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En què consisteix?
Curs semipresencial de 100 hores que permet adquirir la formació bàsica
necessària per actuar com a mediador en assumptes civils i mercantils, oferint la
realització de 45 hores de pràctiques.
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Aquest curs compleix els requisits per poder inscriure’s en el Registre de
Mediadors del Ministeri de Justícia.

Quines competències adquiriràs?
Competències bàsiques
Saber comprendre i analitzar el conflicte.
Conèixer i utilitzar la mediació com a mètode de resolució de conflictes.
Saber connectar la teoria i la pràctica de mediació.
Competències específiques
Conèixer les teories de la mediació i ser capaç d’adaptar-les en funció de
l’especificitat dels casos i de les situacions.
Conèixer i tenir habilitat en la utilització de les tècniques de mediació.
Ser capaç d’utilitzar les tècniques de mediació en els àmbits propis del Dret
civil i del Dret mercantil.
Competències transversals
Capacitat de prendre decisions professionals mitjançant el consens i la
negociació.
Capacitat de treballar en equip i coordinar grups de treball.
Capacitat d’anàlisi de la realitat social.
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Quines sortides professionals tindré?
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Els alumnes que obtinguin la titulació podran actuar com a mediadors i accedir al
Registre de Mediadors dependent del Ministeri de Justícia, que té caràcter voluntari
per als mediadors, però que resulta necessari per als que vulguin accedir a la
condició de mediador concursal, d’acord amb el que preveuen els articles 11 i 15 del
RD 980/2013, de 13 de desembre.

A qui va adreçat?
Llicenciats i graduats en Dret. Altres titulats universitaris amb coneixements en
matèries jurídiques (llicenciats i graduats en Economia, en Administració i Direcció
d’Empreses, en Relacions Laborals, arquitectes i arquitectes tècnics).

Avaluació
S’avaluaran els coneixements teòrics mitjançant la resolució de proves tipus test i
casos pràctics. A més, les activitats pràctiques de mediació seran qualificades. És
obligatòria la participació en les classes pràctiques de mediació que es realitzaran.
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Estructura

Mòdul 1

Introductori

− El conflicte.
− Mètodes alternatius de resolució del conflicte (ADR): arbitratge, conciliació,
negociació i mediació.
− ODR (On Line Dispute Resolutions).
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Mòdul 2

La Mediació

− Concepte, característiques, models teòrics i tipus de mediació.
− Marc normatiu. La Mediació Civil i Mercantil.
− Procediment i fases.
− L’acord de Mediació: eficàcia jurídica.

Mòdul 3
Tècniques de
Mediació i
Resolució de
Conflictes

− Aspectes comunicacionals de la mediació.
− Eines, tècniques i intervencions mediadores.

Mòdul 4

El Mediador

− El rol del mediador.
− Drets i deures.
− Codi deontològic.

Mòdul 5
Assumptes
civils
susceptibles
de Mediació

− Propietat horitzontal.
− Relacions de veïnatge, problemática de contigüitat i dret real de servitud.
− Dret de danys: especial referència a la responsabilitat civil en matèria sanitària.
− Dret de successions.

Mòdul 6
La mediació
com a métode
de resolució
alternativa de
conflictes en
l’àmbit
mercantil

− La mediació en alguns camps mercantils (Dret de la competència, Dret de la
publicitat, Propietat intel·lectual i industrial, Sistema financier).
− La mediació en l’empresa familiar I en les societats mercantils. Protocol familiar.
− La mediació en els conflictes contractuals.
− La mediació concursal.

Mòdul 7
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Dades específiques
Directors:
Pedro A. Munar Bernat. Catedràtic de Dret Civil de la UIB.
Josefina Belmonte Vidal. Advocada i mediadora.
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Nombre de places: 35.
Modalitat: Semipresencial.
Durada: 15 ECTS (45 hores són presencials).
Dates i horaris: Inici el mes de gener de 2020 i finalització el mes
de maig de 2020. Les sessions presencials es realitzaran els
divendres al vespre, de 16 a 21 hores, i els dissabtes al matí, de 9 a
14 hores. Consulteu el calendari detallat a la pàgina web del curs.
Lloc de realització: Edifici Sa Riera.
Termini de matrícula: Fins al 31 de desembre de 2019
Preu: 900 euros, que es poden pagar mitjançant targeta de crèdit o
ingrés bancari.
Es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de
l’alumne o anul·lació del curs.

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a
empreses i despatxos professionals.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | (+34) 971259697
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Un campus ple d’oportunitats!
Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB i
la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te pel món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en
el camí.
Wi-Fi i aules d’informàtica
Biblioteques
Instal·lacions Esportives
Residència d’Estudiants
Associacions d’estudiantes
Servei mèdic i de farmàcia
Llibreria
Servei de reprografia
Servei de restauració i cafeteries
Programa Alumni

www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

