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Projecte   EDUQUEM PER MEDIAR impulsat pel Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida i el 

seu Centre de Mediació (CEMICALL) 

 

 

Des de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida i el seu Centre de Mediacio (CEMICALL),  s’ha 

fet una clara aposta  per la mediació com a eina de gestió i  resolució de conflictes. I és en aquest 

context que  sorgeix la iniciativa d’aquest projecte EDUQUEM PER MEDIAR adreçat a les escoles 

i instituts, i que té com a finalitat fomentar el coneixement i ús de la MEDIACIO com a eina 

alternativa  de gestió i  resolució dels conflictes entre els nostres infants, joves i el seu entorn. 

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

.- Difondre aquest mètode alternatiu  com a eina de gestió i de resolució de conflictes. 

.- Es objectiu del nostre Col·legi Professional i del seu centre de mediació treballar conjuntament 

amb les administracions, escoles i instituts per tal de divulgar les avantatges de la mediació. 

.- Treballar amb els infants i el jovent la cultura de la resolució del conflicte des de l’enteniment 

i no des de la confrontació. 

I dins d’aquest projecte, on s’emmarcaran diverses activitats,  es convoca el: 

1ER CONCURS: MEDIACIÓ: RESOLEM ELS CONFLICTES PARLANT? 

A QUÍ VA ADREÇAT?  

Als alumnes de  4art i 5è de primària i alumnes de 1er i 2on ESO segons modalitat, de qualsevol 

centre públic, privat o concertat de la ciutat de LLeida. 

 

CATEGORIES: 

CATEGORIA 1: 4art i 5é primària. Realització d'un dibuix relacionat amb la Mediació. 

CATEGORIA 2: 1er I 2on ESO. Realització d'una redacció relacionada amb la Mediació. Es pot 

acompanyar el text amb un dibuix. 
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BASES DEL CONCURS: 

TERMINI D'ADMISSIÓ: Els treballs es lliuraran a la secretària de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Lleida, Plaça Sant Joan núm.6-8, 1er pis, amb data límit el 30 de març de 2020, o bé en format 

electrònic,  en un arxiu en format .doc, .docx o .rtf a l’adreça mediacio@advocatslleida.org.  Els 

arxius que no compleixin amb les característiques especificades o que s’enviïn en un altre 

format, no seran acceptats com a vàlids. 

 Es presentaran els treballs amb les plantilles que s’adjunten i  es podran descarregar des de la 

web: http://www.advocatslleida.org/ en l’apartat    PROJECTE EDUQUEM PER MEDIAR.  

Important: S'han d'omplir les dades que apareixen en aquesta plantilla.  

Els centres educatius participants podran fer arribar a la Secretaria  del ICALL  tres treballs per 

grup de classe. Aquells tres treballs que prèviament els professors i alumnes hauran seleccionat 

per concursar. 

 Els treballs es presentaran amb un pseudònim, i només en el cas de resultar guanyador, es 

demanarà al centre escolar el nom i cognoms de l’alumne que ha realitzat aquell treball. 

CARACTERÍSTIQUES DELS ESCRITS en la categoria REDACCIÓ  : 

➢ Lletra , cos 12, a doble espai i amb un màxim de 2.000 caràcters amb espais 

➢ Cada treball anirà encapçalat per un títol 

  

El participant accepta que, en cas de que resulti guanyador, el seu nom i el treball presentat, així 

como una fotografia en l’entrega del premi sigui publicats pel Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Lleida en la seva revista, plana web i xarxes socials.  Aquestes dades seran tractades pel Col·legi 

de l’Advocacia de Lleida, amb seu social a la Plaça Sant Joan, n. 6-8, 1a planta, 25007 Lleida 

(Lleida).La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar i controlar els tercers amb el que es 

relaciona el col·legi pels diferents serveis que es presten i es reben.  En qualsevol es podrà  

revocar el consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la 

limitació del tractament o oposar-vos, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes 

peticions caldrà que es realitzin en la seu col·legial o a la següent adreça de correu 

col.legi@advocatslleida.org Així mateix també es pot presentar una reclamació davant 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció 

de Dades a la següent adreça dpo@advocatslleida.org. 

En el cas de que el participant no estigui d’acord amb alguns d’aquest punts, caldrà que 

s’abstingui de participar en aquest concurs. 

mailto:mediacio@advocatslleida.org
http://www.advocatslleida.org/
mailto:col.legi@advocatslleida.org
mailto:dpo@advocatslleida.org
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PREMIS: S'estableixen els següents premis per categories: 

Categoria DIBUIX :  

• 1er premi .... 50 euros en material escolar 

• 2on premi .... 30 euros en material escolar 

Categoria REDACCIÓ:  

• 1er premi .... 50 euros en material escolar 

• 2on premi .... 30 euros en material escolar 

Les respectives escoles dels guanyadors,  rebran com a obsequi un lot de llibres  que es lliurarà 

a  l'equip directiu de l'escola el mateix  dia del lliurament de premis. 

 

DATA DE LLIURAMENT DE PREMIS: Els premis es lliuraran el dia  24 d’abril del 2020 a la seu del 

Col·legi de l’Advocacia de LLeida, on els alumnes i centres guanyadors seran convocats. 

JURAT: Els guanyadors seran  nomenats per la Junta de Govern  del Col.legi de l’Advocacia de 

Lleida a proposta de la Comissió de Mediació de l’ICALL.  

Els treballs que es presentin a aquest concurs quedaran a disposició de Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Lleida, per utilitzar per a ús propi de divulgació de la mediació. 

La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases i la decisió de jurat. 

 

Organitza: IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE LLEIDA, amb domicili a Plaça Sant Joan 

núm.7-8, 1er pis,  amb CIF: Q2563002A Telèfon: 973.238007 Fax: 973.230376 E-

Mail: col.legi@advocatslleida.org 

 

Amb el suport de: 
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