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CURS D’EXPERT EN MEDIACIÓ

Formació per a la professionalització
Maig - juliol 2015

“Ja estic entrenat
per poder conduir un 

procés de mediació amb

seguretat i
solvència”
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Per a més informació i inscripcions:
Telèfon:  934 513 315
cursos@disputemanagement.es

AJUTS A LA FORMACIÓ
Els participants poden optar a la bonificació de la matrícula del programa 

amb el sistema de formació continuada a l’empresa, a través dels butlletins 

mensuals de cotització a la Seguretat Social.

Si hi esteu interessats, des de la Cambra us podem fer aquest tràmit gratuïta-

ment. Per gaudir d’aquest servei, cal:

 · Inscriure’s en el programa.

 · Entrar a l’apartat de bonificació de la formació de la pàgina de la Cambra 

www.cambrabcn.org

 · Donar i reenviar la informació sol·licitada dotze dies abans de la data d’inici 

del curs.

 · Assistir a més del 75 % de les hores de formació.

DURADA I CALENDARI
Del 18 de maig al 24 de juliol de 2015 (110 hores).

El curs es desenvoluparà online, i els jocs de simulació de forma presencial a 

Barcelona.

Els participants han de preveure poder realitzar la gravació els dies 18 i 19 de 

juny de 2015.

La durada màxima dels jocs de simulació és de 90 minuts.

Els exàmens se celebraran presencialment el dia 17 de juliol de 2015, de 10.30 a  

13.30 hores a la seu de la Cambra de Comerç on s’hagi inscrit el participant.

MATRÍCULA I INSCRIPCIONS
El preu de la matrícula és de 2.490 euros (exempt d’IVA).

Per inscriure’s en el programa de formació, els participants hauran d’emplenar 

el qüestionari que rebran prèviament. Un cop rebut el qüestionari, es confirmarà 

la plaça per correu electrònic. Places limitades.

Amb la metodologia:

www.cambratgn.com www.cambrabcn.org

http://www.dimatraining.org/?utm_source=pdf&utm_medium=cc&utm_term=g&utm_content=opus&utm_campaign=0515tgn
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Mòdul 1. El conflicte. Tipologies de conflictes 
i la seva escalada. La gestió del 
conflicte

Tema 1. El conflicte

Tema 2. Causes i dinàmiques de les relacions

conflictives

Tema 3. Tipus de conflictes

Tema 4. Estils d’afrontament dels conflictes

Tema 5. Escalada del conflicte

Mòdul 2. La mediació com a sistema de
resolució de conflictes. Escoles
de mediació. La mediació en
l’àmbit empresarial. La persona 
mediadora

Tema 1. La mediació com a sistema de 

resolució de conflictes

Tema 2. Escoles de mediació (I) 

Tema 3. Escoles de mediació (II) 

Tema 4. La mediació en l’àmbit empresarial

Tema 5. La persona mediadora 

Tema 6. Contracte psicològic 

Tema 7. Mantenir i demostrar neutralitat

i imparcialitat 

Tema 8. Equilibri de poder

Mòdul 3. El procés de mediació i les 
principals tècniques de mediació

Tema 1. Fases del procés de mediació

Tema 2. Acords

Tema 3. Caucus

Tema 4. Tècniques de mediació

Tema 5. Comportament no verbal

Mòdul 4. Regulació jurídica de la mediació

Tema 1. Introducció jurídica als mecanismes

de resolució de controvèrsies

Tema 2. Normativa europea

Tema 3. Normativa autonòmica

Tema 4. Normativa estatal

PPrrooggrrama

PRESENTACIÓ
Com puc resoldre un conflicte més enllà de la via judicial?

Conec les eines i tècniques necessàries per a posar d’acord dues parts enfrontades?

Sé quins passos he de seguir per a fer de mediador en un conflicte de manera competent?

Amb el meus coneixements actuals de mediació i negociació, estic preparat per a afrontar qualsevol procés de mediació?

El mediador/a ha de conèixer i dominar amb seguretat el procés, les tècniques i eines de la mediació empresarial i fer 

possible el diàleg entre les parts en conflicte per a que junts arribin a un acord eficaç i satisfactori. 

La CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA ofereix aquest curs dissenyat per DISPUTE MANAGEMENT, SL 

i impartit amb la Metodologia DIMA TRAINING®, que proporciona els coneixements teòrics i pràctics  

necessaris, exercitant-se en jocs de simulació i visualitzacions assistides per a poder afrontar  

qualsevol procés de mediació amb seguretat i tenir-lo sota control en totes les seves fases.

Els continguts del curs estan homologats d’acord amb la Llei 15/2009, de mediació en l’àmbit del dret privat,  
i l’Ordre JUS/428/2012 per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d’homologació de la  
formació específica en matèria de mediació en l’àmbit del dret privat.

OBJECTIUS
Els objectius del Curs són de tres tipus: conceptuals, d’habilitat i de valors, que permeten al participant:

• Conèixer les avantatges de la mediació front als altres sistemes de resolució de conflictes

• Conèixer els estàndards professionals i bones pràctiques de la mediació

• Identificar el conflicte, els interessos, i els seus aspectes psicològics

• Conèixer les tècniques i eines de mediació i negociació i la seva utilització en el procés

• Conèixer i comprendre el marc jurídic de la mediació civil i mercantil

• Dirigir o assessorar processos de mediació i la seva gestió administrativa

• Tenir una visió crítica del conjunt de la matèria

DESTINATARIS
Interessats que desitgin formar-se en mediació per desenvolupar i exercir una activitat professional amb futur, així com aquells 

que en el seu dia a dia laboral s’enfronten a conflictes empresarials i cerquen una nova manera de resoldre’ls més enllà de la 

resolució judicial.

Els participants que vulguin exercir com a mediadors hauran de tenir present a nivell autonòmic, la Llei 15/2009, de 22 de juliol,  
de mediació en l’àmbit del dret privat, i a nivell estatal, la regulació general de la mediació prevista en la Llei 5/2012, de 6 de juliol, 
de mediació en assumptes civils i mercantils; així com la normativa que desenvolupa ambdues lleis.

METODOLOGIA
Materials integrats i exclusius que cobreixen tota la part teòrica. Tutors coordinats i formats en la Metodologia DIMA TRAINING®. 

Pràctiques enregistrades en vídeo de jocs de simulació amb intercanvis de rol, com a empresa i com a mediador/a. Posterior 

visualització assistida de les gravacions de les simulacions per a recollir i consolidar l’experiència adquirida.

DIRECCIÓ ACADÈMICA
Mercedes Tarrazón
Mediadora i àrbitre (expedients CCI; llistes ICDR, OMPI, CPR, Risolvi online), FCIArb, FCIArb Mediation, IAM Distinguished Fellow, 

inscrita al Registre de Mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Sòcia de DISPUTE MANAGEMENT, SL.

PROFESSORAT
Jesús Cañada
Arquitecte urbanista, mediador a la Cambra de Comerç de Bilbao i a DISPUTE MANAGEMENT, SL, i tutor de la Metodologia 

DIMA TRAINING®. Màster en Edificació i Gestió Empresarial. 

Marian Gili
Professora de Dret civil a la UPF, coautora de diversos articles sobre mediació empresarial. Doctora en Dret. Llicenciada en 

Ciències polítiques i de l’Administració.

JOCS
DE SIMULACIÓ

gravats en vídeo  
i comentats

Els participants en qualsevol dels cursos de formació d’empresaris 
i directius de la Cambra de Comerç de Barcelona podran formar 
part de CampusCambra_Alumni, un espai exclusiu on compartir 
inquietuds i experiències que esdevindrà una eina permanent per a 
la millora i l’actualització del coneixement empresarial. I que, a més, 
permetrà gaudir dels avantatges següents: 

• 10% de descompte en l’assistència a qualsevol dels cursos del 
programa de la Cambra de Comerç de Barcelona. 

• Assistència gratuïta a les nostres sessions/tallers de continuïtat 
per a empresaris i directius. 

• Diagnosi gratuïta de les necessitats formatives de la vostra 
empresa a partir d’una entrevista personalitzada. 

• Accés als informes, estudis, notes tècniques i comunicats de 
premsa de l’àmbit de la formació que elabora la Cambra de Comerç 
de Barcelona.

campuscambra_Alumni


