
     

  

Qui sóc? 

Sóc mediadora, llicenciada en dret i mare. Crec 
en la importància de l'educació emocional i de 
la gestió de la diferència per formar persones 
capaces d'afrontar els seus projectes  vitals i 
poder contribuir al bé comú.  
 
Parlar obertament dels conflictes a les aules i 
treballar-los de manera específica ajuda i 
recolza la feina dels educadors en la cohesió 
del grup, en la millora de la gestió dels 
conflictes i de les emocions que hi tenen lloc. 
 

Què busco? 

Reflexionar sobre els conflictes i les emocions 
que els envolten: 
 
 Veure el conflicte com un fet natural i 

ensenyar a abordar-los de forma positiva.  
 Aprendre i consolidar tècniques pròpies de 

la mediació i altres habilitats socials i 
comunicatives. 

 Donar suport als centres escolars en el 
compliment dels plans de convivència i de 
la matèria curricular. 

 
 
 

Què ofereixo? 

Formació en mediació per a infants que he 
creat i s'integra dins el projecte global "Creixent 
amb mediació", consistent en sessions 
independents però vinculades entre elles, 
dirigides a infants d'educació primària per 
realitzar a l'aula. 
 

  
 
 

Com funciona? 

A partir de l'explicació d'un conte il·lustrat, 
cadascun dels set tallers proposa activitats 
senzilles, amenes i participatives per treballar 
diferents conceptes, eines i emocions: 
 
Sessió 1. Gestió del conflicte, la ira 
Sessió 2. Escolta i empatia 
Sessió 3. Cerca d'interessos, la curiositat 
Sessió 4. Empoderament, l'enveja 
Sessió 5. Reconeixement, la confiança 
Sessió 6. Conflictes familiars i pluja d'idees 
Sessió 7. L'acord, el compromís 

 

Què en pensen? 

Els infants se senten protagonistes. Es 
mostren participatius i engrescats a l'hora de 
reflexionar sobre conceptes que sovint no es 
poden tractar de forma explícita a l'aula. 
 
Els i les mestres veuen reforçada la seva 
feina diària en valors, alhora que obtenen 
informació rellevant sobre el comportament del 
grup. 
 
Les mares i pares consideren que els tallers 
són una eina molt adequada per preparar els 
infants davant dels conflictes i minimitzar-ne les 
conseqüències.  
 

 
 

Si vols saber-ne més… 

 
Posa't en contacte amb mi, estaré encantada 
d'ampliar-te'n els detalls 
 

 
 



     

 
 

 
 

Què hi diuen ells? 
 

 

"Una guerra és un conflicte" 

 

"Tens dret a reclamar que et diguin 

pel teu nom" 

 

"Algunes normes del menjador són 

injustes. Què podem fer?" 

 

"Avui he recordat que davant un 

conflicte m'he de relaxar" 

 

"La confiança és creure en algú" 

 

"Em fa ràbia escoltar perquè llavors 

m'adono que l'altre té part de raó" 

 

"Si no fóssim diferents, seria molt 

avorrit" 

 

Això és el que diuen durant la formació en 

Martí, la Laura, la Raquel, l'Adrià, en Joan, 

l'Aroa i la Bruna. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ampas, escoles i persones 
educadores! 
 

 
 
 
 

Contacteu amb : 
 

mariona.garriga@icab.cat 
650.312.867 

www.marionagarriga.cat 

 
 

 

 

 

 

Creixent amb mediació 

Mariona Garrriga  

 

Mediació per a primària 

 

 


