DESCRIPCIÓ
I ESTRUCTURA:

INFORMACIÓ
PRÀCTICA:

El Màster en Mediació i gestió col·laborativa de conflictes, enguany en format
virtual amb possibilitat de tallers presencials, té una durada de 300 hores.

Dates:

S’estructura de la manera següent:
►► Mòdul comú: metodologia, escoles, eines, actituds i pràctiques.
120 hores teòriques i pràctiques
►► Mòdul de mediació familiar. 60 hores teòriques i pràctiques
►► Mòdul de dret privat, mediació ciutadana i organitzacions complexes.
60 hores teòriques i pràctiques
►► Mòdul de mediació civil i mercantil. 60 hores teòriques i pràctiques
Per obtenir la titulació, cal cursar tots els mòduls i presentar
un treball final de Màster.

Del 5 d’octubre de 2020 al 19 de juny de 2021

Inscripció:
Del 15 de juliol al 14 d’octubre de 2020

8a EDICIÓ

Horaris:

Direcció: Anna Vall i Carlos Villagrasa
Coordinació: Núria Villanueva

Divendres, de 16.30 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h

Preu:
2.400 € no col·legiats / 1.950 € col·legiats

METODOLOGIA, ESCOLES, EINES,
ACTITUDS I HABILITATS

Per a les persones que hagin finalitzat el Màster, s’ofereix de manera
addicional l’especialitat de Mediació penal, de 60 hores de durada:
550 € no col·legiats / 450 € col·legiats

MEDIACIÓ FAMILIAR

Vegeu altres descomptes a la web
MEDIACIÓ CIUTADANA
I EN ORGANITZACIONS COMPLEXES

Professorat de prestigi

Reconegut pel Ministeri
de Justícia

Reconegut pel Departament
de Justícia

MEDIACIÓ CIVIL I MERCANTIL

PER A MÉS INFORMACIÓ:
secretaria@cdl.cat · 933 170 428 · www.cdl.cat

PROGRAMA
I CONTINGUTS:
I. MÒDUL COMÚ
120 hores que inclouen tallers pràctics

II. MÒDUL DE MEDIACIÓ
FAMILIAR
60 hores que inclouen tallers pràctics

III. MÒDUL DE DRET
PRIVAT, MEDIACIÓ
CIUTADANA I ORGANITZACIONS COMPLEXES

IV. MÒDUL DE MEDIACIÓ
CIVIL I MERCANTIL
60 hores que inclouen tallers pràctics

60 hores que inclouen tallers pràctics
TEMA 1
El conflicte, la seva gestió i tipologies

1
La mediació en el context de la família

►► Ànsel Guillamat

►► Núria Villanueva / Joan Sendra

1
Els conflictes i la mediació en l’àmbit familiar

1
Els conflictes mercantils
►► Carlos Villagrasa

►► Emanuela Carmenati
TEMA 2
Introducció a la mediació i marc jurídic
aplicable
►► Carlos Villagrasa
TEMA 3
Estructura i etapes del procés de mediació

2
Metodologia de la mediació familiar
►► Ànsel Guillamat
3
Els conflictes familiars com a punt de
partida de la mediació familiar

►► Anna Vall

►► Toni Giner

4
Perfil i competències de la persona
mediadora

4
Els conflictes i la mediació en l’àmbit familiar

►► Núria Villanueva

►► Javier Valero

5
Les escoles de mediació i el coaching
aplicat a la mediació
►► Sofia Torres-Puigdomènech

2
Anàlisi i diagnòstic dels conflictes de
convivència
►► Rafa Llinás
3
Els conflictes en organitzacions i en
equips de treball
►► Blanca Barredo
4
La mediació en les organitzacions de
salut
►► Sara Davi

2
El sobreendeutament
►► Llorenç Prats / Anna Vall
3
Procediment, estratègies i tècniques de
la mediació civil i mercantil
►► Toni Vidal
4
Els conflictes a les empreses i el seu
abordatge des de la mediació
►► Isabel Viola i Manel Canyameres

+ TREBALL FINAL DE MÀSTER (TFM)
►► Sobre la mediació de conflictes en qualsevol de les especialitats
del Màster (equivalent a 50 hores)

