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Una seixantena d’alumnes de secundària participen en
la V Jornada de Mediació Escolar
El passat dijous, una seixantena d’alumnes dels instituts Mollet, Vicenç
Plantada, Gallecs, Aiguaviva i Escola Sant Gervasi van participar en la V
Jornada de Mediació Escolar, organitzada per l’Ajuntament de Mollet i els
instituts.
La Jornada, que es va fer a les instal·lacions de l’Institut Aiguaviva, aplegava en
total unes 80 persones, amb mestres, conferenciants i càrrecs institucionals. En
primer lloc, Sheila Vilaseva, mediadora escolar, comunitària i organitzacional;
directora del Màster en Mediació i Gestió de Conflictes i del Màster en Mediació
Familiar de la Fundació Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, va oferir la
conferència Habilitats comunicatives de l’alumne mediador, en la qual reflectia
la importància de posar-se en el lloc de l’altre, d’empatitzar, de comprendre’ns
els uns als altres, de comunicar-nos i compartir elements. Tots ells, valors del
procés de mediació.
Tot seguit, els alumnes mediadors dels centres Institut Mollet i Sant Gervasi
van exposar dos casos pràctics que han hagut de resoldre entre els seus
companys. La Jornada va continuar amb el treball en grups a partir dels casos
exposats i la presentació de les conclusions del treball en grup. Les conclusions
posaven en relleu la importància de resoldre els conflictes a través de la
mediació i de les principals habilitats comunicatives en l’alumne mediador:
escolta activa; empatia, assertivitat, neutralitat; objectivitat i confidencialitat.
La Jornada de Mediació Escolar s’adreça a l’alumnat dels instituts de
secundària i pretén reflexionar a l’entorn de la resolució de conflictes escolars i
posar en comú les experiències dels diferents instituts de la ciutat. Aquest és el
cinquè any que l’Ajuntament organitza aquesta trobada juntament amb els
instituts Mollet, Vicenç Plantada, Gallecs, Aiguaviva i Escola Sant Gervasi.
Adjuntem fotografia.
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