Mediació Escolar 4 de maig f ins 14 de juny de 2020

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 2019/2020
1.
2.
3.

Mediació Familiar 16 de desembre de 2019 fins 9 de febrer de 2020 FINALITZAT
Mediació Ciutadana i en Organitzacions complexes 17 de febrer fins 19 d'abril 2020 EN CURS
Mediació Civil – Mercantil 23 març fins 24 de maig 2020 PER INICIAR

5.

Justícia restaurativa i mediació en l’àmbit penal 2 de juny fins 5 de juliol de 2020 PER INICIAR

4. Mediació Escolar 4 de maig fins 14 de juny de 2020

CURS
ESPECIALITZACIÓ

DATES

HOMOLOGACIÓ

16 de desembre de
2019 a 9 de febrer de
2020

HOMOLOGAT CMDPC

(bloc de màster)
Mediació Familiar

Mediació Ciutadana
Organitzacions

i

en

Mediació Civil – Mercantil

17 de febrer fins 19
d'abril 2020

Departament de Justícia
Gen Cat

23 març a 24 de maig
2020

Mediació Escolar del 4 de maig
a 14 de juny
de 2020

RECONEGUT
PEL
DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

FORMACIÓ
CONTÍNUA

VÀLIDESSA
COM A
FORMACIÓ
CONTINUADA
DE LES
PERSONES
MEDIADORES
DEL REGISTRE
DEL

REGISTRE
ESTATAL

INSCRIT AL
REGISTRE
DEL
MINISTERIO
DE
JUSTÍCIA

CMDPC
Justícia
Restaurativa
mediació penal

i

2 de juny fins 5 de juliol
de 2020

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.
Reconegut per Ensenyament el curs 18/19, s’ha sol·licitat el reconeixement per a aquesta edició
19/20
Direcció: Anna Vall Rius & Carlos Villagrasa Alcaide
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 les discrepàncies sorgides
a l’àmbit escolar a través de recursos de qualitat.
Les classes presencials son eminentment practiques impartides per professionals de la mediació
experts en aquest àmbit, que ens transmeten els seus coneixements i la seva experiència a través
d’exemples i treball de casos pràctics fruït de la seva pràctica professional quotidiana.
Consta de 60 hores de les quals 32 són presencials com a pràctiques integrades.
Les 28 hores restants comprenen 4 tasques d’avaluació i la presentació d’un TFM d’unes 10 planes
o la presentació d’un recurs (fullet divulgatiu, vídeo, plantilla) útil per a la pràctica de la mediació en
general.
Període en que s’imparteix: del 4 de maig a 14 de juny de 2020
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CONTINGUTS
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 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 a càrrec de Carme Boquè (8 hores)
MÓDULO III: El mètode PICAS i el Mètode KIVA de la Universidad Turku de Finlàndia. Elements del
mètode KIVA. El bullying verbal, el bullying indirecte, la agressió. La implicació del grup. La utilització
d'idicadors. Les pràctiques restauratives i el bullying. Pràctiques restauratives i elaboració de un pla de
convivència. Les connotacions penals de les conductes generadores d'assetjament . Blanca BarredoTaller
a càrrec de 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 a càrrec de Carme Boquè ( 8 hores)
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DOCENTS
Barredo Gutiérrez, Blanca
Advocada, mediadora, formadora en mediació, justícia restaurativa i trobades
restauratives. Impulsora de les Jornades Cultura de Mediació. Membre de l’equip
d’IMI Institut de Mediació Integral. 12 i 13 de juny 2020

Boqué Torremorell, M. Carmen
Doctora en Pedagogia i postgraduada en mediació i resolució de conflictes,
professora titular de la Universitat Ramon Llull, investigadora i autora de diversos
llibres i articles sobre mediació, violència escolar, cultura de pau i participació
democràtica. 8 i 9, 15 i 16 maig 2020
Villanueva Rey, Núria
Psicòloga social. Especialització en mediació UAB - Sant Pau (97/99). Mediadora
homologada. Presidenta d’ACDMA 2008-2016. Sòcia de Logos Media: formació,
pràctiques i coordinadora del màster. Consultora de Negociació de conflictes UOC,
Universitat Oberta de Catalunya. 29 i 30 maig 2020
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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’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 de les que 32 són
presencials. Susceptible de cursar-los tots alhora perquè les dates dels tallers són diferents.
Aquesta formació permet acreditar formació contínua de les persones mediadores
Formació reconeguda en edicions anteriors pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya com a 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. Sol·licitada per a aquesta edició.
L’especialitat “Mediació escolar” ha estat reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya en les últimes edicions, la cinquena i la sisena. En aquesta setena edició es sol·licita de nou amb
el mateix format.
Més informació
Al Tel. (34) 93 317 04 28 del www.cd.cat formacio@cdl.cat www.logosmedia.es info@logosmedia.es
També podeu contactar amb la coordinadora nvilla@copc.cat - Whatsapp 610255157
ELS CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ ES CORRESPONEN A LES 5 ESPECIALITZACIONS QUE OFEREIX EL
MÀSTER DE MEDIACIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES CDL-LOGOS MEDIA

Màster homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, atès que
reuneix les característiques que estableixen la Llei 15/2009, de mediació en l’àmbit del
dret privat, i el seu reglament i, per tant, la seva realització pot permetre accedir al
Registre de Mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, sempre
que
es
compleixin
la
resta
de
requisits:
http://justicia.gencat.cat/ca/ambi ts/mediacio/mediacio_dretprivat/
Logos Media MQ Mediar SL està reconeguda com a Entitat Externa Col·laboradora
del Ministeri de Justícia i com a Institució de Mediació.
Aquest màster consta inscrit amb el ID 17072 i el Codi 2019M01 i és vàlid per a l’accés
al Registre de Mediadors i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia, sempre
que es compleixin la resta de requisits.
https://www.mjusticia.gob.es
L’especialitat “Mediació escolar” ha estat reconeguda pel Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya en les últimes edicions, la cinquena i la sisena. En aquesta
setena edició es sol·licita de nou amb el mateix f ormat.
Totes les especialitats cursades individualment han estat reconegudes com a f ormació
continuada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya a edicions anteriors.
Sol·licitada al CMDPC de nou per a aquesta edició.
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