ACTUACIONS DEL PROJECTE DE MEDIACIÓ
MEDIEM CURS 2015-16

Per a sistematitzar les actuacions que estem desenvolupant durant aquest curs
en el projecte de mediació MEDIEM les agruparem en dos grans blocs:
1. SEMINARI
El treball del seminari es va iniciar el curs passat (2014-15) amb els
pares i mares, professorat i altres professionals implicats en el tema de
la mediació que ja es van formar com a mediadors/es els curs anterior
(2013-14).
Al seminari actual (curs 2015-16) s’han incorporat els nous professors,
famílies, etc. formats com a mediadors el curs passat (2014-15).
1.1.

PERSONES PARTICIPANTS
Estan participant un total de 44 persones.

1.2.

CALENDARI
•

Les reunions de treball es realitzen, de manera sistemàtica,
els dijous alterns.

•

A més es realitzen totes les reunions de coordinació i
suport als centres educatius sempre que siga necessari i
ens ho requereixen.

1.3.

HORARIS
Hi ha formats dos grups:
•

Al matí de 9.30 a 11.00 h: format bàsicament per
famílies i altres professionals

•

A la vesprada de 17.30 a 19.00 h: format per
professorat i altres professionals

Les reunions de coordinació i suport es realitzen en l’horari
i lloc acordat pels mediadors que hi participen.

1.4.

ACTIVITATS QUE S’HI DESENVOLUPEN
Les activitats que s’hi realitzen són les següents:
•

Preparar un dossier d’activitats per a formar futurs
mediadors
La finalitat és publicar aquest recull d’activitats i distribuir-lo als
centres educatius que desenvolupen el programa de mediació
com a suport a la seua tasca.
Les activitats abracen totes les edats educatives i també
adults i serveixen per a treballar tots els aspectes que es
necessiten per a ser un bon mediador.

•

Aprofundir en la formació de determinats aspectes
puntuals
Repàs de temes concrets relacionats amb la mediació i
pràctiques per a interioritzar-ho.

•

Practicar mediacions amb casos de conflictes preparats
Amb la participació de manera rotativa de tots els mediadors
com a protagonistes i la resta que no participen, fan
d’observadors intervenint sempre que veuen alguna manera
millor d’actuar.

•

Acudir a realitzar una mediació real quan ens
requeresquen

•

Actuacions de suport als centres educatius que comencen
a implementar un programa de mediació

•

Col·laborar en les VII Jornades d’Alumnes Mediadors que
organitza l’IES Miralcamp de Vila-real

2. SEGUIMENT I SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS DE VILA-REAL
PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓ
El seguiment i suport als centres educatius que manifesten la seua
intenció d’implementar el programa de mediació ho estem
desenvolupant de la manera següent:
Els pares i professors ja formats com a mediadors juntament amb
la coordinadora del programa Mediem treballem amb tots els
centres de Vila-real per a implementar el programa de mediació
adequant-lo a les característiques de cada centre.
•

Informació a l’equip directiu i psicopedagog/a

•

Informació al claustre

•

Difusió a les tutories escollides pel centre

•

Treball de conscienciació amb els grups d’alumnes escollits
com a futurs mediadors

•

Suport a la formació de l’alumnat

2.1. CENTRES EDUCATIUS IMPLICATS
•

En aquest moments són 13 els centres educatius de Vila-real
que han iniciat actuacions encaminades a implementar el
programa de mediació.

•

En cadascun d’ells estem adequant el programa de mediació
escolar a les seues característiques i possibilitats
organitzatives.

•

La finalitat de tots ells és avançar en la implementació del
programa.

•

També participem en les escoles de pares als centres que
estan desenvolupant aquesta activitat.

•

El nivell d’implementació del programa és diferent en cada
centre.
o Uns centres, durant aquest curs, sols iniciaran activitats
de conscienciació al professorat, alumnat i famílies.
o Altres estan ja formant l’alumnat.

o Altres estan formant a més professorat a més del
professors iniciats en Mediem.

CALENDAI I HORARI
Els dies i hores de les reunions les anem adequant a la
disponibilitat dels centres educatius:
•

Als centres d’educació primària acudim els dimecres de 15
a 17 h o qualsevol dia de 12 a 13 hores.

•

Als centres de secundària ens adeqüem a la disponibilitat
dels centres i de les persones amb què ens reunim.

