CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
1.
2.
3.
4.
5.

Mediació
Mediació
Mediació
Mediació
Mediació

Familiar 15 de desembre de 2017 a 3 de febrer de 2018
Ciutadana i en Organitzacions 16 de febrer fins 7 d'abril 2018
Civil – Mercantil 13 abril a 26 de maig 2018
Escolar 20 d'abril a 2 de juny de 2018
Penal i Restaurativa 8 de juny fins 7 de juliol de 2018

Preus de la matrícula
El preu dels diferents Cursos d’Especialització adreçats a persones mediadores i a persones que acreditin
prèviament una formació bàsica en mediació es de 900 euros.
S’aplica un descompte del 10 % per a les persones Col·legiades, per a socis de l’Assoc iació de Professionals
de la Mediació de Catalunya ACDMA i per a persones en situació d’atur.
Formes de pagament de la matrícula
• Targeta de crèdit mitjançant l’aplicació de matrícula al web del CDL.
• Transferència bancària al compte del CDL, prèvia comunicació a secretaria T. 933 170 428
• En efectiu a secretaria del CDL. Rambla Catalunya 8 de Barcelona
Cada curs té una durada de quatre setmanes lectives on-line i quatre caps de setmana (divendres tarda i
dissabte matí) amb classes presencials de caire eminentment pràctic. En total 60 hores. Susceptible de cursarlos tots alhora perquè les dates dels tallers són diferents.
Lloc: Realització de les classes presencials a les aules del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres i en Ciències de Catalunya, Rambla de Catalunya, 8 , 08007 Barcelona
Atenció a les persones mediadores de l’àmbit comunitari!
El curs Mediació Familiar compleix els requisits per a que les persones mediadores ja inscrites en el CMDPC
en el Registre de Dret privat (ciutadana, comunitària) puguin sol·licitar també la seva inscripció en el Registre
de Família.
Atenció a les persones mediadores de l’àmbit de família!
El curs Mediació Ciutadana i en Organitzacions compleix els requisits per a que les persones mediadores
ja inscrites en el CMDPC en el Registre de Família puguin sol·licitar també la seva inscripció en el Registre
de Dret privat (ciutadana, comunitària).
Tots els cursos permeten acreditar formació contínua de les persones mediadores.
Formació homologada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, vàlida per a acreditar les hores
de formació continua exigides per l’article 21 del Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat Article 21.
Més informació al Tel. (34) 93 317 04 28 del COL·LEGI DE DOCTORS I LLICENCIA TS EN FILOSOFIA I
LLETRES I EN CIENCIES DE CATALUNYA o al telèfon de la coordinadora Tel. 610255157 o al seu correu
nvilla@copc.cat

FORMACIÓ AJUSTADA A LES DIRECTRIUS REGLAMENTARIES ESTABLERTES
PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE MEDIADORS DEL
CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE CATALUNYA
I PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE MEDIADORS DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA
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1. Mediació Familiar

15 de desembre de 2017 a 3 de febrer de 2018

Curs de Formació especialitzada en Mediació Familiar per a la Formació continua de professionals de
la mediació i persones formades en mediació que vulguin conèixer i aprofundir en aquest àmbit
Es tracta de una formació semi-presencial que combina l’aprenentatge de la mediació i d’altres mètodes de
gestió pacífica i col·laborativa de conflictes com la facilitació, aplicats a la gestió dels conflictes de família a
través de recursos de qualitat, amb classes semi-presencials eminentment practiques impartides per
professionals mediadors experts en aquest àmbit que ens transmetran els seus coneixements i la seva
experiència a través d’exemples i treball de casos pràctics que ells mateixos han tingut l’oportunitat de
gestionar com mediadors.
Formació homologada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, vàlida per a acreditar les hores
de formació continua exigides per l’article 21 del Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
Atenció a les persones mediadores de l’àmbit comunitari!
El curs Mediació Familiar compleix els requisits per a que les persones mediadores ja inscrites en el CMDPC
en el Registre de Dret privat (comunitària) puguin sol·licitar també la seva inscripció en el Registre de Família.
Període en que s’imparteix del 15 de desembre de 2017 al 3 de febrer de 2018

ESPECIALITAT MEDIACIÓ FAMILIAR (60 hores, amb pràctiques integrades de 32 h.)
Mòdul I: La mediació en el context de la família. Conjugació d’aspectes psicosocials i econòmics de la
institució familiar. Les relacions pares fills (15 h) Núria Villanueva / Joan Sendra
Taller 15 i 16 de Desembre a càrrec de Núria Villanueva /Joan Sendra (8 h)
Mòdul II: Metodologia de la mediació familiar. La intervenció en conflictes familiars. Eines de diagnòstic i
genograma (15h) Ansel Guillamat
Taller 12 i 13 de Gener a càrrec d’Ansel Guillamat (8 hores)
Mòdul III: Els conflictes familiars com punt de partida de la mediació familiar. Efectes psicològics i
educatius. Abordatge de les emocions (15h) Toni Giner
Taller 26 i 27 de Gener a càrrec de Toni Giner (8 hores)
Mòdul IV: Els conflictes i la mediació a l’àmbit familiar. Treball, anàlisis i simulacions sobre casos pràctics
reals (15h) Javier Valero
Taller 2 i 3 de febrer a càrrec de Javier Valero (8 hores)
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2. Mediació Ciutadana i en Organitzacions

16 de febrer fins 7 d'abril 2018

Curs de Formació especialitzada en Mediació ciutadana i en organitzacions complexes per a la
Formació continua de professionals de la mediació i persones formades en mediació que vulguin
conèixer i aprofundir en aquest àmbit
Es tracta de una formació semi-presencial que combina l’aprenentatge de la mediació i d’altres mètodes de
gestió pacífica i col·laborativa de conflictes com la facilitació o els cercles de pau, aplicats a la gestió dels
conflictes d’àmbit ciutadà i comunitari a través de recursos de qualitat, amb classes semi-presencials
eminentment practiques impartides per professionals mediadors experts en aquest àmbit que ens transmetran
els seus coneixements i la seva experiència a través d’exemples i treball de casos pràctics que ells mateixos
han tingut l’oportunitat de gestionar com mediadors.
Formació homologada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, vàlida per a acreditar les hores
de formació continua exigides per l’article 21 del Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
Atenció a les persones mediadores de l’àmbit de família!
El curs Mediació Ciutadana i en Organitzacions compleix els requisits per a que les persones mediadores
ja inscrites en el CMDPC en el Registre de Família puguin sol·licitar també la seva inscripció en el Registre
de Dret privat (comunitària).
Període en que s’imparteix del 16 de febrer al 7 d’abril de 2018:

ESPECIALITAT DE MEDIACIÓ EN ELS ÀMBITS DEL DRET PRIVAT. MEDIACIÓ CIUTADANA I EN
ORGANITZACIONS COMPLEXES
(60 hores, amb tallers de pràctiques presencials integrades de 32 h.)
Mòdul I: Conflictes entre veïns, l’assetjament immobiliari o blocking. Les immissions . La propietat
horitzontal y la tasca dels administradors de Finques (15 h) Emanuela Carmenati
Taller 16 i 17 de febrer a càrrec d’Emanuela Carmenati ( 8 hores)
Mòdul II: Anàlisi i diagnòstic dels conflictes de convivència. L’escalada del conflicte i la seva gestió positiva.
Elements psicològics i sociològics vinculats a la convivència en un mateix entorn. Conflictes comunitaris i
multiculturalitat. La mediació aplicada aquesta tipologia de conflictes. Tècniques de participació ciutadana.
El diàleg públic. Open Space (15h) Rafa Llinars
Taller 2 i 3 de març a càrrec de Rafa Llinars ( 8 hores)
Mòdul III: Els conflictes en organitzacions i en equips de treball. El seu abordatge des de la mediació,
estratègies. Diàlegs apreciatius. La jerarquia y el poder a les organitzacions. (15 h) Blanca Barredo
Taller 16 i 17 de març a càrrec de Blanca Barredo (8 hores)
Mòdul IV: La mediació en les organitzacions de salut. L’aplicació de la mediació en conflictes entre pacients
i professionals de salut. La mediació en conflictes societaris i en associacions. La mediació en conflictes de
l’àmbit esportiu. (15 h) Taller 6 i 7 d’abril a càrrec de Sara Davi (8 hores)
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3. Mediació Civil – Mercantil 13 abril a 26 de maig 2018
Curs d’Especialització en Mediació Civil i Mercantil per a la Formació continua de professionals de
la mediació i persones formades en mediació
Es tracta de una formació semi-presencial que combina l’aprenentatge de la mediació aplicada a conflictes i
discrepàncies d’àmbit mercantil i empresarial a través de recursos de qualitat, amb classes semi-presencials
eminentment practiques impartides per professionals mediadors experts en aquest àmbit que ens trametran
els seus coneixements i experiència a través d’exemples i treball de casos pràctics que ells han gestionat com
mediadors.
Formació homologada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, vàlida per a acreditar les hores
de formació continua exigides per l’article 21 del Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
Període en que s’imparteix aquesta de l’especialitat, del 13 d’abril fins 26 de maig de 2018:

ESPECIALITAT DE MEDIACIÓ EN ASSUMPTES CIVILS I MERCANTILS
(60 hores lectives, amb pràctiques integrades de 32 h.)
Mòdul I: Els conflictes mercantils. Tipologia de conflictes més usuals en aquest àmbit. Principis bàsics de la
legislació mercantil aplicable. La clàusula de submissió en els contractes. Les relacions comercials
internacionals i el seu abordatge des de la mediació. La propietat intel·lectual i industrial. (15h) Carlos
Villagrasa
Taller 13 i 14 d’Abril a càrrec de Carlos Villagrasa ( 8 hores)
Mòdul II: El sobre - endeutament. L’acord extrajudicial de pagaments i la mediació concursal. La
intermediació hipotecària. Execució d’acords i qüestions processals derivades del procediment de mediació.
La mediació en accidents de circulació. La Mediació en conflictes amb l’Administració Pública (15h)
Llorens Prats / Anna Vall
Taller 27 i 28 d’Abril a càrrec de Llorenç Prats / Anna Vall (8 hores)
Mòdul III: Procediment, estratègies i tècniques aplicables a la mediació civil i mercantil. La negociació
eficaç, la facilitació d’acords i la gestió del regateig (15) Toni Vidal
Taller 11 i 12 de Maig a càrrec de Toni Vidal (8 hores)
Mòdul IV: Els conflictes a les empreses i el seu abordatge des de la mediació. Especial referència a la
gestió dels conflictes a l’empresa familiar.(15h) Isabel Viola i Manel Canyameres
Taller 25 i 26 de Maig a càrrec de Manel Canyameres (8 hores)
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4. Mediació Escolar

20 d'abril a 2 de juny de 2018

Curs d’Especialització en Mediació Escolar per a la Formació continua de professionals de la mediació
i persones formades en mediació que vulguin conèixer i aprofundir en l’ àmbit de la mediació aplicada
a les aules.
Es tracta de una formació semi-presencial que combina l’aprenentatge de la mediació i d’altres mètodes de
gestió pacífica i col·laborativa de conflictes com les trobades restauratives o els cercles aplicats de forma
preventiva a les situacions d’assetjament ( bullying) o a les discrepàncies nascudes a l’àmbit escolar a través
de recursos de qualitat, amb classes semi-presencials eminentment practiques impartides per professionals
mediadors experts en aquest àmbit que ens transmetran els seus coneixements i la seva experiència a través
d’exemples i treball de casos pràctics que ells mateixos han tingut l’oportunitat de gestionar com mediadors.
Formació homologada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, vàlida per a acreditar les hores
de formació continua exigides per l’article 21 del Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
Període en que s’imparteix, del 20 d’abril al 2 de juny:

ESPECIALITAT DE MEDIACIÓ A L’ÀMBIT ESCOLAR
(60 hores, amb pràctiques integrades de 32 h.)
MÒDUL I: Els conflictes a l’àmbit escolar, tipologia de conflictes més usuals. Abordatge de les
problemàtiques de conducte a les aules. El marc de convivència a les escoles. Escoles i Famílies. Evolució
i maduresa dels alumnes en les diferents etapes vitals. La mediació a la Universitat Núria Villanueva
Taller 20 i 21 d’Abril a càrrec de Núria Villanueva (8 hores)
MÒDUL II: L’assetjament escolar ( bullying) l’assetjament a les xarxes socials. Mecanismes per a la
detecció, prevenció i tractament inicial del bullying. Com gestionar l’assetjament. La comunicació no
violenta de Rosenberg. La generació d’empatia i comprensió mútua. La prevenció del bullying a través de la
construcció de vincles interpersonals. Carme Boqué
Taller 4 i 5 de Maig a càrrec de Carme Boquè (8 hores)
MÒDUL III: El mètode PICAS i el Mètode KIVA de la Universidad Turku de Finlàndia. Les pràctiques
restauratives i el bullying . Elements del mètode KIVA La utilització dels indicadors. El bullying verbal, el
bullying indirecte, la agressió. La implicació del grup. Pràctiques restauratives i elaboració de un pla de
convivència. Les connotacions penals de les conductes generadores d’assetjament. Carme Boquè / Blanca
Barredo
Taller 18 i 19 de Maig a càrrec de Carme Boquè /Blanca Barredo ( 8 hores)
MÒDUL IV: Com organitzar i posar en pràctica programes de mediació a les escoles. La mediació entre
iguals. La mediació en les diferents etapes educatives. Tècniques. Participació de professors, d’alumnes i
de pares en la organització dels Programes. Carme Boquè
Taller 1 i 2 de Juny a càrrec de Carme Boquè ( 8 hores)
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5. Mediació Penal i Restaurativa

8 de juny fins 7 de juliol de 2018

Curs d’Especialització en Justícia Restaurativa, trobades restauratives i Mediació a l’àmbit penal per
a la Formació continua de professionals de la mediació i persones formades en mediació que vulguin
conèixer i aprofundir en aquest àmbit
Es tracta de una formació semi-presencial que combina l’aprenentatge de la mediació i d’altres mètodes de
gestió pacífica i col·laborativa de conflictes com les trobades restauratives, els cercles i les conferencies ,
aplicats

a la gestió dels conflictes d’àmbit penal a través de recursos de qualitat, amb classes semi-

presencials eminentment practiques impartides per professionals mediadors experts en aquest àmbit que ens
transmetran els seus coneixements i la seva experiència a través d’exemples i treball de casos pràctics que
ells mateixos han tingut l’oportunitat de gestionar com mediadors.
Formació homologada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, vàlida per a acreditar les hores
de formació continua exigides per l’article 21 del Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
Període en que s’imparteix: del 8 de juny al 7 de juliol de 2018:

ESPECIALITAT DE JUSTICIA RESTAURATIVA, MEDIACIÓ A L’ÀMBIT PENAL PENITENCIARI I
POLICIAL (60 hores, amb pràctiques integrades de 32 h.)
MÒDUL I: La Justícia Restaurativa, la mediació a l’àmbit penal. Marc jurídic Estatal i Europeo :
Normativa Internacional. La reparació al Codi Penal i les seves conseqüències jurídiques i personals. La
mediació i les diferents etapes del procés penal. La Justícia Restaurativa. Anna Vall Rius.
Taller 8 i 9 de Juny a càrrec d’Anna Vall Rius (8 hores)
MÒDUL II: La mediació i el Dret penal juvenil: La Llei Orgànica 5/2000 de responsabilitat penal del menor
i la mediació. La pràctica de la mediació en joves: responsabilització sobre la pròpia conducta i les seves
conseqüències. El paper de la víctima. El menor infractor y la Comunitat. Bandes urbanes. Professiona l
pendent
Taller 15 i 16 de Juny a càrrec Professional pendent (8 hores)
MÒDUL III: La mediació en l’àmbit penal i penitenciari : Estratègies d’aplicació pràctica. Com realitzar les
entrevistes conjuntes i entrevistes individuals. El reconeixement de la víctima. L’acord realista i la comunicació
al Jutjat. Mediació i violència de gènere: possibilitat de la mediació en casos en que la causa penal ha estat
arxivada. Ansel Guillamat.
Taller 29 i 30 de Juny a càrrec d’Ansel Guillamat
MÒDUL IV: La mediació a l’àmbit de la policia: el model d’intervenció des d’instàncies policials amb eines de
mediació i negociació. Característiques pròpies i principis bàsics. Xavier Pastor Palacios
Taller 6 i 7 de Juliol a càrrec de Xavier Pastor Palacios (8 h)
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NORMATIVA
Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat DOGC núm. 5432, de 30 de juliol
D'acord amb la Llei 15 /2009 de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i el Reglament de
desenvolupament aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre, per ser donat d’alta al Registre de mediadors
del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, cal complir els requisits següents:
a) Tenir una titulació universitària oficial.
b) Acreditar una formació i una capacitació específiques en mediació i en l’especialització corresponent ,
impartida per centres universitaris, pels col·legis professionals o per d’altres corporacions de dret públic, i
cursar la part general i almenys una de les diferents especialitzacions. (Cursos homologats )
c) Estar col·legiat en el respectiu col·legi professional o pertànyer a una associació professional de l’àmbit de
la mediació acreditada pel departament competent en matèria de dret civil, o prestar serveis com a mediador
o mediadora per a l’Administració.
Les persones que compleixen els requisits d’acord amb el que disposa l’article 3 de la Llei 15 /2009 de 22 de
juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i volen exercir la funció de mediació regulada per aquesta Llei:
- Si pertanyen a un col·legi professional s’han d’inscriure al registre del col·legi el qual resoldrà la declaració
de capacitació i traslladarà les inscripcions al Registre de l’àmbit corresponent del Centre de Mediació de Dret
Privat de Catalunya.
- Si són membres d’una associació professional acreditada o presten serveis de mediació per a l’Administració
pública poden demanar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya la inscripció directa al Registre de
l’àmbit corresponent i el Centre resoldrà sobre la declaració de capacitació.
ORDRE JUS/428/2012, de 18 de desembre, per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment
d'homologació de la formació específica en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat.
Article 3 Durada de la formació
3.1 El programa del curs ha de tenir, pel que fa la part general, una formació en mediació amb una durada
mínima de 110 hores lectives incloses les pràctiques, i pel que fa a les parts específiques de mediació en
l’àmbit familiar i en els altres àmbits del dret privat, una formació en mediació amb una durada mínima de 60
hores lectives incloses les pràctiques, per a cadascun dels àmbits. En la formació presencial, un dels requisits
mínims imprescindibles per acreditar l’aprofitament és l’assistència del 80% del total d’hores lectives tant a la
part general com a les parts específiques.
3.2 Les hores lectives establertes en els cursos que s’homologuin es poden distribuir en temps de formació
presencial, en lectura de bibliografia especifica, en comunicació i tasca formativa telemàtica, auto avaluació o
en d’altres activitats relacionades amb l’aprenentatge de la matèria objecte del curs, segons determini cada
institució formativa.
3.3 Les hores de pràctiques es portaran a terme de forma integrada en el contingut teòric del programa.
Aquestes pràctiques inclouran exercicis pràctics, visualització de mediacions, jocs de rol, simulació de casos,
i, si és possible, la realització de pràctiques externes en institucions i/o serveis de mediació i l’assistència
presencial almenys d’una mediació en l’àmbit escollit.
3.4 Aquest contingut pràctic no ha de ser inferior a 30 hores, tant en la part general com en cadascuna de les
parts especifiques que es desenvolupin.
Decret 135/2012, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de
mediació en l'àmbit del dret privat DOGC núm. 6240, de 25 d'octubre
Article 21 Formació contínua de les persones mediadores
21.1 Les persones mediadores inscrites en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Cataluny a
han d’actualitzar la seva formació específica en mediació acreditant una participació activa mínima d e 40
hores biennals en seminaris, jornades i d’altres activitats de formació, docència, supervisió, investigació o
publicacions sobre mediació.
21.2 A aquest efecte, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, els centres docents universitaris, els
col·legis professionals, les associacions professionals acreditades, les entitats públiques i els centres privat s
poden organitzar jornades i cursos sobre l’actualització dels coneixements en mediació, la millora de la
metodologia mediadora i les matèries d’interès per a la pràctica de la mediació.
21.3 Les entitats de l’apartat anterior han de vetllar per la participació efectiva de les persones que realitzin la
formació i expedeixen un document acreditatiu de la formació per les persones que realitzin un 80% com a
mínim de l’activitat formativa.
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