calquera membro da comunidade educativa que 
detecte ou sexa coñecedor dun conflito acontecido dentro do centro educativo, ou fora do 
mesmo pero que afecte á vida deste, sendo os protagonistas membros de dita comunidade 
educativa. O acceso require cumprimentar a ficha de solicitude (Anexo I), que unha vez 
cumprimentada será entregada directamente á persoa coordinadora do programa ou 
depositada no buzón de mediación.  

Aínda que a ficha de solicitude permite a elección da persoa mediadora de preferencia, unha 
vez se recepcione esta pola persoa coordinadora da mediación, asignarase o caso ao alumnado 
mediador máis idóneo tendo en conta unha serie de criterios:  

 Garantía de confidencialidade e neutralidade.  
 Equilibrio na asignación de casos, procurando a participación de todos/as.  
 Asignación de casos segundo o nivel de conflitividade ou dificultade e tipoloxía.  
 Necesidade de urxencia de atención do caso 

O acceso á mediación pode ser solicitado de forma voluntaria por algunha das partes 
directamente implicadas no conflito ou non. É posible que a solicitude de mediación parta dunha 
terceira parte non vinculada directamente co conflito ou mesmo que as partes implicadas sexan 
derivadas ao servicio pola xefatura de estudos, departamento de orientación ou profesorado 
titor.  

Recibida a ficha de solicitude e asignado o caso ao alumnado mediador, iniciarase o proceso de 
premediación (Anexo II), que consiste nunha toma de contacto inicial dos mediadores/as 
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asignados coas partes implicadas por separado, a fin de determinar se a mediación é apropiada 
para o caso, expresando as partes a súa conformidade ou desconformidade á participación na 
mediación para a resolución do seu problema. A non aceptación do servicio de mediación supón 
a cancelación da intervención, ao verse incumprido un dos requisitos básicos, a voluntariedade. 
Pola súa parte, a aceptación do mesmo implica a vontade de colaborar no proceso. 

A premediación permitirá ademais, determinar se son necesarias actuacións anteriores á 
mediación, así como liberar emocións e tensións de forma previa a esta ou determinar e acordar 
as condicións a seguir (lugar, momento e duración das sesións) ou confirmar os mediadores/as 
que intervirán.  

Superada a fase inicial de premediación, darase paso á fase de mediación propiamente dita, 
seguindo as regras fixadas. O alumnado mediador debe nesta fase proceder ao rexistro do 
proceso de mediación e dos acordos adoptados polas partes (Anexos III e IV), fixando a data 
para a revisión e seguimento do caso, que se fará constar no documento correspondente 
(Anexo V).  

Periodicamente realizarase a coordinación e seguimento do proceso de mediación, consistente 
na reunión da persoa coordinadora co equipo de mediadores/as, para revisión, debate e análise 
de casos. Estas reunións teñen ademais un gran compoñente formativo, retomando e revisando 
o aprendido nas sesións de formación, ademais de servir para o deseño e elaboración de 
materiais, aportación de ideas para a difusión e consolidación do proxecto...  

4.2 Cando se media? 
Mediarase durante o horario lectivo, preferentemente en horario de titorías ou cando falte 
algún profesor/a, fixando data e hora concreta previamente por parte da persoas coordinadora 
ou a xefatura de estudos.  

O alumnado mediador e mediado portará un pase autorizando a súa saída da aula ordinaria no 
día e horario sinalados para acudir á mediación. Procurarase a non saída en clases preparatorias 
de avaliación ou exame. O alumnado que interveña na mediación ten a responsabilidade de 
poñerse ao día nos contidos que perdera, coa axuda do/a docente.  

4.3 Onde se media? 
Tendo en conta a importancia do ambiente, levarase a cabo a mediación na sala do alumnado 
do centro, por ser este un lugar acolledor e vinculado ás emocións positivas entre o alumnado, 
que ademais pola súa disposición e amoblamento permite transmitir seguridade e proximidade.   

En definitiva, trátase dun lugar que invita á relaxación e conciliación.  

4.4 Relación entre mediación e NOF  
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, como ferramenta de xestión pacífica de conflitos, pode iniciarse a 
instancia de calquera membro da comunidade educativa, tanto por iniciativa da parte interesada 
como dunha terceira persoa, sempre que as partes en conflito a acepten voluntariamente.  

Cando as solicitudes concorran con condutas contrarias ás normas ou gravemente prexudiciais 
nas que sexa necesaria a actuación da xefatura de estudos, esta poderá ofrecer a mediación, 
valorando a súa viabilidade coa persoa coordinadora. En caso contrario, as partes en conflito 
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poderán acceder voluntariamente á mediación como estratexia reparadora, antes ou despois da 
aplicación da medida correctora, co fin de restablecer as relacións entre as persoas implicadas.  

Cando a xefatura de estudos ofreza a mediación, interromperase calquera outro procedemento 
correctivo do centro, á espera da súa resolución pola mediación escolar.  

As persoas mediadoras informarán á xefatura de estudos do resultado da mediación e da data 
de revisión dos acordos, garantindo a confidencialidade do proceso.  

O cumprimento dos acordos de mediación poderá ser tido en conta como atenuante dunha 
posible sanción, ou ben dará lugar á finalización do proceso correctivo.  

Se o proceso de mediación se interrompe, finaliza sen acordo, ou se incumpren os pactos de 
reparación, as persoas mediadoras deben comunicar estas circunstancias á xefatura de estudos, 
quen retomará o proceso disciplinario.  

 

 QUEN CANDO ONDE COMO MATERIAIS 
CONFLITO Entre 

membros da 
comunidade 
educativa. 

 No centro 
educativo ou fóra 
deste pero que 
afecte á vida do 
centro. 

  

SOLICITUDE DO 
SERVIZO 

A proposta de 
calquera 
membro da 
comunidade 
educativa. 

Sempre. No departamento 
de orientación. 

Cubrindo a 
solicitude e 
entregándoa 
no DO ou 
poñéndoa 
no buzón. 

Ficha de solicitude 
(Anexo I). 
Buzón de mediación. 

PROCESO DE 
MEDIACIÓN 

Alumnado 
mediador e 
partes en 
conflito. 

Preferenteme
nte en horario 
de titorías ou 
cando falten 
algún docente. 

Na sala do 
alumnado. 

Segundo as 
fases e 
principios da 
mediación.  

Premediación (Anexo 
II)  
Rexistro de 
mediación e de 
compromisos.  
(Anexo III e IV). 
Pase/Autorización 
para a saída a 
mediación.  

REVISIÓN DOS 
ACORDOS 

As persoas 
mediadoras 
coas partes en 
conflito. 

Segundo o 
establecido 
nos acordos. 

Na sala do 
alumnado. 

 Rexistro de 
compromisos e 
documento de 
revisión-seguimentos 
(Anexos IV e V). 

COORDINACIÓN 
E SEGUIMENTO 
DO PROCESO DE 

MEDIACIÓN 

Alumnado 
mediador coa 
persoa 
coordinadora. 

Reunión de 
mediación. 

Na aula de usos 
múltiples ou 
espazo 
alternativo. 

Revisión, 
análise e 
debate dos 
casos.  

Cuestionario de  
satisfacción do 
alumnado mediado e 
mediador  (Anexos VI 
e VII).  
Rexistro trimestral de 
mediación (Anexo 
VIII).  
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En resumo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUDE DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

Quen a pode solicitar? Como solicitar unha mediación? 

Calquera membro da 
comunidade educativa:  

PROFESORADO  

ALUMNADO 

PERSOAL NON DOCENTE 

NAIS E PAIS  

A través da folla de “Solicitude 
de Mediación” 

Conserxería / Dpto. orientación  

Buzón de mediación/ Dpto. 
orientación  

Encontrarala en:  

Entregar a:  

EQUIPO DE MEDIACIÓN 

Formado por:   Coordinado por:   

COORDINADOR/A DE 
CONVIVENCIA 

EQUIPO DE ALUMNADO 
MEDIADOR 

EQUIPO DE PROFESORADO 
MEDIADOR  
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5. Captación, selección e formación do alumnado mediador 
A captación do alumnado mediador levarase a cabo previa sensibilización, información e 
divulgación sobre o programa.  

Aínda tendo en conta as características e requisitos que debe reunir o alumnado mediador, en 
principio e tras invitación aberta, todo alumnado que desexe formar parte da rede de 
mediadores/as de forma voluntaria será benvido ao proxecto. Naqueles casos en que non sexa 
idóneo que realicen mediacións, asignaranse outras tarefas ao alumnado tales como deseño e 
creación de materiais, neutralización do conflito e derivación a mediación, acompañamento de 
alumnado novo no centro...  

No caso de que non haxa candidatos mediadores/as por invitación aberta, recorrerase a outras 
vías tales como a elección por votación da clase previa dinámica grupal ou por designación da 
persoa coordinadora do programa a partir das aportacións do equipo docente. En calquera caso, 
a participación no programa esixe a voluntariedade.   

Perfil do alumnado mediador. Requisitos e calidades:  

 Ser sensible ante os conflitos dos demais e ter unha actitude activa e positiva ante eles. 
Percibir estas situacións como unha oportunidade de aprendizaxe.  

 Practicar a escoita activa.  
 Ter empatía.  
 Comprometerse a respectar a confidencialidade e neutralidade na xestión do conflito.  
 Recoñecer, comprender e expresar emocións coordinando mensaxes verbais e non 

verbais (expresión corporal, xesticular, asentir, mirar aos ollos...) 
 Ter liderado positivo no grupo.  
 Ser creativo na busca de solucións, motivando as partes para o cambio.  
 Ter capacidade para soportar situacións de tensión emocional.  

As calidades anteriores atópanse de maneira natural no alumnado, pero poden potenciarse e 
mellorarse durante a formación.  

No caso do IES Marco do Camballón, optarase prioritariamente pola formación interna, que 
esixe maior esforzo por parte do profesorado implicado pero permite levar a cabo unha 
formación máis adaptada á filosofía do proxecto.  

En determinados momentos, de considerarse oportuno ou en función do devir do programa, 
poderá botarse man da formación externa ou mixta.  

No caso do noso centro a formación levarase a cabo en horario lectivo, durante as sesións de 
titoría, tendo en conta que a maioría do alumnado é transportado, ao estar situados nun 
contexto rural, que imposibilita ou complica desenvolver as actividades formativas en horario 
extraescolar.  

O taller de formación de mediadores/as ten como obxectivos:  
 Previr a violencia escolar e potenciar a aprendizaxe da mediación escolar  como 

ferramenta para a resolución construtiva de conflitos.  
 Ensinar estratexias e habilidades necesarias para desempeñar a función de mediación 

en conflitos.  
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 Fomentar un clima socioafectivo entre as persoas participantes no taller de mediación, 
favorecendo a experimentación da vivencia como un encontro interpersoal 
enriquecedor.  

A labor de formación de alumnado mediador é un proceso complexo que require de moito 
tempo e esforzo. Prevese inicialmente o desenvolvemento de talleres de formación de 
alumnado mediador que abrangan un mínimo de 12 a 14 sesións, sendo conscientes de que esa 
temporalización pode ser insuficiente, debendo insistir na formación periodicamente e 
rescatando a mesma e a motivación no proxecto a través de encontros de alumnado e 
profesorado do equipo de mediación. A formación de alumnado mediador abordará os 
seguintes contidos:   

 A mediación escolar: concepto e fases. 
 O conflito: concepto, elementos, estilos de afrontamento e técnicas de resolución. 
 Habilidades sociais e para unha comunicación eficaz.  
 Educación emocional: intelixencia interpersoal e intrapersoal.  
 Experimentación da mediación. Protocolo de actuación.  

 
Os contidos traballaranse mediante unha metodoloxía motivadora, activa e participativa, 
favorecendo o protagonismo do alumnado, a interacción entre iguais e a súa participación 
mediante dinámicas grupais fundamentalmente. Tamén se botará man de visionados e outros 
recursos e técnicas en determinados momentos, se ben o traballo co alumnado irá seguido da 
correspondente reflexión e intercambio de ideas para a construción do coñecemento.  

O desenvolvemento do programa será valorado en distintos momentos nun proceso de 
avaliación continua, reconducindo e axustando as actuacións cando fora preciso.  

O alumnado que asume a función de mediador/a adquire os seguintes compromisos:  

 Respectar aos membros da comunidade educativa e ser exemplo de convivencia, 
evitando a violencia e resolvendo os seus conflitos de forma pacífica mediante o 
diálogo.  

 Recordar a compañeiros/as en conflito a existencia do servicio de mediación, 
ofrecéndoo para axudarlles na resolución do seu conflito de forma pacífica e dialogada.  

 Participar na formación para actuar como mediador/a e asistir ás reunións de 
seguimento do servicio de mediación que se programen.  

 Intervir como mediador/a naqueles casos que lle sexan asignados e no horario 
establecido.  

 Colaborar co titor/a nas titorías para tratar os problemas do grupo-clase.  
 Participar, coa autorización dos seus titores/as legais, nos cursos de formación en 

mediación escolar e colaborar con outros centros educativos, expoñendo as súas 
experiencias.  

Neste proceso de formación e actuación o alumnado mediador non estará só, contando co 
apoio e soporte do profesorado participante no servicio de mediación. 
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6. Avaliación do servizo de mediación.  

A avaliación será continua e centrada no proceso, recollerá información de carácter cualitativo 
e cuantitativo e realizarase en tres momentos:  

Avaliación inicial:  

Antes da implementación e posta en marcha do programa, analizando o estado da convivencia 
no centro, que no noso caso se efectuou a través da observación, análise dos partes de conduta 
e resultados do cuestionario de análise de convivencia aplicado ao alumnado (véxase o apartado  
2. Xustificación da implementación do programa. Estado da convivencia no centro) 

Avaliación procesual:  

Ao longo do desenvolvemento do programa, o que permitirá reaxustar as actuacións e 
intervencións segundo sexa necesario. Levarase a cabo a través da observación, rexistro de 
asistencia ás reunións de coordinación, análise de estatísticos de conflitividade no centro, 
comentarios recollidos nas actas e memorias da CCP, claustro, consello escolar.... 

Avaliación final:  

Realizarase unha vez rematada a implementación do programa, recollendo información a través 
de instrumentos como cuestionarios, enquisas, observación directa, rexistros de avaliación, 
comentarios das distintas reunións.... 

Indicadores de avaliación:  

 Número de alumnado e profesorado que solicita entrar no equipo de mediación.  
 Número de solicitudes de mediación.  
 Sectores da comunidade educativa  que derivan casos de mediación.  
 Cursos/grupos que solicitan o servizo.  
 Grado de implicación e concienciación da comunidade educativa ante o proxecto.  
 Número de alumnado que comeza e que finaliza o curso de formación.  
 Asistencia ao curso.  
 Grado de satisfacción do alumnado que acaba o curso de formación.  
 Grado de adecuación dos contidos, metodoloxía, materiais e tempos dos cursos de 

formación.  
 Grado de satisfacción do alumnado mediado.  
 Número de mediacións resoltas satisfactoriamente.  
 Cumprimento dos acordos.  
 Grado de coñecemento, implicación e satisfacción da comunidade educativa.  
 Aproveitamento dos recursos (materiais, humanos e organizativos).  
 Asistencia e grado de implicación dos asistentes ás reunións de seguimento.  
 Grado de consecución dos obxectivos.  
 Calidade e funcionalidade dos materiais elaborados.  

O proceso de avaliación culminará coa realización da memoria de mediación, na que se fará 
constar:  

 Obxectivos acadados. 
 Dificultades atopadas. 
 Propostas de mellora. 
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En calquera caso “o éxito da mediación non debe medirse polo número de acordos conseguidos, 
senón polas repercusións emocionais que o proceso produce nas partes” (Ignacio Bolaños, 
profesor de Psicoloxía da Universidade Complutense de Madrid, 2005). 

Tratándose dun proxecto inicial, a continuidade do programa estará condicionada aos 
resultados da avaliación e ás propias necesidades do centro en cada momento, que poden ser 
cambiantes, se ben sempre é favorable apostar pola consolidación e especialización do servizo, 
pois a difusión da cultura da mediación é garantía da mellora da convivencia entre os membros 
da comunidade educativa.  
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7. Anexos.  
Anexo I. Ficha de solicitude. 
Anexo II. Rexistro de premediación.  
Anexo III. Rexistro de mediación. 
Anexo IV. Rexistro de compromisos. 
Anexo V. Documento de revisión-seguimentos.  
Anexo VI. Cuestionario de satisfacción do alumnado mediado.   
Anexo VII. Cuestionario de valoración para alumnado mediador.  
Anexo VIII. Rexistro trimestral de mediación.  
Anexo IX. Esquema do proceso completo de mediación.    
Anexo X. Esquema das fases da mediación  para alumnado mediador. 
Anexo XI. Ficha de observación para as prácticas de mediación na formación 

Anexo XII. Pase  autorización para a mediación 
 

 

 
Documentos extraídos do libro “Mediación en la práctica. Manual de implantación de un servicio de 
mediación escolar”. García Barreiro J, Giménez Fernández O, González García Mª. B, Grund Pendón Mª V e 
Lara Serna B (2012): Anexos I, III, IV, V, VI, VII e VIII.  
 

Documentos extraídos do libro “Mediación de conflitos en institucións educativas. Manual para a 
formación de mediadores”. Torrego J.C (2017): Anexo II.   

 

Documentos de elaboración propia: Anexos IX, X, XI e XII.  
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Anexo I. Ficha de solicitude. 
 

CASO Nº: _______  I. SOLICITUDE DE MEDIACIÓN 

 

Mediados/as. Curso(s):     Mediadores/as. Curso(s): 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

 Que foi o que pasou? Conta detalladamente o acontecido (pelexa física, agresión verbal, 
intimidación, insulto, burlas…) 
 
 
 
 Onde e cando tivo lugar o conflito? 
 
 
 
 Que tipo de relación hai entre as partes? 
 
 
 
 Pode haber implicadas terceiras persoas? 
 
 
 
 O problema ven de antes ou xurdiu agora? 
 
 
 
 Elixe un mediador/a para que che axude a solucionar o teu conflito. Por que elixe a esta(s) 
persoa(s)? 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 Solicita 

☐Profesor/a   ☐Alumno/a  ☐Xefatura de estudos  

☐Orientación   ☐Outros/as: ___________________________  

 

Data:         Firma do/a solicitante: 
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Anexo II. Rexistro de premediación 
 
CASO Nº: _______            II. ANÁLISE E DESENVOLVEMENTO DO CONFLITO 

 

DATA PARTES EN CONFLITO MEDIDADORES/AS 
 
 
 
 

Resumo en poucas palabras do conflito 
 
 
 
 
 

 

ELEMENTOS PARTE “A” PARTE “B”  
PROTAGONISTAS 
Quen son os protagonistas? 
 
Que influencia exercen 
terceiras persoas? 
 
 

  

RELACIÓN 
Que relación ten A con B e 
viceversa? 
 
Pouca/Moita relación 
Confianza/Desconfianza 
Amizade/Hostilidade 
Fuxida/Enfrontamento 
Calma/Emocionalidade 
 

  

SENTIMENTOS 
Como se senten?  
 
 
 
 

  

PROCESO E MOMENTO DO 
CONFLITO 
Canto tempo leva o 
conflito? 
 
O conflito está polarizado, 
enquistado, relaxado, 
latente....? 
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ELEMENTOS PARTE “A” PARTE “B”  
VALORES 
Cales son os seus valores? 
 
 
 
 
 
 

  

INTERESES / NECESIDADES 
Que lle interesa resolver 
fundamentalmente? 
 
Por que ou para que o pide? 
 
 
 
 

  

POSICIÓNS 
Que posición teñen, que 
demandan? 
 
 
 
 
 

  

SOLUCIÓNS 
Que propón para resolvelo? 
 
 
 
 
 
 

  

ACORDOS 
Como quedaría satisfeito? 
 
 
 
 
 
 

  

NON ACORDOS 
Que pasa se non acordan? 
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Anexo III. Rexistro de mediación. 
 

CASO Nº: _______  III. REXISTRO 

 

Mediados/as. Curso(s):    Mediadores/as. Curso(s): 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

 Entrevista  
o Feitos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Actitude das partes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compromisos:  
 
 
 
 

 

 

Data:  

Firma MEDIADOS/AS:      Firma MEDIADORES/AS:  
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Anexo IV. Rexistro de compromisos.  
 

CASO Nº: _______  IV. REXISTRO DE ACORDO PARA A MEDIACIÓN 

 

O presente documento constitúe un acordo entre ___________________________________ e   
___________________________________ para a resolución dun problema ou situación 
atendido en mediación. Constitúe un compromiso entre nós ó que chegamos a través do diálogo 
no proceso de mediación.  

E tendo en conta a confidencialidade acordada entre nós, establecemos que:  

Parte 1: ____________________________ Parte 2: ____________________________ 

 COMPROMÉTESE A:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPROMÉTESE A:  

 

 

O presente acordo volverá ser revisado, en colaboración cos mediadores/as, no prazo de 
_________________, con data de ________________________________.  

A presente firma comprométenos ó cumprimento e desenvolvemento do anteriormente 
exposto.  

Vila de Cruces, ________ de ______________________ de _____________. 

 

Sinatura   Sinatura  
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Anexo V. Documento de revisión-seguimentos.  
 

CASO Nº: _______  V. REVISIÓN 

 

Mediados/as. Curso(s):     Mediadores/as. Curso(s): 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

 Cumpristes os vosos compromisos? 

☐Si 

☐Non, por que? 

 
 

 
 
 Cal é a vosa relación agora? 
 
 
 
 
 
 Valoración do proceso de mediación:  

a) Intervención:  ☐rápida  ☐adecuada  ☐lenta 
 

b) Como vos sentistes? 
 
 
 
 
 

c) Resultado do proceso:  
 
 
 

 

Data:  

Firma MEDIADOS/AS:      Firma MEDIADORES/AS:  
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Anexo VI. Cuestionario de satisfacción do alumnado mediado.  
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO MEDIADO 

 

CONTESTA ÁS SEGUINTES PREGUNTAS:  

1. Consideras que a mediación foi satisfactoria? 
☐Moito ☐Bastante ☐Regular ☐Pouco ☐Moi pouco 
 

2. Os/as mediadores/as axudáronche ou guiáronte para que ti puideses resolver o teu 
problema? 
☐Moito ☐Bastante ☐Regular ☐Pouco ☐Moi pouco 
 

3. Como te sentiches ó longo do proceso de mediación? 
☐Moi ben ☐Ben   ☐Regular ☐Mal   ☐Moi mal  
 

4. Resultouvos difícil chegar a un acordo con solucións satisfactorias para ambas partes? 
☐Moito ☐Bastante ☐Regular ☐Pouco ☐Moi pouco 
 

5. O acordo ó que se chegou, deu solución ó problema concreto que vos enfrontou? 
☐Moito ☐Bastante ☐Regular ☐Pouco ☐Moi pouco 
 

6. Consideras que coa solución proposta pode mellorar a relación no futuro? 
☐Moito ☐Bastante ☐Regular ☐Pouco ☐Moi pouco 
 

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

8. Tes algunha suxestión ou observación que facer para mellorar as mediacións? En caso 
afirmativo, cal ou cales son? 
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Anexo VII. Cuestionario de valoración para alumnado mediador.  
 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN PARA ALUMNADO MEDIADOR 

1. Que foi o que chamou a túa atención ou te motivou a participar no programa? 
 
 
 
 

2. Como te decataches do curso de formación de mediadores? 
 
 
 
 

3. Contesta as seguintes preguntas:  
1. Na túa opinión, cres que recibiches formación 

suficiente para poder ser un bo mediador? 
☐Si   ☐Non   ☐Regular 

2. Os formadores parecéronche.... ☐Malos   ☐Regulares 
☐Bos        ☐ Moi bos 

3. Os materiais utilizados no curso parecéronche... ☐Malos   ☐Regulares 
☐Bos        ☐ Moi bos 

4. O tempo que durou o curso foi... ☐Escaso  ☐ Suficiente   ☐
Excesivo 

5. O lugar onde se realizou o curso foi ☐Adecuado   ☐Mellorable  
☐ Pouco adecuado  

6. En xeral, o tipo de actividades resultáronche... ☐Interesantes e divertidas 
☐Aburridas ☐Indiferentes 

7. Para solucionar conflitos cres que a mediación é 
unha ferramenta.... 

☐Nada útil  ☐Pouco útil 
☐Algo útil   ☐Bastante útil 
☐Moi útil  

8. Dirías que o teu grao de satisfacción por participar 
no servizo de mediación é ...  

☐Nada   ☐Pouco  ☐Algo  
☐Bastante   ☐Moito  

 

4. Do curso de formación de mediadores, que é o que máis che gustou e o que menos? 

 

 

5. Quedou algo en ti despois de participar no programa? 

 

 

6. Tes algunha suxerencia ou observación que facer para mellorar as mediacións? En caso 
afirmativo, cal ou cales son? 
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Anexo VIII. Rexistro trimestral de mediación.  
VIII. REXISTRO TRIMESTRAL DE MEDIACIÓNS 

 

CURSO: 20____ / 20____  TRIMESTRE: _________________ 

NÚMERO DE 
MEDIACIÓNS 
REALIZADAS 

(POR CURSOS) 

AS PARTES 
MEDIADAS FORON: 

PERSOA QUE SOLICITA AS 
MEDIACIÓNS 

MEDIADORES/AS QUE 
INTERVIÑERON 

NÚMERO DE MEDIACIÓNS 
REALIZADAS 

MOTIVO POLO QUE SE 
SOLICITA A 

MEDIACIÓN 

NÚMERO DE 
SESIÓNS 

NECESARIAS 
PARA REALIZAR 

CADA 
MEDIACIÓN 

EN CANTAS 
MEDIACIÓNS SE 

CHEGOU A 
ACORDO? 

CUMPRIUSE O 
ACORDO? 

REVISIÓNS 
REALIZADAS 

 
NOME 

 
Nº CASOS 

 

1º ESO 
 

 
 
 

☐HOME-MULLER 
 

☐MULLER-MULLER 
 

☐HOME-HOME 
 

 

☐ALUMNADO 
☐PROFESORADO 
☐DPTO. ORIENTACIÓN 
☐XEFATURA DE ESTUDOS 
☐PERSOAL NON DOCENTE 
☐NAIS/PAIS 
☐OUTROS  

   

 
☐PELEXA 
☐INSULTOS 
☐MALOS ENTENDIDOS 
☐CRÍTICAS 
☐OUTROS  

 
 
 

☐  1 

☐  2 

☐ >2 

 

☐ ACORDO 

☐ NON ACORDO  

 
 
 
 

☐ < 2 

☐ >2 Nº TOTAL DE 
MEDIACIÓNS 

 
 

 
 
 

 

☐ SI SE CUMPRE 

☐NON SE CUMPRE 

 
2º ESO 

 

 
 
 

☐HOME-MULLER 
 

☐MULLER-MULLER 
 

☐HOME-HOME 
 

 

☐ALUMNADO 
☐PROFESORADO 
☐DPTO. ORIENTACIÓN 
☐XEFATURA DE ESTUDOS 
☐PERSOAL NON DOCENTE 
☐NAIS/PAIS 
☐OUTROS  

 
 

  

 
☐PELEXA 
☐INSULTOS 
☐MALOS ENTENDIDOS 
☐CRÍTICAS 
☐OUTROS  

 
 
 

☐  1 

☐  2 

☐ >2 

 

☐ ACORDO 

☐ NON ACORDO  

 
 
 
☐ < 2 

☐ >2 Nº TOTAL DE 
MEDIACIÓNS 

 
 
 

 
 

 

☐ SI SE CUMPRE 

☐NON SE CUMPRE 
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NÚMERO DE 
MEDIACIÓNS 
REALIZADAS 

(POR CURSOS) 

AS PARTES 
MEDIADAS FORON: 

PERSOA QUE SOLICITA AS 
MEDIACIÓNS 

MEDIADORES/AS QUE 
INTERVIÑERON 

NÚMERO DE MEDIACIÓNS 
REALIZADAS 

MOTIVO POLO QUE SE 
SOLICITA A 

MEDIACIÓN 

NÚMERO DE 
SESIÓNS 

NECESARIAS 
PARA REALIZAR 

CADA 
MEDIACIÓN 

EN CANTAS 
MEDIACIÓNS SE 

CHEGOU A 
ACORDO? 

CUMPRIUSE O 
ACORDO? 

REVISIÓNS 
REALIZADAS 

 
NOME 

 
Nº CASOS 

 
3º ESO 

 

 
 
 

☐HOME-MULLER 
 

☐MULLER-MULLER 
 

☐HOME-HOME 
 

 

☐ALUMNADO 
☐PROFESORADO 
☐DPTO. ORIENTACIÓN 
☐XEFATURA DE ESTUDOS 
☐PERSOAL NON DOCENTE 
☐NAIS/PAIS 
☐OUTROS  

   

 
☐PELEXA 
☐INSULTOS 
☐MALOS ENTENDIDOS 
☐CRÍTICAS 
☐OUTROS  

 
 
 

☐  1 

☐  2 

☐ >2 

 

☐ ACORDO 

☐ NON ACORDO  

 
 
 
☐ < 2 

☐ >2 Nº TOTAL DE 
MEDIACIÓNS 

 
 
 
 
 

 

☐ SI SE CUMPRE 

☐NON SE CUMPRE 

 
4º ESO 

 

 
 
 

☐HOME-MULLER 
 

☐MULLER-MULLER 
 

☐HOME-HOME 
 

 

☐ALUMNADO 
☐PROFESORADO 
☐DPTO. ORIENTACIÓN 
☐XEFATURA DE ESTUDOS 
☐PERSOAL NON DOCENTE 
☐NAIS/PAIS 
☐OUTROS  

   

 
☐PELEXA 
☐INSULTOS 
☐MALOS ENTENDIDOS 
☐CRÍTICAS 
☐OUTROS  

 
 
 

☐  1 

☐  2 

☐ >2 

 

☐ ACORDO 

☐ NON ACORDO  

 
 
☐ < 2 

☐ >2 Nº TOTAL DE 
MEDIACIÓNS 

 
 
 
 

 

☐ SI SE CUMPRE 

☐NON SE CUMPRE 

 

…. 
 
 

 
 
 

☐HOME-MULLER 
 

☐MULLER-MULLER 
 

☐HOME-HOME 
 

 

☐ALUMNADO 
☐PROFESORADO 
☐DPTO. ORIENTACIÓN 
☐XEFATURA DE ESTUDOS 
☐PERSOAL NON DOCENTE 
☐NAIS/PAIS 
☐OUTROS  

   

 
☐PELEXA 
☐INSULTOS 
☐MALOS ENTENDIDOS 
☐CRÍTICAS 
☐OUTROS  

 
 
☐  1 

☐  2 

☐ >2 

 

☐ ACORDO 

☐ NON ACORDO  

 
 
☐ < 2 

☐ >2 
 

Nº TOTAL DE 
MEDIACIÓNS 

 
 
 
 

 

☐ SI SE CUMPRE 

☐NON SE CUMPRE 
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Anexo IX. Esquema do proceso completo de mediación.    
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Anexo X. Esquema das fases da mediación  para alumnado mediador 
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Anexo XI. Ficha de observación para as prácticas de mediación na formación  

 Si NON 

Os mediadores/as preséntanse  e din os seus  NOMES   

Os mediadores/as preguntan ou invitan aos mediados a dicir os seus nomes.   

Os mediadores/as explican o que é a MEDIACIÓN   

Os mediadores/as recordan que a mediación é un proceso VOLUNTARIO    

Os mediadores/as recordan que a mediación é CONFIDENCIAL    
Os mediadores/as indican aos mediados que é un proceso IMPARCIAL ( Eles/as 
non se van posicionar, pero si axudarlles a arranxar o problema e chegar a un 
acordo) 

  

Os mediadores/as indican as NORMAS (respectar quenda de palabra, manter 
respecto, non ofender, non insultar....) 

  

Os mediadores/as CEDEN A PALABRA aos mediados por quendas   
Os mediadores/as empregan técnicas como  PREGUNTAS ACLARATORIAS, 
RESUMO, PARAFRASEO...para aclarar o problema.  

  

Os mediadores/as practican a ESCOITA ACTIVA   

Os mediadores/as manteñen unha  POSTURA CORPORAL ADECUADA   

Os mediadores/as manteñen unha posición NEUTRAL,  sen posicionarse   

Os mediadores/as interveñen SEN XULGAR (sen emitir xuízos)   

Os mediadores/as animan aos mediados a expresar os seus SENTIMENTOS ou 
pregúntanlles sobre como se senten.  

  

Os mediadores/as animan ás partes a expresar cales son as súas NECESIDADES, 
que necesitan para arranxar a situación.  

  

Os mediadores/as animan ás partes a expresar POSIBLES SOLUCIÓNS.    

Os mediadores/as preguntan ás partes se están CONFORMES coas solucións.   

As partes chegan a un ACORDO realista, equilibrado e claro.    

Os mediadores/as indican o prazo en que se fará REVISIÓN do caso.    
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Anexo XII. Pase  autorización para a mediación 

 

Anverso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reverso

AUTORIZACIÓN PARA A MEDIACIÓN 

Autorízase ao alumno/a _______________________________________ 

escolarizado no curso de _____________ a saír da aula o día _______________ 

ás __________horas, para participar nun proceso de mediación no que actuará 

en calidade de MEDIADOR/A – MEDIADO/A.  

Sinatura da persoa que autoriza:  
☐Director/a 
☐Xefe/a de estudos 
☐Coordinador/a da mediación 

 

 

 

Ás  __________horas, remata o proceso de mediación no que participou o 

alumnado indicado na parte anterior. 

Sinatura da conformidade da finalización da sesión de mediación:  
☐Director/a 
☐Xefe/a de estudos 
☐Coordinador/a da mediación 
☐Outro/a 

 

 




