
                                                                                                      
Logos Media amb la col·laboració de 

Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 
Institut de Ciències de l’Educació de La Universitat de Barcelona 

organitza  la jornada: 

“MEDIACIÓ GESTIÓ COL·LABORATIVA DE CONFLICTES:  
CERCANT SOLUCIONS INTEL·LIGENTS“ 

 

PARTICIPEN: 
 

Carme Panchón,  mediadora, educadora 
social, vicedirectora de l’ICE 
Ansel Guillamat,  mediadora i psicòloga 
Joan Sendra, mediador i educador social 
Antoni Vidal Teixidó, mediador i advocat 
Carlos Villagrasa, professor UB , magistrat i 
mediador 
Núria Villanueva, mediadora i psicóloga 
Anna Vall Rius, mediadora i professora 
 

http://logosmedia.es  
 

Data: 13 de setembre de 2018 
Duració de la Jornada: 3 hores 

Horari: Dijous 13 de setembre tarda de 17,30 a 20.30 h  Sala Ramón Fuster CDL 
Lloc: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya Rambla de Catalunya, núm. 8 –  Barcelona 

 
OBJECTIUS 

 Debatre i posar en comú les oportunitats i les 
dificultats que ens brinda la mediació i la gestió 
col·laborativa de conflictes en el moment actual i de cara 
al futur 

 Intercanvi d’opinions i de idees  

 Podem avançar més enllà de la mediació? 

 Presentació de la nova edició del Màster de 
mediació i gestió col·laborativa de Conflictes 
PROGRAMA 

 Debat sobre el present i el futur de la mediació 

 Anàlisi d’altres Mètodes de gestió de conflictes 

 Es possible viure com professional de la mediació 
i gestió col·laborativa de conflictes 

 Intercanvi d’idees i propostes de futur 

 Conclusions de la Jornada 

METODOLOGÍA 

 Formulació d’una ronda de preguntes a les que  
respondran els ponents i els participants de les Jornades 
obrint un diàleg participatiu en format taula rodona. 

 
DIRIGIT A: totes les persones interessades en la mediació i la 
resolució transformativa dels conflictes i, en especial, a les persones 
que han finalitzat estudis universitaris i volen orientar-se cap a la 
gestió i resolució de conflictes. Professionals de la Mediació de 
conflictes, de l’Advocacia, de la Psicologia, de la Pedagogia, de 
l’Educació Social, de la Sanitat i dels Recursos Humans.  Personal de 
les Administracions locals, autonòmiques i de les Forces d’ordre 
públic i professionals de l’administració de Finques.  
 
CERTIFICAT: 3 hores lectives presencials. Certificat de l’ICE i en 
tràmit de petició al CMDPC la validesa com a formació continuada 
de les persones mediadores homologades. 

 

Matrícula:   participació oberta i gratuïta                       
Més informació: info@logosmedia.es  www.logosmedia.es  Telèfon i  Whatsapp 633 693 350 

1. Ompliu el següent formulari https://goo.gl/nZnJmj  
2. O feu arribar a info@logosmedia.es la següent informació per a l’elaboració del certificat: 

DADES DE LA PERSONA 
INSCRITA  

NOM COGNOM 1 COGNOM 2 NIF o NIE o Passaport EMAIL 

     

Si s’escau, indiqueu el nom de la persona, institució o entitat que fa la inscripció per compte d’altre/s 
Moltes gràcies per la vostre col·laboració! 
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