
Curs de mediació  
en dret civil privat  
i mediació familiar

Modalitat: Presencial 
Inici del curs: Novembre de 2017 
Finalitza el curs: Juny del 2018

Del 10 de Novembre de 2017 al 16 de Juny de 2018

Objectiu: 
Formar professionals en els coneixements tant 
teòrics com pràctics, mitjançant tècniques i habi-
litats necessàries per poder exercir de mediador 
civil i familiar.

Ressenya metodològica: 
Combinació de classes teòriques i pràctiques amb exposició per part dels ponents de simulació 
casuística, la majoria de les vegades en casos reals. En última instància està previst fer un treball 
de final de curs sobres les matèries realitzades.

Desenvolupament del programa: 
1. Part general + Part M. familiar + Part M. civil (230h) | 2. Part general + Part Mediació 

familiar (170h) | 3. Part general + Part Mediació civil (170h) | 4. Part Mediació civil (curs 
d’adaptació) (60h) | 5.Part general (110h)



PART COMUNA O GENERAL DE MEDIACIÓ
(110 hores lectives, incloses 30 hores de pràctiques integrades)

Mòdul I

Mòdul III

El conflicte, tipologies i nivells. 
Anàlisi del conflicte i formes de gestió.

10 i 11 de novembre de 2017

• Inauguració i Presentació del curs. (Josep Me-
dina i Antoni Vidal).

• Exposició del treball de fi de curs de l’edició 
2016-2017 (a càrrec dels alumnes del curs).

Arturo Almansa

El conflicte, tipologies i nivells. Anàlisi del conflic-
te i formes de gestió. Definició del conflicte. Posi-
cions, interessos, necessitats. Casos pràctics.

17 i 18 de novembre (Josep Maria Cervera)

• Diferències entre mediació, conciliació i arbitratge.

• Taller pràctic sobre negociació: Tècniques de 
negociació i estratègies aplicables a la media-
ció Negociació i establiment d’acords. Identi-
ficació de punts claus, treball d’opcions i loca-
litzacions d’ interessos comuns.

Perfil de la persona mediadora. Tècniques, 
habilitats i competències.

Mòdul II

Gestió i resolució de conflictes. La mediació, 
principis, disseny del procés i pràctica de la 
mediació. 

24 i 25 de novembre de 2017 (Toni Giner)

Tècniques d’anàlisi i abordatge del conflicte. 
Aspectes positius i negatius del conflicte. Trac-
tament i gestió del conflicte. Les persones i el 
conflicte. Estils personals d’ afrontament. For-
mes d’ actuar segons els perfils psicològics i re-
accions davant del conflicte. Aplicació pràctica 
simulada del contingut del mòdul.

01 i 02  de desembre de 2017 (Maria Munné)

Escoles o models de Mediació: Harvard, Trans-
formatiu, Circular narratiu, etc. Integració de 
models Clarificació d’interessos i necessitats.

Mòdul IV

La regulació jurídica de la mediació. Marc 
Jurídic Català, estatal i europeu.

23 de febrer 2018 (Nuria Solé)

Visita als Mossos d’Esquadra.

15 i 16 de desembre de 2017 (Antoni Vidal) 

• Àmbits de la mediació. El perfil de la perso-
na mediadora. El rol de la persona mediadora. 
Diferències dels procediments de mediació 
segons els seus àmbits.

• Codis deontològics. Deures i drets de la per-
sona mediadora.

12 i 13 de gener de 2018 (Mercè Alaball) 
La Comunicació. Tipus de comunicació (verbal, 
gestual, gràfica etc.) Elements que faciliten o di-
ficulten la comunicació. Procés de comunicació 
i fases.

19 i 20 de gener de 2018 (David Espinós)

• Taller pràctic sobre comunicació: Tècniques 
i habilitats comunicatives del mediador/a.

• Taller pràctic: Eines per saber vendre la mediació.

26 i 27 de gener 2018 (Ramón Casany) 

• Tècniques i habilitats del mediador: Escolta 
activa i empàtica. La Creativitat. Generació de 
confiança i bon clima. Control del procés.

• Taller pràctic per potenciar les habilitats bà-
siques del mediador.

02 i 03 de febrer 2018 (Javier Wilhelm)

• Tècniques i habilitats per gestionar situacions 
complexes en processos de mediació: Saber 
reconduir el procés com a tercer imparcial. 
Autocontrol. Flexibilitat.

• Taller pràctic sobre eines  i recursos per  a bo-
nes pràctiques en situacions complexes.

16 i 17 de febrer 2018 (Gemma Pons)

Taller pràctic: Treballem tècniques, habilitats i 
competències del model HARVARD.



Mòdul I

PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ FAMILIAR
(60 hores lectives, incloses 30 hores de pràctiques integrades) 

24 de febrer 2018 (Elena Lauroba) 
*Sessió oferta per videostreaming (directe i diferit)

• La Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació 
en l’àmbit privat. El Centre de Mediació de 
Dret Privat de Catalunya.

• Les directives europees. Recomanacions del 
Consell d’Europa.

Mòdul II

Col•lectius especials en processos de mediació.

10 de març 2018 (Consol Martí)

• Especificitats del mediador familiar en proces-
sos de mediació amb gent gran i menors.

• Exemples i casos pràctics.

• La Ley 5/2012, de 6 de juliol, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles.

• Conseqüències de la mediació i repercus-
sions jurídiques, econòmiques i fiscals. Valide-
sa dels acords en Mediació.

• Persones legitimades, diferències en la me-
diació familiar i civil.

Mòdul III

Els conflictes familiars com a punt de partida 
de la mediació familiar.

16 i 17 de març de 2018 (Ansel Guillamat)

• Conflicte i ruptura de la vida familiar: efectes 
psicològics i educatius del conflicte en els di-
ferents membres.

• La mediació com a procés d’intervenció i ges-
tió dels conflictes familiars. Relació entre el 
tipus de dinàmica familiar, la vivència i l’afron-
tament deIs conflictes.

• El divorci com a model de conflicte intrafa-
miliar. Repercussions psicològiques, socials i 
educatives del divorci.

• Conflictes que es poden generar en l’entorn 
familiar: trencament del vincle matrimonial o 
relació de parella, conflictes generacionals, 
conflictes entre germans, en la relació avis/
pares/tiets, en I’adopció i l’acolliment, dispu-
tes patrimonials, conflictes en l’àmbit de les 
successions, etc. 

• Aplicació pràctica simulada del contingut del mòdul.

compensació econòmica per raó del treball, 
la liquidació del règim econòmic matrimonial.

• La obligació d’aliments entre parents.La mediació en el context de la família, 
conjugació d’aspectes legals, psicològics 
i socials.

02 i 03 de març 2018 (Jordi Casajoana)

• Origen i evolució de la mediació familiar. 

• Principis i objectius de la mediació familiar.

• Els límits de la mediació familiar, indicacions 
i contradiccions per a I’ús de la mediació fa-
miliar. Motius per no iniciar o per suspendre el 
procés mediador.

• Tècniques, estratègies i habilitats per mediar 
en conflictes familiars. 

• Figura de la persona mediadora. 

09 de març 2018 (Anna Valera) 
*Sessió oferta per videostreaming (directe i diferit)

• L’ article 233-6 del CCcat. Matrimoni contret 
entre persones de diferents comunitats autò-
nomes i entre ciutadans espanyols i estrangers.

• Règims econòmics matrimonials. Separació 
de béns, guanys i participació. Els capítols ma-
trimonials. Els acords de mediació en el capí-
tols matrimonials. 

• Règim jurídic de la convivència estable en pa-
rella. Efectes de la extinció. 

• La filiació. 

• La potestat parental: Exercici, contingut i pri-
vació. La coordinació parental.

• El conveni regulador: El pla de parentalitat, 
els aliments als fills, les visites, les relacions 
personals amb els avis i germans que no 
convisquin en el mateix domicili, la prestació 
compensatòria, I’ús de l’habitatge familiar,la 



Metodologia de la mediació familiar.
Etapes en el procés de mediació familiar.

06 i 07 d’abril de 2018 (Anna Vall)

• Metodologia de la mediació familiar. Etapes 
en el procés de mediació familiar: 

• La mediació com a procés d’intervenció i ges-
tió en conflictes familiars. 

• Preparació del procés: identificació del pro-
blema, informació a les parts i acceptació de 
la mediació. Determinació de la percepció del 
conflicte per cada part.

Metodologia  pràctica de la mediació familiar.  

13 d’abril de 2018 (Angels Cabello)

-Taller pràctic sobre Mediació Familiar.

14 d’abril de 2018 (Rosa María Freire)

-Experiències de la mediació en l’àmbit Penal 
i Menors.

20 i 21 d’abril de 2018 (Jordi Palou)

-Mediació en els conflictes d’ambit internacional.

PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ ENS ELS ÀMBITS DEL DRET PRIVAT
(60 hores lectives, incloses 30 hores de pràctiques integrades) 

La mediació en el context de les comunitats, 
i altres àmbits locals del dret privat. Aspectes 
específics. 

27 i 28 d’abril de 2018 (Alberto Reinoso)

• La mediació a l’àmbit de la  convivència ciu-
tadana. 

• Taller pràctic: Eines i estratègies per mediar 
en àmbits ciutadans.

04 i 05 de maig de 2018 (Rafa Llinàs)

• La mediació a l’àmbit de comunitats de pro-
pietaris. 

• Taller pràctic: Eines i estratègies per mediar 
en comunitats de veïns.

La mediació en el context mercantil i organit-
zacional. Aspectes específics.

11 de maig de 2018 (Isabel Viola) 
*Sessió oferta per videostreaming (directe i diferit)

• La mediació a l’àmbit de dret privat de les 
Fundacions, Associacions.

Mòdul IV

Mòdul I

Mòdul II

Mòdul V

12 de maig de 2018 (Manel Canyameres)

La mediació a l’àmbit de l’ empresa familiar.
Tècniques i habilitat.

18 i 19 de maig de 2018 (Alessandro Pieralli)

La mediació a l’àmbit organitzacional: El conflic-
te en el sí d’ una empresa. Conflictes entre em-
preses d’ un mateix Estat i de diferents Estats. Els 
conflictes transfronterers.

25 i 26 de maig de 2018 
(Mercè Alaball i Carles Garcia Roqueta)

• La mediació en l’àmbit de consum.

• La mediació en l’àmbit sanitari.

01 de juny de 2018 (Manel Asta)

La mediació hipotecària i concursal.

02 de juny de 2018 (Ramon Tena)

La mediació exprés. La mediació on line. Casos 
pràctics.

• Les Institucions tutelars

• Conflictes en l’àmbit de les successions: les 
qüestions relacionals.



Aplicació pràctica relacionada amb la media-
ció a l’àmbit del dret privat.

08 de juny de 2018 (Maria Navas)

Taller pràctic: Tècniques i estratègies per ges-
tionar els silencis intencionats en mediació.

09 de juny de 2018 (José Luis Nuñez)

• Taller pràctic: Exercicis pràctics per treballar 
les Metahabilitats del Mediador/a. 

• L’autoafirmació del mediador.

15 de juny de 2018 
(Mercè Alaball i Carles García Roqueta)

Role-playing artístic.

16 de juny de 2018 
(Josep Medina i Antoni Vidal)

Exposició i presentació treball fi de curs.

PUBLICITAT DEL CURS:

http://www.cicac.cat/formacio-col-legis/

AVALUACIÓ:

Un cop finalitzada cada part (General, Fa-
mília i Civil privat) a més de comentar les 
lectures realitzades els alumnes desenvo-
luparà un cas pràctic amb totes les fases. Al 
final de curs hauran de fer una activitat ava-
luadora que consistirà en una memòria de 
com a mínim 20 pàgines (format Word), o 
bé una exposició oral de 10 minuts de dura-
da, sobre qualsevol dels continguts tractats 
durant les diferents sessions.

Mòdul III

DADES PROFESSIONALS DEL DIRECTOR DEL CURS

Antoni Vidal i Teixidó. Advocat, Mediador. Professor de diverses institucions i universitats en 
matèria de Mediació Dret Civil i Privat. Ha participat en els treballs del “Llibre Blanc” de Mediació. 

Ha publicat diversos treballs en l’àmbit de Mediació i Dret.



PERÍODE 
I HORARI

Del 10 de novembre de 2017 al 16 de juny de 2018
Divendres de 15.30 h a 20.30 h i dissabtes de 9 h a 14 h

LLOC
Aula de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana
C/ Roger de Llúria, 113, 2a planta
*En cas que no s’arribi al mínim d’inscripcions (25 alumnes) el curs no es realitzarà.

HOMOLOGACIÓ 
DEL CURS

Aquest curs està homologat d’acord amb el Decret 135/2012, de 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 
de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. 

REQUISITS

Per poder inscriure’s en l’itinerari de la Part de Mediació civil (curs 
d’adaptació), cal haver cursat amb anterioritat la Part general.

Per poder inscriure’s només en l’itinerari de la Part general, cal haver 
cursat amb anterioritat la Part de Mediació civil o la Part de Mediació 
familiar.

PREINSCRIPCIÓ

Període de preinscripció: del 2 de juliol al 31 d’octubre de 2017.
Import de la preinscripció: 150 €

Per poder inscriure’s al Curs de Mediació 2017-2018, cal formalitzar la 
preinscripció enviant la Butlleta de preinscripció que trobareu a 
www.cicac.cat 

Cal emplenar-la degudament i enviar-la a formacio@cicac.cat junta-
ment amb el justificant de pagament. 
El pagament s’ha de realitzar al compte corrent IBAN: ES52 3191 0500 
0445 91375128 amb el concepte “PREINSCRIPCIÓ MEDIACIÓ + nom i 
cognoms de l’inscrit”.
S’assignaran les places per ordre rigorós de preinscripció. Una perso-
na es considerarà preinscrita un cop s’ha rebut la butlleta i el justifi-
cant de pagament.

PREUS

Itinerari 1 | Curs de Mediació complet (general + familiar + civil)... 1.850€
Itinerari 2 | Curs de Mediació familiar (general + familiar).................... 1.350 €
Itinerari 3 | Curs de Mediació civil (general + civil)..................................... 1.350 €
Itinerari 4 | Curs de Mediació civil (només part civil)............................... 650 €
Itinerari 5 | Curs de Mediació general (només part general)............. 950 €

MODALITAT Presencial
*Videostreaming. Aquest format només s’ofereix en aquelles sessions 
que així ho indiqui, i només pels alumnes que:
- Resideixin a una distància superior als 50 km de Barcelona.
- No puguin assistir presencialment a la sessió per causes justificades 
(es demanarà comprovant).

NÚM. DE PLACES El número mínim de places és de 25 i, un màxim de 30.

IDIOMA
Les classes s’impartiran en català i en castellà depenent de la llengua 
del ponent.



MATRÍCULA

PONENTS

Període de matrícula: del 09 d’octubre al 30 d’octubre de 2017.

Forma de pagament de la matrícula:

• 50% en el moment de formalitzar la matrícula (a partir del 
09/10/17), (en el supòsit que s’hagi formalitzat la preinscripció, 
cal restar els 150€ en concepte de preinscripció de l’import de la 
matrícula)

• El 50% restant abans de l’1 de febrer de 2018.

El pagament s’ha de realitzar al compte corrent IBAN: ES52 3191 
0500 0445 91375128, amb el concepte “MEDIACIÓ (especificar el nº 
d’itinerari) + nom i cognoms de l’inscrit”.

Un cop iniciat el curs no és possible la devolució de l’import de la 
inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar el programa i/o 
de suspendre l’acció formativa. En cas que se suspengui l’acció for-
mativa, es retornarà l’import proporcional.

Reservat el dret d’admissió.

ALABALL, MERCÈ  (Mediadora)
ALMANSA, ARTURO (advocat i mediador)
ASTA, MANEL (advocat i mediador)
CABELLO, ANGELS (advocada i mediadora)
CANYAMERES, MANEL ( advocat i mediador)
CASAJOANA, JORDI ( advocat i mediador)
CASANY, RAMON ( Psicòleg i mediador)
CERVERA, JOSEP MARIA (especialista en negociació Harvard 
i cambra comerç Barcelona)
ESPINOS, DAVID (Consultor en comunicació i facilitador)
FREIRE, ROSA MARÍA (Magistrada)
GARCIA ROQUETA, CARLES (advocat i mediador)
GINER TONI ( psicòleg i mediador)
GUILLAMAT, ANSEL  ( psicòloga i mediadora)
LAUROBA, ELENA  ( llicenciada en dret, professora UB)
MARTÍ, CONSOL (advocada i mediadora)
MUNNE, MARIA ( pedagoga i mediadora)
NAVAS, MARIA (filòloga i mediadora)
NÚÑEZ, JOSÉ LUIS (coach i mediador)
LLINÀS, RAFAEL ( psicòleg i mediador)
PALOU DE, JORDI (advocat i mediador)
PIERALLI, ALESSANDRO (advocat i mediador)
PONS, GEMMA (Advocada i mediadora)
SOLÉ, NURIA (Advocada i mediadora)
REINOSO, ALBERTO ( sociòleg i mediador)
TENA, RAMON ( politicòleg i mediador)
VALERA, ANNA  ( advocada i mediadora)
VALL, ANNA  ( llicenciada en dret i mediadora)
VIDAL, ANTONI ( advocat i mediador)
VIOLA, ISABEL ( llicenciada en dret i professora UB)
WILHELM, JAVIER ( psicòleg i mediador)



Consell de l’Advocacia Catalana
C/ Roger de Llúria 113, 3r | 08037 Barcelona

T. 93 487 50 68 | F. 93 488 15 53
www.cicac.cat

CERTIFICAT

Per tal d’obtenir el certificat habilitador cal complir el 80% d’assistència a tot el curs, superar 
l’avaluació contínua i presentar/exposar memòria final curs.

Amb l’obtenció del certificat del curs es compleix el requisit de formació que determina la Llei 
15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat, i el Decret 135/2012, de 23 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de mediació. Per tant, aquest curs, un cop sigui ho-

mologat, habilitarà per inscriure’s al Registre de mediadors familiars. 

Requisits per a la inscripció en el registre del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 
les persones sense una formació homologada


