Segueix
avançant

POSTGRAUS
2018-2019

DIPLOMA DE POSTGRAU EN
MEDIACIÓ
Formar professionals per exercir com a mediadors, capacitats per mediar equips de treball i
resolució de conflictes en qualsevol àmbit.

Adreçat a

Sortides professionals

- Persones titulades de grau o equivalent

El Diploma d’Especialització en Mediació capacita
per a exercir de forma professional tasques de
mediació i gestió de conflictes en diferents àmbits,
tant públics com a privats: civil, familiar, mercantil,
hipotecari, educatiu i comunitari, docent i formador en l’àmbit de la mediació i la conflictologia

- Professionals dels àmbits empresarials de l'Administració Pública, social, de la salut, centres
educatius i gestió de recursos humans. Només
podran accedir al registre de mediadors de la
Generalitat de Catalunya les persones amb
titulació universitària.
Direcció acadèmica

Amb el suport de

Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé

Nota

Aquest programa dóna accés al registre oficial de
mediadors de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Justicia.
(Actualment pendent de resolució).

ON
FURV. Centre de Formació Permanent. Reus
IDIOMA
Català/Castellà
DURADA
30 ECTS
22/09/2018 al 31/12/2019
HORARI
Semipresencial
Dissabtes de 9 a 14 h.
www.fundacio.urv.cat/formacio · 977 779 964 · raquel.ramos@fundacio.urv.cat

PROGRAMA
CRÈDITS

Mòdul 1: Mòdul General
- Les tècniques de gestió de conflictes
- El conflicte, tipologies i nivells.
- Les persones i el seu entorn.
- La mediació, principis i escoles.
- La regulació jurídica de la mediació.
- Perfil i competències de la persona mediadora
- La mediació a l’àmbit escolar
- Mediació en l’àmbit penal
- Tallers pràctics

12

Mòdul 2: Mediació en Dret Privat
- La convivència en el context social.
- Conflicte i convivència
- La regulació de la convivència en l’àmbit del dret privat: aspectes jurídiques i econòmics
- Mediació a les organitzacions i en l’àmbit de l’habitatge
- Tallers pràctics

6

Mòdul 3: Mediació en l’Àmbit Familiar
- La família com a objecte d’estudi social i relacional
- El conflicte a la família
- La regulació social de la família: aspectes jurídics i econòmics
- La mediació en el context de la família
- Tallers pràctics

6

Pràctiques en empreses

6

Cursos de formació contínua:
- Curs General de Mediació i Gestió de Conflictes.
Compren els continguts del mòdul 1
- Curs de Mediació en l'Àmbit del Dret Privat.
Compren els continguts de mòdul 2
- Curs de Mediació en l'Àmbit Familiar
Compren els continguts de mòdul 3

Preu

2.400 €
Fraccionament:
10% (com a reserva de plaça) + 50% (abans de l’inici del curs) + 40% (a mig curs).
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita.
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