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Introducció

Aquesta unitat, titulada “Activitats d’avaluació de la mediació”, ens ensenya la
importància d’avaluar qualsevol activitat d’intervenció social i, en particular, els
processos de mediació. Cal tenir en compte que nosaltres, dia a dia, avaluem
les coses que fem, tot i que d’una manera molt intuïtiva: en general, tendim a
repetir allò que ens ha donat algun tipus de benefici i tendim a abandonar aquelles
conductes que no ens han reportat beneficis o, en el pitjor dels casos, que ens han
causat algun perjudici. Això és avaluar: recollir informació que ens indica si el
que hem fet és positiu o no.

La unitat compleix una funció importantíssima dins del mòdul. Fins al moment,
s’ha descrit el procés d’intervenció de l’activitat mediadora. En aquesta unitat
es descriu la manera com podem saber si la intervenció és correcta o no. Per fer
això, partim de la necessitat de conceptualitzar, descriure i seleccionar els mètodes,
criteris i estratègies d’avaluació, així com les tècniques i instruments d’avaluació
que podem fer servir.

El primer apartat, “Mètodes, criteris i estratègies d’avaluació”, tracta de la
metodologia de l’avaluació, la forma com s’avalua la intervenció. Cal tenir en
compte que hi ha diverses maneres de dur a terme una avaluació i que el fet de
triar-ne una o una altra té diverses implicacions.

El segon apartat, titulat “Tècniques i instruments d’avaluació”, tracta de
respondre a la pregunta següent: amb què es farà l’avaluació? Les tècniques
i els instruments estan condicionats per la metodologia i, per tant, l’elecció
d’una metodologia determinada implica l’elecció d’unes tècniques i instruments
concrets. També és en aquest apartat en què es mostraran els principals documents
que es produeixen en un procés de mediació, com ara la fitxa de registre de casos, el
document d’acords del procés de mediació o l’informe d’avaluació, entre d’altres.

Per treballar correctament aquesta unitat, l’alumne haurà d’estar atent als esdeve-
niments de la vida quotidiana i pensar en cada moment quin seria el mètode o la
tècnica adequada si volgués copsar determinats aspectes de la realitat que l’envolta.
En relació amb la resta del mòdul, aquesta unitat serveix no només per apuntalar
els coneixements que l’alumne ja té, sinó que, a més, justifica la importància de
tota la tasca de mediació, dotant-la de coherència: només podem assegurar que la
mediació ha estat un èxit quan els objectius de la mediació s’han acomplert.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

Duu a terme activitats d’avaluació comparant els resultats de la intervenció amb
els objectius previstos.

• Estableix els criteris i indicadors per dur a terme l’avaluació.

• Defineix les estratègies per comprovar els resultats de la intervenció feta.

• Selecciona les tècniques i instruments per avaluar la intervenció feta.

• Comprova sistemàticament que la intervenció s’està fent de manera correc-
ta.

• Comprova la funcionalitat i adequació dels espais i recursos emprats.

• Implica les persones que han participat en la intervenció en la comprovació
dels resultats.

• Comprova el nivell de compliment dels objectius previstos.

• Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora en
l’eficàcia i qualitat de la intervenció.

• Utilitza les TIC per a la recollida i transmissió de la informació.
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1. Mètodes, criteris i estratègies d’avaluació

L’avaluació, si considerem el context de la intervenció social, no pot quedar
reduïda sols a una activitat concreta que es desenvolupa cap al final d’aquesta
intervenció, sinó que hauria de ser una actitud general que impulsés la voluntat
de millorar les intervencions i de fer-les més útils i ajustades a les necessitats dels
col·lectius on es produeix aquesta intervenció.

La mediació, i molt específicament la mediació comunitària, és una de les formes
que pren la intervenció social. A partir de la mediació comunitària es busca que
determinats trets objectius de la realitat canviïn o es transformin de manera que
aquesta transformació faci la vida en comunitat menys conflictiva i que, alhora,
faciliti determinats processos d’integració social.

A partir d’actuacions de mediació comunitària els veïns d’un barri poden
conèixer-se millor entre ells, entrar en contacte, eliminar part o tots els
prejudicis que poden tenir els uns respecte dels altres i establir xarxes
d’ajuda, així com iniciar activitats conjuntes que dinamitzin la vida d’aquest
barri.

Avaluar la intervenció de la mediació comunitària busca comprovar, per tant, si els
objectius s’han acomplert. Aquesta seria la primera gran finalitat de l’avaluació:
mesurar l’eficàcia de la intervenció entenent-la com el grau d’acompliment dels
objectius que s’havien marcat a l’inici de la intervenció. Els objectius de la
intervenció es tradueixen en forma d’un impacte, que és rebut per part de la
comunitat on s’ha dut a terme aquesta intervenció. L’impacte és la transformació
produïda en el context de la intervenció i una avaluació completa ha de ser capaç
de mesurar-lo no únicament en aquells aspectes directament relacionats amb els
objectius (i, per tant, desitjables per a la comunitat on s’ha fet la mediació), sinó
també en altres aspectes que poden no ser positius i/o ser inesperats.

Exemple de possible impacte no desitjat de la mediació

Una mediació entre famílies de distinta cultura pot acabar tenint els objectius desitjats pel
que fa a la resolució del conflicte que havia fet necessari aquest procés de mediació; però
si la mediació se centra en els punts de vista dels homes adults de les dues famílies, tot
i estar solucionat el conflicte visible, probablement estem fent més sòlida una situació de
discriminació per gènere i edat en aquests col·lectius.

En tot cas, l’avaluació no pot ser només mesurar l’eficàcia, ja que el compliment
d’uns objectius determinats pot satisfer-se per distintes vies i de distintes maneres.
Avaluar significa també ser capaç de mesurar la relació entre els objectius
acomplerts i els recursos destinats. Davant de dues actuacions que assoleixen els
mateixos objectius, serà més eficient aquella que hi inverteix menys esforços.

Aquesta vessant de l’avaluació és molt rellevant, atès que generalment els pres-
supostos i els recursos de què disposem en intervenció social són limitats. Així
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En la segona part de la
primera unitat d’aquest

mòdul, “Determinació dels
processos d’avaluació del
servei de mediació”, s’han
revisat diferents aspectes
de l’avaluació centrats en
el servei de mediació. En
aquesta unitat tractarem

l’avaluació de la
intervenció de la mediació
i, per tant, revisarem com

avaluar una activitat
concreta de mediació.

doncs, una avaluació adequada també hauria de ser capaç de mesurar aspectes
relacionats amb l’eficiència de la intervenció. El procés de mediació serà eficient
si és capaç de resoldre els problemes que se li han plantejat (i té, per tant,
un impacte positiu en el context d’intervenció) amb una inversió moderada de
recursos i esforços.

1.1 Selecció de mètodes i procediments d’avaluació aplicats als
processos de mediació

Parlem de metodologia d’avaluació per distingir les distintes maneres que hi ha
d’organitzar els procediments i les tècniques d’avaluació. La metodologia d’ava-
luació sempre respon a la pregunta de com s’avalua alguna cosa. Es diferencia
de les tècniques i dels instruments perquè aquests avaluen aspectes concrets de
la intervenció i estan determinats, precisament, per la metodologia. Alhora, es
diferencien de l’estratègia perquè una estratègia pot incloure diferents perspectives
metodològiques que són combinades amb la intenció d’obtenir resultats exhaustius
que serveixin per entendre la realitat de la intervenció des de diversos punts de
vista.

La selecció d’alguna o algunes d’aquestes metodologies depèn de diversos factors,
entre els quals cal esmentar, entre d’altres, la preferència del mediador. Efectiva-
ment, aquelles metodologies amb les quals el mediador o l’equip de mediadors
es trobin més còmodes o siguin més experts seran triades amb major freqüència;
però, sigui com sigui, l’elecció de la metodologia no pot quedar reduïda a la
mera preferència personal per part del mediador o mediadors. Cada metodologia
té determinats avantatges i inconvenients, que s’haurien de valorar globalment a
l’hora de guiar en la selecció d’una metodologia o una altra.

En definitiva, la selecció dels mètodes i procediments d’avaluació té a veure també
amb les característiques concretes del cas de mediació al qual ens enfrontem
i amb la necessitat de comunicar els resultats de l’avaluació, així com amb la
utilització que en farem. Un coneixement aprofundit de les distintes metodologies
d’avaluació posa a disposició de l’integrador informació suficient que li permet
efectuar la selecció d’acord amb criteris d’utilitat i eficiència.

Així, per tractar la metodologia, cal parlar de:

• Models d’avaluació.

• Metodologia segons el tipus de dades que recullen.

• Metodologia segons la dimensió temporal.

• Metodologia segons el subjecte avaluador.
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1.1.1 Models d’avaluació

Pel que fa a la metodologia, primer cal fer una primera distinció entre models
d’avaluació clàssics i models alternatius (Moral, 2010). Els models clàssics
són aquells models d’avaluació que es basen en la consecució dels objectius
d’un programa, mentre que els models alternatius són aquells que es basen en la
necessitat de prendre decisions respecte al mateix programa. Els models de caire
clàssic estan, per tant, més preocupats per aspectes finalistes de la intervenció, ja
que el que busquen és controlar, al final d’aquesta intervenció, si els objectius
s’han assolit.

Els models alternatius se centren en aspectes procedimentals, tot i que no
obliden els objectius determinats; de fet, aquesta preocupació pels aspectes
procedimentals –que els obliga a fer revisions en el procés d’intervenció amb
la finalitat de modificar aquells elements que poden no estar funcionant– no té
raons espúries; té la motivació superior de fer més eficient i eficaç el procés
d’intervenció.

Model clàssic

Un model clàssic d’avaluació es preocupa per l’elaboració d’objectius fàcilment
observables dins del context d’intervenció i, en darrera instància, per l’emissió
d’un judici de valor sobre aquesta intervenció. Parlem d’un judici de valor en
la direcció d’assenyalar si la intervenció “ha anat bé” o “ha anat malament”. La
intervenció haurà anat bé si els objectius s’han acomplert i no haurà anat bé si els
objectius no s’han acomplert.

Hi ha la possibilitat que des d’un model clàssic d’avaluació hi hagi també una
preocupació pel procés d’intervenció, tot i que sense la motivació de prendre
decisions al respecte. En aquest cas, s’entén el procés d’intervenció social com la
suma d’unes parts que s’avaluen de manera individual. Els resultats que s’obtenen
per a cada part de la intervenció marquen l’estat del procés, però aquests resultats
no s’utilitzen per millorar la part del procés que acaba de ser avaluada, ja que
l’avaluació és utilitzada per establir l’estat de la qüestió en un punt determinat,
però no per transformar el procés. Des d’aquest punt de vista, es pot avaluar:

• El context de la intervenció, fent especial èmfasi en la descripció de la
població on es produeix la intervenció i en les necessitats que expressen i
les que no expressen. És certament important entendre, dins d’un procés de
mediació, què és allò que produeix el conflicte que dispara la necessitat de
la mediació i fer l’exercici d’indagar respecte a aquelles causes que estan
amagades per sota de la superfície i que poden respondre a desequilibris o
mals funcionaments de caire estructural.

• El disseny dels recursos disponibles: es tracta d’una avaluació que afecta
principalment l’equip de mediació i que ajuda a entendre quines són les
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activitats que poden dur-se a terme i quines no, d’acord amb les habilitats
de l’equip de mediació i els recursos disponibles.

• El procés, entès des del punt de vista de la implementació del disseny de
la intervenció i amb la finalitat de valorar si la intervenció es desenvolupa
d’acord amb allò que estava previst.

• El producte: és una avaluació que es duu a terme amb la intervenció
finalitzada i que se centra de manera específica en els objectius del procés
d’intervenció. És el moment de mesurar l’eficàcia, l’eficiència i l’impacte,
incloent-hi aquells efectes que no estaven previstos i que poden resultar
positius, neutres o negatius per al context d’intervenció.

Model alternatiu

Un model alternatiu es focalitza més a descriure les activitats de la intervenció
que a analitzar les intencions d’aquesta intervenció, ja que se suposa que les
activitats ja estan dissenyades d’acord amb unes finalitats preestablertes que són
les adequades: és a dir, pretenen resoldre un problema. En aquest sentit, els
models alternatius tracten de donar veu a totes les persones que estan immerses
en la problemàtica que cal solucionar, i això inclou no sols els professionals, sinó
també els usuaris.

Complementarietat dels models

En general, s’accepta que el model clàssic i el model alternatiu poden ser
complementaris (Pérez Juste, 1992) i, des d’aquest punt de vista, es pot parlar de
la necessitat d’una avaluació del programa d’intervenció en si mateix, avaluant-ne
els aspectes tècnics i metodològics que li són propis i sense oblidar l’avaluació
dels recursos i les capacitats d’aquells que han d’implementar-lo; una avaluació
del programa en el seu desenvolupament, on hi ha una revisió del procés d’imple-
mentació, i, finalment, una avaluació del programa en els seus resultats.

En aquest sentit, Pérez Juste (2016) parla d’una avaluació:

• Integral: on no hi ha només una avaluació dels aspectes inicials del procés
d’intervenció (què es vol assolir i per què), sinó que hi ha, al mateix temps,
una preocupació per avaluar el context de la intervenció i les característiques
del programa d’intervenció, incloent-hi el servei des del qual es produeix
aquesta intervenció.

• Integrada: perquè la pràctica de l’avaluació no afecta sols aquelles perso-
nes que resulten usuàries de la intervenció, sinó també els professionals que
la porten a terme. I aquesta avaluació es produeix al mateix temps que la
intervenció avança, en el seu desenvolupament.

• Integradora: ja que els resultats de l’avaluació han de ser d’utilitat per a la
totalitat del context d’intervenció. L’avaluació, entenent-la com el control
dels objectius de la intervenció, ha de resultar en una reflexió al voltant del
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que s’ha assolit i del que no s’ha assolit i les raons per les quals això ha estat
així.

1.1.2 Metodologia segons el tipus de dades que es recullen

Segons quina sigui la forma de recollir les dades del procés de mediació, podem
parlar d’una metodologia qualitativa i una altra de quantitativa. Si l’objectiu és
recollir dades numèriques que afavoreixin la comparació i l’estandardització entre
diferents processos de mediació, la metodologia haurà de ser quantitativa. Si
l’objectiu de la recollida de dades és construir un relat sobre el procés de mediació i
indagar en les causes últimes i específiques dels resultats, aleshores la metodologia
ha de ser qualitativa.

Aquestes dues metodologies no són excloents i, en algunes ocasions, poden
implementar-se de manera conjunta en estratègies d’avaluació que les combinen,
especialment fent ús d’unes o altres en els diferents moments del procés de
mediació.

Metodologia quantitativa

En una metodologia quantitativa les dades que es recullen tenen una base numèrica
o, almenys, categorial.

Exemple de recollida de dades des d’un punt de vista quantitatiu

Les dades, des d’un punt de vista quantitatiu, poden recollir-se d’acord amb una escala
numèrica on, per exemple, davant de l’ítem d’avaluació “Els assistents a les sessions de
mediació perden els nervis”, les respostes basculen des de l’1 si no els perden mai, fins al
10 si els perden amb molta freqüència. Però també poden recollir-se les dades en funció
de categories preestablertes com, per exemple, si l’avaluador ha de triar entre aquestes
quatre possibilitats:

1. Els perden molt freqüentment, però perquè l’altra part enfrontada provoca aquesta situació.

2. Els perden freqüentment sense un motiu clar.

3. Es mostren tranquils i sols responen a algunes provocacions.

4. Sempre es mostren tranquils.

Una metodologia quantitativa requereix instruments de recollida de les dades
dissenyats a tal efecte, ofereix l’oportunitat de generalitzar els resultats a altres
situacions i, a més, permet que aquests resultats siguin comparables amb els
d’altres processos de mediació (Perea Arias, 2017). El seu defecte principal és
que simplifica molt la realitat i que pot resultar cega a fenòmens socials rellevants,
ja que les dades que es recullen són sols aquelles que estava previst recollir des
del començament; en aquest sentit, la metodologia quantitativa suposa que els
instruments de recollida de les dades són poc flexibles i inclouen amb dificultat
esdeveniments nous o imprevistos.
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Metodologia qualitativa

En una metodologia qualitativa, les dades recollides ho són en forma de discurs o
de relat. L’èmfasi es posa en la descripció i la comprensió dels fets i de la conducta
de les persones i grups que es veuen immersos en aquests fets (Perea, 2017).

Dins d’un procés de mediació, una metodologia qualitativa d’avaluació implica
recollir dades que indaguen sobre el perquè de la conducta de les parts enfrontades.
Estem davant d’una metodologia flexible i que és fàcilment adaptable a les
necessitats del disseny de la intervenció, que pot recollir una gran quantitat de
dades, tot i que la seva interpretació no és sempre clara. Dona informació sobre
les percepcions i els interessos de les parts immerses en un conflicte, així com dels
condicionants externs que poden afectar la seva resolució.

La gran dificultat de la metodologia qualitativa en l’avaluació és que les dades que
recull ni són comparables ni són fàcilment generalitzables, fet que és un inconve-
nient quan cal fer la interpretació d’aquestes dades en relació amb l’assoliment o
no dels objectius de la mediació. Efectivament, aquesta naturalesa subjectiva de la
interpretació de les dades –que afecta en general tota l’activitat d’avaluació, però
que en el cas de la metodologia qualitativa és especialment significativa– complica
conèixer el grau d’adequació de l’activitat de mediació als objectius proposats.

1.1.3 Metodologia segons la dimensió temporal

Un procés de mediació accepta que l’avaluació es produeix en diversos moments
i de diverses maneres. Entenem per avaluació diacrònica aquella que es produeix
al llarg de tot el procés de mediació, cosa que implica que hi ha un esforç avaluador
no únicament en alguns punts clau, sinó que aquesta es produeix en tot moment.
L’avaluació sincrònica se centra en aquests moments puntuals, que han d’estar
determinats des de l’inici del procés, i se suposa que el procés abocarà dades
rellevants per entendre si els objectius s’han acomplert (o s’estan acomplint) o
no.

Avaluació diacrònica

En una metodologia d’avaluació diacrònica el procés d’avaluació està sempre
obert, fet que implica un gran esforç de recollida i interpretació de les dades.

La metodologia diacrònica, dins d’un procés concret de mediació, implica
formular preguntes sobre el procés i interpretar les respostes no únicament en
relació amb el desenvolupament de la mediació, sinó també amb els resultats
d’aquesta.

És útil si el procés de mediació s’allarga en el temps, ja que ens permet obtenir una
visió global de l’evolució del procés, però en processos més curts és referible una
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avaluació sincrònica, ja que se suposa que la dimensió temporal no haurà actuat
de manera rellevant.

Avaluació sincrònica

En una metodologia d’avaluació sincrònica se seleccionen determinats moments
rellevants per obtenir un mesurament o control de l’estat de la qüestió. Un
dels moments que sempre ha de seleccionar-se és el moment final del procés de
mediació, quan es produeixen els acords i aquests són valorats per ambdues parts,
ja que és quan es poden controlar els objectius del procés tal com han estat definits
a l’inici del procés.

En tot cas, hi ha diversos moments en què podem situar l’activitat avaluadora
segons els nostres interessos (Perea, 2017):

• Avaluació prèvia: va dirigida a recollir informació sobre la viabilitat del
procés de mediació i, per tant, sobre si aquest ha de dur-se a terme o no.
Pren la forma d’un estudi de viabilitat, però també pot prendre la forma
d’un estudi sobre les parts enfrontades, que podríem anomenar diagnòstic,
on es recull informació rellevant sobre elles que determinarà la forma del
procés de mediació.

• Avaluació simultània: es duu a terme al llarg del procés i en ocasions
pot ser confosa amb l’avaluació diacrònica. De fet, serà diacrònica si és
una avaluació que recull les dades de forma continuada i serà sincrònica si
només recull dades en moments aïllats.

• Avaluació final: valora l’acompliment del procés de mediació i, per tant,
es fixa en els aspectes clàssics de qualsevol procés d’intervenció social:
l’acompliment dels objectius, el grau en què s’acompleixen i l’eficiència
amb què són acomplerts, així com l’impacte del procés.

• Avaluació posterior: en un procés d’intervenció de la natura de la mediació,
aquesta avaluació pren una importància fonamental. La mediació no pot ser
entesa com una intervenció que té el final quan s’arriba a uns determinats
acords, sinó que, al contrari, és necessari observar el grau d’acompliment
d’aquest acords al llarg del temps. De fet, l’èxit o el fracàs del procés de
mediació no està sols en la qualitat dels acords que s’han pres, sinó en la
capacitat de les parts per respectar-los una vegada el procés de mediació
ha acabat. L’avaluació posterior es produeix quan ja ha acabat el procés
de mediació, i té com a objectius controlar que els acords que s’han pres
segueixen vigents, així com comprovar el grau en què aquests acords
beneficien o perjudiquen les parts enfrontades.
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1.1.4 Metodologia d’avaluació segons el subjecte avaluador

En qualsevol acció d’intervenció social és rellevant qui s’encarrega de dur a terme
l’avaluació, però en l’avaluació dels processos de mediació aquest fet és encara
més important.

Considerem una triple possibilitat en aquest sentit –tot i tenir en compte que
aquestes tres categories d’avaluació poden combinar-se les unes amb les altres
per desenvolupar una avaluació mixta–, que implica l’existència d’una avaluació
interna si qui realitza l’avaluació són els mateixos professionals que condueixen
el procés de mediació; una avaluació externa si qui desenvolupa l’avaluació són
professionals externs al procés de mediació (incloent-hi, com sol ser el cas més
habitual, professionals externs al servei de mediació des d’on s’ha impulsat el
procés de mediació), i, finalment, una autoavaluació, que també pot anomenar-
se avaluació participativa, i que implica que els avaluadors són els usuaris del
procés de mediació, les mateixes parts enfrontades (Perea, 2017).

Avaluació interna

L’avaluació interna és la que duen a terme els professionals que intervenen en el
procés de mediació.

Els principals avantatges d’una avaluació interna tenen veure amb el fet que
qui duu a terme l’avaluació coneix perfectament el cas de mediació i té tota la
informació necessària per fer una avaluació tan acurada com sigui possible. A
més, normalment és una avaluació més econòmica que altres modalitats, ja que
els mateixos professionals que avaluen són els que estan sobre el camp intervenint
en el procés de mediació.

Aquesta modalitat d’avaluació és compatible amb una metodologia diacrònica, ja
que la presència constant dels professionals de la mediació permet una recollida
de les dades àgil i immediata.

Els desavantatges d’aquesta forma d’avaluació tenen a veure principalment amb
la pèrdua d’objectivitat que pot representar el fet que aquell que s’encarrega de
conduir el procés de mediació sigui també l’encarregat de mesurar els èxits i
els fracassos del mateix procés de mediació. La forma de reduir aquest risc és
construint instruments d’avaluació vàlids (és a dir, que reflecteixin correctament
el que hi ha a la realitat) i preferiblement de base quantitativa. Tanmateix, això
pot ser un inconvenient per a la recollida de dades, ja que un dels punts forts
de l’avaluació interna és la gran quantitat de dades –moltes de les quals de
caire qualitatiu i subjectes a interpretacions subjectives– que poden recollir els
professionals implicats.
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Avaluació externa

En una avaluació externa els professionals que duen a terme l’avaluació són
externs al procés de mediació.

En aquest tipus d’avaluació no hi ha els problemes de manca d’objectivitat que sí
que poden veure’s quan es parla de l’avaluació interna. Suposadament, l’avaluador
no està implicat emocionalment amb el resultat del procés de mediació i tampoc
té la necessitat de justificar que el procés hagi estat un èxit o no. Per contra, la
informació a la qual pot accedir l’avaluador és limitada i és un mètode d’avaluació
que suposa una important despesa de recursos, ja que cal contractar un servei
extern que s’encarregui de recollir i analitzar la informació.

És un tipus d’avaluació molt interessant si es barreja amb una metodologia
qualitativa, atès que permet l’elaboració de relats desapassionats respecte a un
procés, el de mediació, que pot incloure moltes tensions personals per a aquelles
persones o grups que el protagonitzen. Tanmateix, normalment s’associa amb una
avaluació de caire quantitatiu, ja que és complicat per a l’avaluador extern accedir
a dades que li permetin construir un relat explicatiu sobre el procés de mediació.

Avaluació participativa

Una avaluació participativa la duen a terme els usuaris del procés de mediació, és
a dir, les parts enfrontades.

L’avaluació participativa o autoavaluació és molt important per als processos de
mediació, ja que són les persones interessades mateixes les que mostren el seu
acord o desacord tant amb les decisions que s’han pres com amb el seguiment
dels acords. Els principis de la mediació, especialment el de voluntarietat,
converteixen la mediació en un tipus d’intervenció social on el protagonista
absolut és l’usuari del servei. Des d’aquest punt de vista, no és estrany que s’aposti
per l’avaluació participativa o autoavaluació (Aguilar, 2011).

Els avantatges de l’autoavaluació tenen a veure, com en el cas de l’avaluació
interna, amb el fet que les persones que avaluen coneixen molt bé el cas de
mediació, així com també les conseqüències que el procés i les seves propostes
estan tenint. De la mateixa manera, un inconvenient és la manca d’objectivitat, ja
que els processos de mediació tenen associada una alta càrrega emocional en tant
que són processos de resolució de conflictes i les parts enfrontades poden no estar
valorant la situació en què es troben immerses des de posicions racionals.

L’avaluació participativa té una clara dimensió apoderadora, perquè dota
els participants en el procés de mediació de la capacitat de prendre decisions
substantives respecte al procés en què es troben implicats.

Es prefereix una avaluació participativa quan els participants tinguin coneixe-
ments respecte del procés que els mediadors no coneguin o no siguin capaços
d’entendre totalment i quan el que es busqui no sigui tant una avaluació dels
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En la segona part de la
primera unitat d’aquest

mòdul, “Determinació dels
processos d’avaluació del
servei de mediació”, s’han
revisat criteris i indicadors
que tenen a veure amb el

servei de mediació; en
aquest apartat veurem

aquells criteris i indicadors
que són d’utilitat per a un

procés de mediació
concret.

objectius del procés de mediació com una utilització perllongada d’aquests acords
de mediació, posant èmfasi en la utilitat dels acords més que en els aspectes tècnics
del procés de mediació (Aguilar, 2011).

1.2 Determinació de criteris i indicadors d’avaluació del procés de
mediació

En primer lloc, hem de tenir en compte que els criteris d’avaluació són els
condicionants o les regles que ens indiquen què hem d’avaluar i quan considerem
que alguna cosa avaluada compleix els estàndards de qualitat que ens hem marcat.
Un criteri d’avaluació, per exemple, implica avaluar la satisfacció que tenen els
participants en un procés de mediació amb la forma com aquest s’ha desenvolupat,
o mesurar el grau de compliment dels acords un temps després de la signatura
d’aquests acords.

Els indicadors d’avaluació són aquells elements en els quals ens fixarem (i que
mesurarem) per determinar si allò que s’avalua s’ha dut a terme adequadament
o no. Des d’aquest punt de vista, els indicadors són directament observables i,
tot i que són construïts per l’avaluador, són el punt de contacte entre la realitat i
l’instrument d’avaluació que s’encarrega de controlar-los.

Són indicadors, per exemple, la resposta a una pregunta directa sobre el grau
de satisfacció (quantificat des de l’u fins al deu) amb el procés de mediació, o
la revisió feta per part d’un tècnic mediador en termes de “s’acompleix” o “no
s’acompleix” dels acords presos en un procés de mediació concret.

1.2.1 Criteris d’avaluació en un procés de mediació

Hi ha distints aspectes en els quals ens hem de fixar per poder entendre que el
procés de mediació ha estat un èxit. L’acompliment dels objectius en un procés
de mediació passa per la solució del conflicte en uns termes on tothom senti que
ha guanyat alguna cosa després d’haver participat en el procés.

Per avaluar aquests objectius, haurem de disposar d’elements d’anàlisi en almenys
quatre dimensions o criteris (Serrano, 2008):

• Satisfacció de les parts amb el procés

• Paper del o dels mediadors

• Acceptació dels acords

• Compliment dels acords
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Satisfacció de les parts amb el procés

El primer dels criteris d’avaluació és la satisfacció de les parts amb el procés.
Entenem per satisfacció un element subjectiu (ja que cada part en conflicte la
viu d’un manera determinada) en el qual es mostra l’acord o el desacord amb
els diferents vessants que ha pres el procés de mediació.

La satisfacció inclou elements que es tractaran també en altres criteris (per
exemple, la satisfacció amb el paper dels mediadors o la satisfacció amb els acords
que s’han assolit), però, des del punt de vista de la satisfacció de les parts amb
el procés, són avaluats únicament des del punt de vista subjectiu de cadascuna
d’elles.

La importància de la satisfacció de les parts amb el procés de mediació, presa
aquesta satisfacció de manera global, és molt gran. Si les parts es mostren
satisfetes, els és més senzill acceptar el paper preventiu i d’intervenció de la
mediació. La mediació en general –i la mediació comunitària en particular–
parteix de la base del consentiment de les dues parts enfrontades, que cedeixen
part de la seva capacitat d’acció i determinació a un espai construït per elles,
en col·laboració amb l’equip de mediació, on es confia que apareguin solucions
creatives, útils i satisfactòries.

Els principis ètics de qualsevol intervenció social poden coincidir amb els de
l’antropologia com a disciplina (García Alonso, 2016) i són els principis de no-
maleficència, autonomia, beneficència i justícia. Si s’acompleixen, podem suposar
que les parts enfrontades en un conflicte podran manifestar la seva satisfacció amb
el procés de mediació:

• No-maleficència: per no-maleficència entenem que no s’han de causar
danys. En l’àmbit de la mediació, el recurs a aquesta no pot ser pitjor per
a les parts que el fet de no recórrer-hi. És un principi que hauria de guiar
tota la pràctica de la mediació i, per tant, cal avaluar –si estem parlant de
satisfacció amb el procés– si alguna de les dues parts sent que la intervenció
els ha causat algun dany, la magnitud d’aquest i a què o qui atribueixen
aquest mal.

• Autonomia: parlem d’autonomia quan les dues parts han pogut conservar
una part important del seu poder de decisió i, si han renunciat a una
part, ha estat després de ser informades i de comprendre correctament les
implicacions de participar en el procés. El principi d’autonomia implica
no sentir-se –ni, per descomptat, ser– enganyat. Si les parts senten que han
estat respectades i ben informades, és més senzill que expressin satisfacció
amb el procés.

• Beneficència: si parlem de mediació, aquest és un principi que pren una
importància cabdal. Ambdues parts esperen que participar en el procés de
mediació sigui millor que no fer-ho i, en aquest sentit, la satisfacció de les
dues parts amb el procés passa per entendre i valorar com a positiu el fet de
participar en aquest procés de mediació.
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• Justícia: la justícia implica una redistribució dels recursos en la qual cada
part pugui atendre correctament les seves necessitats. No és just donar a
tothom el mateix sinó que, des d’aquest punt de vista, és just donar a cadascú
el que necessita. En un procés de mediació, on els recursos sobre els quals
s’està discutint poden ser escassos, el principi de justícia actua en la forma
que les dues parts perceben que les renúncies que fan són inferiors als guanys
que obtenen, perquè entenen que l’acord al qual s’ha arribat és el millor dels
possibles.

Exemple de satisfacció mesurada segons els quatre principis ètics de la intervenció
social

En un conflicte per la utilització de l’espai públic entre membres de dues comunitats
ètniques que conviuen en un mateix barri (una d’elles fa ús de la plaça del barri a la nit i
l’altra es queixa dels sorolls i de la música), la mediació pot ser avaluada com a satisfactòria
per les dues parts des de la no-maleficència, perquè en el recurs a la mediació no hi ha
la intenció, per exemple, d’identificar les persones que fan soroll a la nits o d’assenyalar
públicament els veïns que denuncien.

Pot, igualment, ser avaluada com a satisfactòria des de l’autonomia, perquè ambdues
parts participen de forma lliure en el procés de mediació i el trien enfront d’altres opcions
que implicarien l’ús de la força o del dret.

També pot ser avaluada com a satisfactòria des de la beneficència perquè participar en el
procés de mediació implica avantatges que no s’assolirien si no s’hi participés.

I, finalment, pot ser avaluada satisfactòriament des de la justícia si els acords tenen la
virtut de reflectir les inquietuds d’ambdues parts i suposen un repartiment adequat dels
recursos, en aquest cas de l’ús de la plaça, que podria quedar regulat quant als horaris
i la responsabilitat, establint torns de neteja i conservació, així com en relació amb la
dinamització de l’espai.

Paper dels mediadors

El paper dels mediadors és un criteri que pot ser entès des de dos punts de vista:
des del punt de vista de la satisfacció de les parts implicades amb el paper del
mediador, i des del punt de vista del desenvolupament, eminentment tècnic, del
procés de mediació. La satisfacció de les parts implicades amb el mediador es
mesura dins del criteri d’avaluació de la satisfacció de les parts amb el procés, de
tal manera que el criteri del paper del o dels mediadors es refereix als aspectes
tècnics del procés de mediació, avaluant com s’han desenvolupat els mediadors,
si han treballat amb professionalitat i si han aplicat en cada moment els recursos i
les tècniques adequats.

Els mediadors han de comptar amb un perfil tècnic i professional específic, però
a aquest perfil cal afegir-hi algunes habilitats socials i comunicatives que li resul-
taran d’utilitat a l’hora de desenvolupar la tasca de mediació (Juan, 2009). Són,
per tant, persones amb una formació especialitzada en mediació comunitària, tot
i que poden procedir de distintes disciplines. De fet, aquesta multidisciplinarietat
és un element necessari per aportar diferents visions al voltant del conflicte i de
les seves vies de solució.

Algunes de les característiques concretes que han de tenir, i per les quals poden
ser avaluats, són:
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• Coneixement de metodologies de diàleg i de gestió de grups; capacitat per
gestionar grups que poden ser extensos en algunes ocasions.

• Destreses socials a l’hora de conduir els grups a la consecució dels seus
objectius.

• Capacitat per fomentar la participació.

• Habilitats per estimular la creativitat.

• Habilitats per ser i mostrar-se imparcials i neutrals. En aquest sentit, el
mediador ni ha d’influir ni ha de deixar-se influir per cap de les dues parts
(Piedra, 2017).

• Capacitat de ser i mostrar-se empàtic i respectuós.

Acceptació dels acords

És necessari avaluar com s’accepten els acords als quals s’arriba en el procés
de mediació. No es tracta d’avaluar el grau de satisfacció amb els acords, sinó
d’avaluar si els acords són acceptats i en quin grau.

En el procés de mediació l’acceptació dels acords tanca el primer gran moment
decisiu del procés. Les parts poden acceptar els acords, no fer-ho o fer-ho de
manera parcial. Però inclús en acords on les parts negociadores mostren una
elevada satisfacció, l’acceptació dels acords pot veure’s dificultada per altres
factors com, per exemple, la pressió de les bases de representació. Efectivament,
si els negociadors de cada part responen no únicament d’ells, sinó que representen
una comunitat més àmplia, l’acceptació dels acords queda en guaret fins que
aquestes bases de representació no s’hi mostren favorables.

Cal tenir en compte que en aquests casos la forma que pren el relat al voltant de la
negociació i dels acords té una importància fonamental: tot i que els acords siguin
objectivament bons, si el relat que els acompanya és un relat on es fa més èmfasi
en allò que es perd que en allò que s’assoleix, els acords no seran acceptats o la
seva acceptació no anirà seguida d’un compliment extens.

Compliment dels acords

El compliment dels acords una vegada han estat signats és un altre criteri
fonamental a l’hora d’avaluar el procés de mediació. En realitat, el procés de
mediació només serà objectivament bo si es compleixen els acords que s’han
acceptat. Els acords de mediació no tanquen el procés de mediació, sinó que,
en realitat, n’obren una nova part. Avaluar el compliment dels acords al llarg del
temps, per tant, és necessari per tal de poder assegurar que el procés de mediació
ha estat un èxit.

Exemple de la importància del compliment dels acords en l’avaluació d’un procés de
mediació

En un centre escolar hi ha hagut un conflicte entre dos nois que estudien tercer d’ESO. Un
d’ells està molt ofès perquè ha rebut insults homòfobs per part d’un company de classe; la
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situació, a més, s’ha complicat quan la família del noi insultat ha demanat explicacions a
l’agressor, pressionant-lo un dia a la sortida de l’institut per tal que li demanés disculpes i
que no es tornessin a repetir els insults. Al llarg del procés de mediació s’aconsegueix que
la família del noi agredit confiï en l’institut per resoldre el conflicte i, alhora, els dos nois
arriben a una sèrie d’acords la part principal dels quals implica que l’agressor no agredirà
més el noi agredit i li demanarà disculpes. L’institut, a més, es compromet a programar
unes xerrades sobre respecte, tolerància i diversitat sexual a les tutories de tercer i quart
d’ESO.

Els acords semblen adequats per a tothom, però amb el pas del temps ni l’institut troba
espai a les tutories per fer aquestes xerrades, ni el noi que havia insultat l’altre xaval troba
que hagi de seguir respectant el seu acord, amb la qual cosa torna a agredir verbalment el
seu company. Els pares del noi agredit, en assabentar-se’n, tornen a demanar explicacions
al noi que l’havia insultat i també a l’institut, que respon expulsant l’agressor. Els pares de
l’agressor també protesten, ja que troben que la sanció cap al seu fill és exagerada i, a més,
es queixen que els pares del noi agredit pressionen i molesten el seu fill.

Com pot comprovar-se, la manca de seguiment dels acords ha provocat una situació més
greu que la situació de partida, tot i que els acords, almenys de manera inicial, semblaven
bons per a totes les parts implicades. La situació s’hauria resolt si les diferents parts
haguessin complert els seus compromisos i, a més, probablement el grau de cohesió social
al centre hauria augmentat si s’hagués fet el seguiment i el control del compliment dels
acords. Ara, en canvi, aquesta situació de cohesió no només no ha millorat, sinó que, amb
la repetició i agreujament del conflicte, ha empitjorat.

1.2.2 Indicadors d’avaluació del procés de mediació

Els indicadors són, com el seu nom indica, aquelles mesures de la realitat que
ens indiquen que hi ha un esdeveniment rellevant per als nostres objectius. Els
indicadors els construïm –no estan presents de manera natural al medi– en el
moment en què fem servir un instrument de recollida de dades destinat a controlar-
ne algun, i és per això que, tot i que la mesura dels indicadors pot semblar una
activitat objectiva, cal assegurar-se que es disposa d’instruments vàlids, fiables,
ben calibrats i segurs davant dels possibles biaixos de mesurament o interpretació.

Els indicadors s’observen directament de la realitat i la seva natura pot ser
quantitativa o qualitativa, segons com sigui l’instrument dedicat a mesurar-los.
Cada criteri d’avaluació compta almenys amb un indicador, i el més normal és
que siguin diversos, ja que els criteris d’avaluació són complexos i poden incloure
realitats en tensió o contradictòries, almenys en aparença. Els criteris d’avaluació
són avaluables, precisament, gràcies als indicadors.

Indicadors d’avaluació del criteri de satisfacció de les parts amb el procés

Els diferents indicadors que es poden fer servir per avaluar la satisfacció de les
parts amb el procés són els següents:

• Satisfacció mesurada amb el paper del o dels mediadors. L’indicador
s’encarrega de mesurar aquesta satisfacció a partir, normalment, d’una
qüestió única que ha de ser valorada per part de l’usuari del servei de
mediació en una escala d’interval ordinal o, més estranyament, nominal.
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També pot donar-se el cas que l’instrument de recollida de dades sigui
qualitatiu, per exemple a partir de la realització i l’anàlisi d’una entrevista
a un usuari del servei de mediació. En aquest cas, es faria la pregunta en
el context de l’entrevista i, posteriorment, s’analitzaria la resposta oberta a
partir dels distints aspectes del discurs que l’entrevistat posa en joc.

Exemples d’escales d’interval ordinals o nominals

Davant de la pregunta: “Està vostè satisfet amb el paper del mediador en el procés de
mediació?”, una resposta en termes d’1 a 10 (on l’1 és la màxima insatisfacció i el 10 la
màxima satisfacció) seria una resposta en escala d’interval.

Si la resposta és en termes de gens, poc, bastant i completament, la resposta estaria en
escala ordinal.

Si la resposta inclou categories que no estan ordenades entre si (com per exemple, ”Sí,
però hauria preferit que el procés fos més ràpid”, ”Sí, n’estic molt satisfet”, ”No, però entenc
que el cas era complex” i ”No, però tornaria a recórrer als serveis de mediació”), la resposta
es dona en termes d’escala nominal.

• Satisfacció amb els recursos del procés de mediació. De la mateixa ma-
nera que en l’anterior indicador, la forma de mesurar aquesta vessant de la
satisfacció passa per l’elaboració d’una pregunta concreta que, normalment,
estaria inserida dins d’un qüestionari més ample d’avaluació. Pot haver-
hi un indicador per a cadascun dels distints recursos (materials, temporals,
recursos humans, de l’espai de mediació, etc.) o poden ser avaluats de
manera general.

• Satisfacció amb els acords. La forma de mesurar aquesta vessant de la
satisfacció passa per l’elaboració d’una pregunta concreta que, normalment,
estaria inserida dins d’un qüestionari més ample d’avaluació. Una altra
forma de mesurar aquest indicador és a partir de l’observació dels usuaris
del procés de mediació una vegada aquest procés ha finalitzat. Les actituds
i la conducta de les parts tenen la capacitat d’indicar si les parts estan o no
satisfetes.

• Satisfacció global amb el procés de mediació. Es mesura amb una
pregunta a un qüestionari o, de manera qualitativa, a partir d’una entrevista
en profunditat. És també possible mesurar aquesta satisfacció general a
partir de l’observació que fa un avaluador de les actituds, de la conducta,
dels comentaris i/o del llenguatge que fa servir amb els seus companys o
coneguts la persona que ha acudit al servei de mediació. En tot cas, si
es tria aquesta forma de mesurar l’indicador, cal tenir en compte que la
interpretació és complicada.

Indicadors d’avaluació del criteri del paper dels mediadors

Els indicadors d’avaluació del criteri del paper dels mediadors són:
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• Nombre de tècniques utilitzades: es mesura a partir d’un protocol de
recollida de dades en el qual el mediador consigna totes aquelles tècniques
que ha fet servir.

• Durada del procés de mediació: es mesura a partir d’un protocol de
recollida de dades on el mediador consigna el nombre de sessions que ha
necessitat per resoldre el cas i la durada d’aquestes sessions.

• Assistència de les parts: es mesura a partir d’un protocol de recollida de
dades on el mediador consigna si les parts han acudit sempre a totes les
sessions de mediació.

• Participació: es pot mesurar a partir d’un protocol de recollida de dades
que, emplenat pel mateix mediador, consigna la participació de diverses
persones o grups (si és el cas) en el procés de mediació. De la mateixa
manera, també pot mesurar-se a partir de l’observació (en aquest cas, d’un
avaluador extern) que s’encarrega de comprovar el grau de participació en
el procés de mediació. Això pot fer-se de manera quantitativa (comptant
el nombre de participants) o de manera qualitativa (tractant d’esbrinar, per
exemple a partir de l’anàlisi del discurs, si aquells que participen en un
procés de mediació representen correctament les comunitats d’un territori).

• Queixes rebudes per part de les parts enfrontades: el nombre de queixes
rebudes es controla a partir dels formularis de recollida de queixes i
reclamacions que haurien d’existir o, si no és el cas, a partir del nombre
de queixes que formulen les parts enfrontades i que el mediador hauria
d’enregistrar en les actes del procés de mediació.

Indicadors d’avaluació del criteri d’acceptació dels acords

Els indicadors d’avaluació del criteri d’acceptació dels acords són:

• Signatura o no dels acords: és el principal indicador i ens mostra els
resultats de manera dicotòmica (els signen les dues parts o no els signen).

• Nombre de punts dels acords que se signen respecte del total de proposats:
es mesura a partir del control de les actes del procés de mediació i,
específicament, de l’acta final. Els acords poden incloure diversos punts
i l’acceptació d’aquests acords pot ser total o parcial. Una acceptació
parcial dels acords deixa oberta la possibilitat que es continuï amb el
procés de mediació, fet que pot ser avaluat com un fracàs. Cal determinar
prèviament a la mesura d’aquest indicador quin percentatge dels acords
haurien d’estar signats per tal de considerar que els acords del procés de
mediació s’accepten o no. Si es determina que han d’estar signats el cent
per cent dels punts dels acords, qualsevol element de desacord ens ha de fer
avaluar el procés de mediació de manera negativa.

• Nombre de persones que signen els acords o nombre de persones a
qui afecten aquests acords: aquest és un indicador força important per
als processos on les parts enfrontades no es representen a si mateixes de
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manera individual, sinó que representen una comunitat. Pot donar-se el cas
que algú signi un acord en nom d’una comunitat, però que aquesta no se
senti obligada a complir-lo perquè aquell que la representava, en realitat, no
comptava amb el consentiment de la resta de la comunitat. És per això que
cal controlar a quantes persones (o, de manera qualitativa, si en general
obliga la comunitat o no, sense tenir en compte el nombre de persones
afectades) afecta la signatura dels acords.

Indicadors d’avaluació del criteri de compliment dels acords

És necessari assenyalar que no és el mateix avaluar quan el procés de mediació
ha acabat recentment que fer-ho quan ja han passat uns mesos des del final de la
mediació. Quan el procés encara és recent, el contacte entre les parts enfrontades
també ho és i la predisposició per complir els acords és, normalment, bastant
elevada, encara que aquests acords suposin algun esforç. És rellevant controlar el
compliment dels acords quan el procés de mediació ja fa un temps que ha acabat ja
que, en aquest cas, és possible observar de manera fidel el grau de compromís de
les parts enfrontades amb els resultats de la mediació i, en general, amb el procés
mateix.

Els indicadors d’avaluació del criteri de compliment dels acords són:

• Compliment dels acords un mes després de la signatura dels acords: es
mesura de manera quantitativa a partir d’una pregunta dicotòmica (on la
resposta és en termes de “sí/no”) a les parts enfrontades i als agents de
seguiment dels acords, que poden ser les mateixes parts que van participar
en el procés de mediació o algun professional del servei de mediació. També
pot fer-se a partir de l’observació i la confrontació de la situació real amb
allò que s’havia signat; en aquest cas, és interessant que aquesta observació
la faci un avaluador extern.

• Compliment dels acords tres mesos després de la signatura dels acords: es
mesura de la mateixa manera que l’anterior indicador.

• Compliment dels acords sis mesos després de la signatura dels acords: es
mesura de la mateixa manera que els anteriors indicadors, però incloent-hi,
si escau, tot allò que la comissió de seguiment dels acords hagi considerat
adient incloure-hi. Cal tenir en compte que els acords rarament són
documents estàtics, en el sentit que poden i han d’actualitzar-se a partir de
la transformació del context i sense que sigui necessari un nou procés de
mediació. Si la modificació dels acords es produeix massa aviat, aquesta
modificació pot indicar que els acords no són vàlids o útils; però si els
acords no es modifiquen mai el que pot estar succeint és que, simplement,
no s’estiguin aplicant.

• Compliment dels acords un any després de la signatura dels acords: es
mesura de la mateixa manera que l’anterior indicador.
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Per comentar les distintes
estratègies s’han fet servir

exemples reals de
conflictes comunitaris que

han estat extrets del
volum El servei de

mediació comunitària a la
província de Barcelona

editat per la Direcció de
Comunicació de la

Diputació de Barcelona
l’any 2008.

1.3 Selecció d’estratègies d’avaluació

Entenem per estratègies d’avaluació la forma de vertebrar un sistema de recollida
d’informació –i la metodologia d’anàlisi d’aquest sistema– amb els objectius del
procés de mediació. A l’estratègia d’avaluació es decideix també com mesurar
el grau de compliment dels objectius per tal de decidir si aquests s’han complert
de manera total o parcial, o bé si no s’han complert. Una estratègia d’avaluació,
doncs, pot combinar diverses metodologies per a diversos moments de l’avaluació,
per als diversos objectius que han de ser avaluats o per als diferents criteris
d’avaluació que s’hagin definit.

Des del punt de vista educatiu, s’han definit diverses estratègies que poden ser
aplicades a l’àmbit de la mediació i de la intervenció social. Aquestes estratègies
són (Verdejo et al., 2011):

• Avaluació integrada al llarg del procés d’intervenció.

• Avaluació d’execucions a partir de matrius de valoració, graelles o rúbri-
ques.

• Avaluació amb múltiples estratègies i en múltiples moments.

• Avaluació basada en evidències recollides en diaris de camp.

• Autoavaluació i coavaluació.

Cal analitzar aquestes estratègies i veure com poden adequar-se al cas concret del
procés de mediació. És necessari assenyalar que les estratègies són artefactes i/o
constructes socials vius. Això vol dir que no és operatiu considerar les estratègies
com una eina tancada, sinó que més aviat cal entendre que les estratègies
d’avaluació accepten modificacions i matisacions segons quin sigui el context
específic que han d’avaluar. Les estratègies que es descriuen de forma general,
doncs, haurien de funcionar com a models d’altres estratègies que, generades per
l’avaluador, s’adeqüin al procés de mediació que han d’avaluar.

1.3.1 Avaluació integrada al llarg del procés d’intervenció

L’estratègia d’avaluació integrada al llarg del procés d’intervenció pot combinar
una metodologia diacrònica amb altres de quantitatives i qualitatives i una ava-
luació interna, tot i que també podria ser participativa. Cal tenir en compte que
les activitats d’avaluació poden córrer de manera paral·lela a aquelles activitats
d’intervenció pròpiament dites i que, inclús, una mateixa activitat pot ser conside-
rada com d’avaluació o com d’intervenció, segons quina sigui la utilització dels
resultats.
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Parlem d’avaluació diacrònica perquè és una avaluació que es produeix al llarg del
procés de mediació. És possible atendre l’avaluació del procés ja que, normalment,
els processos de mediació tenen una durada limitada en el temps i aquesta durada
no pot ser massa dilatada. Són els mateixos professionals i/o agents de mediació
els que haurien de controlar la marxa de l’activitat avaluadora.

Des d’aquest punt de vista, parlem d’una avaluació interna. Cal tenir en compte
que una avaluació del procés requereix el coneixement i el domini d’aspectes
claus d’aquest procés. Les dades poden estar recollides de manera qualitativa,
quantitativa o fent servir ambdues metodologies, però cal que es tinguin en compte
les característiques de cadascuna d’elles abans de prendre la decisió final.

Una metodologia quantitativa ens assegura la recollida de dades de base numè-
rica que poden ser comparades amb les d’altres processos de mediació. En tot
cas, per a aquesta estratègia potser és més adequat fer una avaluació qualitativa
on els professionals de la mediació van recollint per escrit les seves impressions
en la forma d’un diari de camp. En aquest sentit, es pot parlar també de la
possibilitat d’incloure en aquesta estratègia una metodologia participativa; si
això es concreta, una bona pràctica per part de l’equip de mediació és establir
que els professionals facin servir la metodologia qualitativa i que els participants
facin servir la metodologia quantitativa, de tal manera que els resultats de les dues
estratègies puguin complementar-se.

Exemple d’estratègia d’avaluació integrada dins del procés de mediació

Per al cas d’un conflicte de convivència veïnal, on els problemes es donen en una plaça
i a les escales d’accés a aquesta plaça i que cal situar en el context de l’augment de
població immigrada i dels conflictes entre la població d’origen local i la d’origen estranger,
on uns acusen els altres d’incompliment de la normativa veïnal, una adequada estratègia
d’avaluació integrada dins del procés de mediació podria incloure:

• L’elaboració d’un protocol de seguiment qualitatiu per part dels professionals de la mediació,
que ha de ser revisat setmanalment.

• L’elaboració d’unes enquestes de base quantitativa sobre aspectes de satisfacció, que els
participants haurien d’emplenar diàriament i que també serien revisades amb periodicitat
setmanal.

• L’elaboració d’entrevistes posteriors al procés de mediació (al mes, als tres mesos i als sis
mesos) per controlar el compliment dels acords.

1.3.2 Avaluació d’execucions a partir de matrius de valoració,
graelles o rúbriques

Normalment, les avaluacions d’execucions a partir de matrius de valoració,
graelles o rúbriques tenen una dimensió més sincrònica que diacrònica, ja que
tracten de donar una imatge estàtica del procés de mediació en un moment donat.
Certament, aquestes matrius o graelles poden fer-se servir en diversos moments
del procés de mediació, fet que permet obtenir una sensació de continuïtat que,
en algunes ocasions, pot confondre’s amb el que coneixem com a avaluació
diacrònica.

En l’apartat “Tècniques i
instruments d’avaluació”
es donaran exemples de
la forma final que haurien
de prendre aquestes
graelles o rúbriques.
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És també una estratègia majoritàriament quantitativa, ja que les graelles, matrius
i rúbriques són instruments de recollida d’informació que intenten reduir la
complexitat del món a enunciats concrets o a aspectes mesurables. Aquesta
estratègia accepta (i pot ser aplicada per) qualsevol subjecte avaluador, però és
especialment útil quan qui la desenvolupa és un avaluador extern, ja que permet
objectivar processos que, si són avaluats de manera interna, poden abocar resultats
esbiaixats. En tot cas, és una estratègia interessant des del punt de vista intern o
participatiu, ja que permet eliminar aquests biaixos, tot i que es perd informació
donada la simplificació a la qual obliguen els instruments.

Exemple d’estratègia d’avaluació d’execucions a partir de matrius de valoració,
graelles o rúbriques

En un cas de mediació preventiva, on en un barri d’un municipi costaner hi ha un important
creixement de població (tant immigrada com d’origen local), es pren la decisió de prendre
mesures preventives davant d’un possible augment dels conflictes. La forma d’avaluar
aquest procés de mediació preventiva pot ser:

• Controlant el nombre de conflictes al llarg del temps i fent una classificació de la seva gravetat
a partir d’indicadors objectius (nombre de participants, durada dels conflictes, conseqüències
penals o administratives, etc.).

• Controlant el grau de satisfacció dels membres de la comunitat amb el paper dels mediadors
i amb les activitats que aquests desenvolupen al barri.

• Controlant la participació de les comunitats a les activitats que desenvolupen els mediadors
en el procés preventiu.

• De manera externa, controlant els nivells de conflictivitat al barri, mesurant els estereotips i
prejudicis, les conductes d’exclusió i/o racistes, etc.

• Seguiments quantitatius d’indicadors seleccionats una vegada la intervenció ha acabat, per
tal de controlar el grau d’eficàcia i l’impacte d’aquesta.

• Tots aquests controls poden fer-se en diversos moments al llarg del temps, fet que permet
establir quina està sent l’evolució d’aquest procés de mediació preventiva.

1.3.3 Avaluació amb múltiples estratègies i en múltiples moments

L’avaluació amb múltiples estratègies i en múltiples moments és una estratègia
d’avaluació oberta que permet escollir aquelles metodologies que siguin més útils
per a cada moment o situació. Normalment, quan es planifica l’avaluació s’intenta
que l’estratègia quedi definida des del moment inicial i que tingui alguna mena
de coherència. En aquest cas, l’estratègia també hauria d’estar planificada (tot
i que el grau d’incertesa pot ser major, ja que l’avaluador disposa de diversos
recursos operatius dins del seu repertori), però la seva coherència parteix de la base
d’entendre que les situacions són diverses i que accepten diversitat de maneres
d’abordar-les.

Sigui com sigui, en aquesta estratègia no es tracta de reiterar accions d’avaluació
damunt del mateix objecte d’avaluació, sinó de triar, entre diverses opcions,
aquella que donarà una mesura més adequada dels resultats del procés.



Mediació comunitària 29 Activitats d’avaluació de la mediació

Exemple d’estratègia d’avaluació amb múltiples estratègies i en múltiples moments

En un municipi hi ha tota una sèrie d’accions vandàliques (fanals i aparadors trencats,
robatoris a petits comerços...) que són protagonitzades pels joves del municipi. Alhora,
apareixen pintades de tarannà xenòfob a les parets d’algun dels barris del municipi, a més
de donar-se algun episodi d’insults racistes als espais públics de poble. El clima de malestar
s’ha estès a tot el poble i els conflictes, majoritàriament entre joves i adults, van en augment.
No es fàcil identificar una única comunitat de joves al municipi, però la realitat és que els
estereotips i els prejudicis els afecten a tots. La forma d’avaluar aquest procés de mediació
és:

• Des del punt de vista d’un model clàssic, avaluarem que els incidents desapareguin, mentre
que des del punt de vista d’un model alternatiu ens interessa no únicament aquesta millora
en la convivència, sinó la forma com aquesta es produeix, el procés d’intervenció.

• Avaluarem amb una metodologia quantitativa el nombre d’incidents i la seva evolució, així
com alguns aspectes de satisfacció dels usuaris i també la seva participació, fet aquest
que ens permetrà establir indicadors comparables amb els d’altres municipis que tinguin
problemàtiques semblants.

• Avaluarem amb una metodologia qualitativa aspectes del procés que siguin significatius
tant per a nosaltres com per als usuaris. Recollirem relats dels usuaris pel que fa a l’estat de
la qüestió –per exemple, a l’etapa diagnòstica– i analitzarem l’evolució d’aquest relat al llarg
del procés de mediació.

• Avaluarem amb metodologia interna alguns aspectes del desenvolupament del projecte en
els quals la possibilitat de caure en biaixos d’interpretació sigui menor. Amb metodologia
externa avaluarem els resultats finals del projecte, així com la qualitat del procés
d’intervenció. Amb metodologia participativa es poden avaluar els aspectes relatius al
procés d’intervenció des del punt de vista de la satisfacció dels usuaris.

• Amb metodologia diacrònica s’avalua el procés d’intervenció quant al procediment que s’ha
seguit, mentre que amb metodologia sincrònica s’avaluaran els resultats del procés, es farà
el seguiment dels acords i també es pot fer el diagnòstic de la situació.

1.3.4 Avaluació basada en evidències recollides en diaris de camp

És una estratègia que fa èmfasi en la metodologia qualitativa amb independència
de qui fa l’avaluació i de la dimensió temporal d’aquesta. En tot cas, és una
estratègia que funciona molt bé des de la perspectiva d’una metodologia interna,
ja que els mateixos professionals que desenvolupen el procés de mediació són
aquells que tenen la possibilitat de recollir dades més complexes i de major qualitat.
Des d’aquest punt de vista, és acceptable també l’avaluació participativa.

La natura del diari de camp ens indica que pot ser una excel·lent eina per a una
metodologia diacrònica, ja que el diari de camp recull de manera continuada els
fets significatius que serveixen per valorar la marxa del procés de mediació.

Exemple d’estratègia d’avaluació basada en evidències recollides en diaris de camp

En una ciutat hi ha uns espais públics que utilitza un grup de joves magrebins, de tal
forma que la percepció de la resta de la ciutadania és que hi ha una apropiació i un abús
en la utilització d’aquests espais, fet que comporta una certa inhibició per part d’altres
comunitats a l’hora de fer-ne ús. El que busca l’acció de mediació és indagar fins a quin
punt existeix aquest abús i fins a quin punt els prejudicis condicionen la inhibició de la resta
de comunitats.
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La forma d’avaluar aquest procés de mediació és recollint les opinions d’uns i altres amb
tècniques qualitatives com l’observació i l’observació participant. També es poden fer servir
les entrevistes i/o els grups de discussió per tal de completar la visió respecte al que
està passant. En general, és necessari recollir el funcionament del procés de mediació
enregistrant, això sí, allò que sigui significatiu des del punt de vista de l’acompliment dels
objectius i de la qualitat de la intervenció.

1.3.5 Avaluació basada en l’autoavaluació i la coavaluació

L’avaluació basada en l’autoavaluació i la coavaluació és una estratègia basada en
la metodologia participativa que accepta ser combinada amb les metodologies
qualitativa i quantitativa i, alhora, amb qualsevol visió respecte a la dimensió
temporal. Aquesta estratègia busca donar el protagonisme als usuaris del procés
de mediació i fer-los partícips, des d’una posició de preeminència, dels resultats
d’aquest.

Exemple d’estratègia d’avaluació basada en l’autoavaluació i la coavaluació

Existeix un conflicte entre uns alumnes d’un institut de secundària que cursen estudis
postobligatoris (en aquest cas, un cicle formatiu de grau mitjà). El conflicte té a veure
amb el fet que un d’ells ha penjat, a les seves xarxes socials, una foto on ridiculitza un altre
company; la resta de companys del mateix grup, als comentaris a la publicació, han celebrat
aquesta imatge i han participat en l’escarni del company agredit. La forma d’avaluar aquest
procés de mediació és:

• A partir de l’acció dels mediadors, són els alumnes del grup implicat, i especialment aquells
que són protagonistes del conflicte, els que expressen mitjançant diverses eines si aquest
procés funciona o no. Una forma d’avaluar pot ser fer servir eines quantitatives amb el
grup per tal de copsar, de manera diagnòstica, quin és l’estat de la qüestió i el clima que ha
propiciat l’agressió.

• Els alumnes implicats de manera directa poden expressar de forma qualitativa el seu acord
o el seu desacord amb les mesures que s’han pres, així com la satisfacció amb el procés de
mediació.

• De nou amb eines qualitatives (per exemple, un grup de discussió), el grup pot fer una
avaluació global del procés d’intervenció.

• Per fer el seguiment dels acords, els alumnes implicats i/o el grup poden avaluar a partir
d’eines quantitatives el grau de compliment dels acords al llarg de temps.



Mediació comunitària 31 Activitats d’avaluació de la mediació

2. Tècniques i instruments d’avaluació

Si la tria de la metodologia d’avaluació respon a la pregunta de com es durà a
terme l’avaluació, la tria dels instruments i de les tècniques d’avaluació respon a
la pregunta de amb què es durà a terme aquesta avaluació. Les tècniques i els seus
instruments estan condicionats de manera global per l’objecte de l’avaluació i per
la metodologia que hem definit per apropar-nos a aquest objecte.

Cal tenir en compte que els distints criteris d’avaluació que poden definir-se per
avaluar el procés de mediació (la satisfacció de les parts amb el procés, el paper
del mediador, l’acceptació dels acords i el compliment d’aquests acords) accepten
diverses maneres d’aproximar-s’hi, de tal forma que són diverses les tècniques
que podrem fer servir per obtenir una valoració. Ara bé, que es pugui abordar
un dels criteris de maneres diferents no vol dir que totes aquestes maneres siguin
igualment útils i eficaces en tots els casos. A més, el fet que ho siguin o no també
tindrà a veure amb els objectius de la nostra avaluació, la metodologia que hàgim
escollit i les característiques concretes del cas de mediació que estiguem avaluant.

2.1 Sistemes de recollida d’informació del procés de mediació

El procés de mediació és un procés d’intervenció social complex. El fet que sigui
complex suposa que hi ha diferents maneres d’aproximar-s’hi, almenys des del
punt de vista de l’avaluació. Com que no hi ha una única forma de recollir les dades
ni una única metodologia d’avaluació, els sistemes de recollida d’informació són
també variats i poden combinar diverses metodologies de recerca i avaluació.

2.1.1 Conceptualització dels sistemes de recollida de dades

Un sistema de recollida d’informació, en un procés de mediació, pot ser definit
com la combinació de distintes tècniques i eines de recollida de dades que,
organitzades d’acord amb una metodologia concreta o amb una estratègia definida,
serveixen per obtenir dades d’utilitat encaminades a avaluar el procés de mediació.
Els sistemes de recollida de dades inclouen, o almenys condicionen, la forma com
es tracten i es presenten les dades.
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Parlem de tractament de dades quan ens referim a les operacions que,
després d’haver recollit unes dades, podem fer amb aquestes dades: la
manera com les analitzem i les generalitzacions que podem o no efectuar.
La presentació de les dades es refereix a la forma que pren un hipotètic
informe final de l’avaluació (o del procés de mediació) on es justifica l’èxit
o el fracàs d’aquest procés a partir de la informació recollida.

Entenem, doncs, com a sistema, la unió de diferents tècniques que persegueixen
obtenir dades que donen una visió coherent respecte a un objecte d’estudi.
D’aquesta manera, el concepte de sistema fa immediatament referència al concepte
de funció: les diferents parts del sistema (en aquest cas, les distintes tècniques i
els distints instruments) compleixen una funció insubstituïble, i el fet que alguna
d’elles no compleixi correctament la tasca que té encomanada pot representar que
la totalitat del sistema falli.

2.1.2 Característiques dels sistemes de recollida de dades

Els sistemes de recollida de la informació han de complir tres característiques per
tal que siguin d’utilitat a la funció avaluadora: han de ser útils, han de ser vàlids
i han de ser de fàcil utilització.

A aquestes tres funcions cal afegir-n’hi una quarta que, des del punt de vista
de les intervencions socials, és imprescindible: els sistemes de recollida de la
informació han de garantir la intimitat d’aquelles persones i/o entitats que estan
sent observades (García Herrero, 2011).

Utilitat d’un sistema de recollida de dades

Els sistemes de recollida de dades són útils quan recullen aquelles dades que real-
ment ens són necessàries d’acord amb quins són els nostres objectius d’avaluació.
Són útils també si les dades s’obtenen de forma fàcil i és senzill separar les dades
importants del soroll.

Dades importants i soroll

Ens referim a soroll en el procés de recollida de dades quan les dades que ens
resulten interessants van acompanyades d’altres que poden fer més complicada o inclús
impossibilitar-ne la utilització. De vegades, el soroll es produeix perquè l’instrument de
recollida de dades no està prou refinat, de tal manera que cal ser molt curós en aquest
sentit. Per exemple, quan mesurem la satisfacció amb el procés de mediació, si formulem
sols una pregunta referida a la satisfacció general amb el procés i no fem preguntes
concretes per mesurar la satisfacció amb els recursos, la satisfacció amb el paper del
mediador i la satisfacció amb els resultats de la mediació, ens és impossible assegurar
que els resultats d’aquests tres indicadors són alts (o baixos) a partir de la resposta a la
pregunta general, ja que la resposta a aquesta pregunta general pot estar condicionada, a
l’alça o a la baixa, per distints elements.

Un sistema de recollida de dades és també útil quan només recull aquella
informació necessària i no hi ha una pèrdua d’esforços a recollir o emmagatzemar
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informació que no serà tractada. En general, considerarem que un sistema de
recollida de dades proporciona una informació útil si:

• Respon a les necessitats que s’han plantejat al procés de mediació i/o a la
seva avaluació.

• És un sistema planificat.

• S’aplica de manera controlada per professionals de la mediació o de
l’avaluació i es vetlla per tal que les dades obtingudes siguin un reflex de la
realitat.

• Els resultats que s’obtenen són susceptibles de verificació.

Validesa d’un sistema de recollida de dades

Un sistema de recollida de dades ha d’aportar mesures vàlides i fiables (López-
Roldán i Fachelli, 2015). Una mesura és vàlida si mesura realment allò que vol me-
surar. Cal tenir en compte que allò que es vol mesurar pot tenir diversos indicadors
i, per tant, haurem d’aconseguir valors vàlids per a tots aquests indicadors; això
implica que hi ha d’haver un treball previ de conceptualització d’objecte d’estudi
(en aquest cas, de l’objecte d’avaluació) per tal que el mesurament de l’objecte
d’estudi s’adeqüi a la definició que nosaltres n’hem donat.

Exemple de relació entre la definició de l’objecte de l’avaluació i la validesa de la
seva mesura

Quan prenem la decisió de mesurar si el procediment de la mediació ha sigut o no
adequat, hem de conceptualitzar correctament què vol dir procediment de la mediació.
En aquest sentit, haurem de mesurar si els mediadors han fet bé la seva feina, si l’espai on
s’ha dut a terme la mediació era el correcte i si els recursos materials eren suficients.

Per mesurar això, fem servir uns avaluadors externs que emplenen unes graelles de
recollida de dades. Si en aquestes graelles de recollida de dades la part destinada a
avaluar el desenvolupament concret dels mediadors no inclou, per exemple, la possibilitat
d’enregistrar si han fet servir diverses tècniques de mediació o si han respectat els principis
de neutralitat i imparcialitat, la mesura general de la correcció del procediment de la
mediació pot resultar invàlida.

Per tant, la validesa, en aquest context, es refereix al mesurament d’un aspecte
concret que vol ser avaluat. Podem considerar el concepte de validesa interna
si ens referim al fet que estudiant el mateix fenomen amb un altre instrument
hauríem aconseguit els mateixos resultats, i el concepte de validesa externa
si el mesurament és generalitzable a un altre moment i/o un altre espai (és a
dir, l’instrument de mesura funciona correctament en un altre context espacial
o temporal).

En relació amb aquests conceptes de validesa, cal esmentar el concepte de
fiabilitat, que podria ser definit explicant que una mesura és fiable si és estable
en el temps en situacions iguals o semblants: és a dir, un instrument de mesura
dona els mateixos resultats si l’objecte analitzat és el mateix, en un mateix moment
i amb independència de qui l’apliqui.



Mediació comunitària 34 Activitats d’avaluació de la mediació

Facilitat d’utilització d’un sistema de recollida de dades

Establir procediments molt sofisticats de recollida, tractament i presentació de les
dades pot resultar una estratègia errònia si aquelles persones que han de tractar
aquestes dades no tenen la formació suficient per fer-se càrrec del volum o el
tipus de dades generades. No és únicament un problema de formació: pot donar-
se el cas que els recursos siguin insuficients o inadequats o que els avaluadors
no disposin de suficient temps per acomplir les seves funcions si el sistema de
recollida de dades és massa complex.

En general, hem de suposar que, per motius econòmics, en els processos de
mediació la recollida de les dades serà duta a terme per aquell o aquells que fan
el paper de mediador. Per tant, és necessari que els sistemes de recollida de dades
siguin accessibles i de registre senzill, alhora que puguin ser emplenats, en la
mesura del possible, al mateix temps que s’estan conduint les sessions de mediació
o immediatament després, per tal de perdre la menor quantitat possible de dades.
En aquest sentit, cal fer dues consideracions:

• La facilitat en el sistema de recollida de dades implica que només consig-
narem i tractarem aquelles dades que siguin realment útils per als nostres
objectius. En el moment de la planificació de l’avaluació, allunyats del
treball de camp i de les vicissituds del procés de mediació, podem tenir
la temptació d’incloure grans bateries de preguntes o d’ítems d’observa-
ció que, després, quan estem immersos en les sessions de mediació es
demostren poc operatives. Tot i que és una obvietat, cal assenyalar que, de
vegades, la dificultat d’un sistema de recollida de dades no es troba tant en
el procediment per registrar-les com en la quantitat de dades que es pretenen
registrar; així, la manera més senzilla de simplificar el sistema de recollida
de dades és aprimar-ne la quantitat refinant les conceptualitzacions d’allò
que es vol mesurar i establint criteris clars i simples que necessitin pocs
indicadors i que, alhora, siguin clars i útils.

• Si realment és necessari fer un procediment complicat per obtenir alguna
dada, hem d’estar segurs que aquesta dada no pot obtenir-se d’una altra
manera i que la seva utilitat per als propòsits de l’avaluació és cabdal. Així,
la dificultat de la recollida de dades hauria de ser proporcional a la utilitat o
la rellevància d’aquestes dades. Dades de molt difícil registre ens haurien
de donar informació molt important per determinar l’avaluació del procés
de mediació; en cas contrari, hauríem de desistir de registrar-les.

Garantia de la intimitat

És necessari que un sistema de recollida de dades asseguri la intimitat de les perso-
nes que participen en el procés de mediació, donades les especials característiques
d’aquesta mena de processos. La confidencialitat és un principi fonamental en els
processos de mediació, ja que els temes que es tracten en aquests processos són
molt sensibles i és necessari que hi hagi un clima de confiança entre les parts, fet
que per descomptat inclou la necessitat que els temes que es tracten a les reunions
i els termes en què es tracten quedin circumscrits a l’àmbit de la mediació, perquè
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finalment es pugui aconseguir que els implicats en el procés de mediació arribin,
per si mateixos, a la proposta de solucions operatives i vàlides per a tothom (Viola,
2010).

Exemple de la importància de la confidencialitat i el dret a la intimitat

En un procés de mediació en el qual hi ha dues famílies enfrontades i en què en una d’elles
hi ha algun membre amb algun problema d’addiccions a tòxics, és important tractar les
dades de tal manera que s’asseguri la confidencialitat dins del procés de mediació i, alhora,
que es protegeixi la intimitat de l’addicte o dels addictes. Especialment en els informes
finals del cas o quan aquest cas hagi de ser inclòs, per exemple, en alguna memòria anual
del servei de mediació, és imprescindible que els protagonistes del cas no siguin descrits
de manera que puguin ser identificats posteriorment per persones alienes al procés de
mediació.

Hi pot haver casos en els quals hi hagi una confrontació d’interessos en què a una
de les dues parts li resulti necessari, per tal de reparar la seva situació, que el cas es
faci públic, mentre que a l’altra això no li convingui. En aquest cas, fer públiques
o no algunes dades del procés de mediació és un altre dels elements que hauran
de ser debatuts en els acords finals del procés de mediació; en cas que no hi hagi
acord, sempre s’optarà per la protecció de la intimitat de les parts.

2.2 Tècniques i instruments d’avaluació

Les tècniques i els instruments d’avaluació són les eines amb les quals recollirem
les dades de la realitat amb l’objectiu de valorar si les transformacions produïdes
en aquesta realitat ens fan resoldre que els objectius de la intervenció social, en
aquest cas la mediació, s’han assolit o no. Són tècniques i instruments de recerca
social, ja que una de les característiques de l’avaluació és que és, en realitat, una
mena d’investigació social aplicada.

El fet que sigui aplicada i que, per tant, persegueixi unes finalitats concretes,
suposa que aquestes tècniques no poden aplicar-se sense tenir en compte l’especial
funció de l’avaluació. Això farà que algunes de les característiques de les
tècniques i instruments de recerca hagin de ser modificades per tal de ser adaptades
a l’avaluació en general, i a l’avaluació de processos de mediació en particular.

Cal tenir en compte que la recerca social té l’objectiu de conèixer determinats
aspectes de la realitat per, posteriorment, posar-los en coneixement d’altres
investigadors i del públic en general. Els resultats d’un procés de mediació,
tanmateix, tenen molt d’interès per a aquelles persones que participen en el procés
de mediació, però poc per a altres persones, o, directament i per motius de
confidencialitat, no poden comunicar-se. Així, quan es comuniquen en fòrums i
congressos científics els resultats d’un o diversos processos de mediació, interessa
que s’obviïn o es modifiquin dades rellevants per tal de protegir els implicats.

En definitiva, la mediació és una intervenció social i l’avaluació de la mediació
ha de seguir les característiques, per tant, dels procediments d’avaluació de les
intervencions socials. Però els processos de mediació, en ocasions, impliquen
múltiples usuaris, mentre que en altres ocasions n’impliquen pocs. A més, la

En l’apartat “Selecció de
tècniques i instruments
per a l’avaluació del servei
de mediació” de la unitat
“Determinació dels
processos d’avaluació del
servei de mediació”,
poden trobar-se exemples
gràfics d’alguns dels
instruments que es
descriuran seguidament.
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mediació de vegades té una naturalesa col·lectiva, mentre que en altres ocasions
la seva naturalesa –o la problemàtica que tracta– és eminentment individual. I,
finalment, de vegades els conflictes de mediació són conflictes que reflecteixen
una estructura social determinada i unes relacions de poder concretes, mentre que
altres vegades són simplement conflictes de convivència sense més significació.

Les tècniques i instruments que veurem són (Comas, 2011):

• Els formularis de recollida de dades, els quals, en moltes ocasions,
segueixen la lògica de l’enquesta.

• Els registres.

• L’observació.

• Les entrevistes, incloent-hi els grups de discussió.

• El relat, en forma d’històries d’un cas.

La selecció d’unes d’aquestes tècniques o d’unes altres estarà condicionada, per
descomptat, per l’estratègia o les estratègies metodològiques que s’hagin triat. En
tot cas, cal desenvolupar les seves característiques com a tècniques de recerca i de
recollida de dades –però també com a tècniques d’avaluació– per tal que puguin
considerar-se els avantatges i els desavantatges d’emprar-les en l’avaluació d’un
procés de mediació concret.

Totes, com és evident, són útils i responen a alguna de les múltiples necessitats
que existeixen en la pràctica de l’avaluació, però no totes poden fer-se servir al
mateix temps. No únicament per la voluntat de no repetir observacions damunt
d’un mateix objecte d’estudi, sinó també per la facilitat o dificultat amb la qual,
amb cadascuna d’elles, podem abordar aquests objectes d’estudi.

Exemple sobre la conveniència o la inconveniència de fer servir alguna tècnica de
recollida de dades

Si volem copsar la satisfacció d’una comunitat amb un procés de mediació, fer servir la
tècnica de l’enquesta sembla el més adequat, ja que ens permetrà, a partir d’algunes
qüestions seleccionades, aportar mesures objectives respecte al grau de satisfacció o
insatisfacció amb el procés de mediació. Això no vol dir que a partir d’entrevistes aquest
fet no pugui ser avaluat; però en aquest cas les entrevistes, tot i aportar informació de més
qualitat, no ens permeten fer la inferència del comportament dels entrevistats a la totalitat
de la comunitat i, a més, ens posen al davant de la dificultat d’interpretar unes dades que,
recollides en forma de relat, són susceptibles de múltiples interpretacions.

2.2.1 Els formularis de recollida de dades i l’enquesta

Quan en avaluació ens referim a l’enquesta, ens estem referint a tota l’àmplia
sèrie de formularis de recollida de dades, de base normalment quantitativa, que
serveixen per a sistematitzar la informació de la realitat i reduir-ne la complexitat.
Normalment no fem enquestes pròpiament dites quan es tracta de fer l’avaluació
d’un procés d’avaluació; el que sí que fem és fer servir el seu instrument (el
full o formulari de recollida de dades) amb l’objectiu de recollir informació molt
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concreta que després sigui susceptible de ser comparada. Cal tenir en compte que
només podrem comparar la informació si en altres processos de mediació s’ha fet
servir el mateix formulari de recollida de dades o un altre d’anàleg on les preguntes
o els ítems d’avaluació siguin iguals o equivalents.

L’enquesta és una tècnica de recollida de dades on aquestes dades s’obtenen a partir
del diàleg (López-Roldán i Fachelli, 2015). L’enquesta és, en realitat, una conversa
amb un alt grau de directivitat a partir de la qual se suposa que, una vegada
enquestat un nombre determinat de persones, s’obtindran opinions representatives
del total d’un cos social determinat.

En un procés d’avaluació l’enquesta continua sent una tècnica de conversa
eminentment dirigida, però presenta algunes especificitats que cal assenyalar:

• En primer lloc, en un procés d’avaluació l’enquesta se sol aplicar sols a
unes persones determinades –per exemple, els avaluadors–, de tal manera
que aquells enquestats suposen la totalitat de l’univers respecte del qual
es vol conèixer l’opinió. L’enquesta, doncs, perd la seva capacitat de fer
inferències respecte a la població en general i passa a conservar únicament
la seva utilitat com a eina quantificadora d’un fenomen social (el resultat
d’un procés de mediació).

• En segon lloc, quan l’enquesta en un procés d’avaluació de la mediació
conserva encara la seva funcionalitat d’establir generalitzacions sobre una
població a partir de les respostes d’uns quants membres d’aquesta (i, per
tant, es busca la representativitat de la mostra), els enquestats solen ser
els usuaris del procés de mediació i/o les seves comunitats de procedència.
Parlaríem, per tant, d’una avaluació amb importants trets participatius. Però
no totalment participativa, pel que es considerarà en el punt següent.

• En tercer lloc, els resultats d’una enquesta sovint han de ser interpretats
i/o tractats de manera estadística, de tal manera que aquest tractament pot
quedar lluny de l’abast d’aquells que han respost les enquestes. Alhora,
l’elaboració del qüestionari o del formulari de recollida de dades pot resultar
una tasca massa complexa per als usuaris del procés de mediació, de tal
manera que la comunitat necessita la col·laboració dels tècnics mediadors i
avaluadors.

La principal crítica que es pot fer a l’enquesta, com a paradigma de les tècniques
quantitatives de recollida de dades, és que perd molta informació i de molta
qualitat a canvi d’obtenir informació quantificable i comparable que té aparença
d’objectivitat.

Enquestes i aparença d’objectivitat

Parlem d’aparença d’objectivitat en les enquestes perquè el cert és que els resultats
d’una enquesta (o els d’un formulari quantitatiu de recollida de dades) no poden ser mai
completament objectius, ja que, al cap i a la fi, són una construcció humana, realitzada
per un o diversos homes i dones que formen part d’un cos social determinat. Es pot
avançar, això sí, cap a l’objectivitat; i en aquest camí és necessari construir les preguntes
de l’enquesta i les categories de resposta de la manera més objectiva possible, tractant de
no influir en la resposta d’aquells que han de respondre-les, tant si són professionals de la
mediació com usuaris del procés de mediació.
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En definitiva, cal tenir en compte que els formularis de recollida de dades poden
ser completats per observadors qualificats (per exemple, l’equip de mediació o un
avaluador extern), pels usuaris del procés de mediació o per la població en general.
Segons a qui vagin adreçats, la forma que hauran de prendre i/o el llenguatge que
s’hi pot fer servir té unes característiques o unes altres, i aquestes característiques
han d’estar dissenyades de tal manera que es pugui maximitzar la informació que
es pretén recollir i la seva utilitat.

Alguns exemples de formularis de recollida de dades d’una activitat són els de la
figura 2.1 i figura 2.2.

Figura 2.1. Formulari de recollida de dades d’una activitat

Font: Rebollo, O. (2015). “Guia operativa d’avaluació de l’acció comunitària”. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, pàg. 47.

Figura 2.2. Formulari de recollida de dades d’una activitat

Font: Rebollo, O. (2015). “Guia operativa d’avaluació de l’acció comunitària”. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, pàg. 47.
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2.2.2 Els registres

Molt similars als formularis de recollida de dades, els registres, en realitat, estan
pensats per recollir informació estandarditzada de casos de mediació individuals.
Són útils per a l’avaluació, però, en general, són també útils des del punt de vista
de l’operativitat dels serveis de mediació.

En els registres poden anotar-se totes aquelles característiques del cas de mediació
que permeten identificar-lo i classificar-lo.

En la figura 2.3 hi ha un exemple de registre de consignació de casos.

Figura 2.3. Registre de consignació de casos

Font: Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el
procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la comunidad autónoma

de Canarias (BOIC núm. 130, de 8 de juliol de 2014)

Com en el cas dels formularis de recollida de dades (incloent-hi l’enquesta, si
és el cas), és necessari acotar bé aquella informació que vol obtenir-se i aquella
que no és necessària, ja que en cas contrari poden generar-se quantitats ingents
d’informació que és difícil de tractar i entre la qual és complicat trobar la que
realment és del nostre interès. La informació que consignarem en el registre ha
d’estar prèviament especificada i ha d’anar en relació amb els objectius del cas
de mediació, així com en relació amb els altres criteris d’avaluació que siguin
rellevants en el cas.

Els registres poden ser també una eina on consignar l’evolució del cas, i també
les distintes propostes que es fan per a la seva solució i els efectes que aquestes
tenen. Poden registrar-se també les tries metodològiques i, en realitat, el registre
pot prendre la forma de diari de camp de l’acció si la perspectiva d’avaluació que
s’ha triat és diacrònica.

Quan els registres prenen aquesta natura diacrònica, doncs, es transformen en un
diari de camp i perden normalment la seva intenció quantitativa per passar a tenir
una natura qualitativa. Els registres, en aquest cas, són emplenats normalment per
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aquelles persones que tenen una relació més estreta amb el procés de mediació
sense ser-ne els usuaris, de tal manera que normalment són part d’una avaluació
interna. La natura qualitativa d’aquesta mena de registres dona peu a fer que s’hi
puguin incloure aspectes de la realitat que podrien haver passat desapercebuts per
altres instruments d’avaluació.

2.2.3 L’observació

L’observació és una tècnica bàsica de recerca i d’avaluació, ja que implica
l’obtenció d’informació de qualitat a partir d’un contacte directe amb la realitat
(Guasch, 1996). L’observació permet copsar la realitat que s’està avaluant i, si
l’observació està ben feta, suposa que és possible accedir a aquesta realitat sense
intermediaris o, en tot cas, a partir d’un intermediari privilegiat i qualificat que no
tergiversarà els fets que està observant.

L’observació ens permet recollir la informació de la mateixa manera que aquesta
ocorre, i això ens dona informació d’aspectes que poden haver estat ocults fins
aleshores. Efectivament, en l’observació alguns fets –o algunes dimensions de la
conducta, com podria ser la comunicació no verbal– que passen desapercebuts
pels actors socials poden ser significatius per a l’observador. D’altra banda,
l’observació pot veure’s interrompuda si hi ha esdeveniments o accions externes
que la dificulten o la impossibiliten; alhora, la natura d’alguns esdeveniments –que
apareixen de manera espontània o són de curta durada– dificulta que puguin ser
observats.

Podem considerar l’existència d’una observació participant o no participant i,
alhora, aquesta observació pot ser duta a terme per professionals interns dels
serveis de mediació o per avaluadors externs. Els mateixos usuaris poden dur
a terme també l’observació, però, en general, l’observació necessita que aquells
que la duen a terme estiguin separats emocionalment del fet que estan observant.

L’observació és una tècnica científica de recerca (i, per tant, d’avaluació) quan:

• Segueix un objectiu formulat.

• Està planificada.

• Esta controlada i segueix una lògica interna que va més enllà del registre de
curiositats.

• Està subjecta a comprovacions de validesa i fiabilitat.

L’observació, a més, pot ser participant o no participant:

• En l’observació no participant l’observador no forma part del grup d’estu-
di i l’aborda de manera externa, inclús a partir de dades secundàries. Per les
característiques de la mediació, on el mediador manté contactes freqüents i
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basats en la confiança amb les persones o grups que participen en el procés
de mediació, aquesta sols pot ser duta a terme per un avaluador extern.

• L’observació participant implica que l’observador (l’avaluador, en el cas
que estem considerant) comparteix alguna o algunes de les circumstàncies
dels observats. En aquest cas, l’observació pot ser passiva, si l’observador
tracta de participar poc en les dinàmiques que està observant, o activa,
si l’observador participa de manera voluntària, freqüent i significativa en
aquestes dinàmiques. En el cas de l’avaluació d’un procés de mediació,
l’observació hauria de ser, en general, participant però passiva.

A la taula 2.1 es pot veure un exemple de fitxa de registre per a una avaluació d’un
procés de mediació a partir de l’observació.

Taula 2.1. Exemple de fitxa de registre per a una avaluació d’un procés de mediació a partir de
l’observació

Sessió núm.:
Data:
Horari:

Participants:

Ítem de l’observació Notes

Objectiu 1:
Reprendre les relacions entre les parts implicades en
el conflicte

Objectiu 2:
Disminuir la tensió entre les comunitats

Objectiu 3:
Formar els negociadors com a agents de pau

Notes metodològiques

Desenvolupament de la sessió

Aspectes comunicatius que han de ser
enregistrats

Altres aspectes

2.2.4 L’entrevista i el grup de discussió

L’entrevista és un altre mètode de recerca eminentment qualitatiu. Normalment
es basa a recollir les opinions, en forma de relat, d’una o diverses persones amb
informació rellevant.

Com a tècnica d’avaluació, l’entrevista ens permet obtenir informació respecte
a si els objectius s’han acomplert o no, així com respecte a altres aspectes com
la satisfacció de les parts o el desenvolupament tècnic de l’equip de mediació.
En el seu format de grup de discussió és també útil per observar, a posteriori, si
la dinàmica de conflicte entre comunitats s’ha atenuat o no, de tal manera que
pot resultar de molta utilitat per comprovar el grau de compliment dels acords de
mediació.
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L’entrevista com a tècnica d’avaluació

L’entrevista és una tècnica útil per avaluar el procés d’intervenció, tant des d’una
perspectiva inicial (amb el que coneixem com a avaluació diagnòstica), com des
d’una perspectiva finalista (avaluant els objectius del procés de mediació).

L’entrevista és una tècnica que permet obtenir un relat dels fets, però cal tenir en
compte que aquest relat està mediatitzat per tres grans condicionants: el paper
de l’entrevistador, que en molts casos és també l’avaluador; l’opinió personal i
subjectiva de la persona que està sent entrevistada, i la interpretació que finalment
es pugui fer per part de l’avaluador o l’equip d’avaluadors.

El problema de la subjectivitat està present en qualsevol recerca social, però és
més evident en aquelles que fan ús de tècniques qualitatives i/o que estan basades
en un relat dels fets per part de persones significatives. En aquests casos, l’anàlisi
del discurs ha de comptar amb eines potents que puguin extreure els significats
evidents i els amagats del discurs de l’entrevistat, sempre tenint en compte que
l’entrevistador també pot haver caigut en algun biaix que condicioni d’alguna
manera les respostes del primer.

L’entrevista, com a tècnica avaluadora, necessita una anàlisi a partir de la codi-
ficació de part del discurs (Ballester, 2006). Aquesta codificació busca trobar
regularitat en el discurs per tal de veure quina és la freqüència o la intensitat amb
la qual es parla d’un tema, tant si és a requeriment de l’entrevistador com si és –i
en aquest cas té més rellevància– de manera espontània.

L’entrevista avaluadora hauria de tenir un format semiestructurat, cosa que vol dir
que hi hauria d’haver determinats temes dels quals s’ha de parlar (per exemple, tots
aquells que tenen a veure amb els objectius del procés de mediació), tot i que les
preguntes no és necessari que estiguin formulades amb exactitud amb anterioritat
a l’entrevista.

Com a avaluadors, entrevistarem persones que siguin significatives dins del procés
de mediació que s’està avaluant. Des d’aquesta perspectiva, l’entrevista pot ser
una tècnica que es fa servir en metodologies on l’avaluació es produeix de manera
externa. Així, és un avaluador extern qui pot prendre la decisió d’entrevistar
determinats actors:

• El o els mediadors: l’avaluador podrà entrevistar l’equip de mediació si
vol obtenir informació rellevant respecte als aspectes tècnics del procés de
mediació. Els mediadors també poden donar el seu punt de vista respecte a
com s’ha produït el procés de mediació; quin o quins han estat els actors
o factors facilitadors, i quin o quins han estat els actors o factors que
han obstaculitzat la presa d’acords; la seva valoració dels fets; les seves
impressions i, en definitiva, tot allò que té a veure amb la valoració dels
acords finals d’acord amb els principis de la mediació.

• Els actors implicats i/o els negociadors: el que es busca és copsar la
satisfacció d’aquests actors amb els acords i amb el procés de mediació,
alhora que es pretén indagar sobre la validesa del procés de mediació a
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partir del respecte als principis de la mediació i la intenció de mantenir el
compliment dels acords al llarg del temps.

• Altres actors comunitaris i/o institucionals: en aquest cas, es tracta d’obtenir
dades per a una avaluació diagnòstica o per a una avaluació a posteriori del
procés de mediació, on hi ha la preocupació pel manteniment dels acords
que s’han pres en el procés de mediació.

Si l’entrevista és part d’una metodologia interna, aleshores els entrevistats
són principalment els usuaris. En aquest cas, la preocupació de l’entrevistador
és obtenir informació respecte a la qualitat del procés de mediació i sobre el
seguiment dels acords. En el primer cas, hi ha la dificultat que el mediador pot
condicionar les respostes dels entrevistats, ja que, al cap i a la fi, està fent preguntes
directes sobre el desenvolupament d’un procés en el qual ell ha participat. En
el segon cas, l’entrevista sembla una bona tècnica d’avaluació no únicament
per al control dels acords, sinó també per entendre si el conflicte originari està
evolucionant en altres direccions o està sent controlat.

El grup de discussió com a tècnica d’avaluació

El grup de discussió és una tècnica de recerca qualitativa. Pren la forma d’una
entrevista en grup que està focalitzada en determinats temes i/o aspectes que
resulten d’interès per a l’investigador. En el cas de fer servir els grups de discussió
com a tècnica d’avaluació, els temes que s’han de discutir són aquells que han
quedat definits com a criteris d’avaluació.

Els grups de discussió són de gran utilitat per obtenir una visió general respecte
d’algun tema en concret; per observar com van conformant-se les opinions en
un grup (cosa que d’alguna manera ens permet assistir a la gènesi dels discursos
socials); per tractar temes que d’alguna manera són controvertits i/o de difícil
abordatge, i per explorar alguns aspectes del tema respecte del qual es vol
investigar i que, de moment, encara no estan categoritzats o operacionalitzats per
part de l’investigador.

Un dels grans avantatges del grup de discussió és que permet a l’investigador (en
aquest cas, l’avaluador) ser testimoni d’una interacció social real, en forma de
conversa, respecte d’un tema sensible. Així, la tria d’un grup de discussió pot ser
interessant, des d’una avaluació interna, per observar entre els participants en
el procés de mediació i/o entre membres de les seves comunitats l’evolució dels
discursos al voltant del conflicte del qual han estat protagonistes.

Des del punt de vista d’una avaluació externa, el grup de discussió, on els entre-
vistats podrien ser membres de l’equip de mediació, podria abordar determinats
aspectes metodològics i/o de l’assoliment dels objectius, però en aquest cas sembla
una tècnica més adequada per avaluar el servei de mediació que no pas un procés
concret de mediació.

L’anàlisi de les dades resultants d’un grup de discussió és complex, ja que a
la complexitat de l’anàlisi del discurs propi de qualsevol entrevista cal afegir-
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hi l’avaluació de les interaccions entre els participants. Per aquesta raó, és una
tècnica que únicament hauria de fer-se servir quan les dades que s’obtenen a través
d’ella no puguin obtenir-se amb altres tècniques més senzilles d’implementar.

2.2.5 El relat en la forma de la història d’un cas

En el contínuum entre allò quantitatiu i allò qualitatiu, el relat en la forma
d’història d’un cas seria la tècnica més qualitativa. La història d’un cas suposa
que algú s’encarrega de construir un relat al voltant d’un cas de mediació on
es tracten d’ordenar els diferents esdeveniments i les conseqüències d’aquests,
tractant de sistematitzar què és el que s’ha fet i quines solucions s’han donat a
la problemàtica plantejada. La història d’un cas no és una història de vida de
l’individu que la conta, però és evident que hi ha una enorme dosi de subjectivitat
en com queda plasmada.

Les instruccions per enregistrar aquesta història d’un cas poden ser més o menys
estructurades, tant pel que fa a les temàtiques a tractar com pel que fa a l’extensió
de cada punt. En general, la recomanació és que aquest relat sigui el més lliure
possible amb, potser, indicacions generals respecte al fet que es plasmi el conflicte
inicial, el procés de mediació i els acords que es van prendre. Això és així perquè
ens interessa avaluar a què dona èmfasi el relator i a què no.

La subjectivitat de les dades que recull aquesta tècnica és enorme, però això –que
també pot ser considerat una feblesa– representa la seva major fortalesa, ja que del
que es tracta és de copsar aspectes íntims del procés de mediació: com aquest ha
afectat les diferents parts o el mateix mediador. És, per tant, una excel·lent tècnica
per avaluar la satisfacció de les parts amb el procés de mediació i amb el paper de
mediador, així com amb els acords finals.

2.3 Elaboració de la documentació dels processos de mediació

La documentació que pot generar-se en un procés de mediació correspon a quatre
grans moments, a més de l’informe final de l’avaluació:

• L’inici del procés, en què hauríem de disposar d’una fitxa de registre de
casos.

• El procés de la mediació pròpiament dit, on hi hauria d’haver un registre
de les sessions de mediació.

• El final del procés, amb el document d’acords del procés de mediació.

• El seguiment dels acords, on hauríem de disposar d’un document de
seguiment dels acords del procés de mediació.

• Informe d’avaluació.
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2.3.1 Fitxa de registre de casos

La fitxa de registre de casos és un document simple on haurien de quedar
enregistrades les dades més rellevants del conflicte que dona origen al procés de
mediació. L’explicació del conflicte sí que pot estar més desenvolupada, però
cal estar atents, en aquest moment inicial, de no estar consignant únicament la
versió d’una de les parts. És el moment també de registrar, si són pertinents, els
antecedents del cas de mediació.

En alguns casos (García Villaluenga et al., 2014), el moment inicial del procés de
mediació pot incloure altra documentació com, per exemple, una sol·licitud formal
de l’inici de la mediació presentada per alguna de les dues parts (o per les dues);
el registre de les sessions informatives i les autoritzacions per al tractament de les
dades.

En la figura 2.4 es pot veure un exemple de fitxa de registre de casos de mediació.

Figura 2.4. Exemple de fitxa de registre de casos de
mediació

Basada en IES Los Neveros, Huétor-Vega.

2.3.2 Registre de les sessions de mediació

És necessari que els registres de les sessions de mediació funcionin com a actes
de les reunions on van anotant-se aspectes metodològics de la mediació, així com
els avenços (o els retrocessos) en la direcció de solucionar el conflicte.
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Cal consignar-hi els participants en cada sessió i també alguns aspectes relatius
a la forma com les sessions es desenvolupen. Aquests registres són també una
excel·lent manera de recollir dades que després poden facilitar l’elaboració de
l’avaluació del cas, almenys des d’un punt de vista diacrònic.

Si algun esdeveniment extern ha afectat el procés de mediació, aquests registres
haurien de poder reflectir-lo, així com les conseqüències que se’n deriven.

La taula 2.2 mostra un exemple de registre de les sessions de mediació.

Taula 2.2. Exemple de registre de les sessions de mediació

Data Comunicant Destinatari Resum de les actuacions

2.3.3 Acords del procés de mediació

Els acords del procés de mediació han de quedar consignats en un document que
hauria d’estar signat per totes les parts que participen en el procés de mediació.
En cas que sigui necessari, els acords han d’incloure també la forma concreta com
s’han de dur a terme i l’espai temporal en què s’espera que s’implementin.

2.3.4 Seguiment dels acords del procés de mediació

És un document de seguiment en el qual s’ha d’anar consignant si els acords de
mediació s’estan acomplint o no. Si hi ha algun desacord quant al compliment
d’allò que havia estat signat, aquest document també hauria de ser capaç de
reflectir-ho. Els incompliments parcials també han de quedar enregistrats.

En conflictes de base individual, el seguiment dels acords pot ser dut a terme pel
mateix mediador o equip de mediadors que s’encarrega de comprovar, passat un
temps, que allò que havia estat signat s’està acomplint i que no han aparegut noves
fonts de disputa. En algunes ocasions, especialment en aquests conflictes de base
individual, el procés de mediació acaba amb la signatura dels acords per part de les
parts implicades i no hi ha cap tasca de seguiment. Es considera, doncs, que si hi
ha algun incompliment seran les parts implicades en el conflicte les que recorreran
de nou al servei de mediació.

En conflictes de base col·lectiva en què hi ha diverses comunitats o col·lectius
enfrontats, sí que és convenient establir una comissió de seguiment dels acords
que s’encarregui de revisar-ne la vigència, així com d’establir les modificacions
i adaptacions que siguin necessàries. El servei o l’equip de mediació pot formar
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part d’aquesta comissió o no. Si en forma part, és desitjable que a poc a poc vagi
deixant les seves funcions en mans de les parts enfrontades per arribar, donat el
cas, a deixar la comissió de seguiment.

Aquesta comissió de seguiment és la que s’encarrega d’emplenar els registres de
seguiment, que han d’incloure la data i les persones que es reuneixen, el grau de
compliment dels acords una vegada aquests han estat controlats amb alguna de
les tècniques d’avaluació, i els nous acords o mesures correctores, si és el cas. És
necessari assenyalar el gran potencial pedagògic i d’integració social que tenen
aquestes comissions, ja que poden ser la llavor d’altres estructures compartides
des d’on treballar distints aspectes comunitaris.

2.3.5 Informe d’avaluació

L’equip de mediació, una vegada que ha acabat el procés de mediació i després
d’estudiar les dades que ha aconseguit a partir de diverses tècniques i instruments,
ha d’emetre un informe d’avaluació.

En aquest informe, l’equip de mediació (o l’equip avaluador, si no és el mateix)
hauria de ser capaç d’establir els resultats per tots els criteris d’avaluació que
s’hagin descrit, fent ús de les distintes fonts de dades i combinant-les per tal
d’assolir un resultat global.

En algunes ocasions, cal tenir en compte les consideracions següents a l’hora
d’elaborar aquest informe:

• En primer lloc, l’informe ha de ser accessible per a les parts enfrontades.
Han de ser capaces d’entendre el que s’avalua i per què s’avalua de manera
favorable o desfavorable. Aquesta és una vessant de l’informe que és, en
realitat, de consum intern. Cal deixar clar a les parts que, per tant, encara
regeix la necessitat de protecció de la intimitat i de confidencialitat. Les
parts poden llegir l’informe, però no el poden fer públic.

• En segon lloc, i no per a tots els casos, l’informe pot tenir una dimensió
pública si s’espera que els resultats surtin a la llum, per exemple quan
estem davant d’un conflicte comunitari on és evident l’enfrontament entre
dues subcomunitats o col·lectivitats i és públic i conegut que existeix un
procés de mediació. El llenguatge d’aquesta vessant de l’informe ha de ser
accessible per a tothom i ha de ser publicable pels mitjans de comunicació.
Els aspectes susceptibles de generar problemes quant a la intimitat o la
confidencialitat han de ser suprimits. A més, l’informe el que fa és avaluar
el procés de mediació, no jutja en cap cas les dues parts enfrontades, de
manera que l’informe ha de mantenir el to de neutralitat i imparcialitat que
és característic de qualsevol procés de mediació. En cap cas l’informe pot
ser font de noves controvèrsies.

• En tercer lloc, l’informe pot tenir una vessant acadèmica si es pretén, amb
ell, contribuir al corpus acadèmic sobre la mediació en general o sobre
la mediació comunitària en particular. En aquest cas, el llenguatge de
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l’informe ha de ser tècnic i s’hi han d’incloure tots aquells elements d’èxit
en el procés de mediació, especialment aquells que són originals o creatius.
Cal tenir en compte que en cas que l’avaluació mostri que el procés de
mediació no ha funcionat com era desitjable, l’informe no perd el seu
interès acadèmic, ans al contrari, ja que pot funcionar com a avís respecte
a les pràctiques que no han de seguir-se. Han de cuidar-se els aspectes
de confidencialitat i de respecte per la intimitat i, a més, cal demanar el
permís a les parts implicades per fer servir el cas de mediació dins de l’àmbit
acadèmic, especialment si hi ha alguna dada sensible respecte del barri o la
ciutat que permet identificar els protagonistes o les seves col·lectivitats. Si
no tenim el permís de les parts, no podrem fer servir l’informe d’avaluació
en fòrums científics, publicacions o congressos.
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