
 

CURS DE MEDIACIÓ EN DRET CIVIL PRIVAT I MEDIACIÓ 
FAMILIAR 

 

Modalitat: Presencial 
Inici del curs: novembre de 2018 
Finalitza el curs :  
Hores totals: 230 
Idioma: català 
Objectius: Formació teòrica i pràctica mitjançant tècniques i habilitats per l’exercici de 
la professió de mediador/a. 
Destinataris: Llicenciats i diplomats universitaris. 
 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

 
9 i 10  de novembre. Presentació del curs ( Antoni Vidal)  (Arturo Almansa)  
-El conflicte, tipologies i nivells. Anàlisi del conflicte i formes de gestió. Definició del conflicte . 
Posicions, interessos, necessitats. Tècniques d’ anàlisi i abordatge del conflicte. Aspectes 
positius i negatius del conflicte. 
 

 

ITINERARIS DEL CURS 
 

 
1. Part general + Part M. familiar + Part M. civil  (230 h) 
 
2. Part general + Part Mediació familiar  (170 h) 
 
3. Part general + Part Mediació civil (170 h) 
 
4. Part Mediació civil (curs d’adaptació) (60 h) 

 
5. Part general (110  h) 

 



16i 17 de novembre ( Toni Giner) 
-Tractament i gestió del conflicte. Les persones i el conflicte. Estils personals d’ 
afrontament. Formes d’ actuar segons els perfils psicològics i reaccions davant del conflicte 
. Aplicació pràctica i simulada del contingut del mòdul.  

 

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

  
 
23  de novembre  (Josep Maria Cervera)  
-  Tècniques de negociació i estratègies aplicables a la mediació.. Negociació i establiment d’ 
acords . 
 
24 de novembre ( Núria Solé) 
- Diferències entre mediació, conciliació, arbitratge i procés judicial. Treball d’ opcions i 
localització d’ interessos comuns. 
 

 

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

 
30 de novembre i 1 de desembre  (Maria Munné)) 
-Escoles o models de mediació. Harvard, Transformatiu, Circular Narratiu etc. Integració de 
models. Clarificació d’ interessos i necessitats. 
 
14 i 15 de desembre( Antoni Vidal) 
- Àmbits de la mediació. Perfil de la persona mediadora. El rol de la persona mediadora. 
Diferències del procediment de mediació segons els seus àmbits.-Tècniques, estratègies i 
habilitats per mediar en conflictes familiars, civil privat i mercantils. Dures i drets de la persona 
mediadora. 
 
11  i 12 de gener   (Mercè Alaball) 
- La comunicació. Tipus de comunicació ( verbal, gestual, gràfica etc.) Elements que faciliten o 
dificulten la comunicació. Procés de comunicació i fases. 
 
18 de gener ( Maria Navas) 
Tècniques i habilitats per gestionar els silencis. 
 
 19 de gener ( David Espinós) 
Taller pràctic sobre comunicació. Tècniques i habilitats. 
 
25 i 26 de gener ( Ansel Guillamat) 
Escolta activa i empàtica. La Creativitat. Generació de confiança i bon clima. Control del procés. 
Taller pràctic per potenciar les habilitats bàsiques del mediador. 
 
1i 2 de febrer  ( 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 en situacions complexes. 
 



8 i 9 de febrer  (Ramon Tena) 
- Taller pràctic de mediació, La mediació exprés. La mediació On Line. 
 
15 de febrer( Elena Lauroba) 
*SESSIÓ OFERTA PER VIDEOSTREAMING (directe i diferit) 
 
- La regulació jurídica de la mediació. Ambit català, estatal, europeu 
-La Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat. El Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya.Reglament que desenvolupa la Llei. 
-Les directives europees. Recomanacions del Consell d’Europa. 
- La Ley 5/2012, de 6 de juliol, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
-Conseqüències de la mediació i repercussions jurídiques, econòmiques i fiscals. Validesa dels 
acords en Mediació.  
 
16 de febrer( Josep Lluis Nuñez) 
- Taller pràctic sobre lideratge i metahabilitats del mediador 
 
 
 
 

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

 
 

Mòdul I 
La mediació en el context de la família, conjugació d’aspectes legals, 
psicològics i socials. 

 
 
22 i 23 de febrer ( Jordi Casajoana, Blanca Barredo)  
Origen i evolució de la mediació familiar. Principis i objectius de la mediaciór. 
-Els límits de la mediació en els diferents àmbits, indicacions i contradiccions per a I’ús de la 
mediació. Motius per no iniciar o per suspendre el procés mediador. 
L’ advocat i el mediador. La intervenció de l’ advocat no mediador. 
 

  

Mòdul II 
Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar  

 
1 i 2 de març  (Rafa Llinàs) 
-Conflicte i ruptura de la vida familiar: efectes psicològics i educatius del conflicte en els 
diferents membres. 
-La mediació com a procés d’intervenció i gestió dels conflictes familiars. Relació entre el tipus 
de dinàmica familiar, la vivència i l’afrontament deIs conflictes. 
 
 
8 de març  (Núria Villanueva)  
-El divorci com a model de conflicte intrafamillar. 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, disputes patrimonials, conflictes en l’àmbit de les 
successions, etc.  
-Aplicació pràctica simulada del contingut del mòdul. 
 
9 de març ( Judith Martinez)) 
Especificitat del mediador familiar en processos de mediació amb gent gran i menors. 
 
 

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

 
15 i 16 de març  (Anna Vall))   
  
-Preparació del procés: identificació del problema, informació a les parts i acceptació de la 
mediació. Determinació de la percepció del conflicte per cada part. 
-Clarificació d’interessos i necessitats de l’entorn familiar.  
-Treball d’opcions i localització de punts clau i d’interessos comuns. Negociació i establiment 
d’acords. 
  
 
 

Mòdul IV 
Nocions bàsiques sobre la regulació jurídica relacionada amb la mediació 
familiar   

 
 22 de març ( Anna Valera) 
*SESSIÓ OFERTA PER VIDEOSTREAMING (directe i diferit) 
 
1. Continguts jurídics bàsics 
  
23 de març (Natalia Farré) 
 
2. Efectes jurídics de la mediació familiar  
- Mediacions no judicials: Acta Inicial, acta final. Contingut deIs acords i els seus efectes jurídics.  
- Mediacions intrajudicials: Acta Inicial, acta final. Contingut dels acords i els seus efectes 
jurídics.  
- Diferencies entre el conveni regulador i els acords de mediació, diferent contingut i diferents 
efectes jurídics. 
- Matèries que no són disponibles en el procés de mediació. 
- Avantatges d’un procés de separació i divorci contenciós envers d’un procés de mutu acord.  
 
 
 

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

 
 

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

 
29 i 30 de març  (Jordi Palou) 



-Àmbits d’aplicació: La mediació en l’àmbit de la convivència ciutadana en la interculturalitat i 
la mediació en altres àmbits del dret privat en que es pot evitar l’inici d’un litigi judicial o es pot 
afavorir la transacció.  
-Característiques especifiques i diferències respecte a la mediació familiar.  
- Indicacions i contradiccions per a l’ús de la mediació en els diferents àmbits. 
- Motius per no iniciar o per suspendre el procés mediador. 
- Les relacions interpersonals. Interessos compartits/interessos excloents. 
- Tècniques,  estratègies i habilitats específiques per mediar segons els àmbits de dret privat: 
Diàleg públic, participació ciutadana, la entrevista, sessions conjuntes, dinàmiques grupals, 
caucus, els grups focals, co-mediació, negociació assistida. 
  
 
 

Mòdul II La tipologia dels conflictes a l’ àmbit del dret privat. 

 
5  d’abril  (Juan Antonio Ruiz) 
-La representació de les parts en els àmbits del dret privat.  
-Perfils del mediador segons els àmbits d’aplicació de la mediació. 
-Relació persona mediadora-advocada 
 -Etapes en el procés de mediació: àmbit mercantil i civil 
-Preparació del procés: identificació del problema, informació a les parts i     acceptació de la 
mediació. 
-Determinació de la percepció del conflicte per cada part. 
-Identificació de les persones clau del conflicte. 
-Determinació dels representants de cada sector o part, amb poder de negociar i decidir.  
-Clarificació d’interessos i necessitats de cada part de l’entorn de la comunitat o de la 
col·lectivitat. 
 -Treball d’opcions i localització de punts clau i d’interessos comuns. 
-Negociació i establiment d’acords. 
 
6 d’ abril ( Manel Asta) 
Mediació hipotecaria i concursal 

 
 

 
Mòdul III 

Metodologia del procés de mediació a l’ àmbit del dret privat  

 
12 i 13 d’ abril ( Isabel Viola i Imma Barral) 
*SESSIÓ OFERTA PER VIDEOSTREAMING (directe i diferit) 
 
-La mediació com a procés d’intervenció i gestió en conflictes relacionals en la convivència 
ciutadana, en associacions, fundacions, organitzacions i en d’altres àmbits del dret privat. 
-Tècniques d’anàlisi i abordatge del conflicte: Posicions, interessos i recerca de solucions.  
-Diferents conflictes de caràcter privat en els que es pot evitar un litigi davant els jutjats o es 
pot afavorir la transacció. 
 -Punts claus dels conflictes segons els diferents àmbits.  
 
26 d’ abril  (Alexandro Pieralli) 
La mediació comercial. La negociació, arbitratge i mediació en l’ àmbit mercantil. Nocions de 
mediació concursal. El conflicte en el si d’ una empresa. Conflictes entre empreses  d’ un mateix 
Estat i de diferents Estats. Els conflictes transfronterés. . Casos pràctics. 



 
 
27 d’ abril  (Manel Canyameres) 
Empresa Familiar. 
 
3 i 4 de maig ( Carles Garcia Roqueta) 
La mediació sanitària. La mediació en consum 
 
 
 

Mòdul IV Altres àmbits de mediació  

 
10 de maig (Monserrat Raga) 
Ámbit administratiu 
 
11 de maig ( Carme Guil) 
Mediació Penal 
 
17 de maig ( Jordi Casajoana i  Marcel Vidal) 
Mediació i esport 
 
18 de maig Cloenda. 

Memòria final: Límit 30 de juny 
 
 

AVALUACIÓ: 
 

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

 

PERÍODE i  HORARI Del 9 de novembre de 2018 al 18 de maig de 2019 
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 (20 alumnes) el curs no 
es realitzarà. 

 
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). 

 
IDIOMA 
 
 
 

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

HOMOLOGACIÓ  DEL 
CURS 

Aquest curs està en tràmit de renovació d’homologació 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.  
 
 

NÚM. PLACES El número mínim de places és de 20 i, un màxim de 30. 
 
 

 
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.  
 

 
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 € 
 

 
PREINSCRIPCIÓ 

 
Període de preinscripció: del 01 d’agost al 29 d’octubre de 2018. 
Import de la preinscripció: 150 € 
 
Per poder inscriure’s al Curs de Mediació 2018-2019, 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 juntament 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 persona es 
considerarà preinscrita un cop s’ha rebut la butlleta i el justificant de 
pagament.  
                    
  

 
MATRÍCULA 

MATRÍCULA 
Període de matrícula: del 29 d’octubre al 8 de novembre de 2018. 
Forma de pagament de la matrícula: 
  
1) 50% en el moment de formalitzar la matrícula (a partir del 01/08/18).  
(en el supòsit que s’hagi formalitzat la preinscripció, cal restar els 150€ en 
concepte de preinscripció de l’import de la matrícula) 

mailto:formacio@cicac.cat


2) El 50% restant abans de l’1 de febrer de 2019. 
 
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 formativa, es retornarà l’import 
proporcional. 
 
Reservat el dret d’admissió. 
 

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 homologat, 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 

 

DADES 
PROFESSIONALS 
DEL/ DE LA 
DIRECTOR/A 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. 

 

 
 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/professionals_mediacio/registre_de_mediadors/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/professionals_mediacio/registre_de_mediadors/

