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A Catalunya, en els darrers anys, han anat proliferant una sèrie 
de "professionals" que realitzen la funció de mediadors i mediadores 
interculturals. Primerament es tractava de gitanos, 
pero recentment, fruit de l'increment de la presència d’infants i joves 
d'origen immigrant en els centres educatius catalans, 
s'ha vist crèixer el nombre i el protagonisme dels estrangers pel 
reconeixement que se'ls hi ha atorgat des de l'administració i 
les institucions.
Concretament, s’ha emprat la mediació intercultural en l'adaptació 
del currículum, la negociació de conflictes, la desescolarització, 
l’absentisme i l’abandonament escolar, la traducció lingüística, 
la interpretació sociocultural, i darrerament el tractament de les 
creences religioses des de la pluralitat, la solidaritat i la convivència. 

Al ser una pràctica relativament nova, està encara plena de interrogants, 
alguns dels quals els abordarem en aquest seminari.
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PROGRAMA

9 h    Presentació a càrrec de Carles Alsinet (Degà de la FEPTS) 
   i de Núria Llevot (GR-ASE, Universitat de Lleida).

9.30 h   Los/as mediadores/as interculturales y su formación 
   a través de la movilidad europea: el proyecto ArleKin”. 
   Conferència: Dr. José González-Monteagudo 
   (Universitat de Sevilla).

10.45 -11h Pausa.

11- 12 h   Mediadores/as interculturales: claves de actuación 
   más allá del conflicto y de la barrera idiomática. 
   Conferència: Dr. Romeo Gbaguidi 
   (Universidad Antonio de Nebrija).

12-13 h   Pràctiques singulars sobre mediació. Debat i taula 
   rodona moderada per Agustí Gonzàlez. 
   Participen: Abderrafie Ettalydy, 
   Òscar Kem, Carme Moncasi i Susana Diaz.

13 h   Cloenda a càrrec de Núria Llevot.
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