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18 de març de 2011
GIRO, Centre Tecnològic
Mollet del Vallès
Presentació
Abordar els con�ictes que sorgeixen en l’àmbit educatiu 
actual planteja la necessitat de trobar noves fórmules
d’intervenció que permetin seguir treballant per la
convivència en un context canviant, complex i plural.
La mediació es basa en una �loso�a i un model que
davant d’aquest repte ofereix noves maneres de fer
dirigides a la prevenció i a la gestió positiva dels
con�ictes.

Destinataris
Professors, pares i mares, alumnat i professionals
que intervenen en els con�ictes en l’àmbit educatiu
i juvenil.

IV Jornada de Mediació Escolar
de Mollet del Vallès
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.Hi col·labora: Institus-SEP Mollet
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Institut Vicenç Plantada
Escola Sant Gervasi

9.00 h Arribada i acollida

9.15 h Inauguració de la Jornada a càrrrec de:
 Alícia Domínguez, regidora d’Educació de Mollet del Vallès

9.45 h Conferència: “Les habilitats comunicatives i la gestió de les emocions de les persones mediadores com a base 
 d’un bon procés de mediació”, a càrrec de Sheila Vilaseca i Baró, mediadora escolar, comunitària i organitzacional;
 directora del Màster en Mediació i Gestió de Con�ictes i del Màster en Mediació Familiar de la Fundació 
 Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull.

10.15 h  Pausa esmorzar

10.45 h Projecció dels vídeos elaborats per l’alumnat mediador dels centres educatius al voltant de les habilitats   
 comunicatives.

11.45 h Tallers per a l’alumnat mediador. Posada en comú en grups dels diferents centres al voltant del vídeo i de les seves  
 vivències personals. Dinàmica d’intercanvi. 

 Taller per als assistents adults a la Jornada, a càrrec del Servei Municipal de Mediació

12.30 h Elaboració i presentació de les conclusions dels diferents tallers

13.30 h Cloenda de la IV Jornada a càrrec del Sr. Antonio Felices, regidor de Relacions Ciutadanes i Participació de Mollet

Inscripcions als centres de secundària de la ciutat o a l’Ajuntament de Mollet del Vallès trucant al telèfon 93 571 95 00,
 ext. 9709 o bé per correu electrònic a mediació@molletvalles.cat.


