Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA
Acreditada per la Generalitat de Catalunya en virtut 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

Taller de 6 hores repartides en dos dies:

Neuromediació: Empatia i feedback
A càrrec de l’expert Benet Ramón Sánchez
Membre de ANE (Acadèmia de Neurociència i Educació). Mediador especialista en economia i
empresa. Membre del GICS (Grup d’Investigació Coaching i Salut). Executive i Life Coach ACC per
ICF. Certified European Financial Analyst “CEFA. (Més informació del ponent))

Adreçat a: Professionals de la mediació de conflictes
Objectius: Aplicar de forma pràctica els coneixements de recerca cerebral amb què compta la neurociència i així:




Entendre com funciona el cervell, les seves connexions neuronals i la importància dels neurotransmissors com
moduladors d'emocions i conductes.
Conèixer els moduladors de l'emoció i l'empatia per actuar de manera més eficaç a les mediacions.
Millorar el feedback per a les parts:
o Distingint l'autopercepció i percepció per part d'altres pel que fa a la gestualitat i mímica.
o Detectant, reconeixent i interpretant els senyals de comunicació emeses..

Metodologia:



S'utilitzaran vídeos de pel·lícules, imatges, exemples, propostes, i preguntes que ajudaran a interpretar els
conceptes treballats.
Es fomentarà la màxima participació dels assistents perquè puguin aportar les seves experiències personals i
compartir-les amb tothom.
Donat el caràcter pràctic del taller, es prega la màxima puntualitat
Web de l’Associació de Professionals de la Mediació de conflictes de Catalunya ACDMA

Dates: dimecres 23 i dimecres 30 de maig 2018 - Horari: tarda de 17,30 h a 20,30 h
Lloc: ATENCIÓ!!! a la SALA D’ACTES DE LA NOVA SEU a CIEMEN:
C/ Rocafort, 242, bis (entrada a peu per rampa d’accés a un pàrquing privat) 08029 BARCELONA
A prop Metro Entença línia blava. Molta zona verda i una mica de zona blava al voltant.
També PK privat al Carrer de París, 44, 08029 Barcelona
TARIFES INSCRIPCIÓ:
Membres de l’ACDMA: Associats i associades ................................................................ 40 euros
Simpatitzants (membres xarxa social) ..........................50 euros Altres ......................... 60 euros
Aquesta activitat és preferent per als membres de l'associació.
 És lliurarà certificat de participació i aprofitament de 6 hores, i serà vàlid com a formació continuada
de les persones mediadores registrades al CMDPC.
 El taller computa per a acreditar una part de pràctica per a qui vulgui associar-se a Acdma.
 Si no s’assoleix un mínim de 15 participants abans del 21 de maig el taller quedarà suspès i es
retornarà l’import de totes les matrícules.

Es imprescindible que feu la vostre inscripció a
https://docs.google.com/forms/d/10_W0Qta0Nh6Q8Ms7eDIEbtZzR_pQxFsX0M7x5hRy97I/viewform
i l’ingrés de la matrícula al compte bancari ACDMA IBAN ES48 2100 3206 6122 0045 4957
Si us plau poseu “Nom i Cognoms i NEUROCIENCIA” i ens feu arribar una còpia a info@acdma.org
De manera excepcional i justificada es pot abonar la matrícula en efectiu el mateix dia si ha estat pactat amb antelació
Cal portar la quantitat justa, aquell dia no es farà rebut, aquest s’enviarà per mail posteriorment.

Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA www.acdma.org
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