Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

PLA DOCENT CURS 20/21
ÀREA: Mediació: Resolució alternativa de conflictes
CURS: 2n ESO

Codi en Google Classroom: suw7wmz

PROFESSOR/A: Mª ÁNGELES GUILLÉN
HORARI DE LA MATÈRIA:
Dilluns de 13:35 a 14:30 i dimecres de 11:45 a 12:40
OBJECTIUS:
- Reconèixer els conflictes com a part natural de la vida i font d’aprenentatge.
- Adquirir un millor coneixement de les pròpies emociones i identificar les dels altres.
- Adquirir capacitats dialògiques per comunicar-se oberta i efectivament.
- Ser capaç de compartir punts de vista diferents amb respecte i tolerància.
- Promoure la cultura de la pau i la no violència.
- Incorporar la mediació com a procés de trobada interpersonal per a la resolució dels
propis conflictes i la recerca de vies constructives de consens.
CONTINGUTS:
- Anàlisi del conflicte.
- El procés de mediació, característiques, etapes i normes.
- El rol del mediador: perfil i funcions.
- L’empatia i l’assertivitat com a habilitats fonamentals.
- Tècniques d’escolta activa.
- Els pactes o acords.
LLIBRE DE TEXT:
Dossier amb activitats preparat per la professora.
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MATERIALS NECESSARIS PER LA CLASSE:
Estoig amb estris per escriure, l’agenda, llibreta o carpeta personal amb fulls en blanc.
METODOLOGIA DE LES CLASSES:
La metodologia serà activa i participativa, afavorint la presentació dels continguts
mitjançant diferents canals: exposició oral, presentacions de powerpoint i projeccions
d’imatges i vídeos. També es preveu la utilització del google Classroom.
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
- L’avaluació serà formativa i es valorarà el grau d’assoliment de les competències
bàsiques prioritzades per aquest curs mitjançant les activitats fetes a l’aula i també pels
resultats de la prova escrita.
- L’avaluació serà continua.
- En cas de no superar la matèria, l’alumne/a es pot presentar a l’avaluació extraordinària.
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