CURS D’ESPECIALITZACIÓ
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 Laura Sánchez Martínez (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. Laura Sánchez
Martínez
Taller 15 i 16 de Juny a càrrec d’Anna Vall Rius (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)

Preus de la matrícula
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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’Associació 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
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 LLICENCIATS EN FILOSOFIA I
LLETRES I EN CIENCIES DE CATALUNYA o al telèfon de la coordinadora Tel. 610255157 o al seu correu
nvilla@copc.cat

Aquesta formació es cursa amb una part de l’alumnat del màster 2017/2018
El nombre d’alumnes esperat es de 15 a 25 alumnes

Informació màster 6à edició
Sessió informativa mayo 25 divendres 18,30h
Presentació 6a edició MÀSTER SEMI
PRESENCIAL DE MEDIACIÓ I GESTIÓ
COL·LABORATIVA DE CONFLICTES, BCN
25 maig 2018 en la Seu CDL
Enllaç directes: Programa i
calendari.PDF Cartell divulgatiu.PDF
T. 93 3170 428 - 633 693 350 - 610 255 157
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