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En què consisteix?

La mediació és un procediment per a la resolució de conflictes en el qual 
les parts implicades cerquen solucions (acords) amb el suport d'un tercer 
imparcial (el mediador). Quan els conflictes afecten persones d'una 
mateixa família parlam de mediació familiar; les situacions més habituals 
són les discrepàncies pròpies de la separació i el divorci. Si la naturalesa 
dels conflictes està relacionada amb altres assumptes de la resta de 
relacions civils o mercantils, aleshores parlarem de mediació en 
assumptes civils o mercantils.

El Màster vol donar suport teòric, metodològic i instrumental a les 
iniciatives de mediació que des de diverses instàncies (serveis públics, 
organitzacions no governamentals i pràctica privada) s'articulen i 
pretenen introduir mesures preventives i substantives adreçades a la 
solució de conflictes. Així mateix, el Màster, amb l’especial incidència en 
continguts de mediació familiar, pretén formar els futurs mediadors 
familiars en concordança amb les indicacions de la Llei de mediació 
familiar de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En conseqüència, 
el programa que es presenta també haurà de ser homologat per la 
Direcció General de Família del Govern balear, amb l’objectiu que 
l’homologació permeti als titulats complir els requisits per a la seva 
inclusió al Registre de Mediadors de la Comunitat Autònoma. 

El títol de Màster en Mediació de Conflictes Familiars, Civils i Mercantils 
s'ha ajustat als requisits de formació (mínim de 360 hores) fixats als 
articles 12, 13, 14 i 15, formació de les persones mediadores, del Decret 
66/2008, de 22 de novembre, de mediació familiar. Conselleria d'Afers 
Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears.
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Mòdul 1: Aspectes psicosocials dels sistemes familiars (5,3 ECTS)
1. Sociohistòria de la família, la separació i el divorci.

2. Epistemologia i pensament sistèmic.

3. Teoria de la comunicació humana. Axiomes comunicacionals.

4. El sistema familiar: estructura, organització i dinàmica.

5. Jocs relacionals i estructura familiar. Aliances, coalicions, triangulacions i 
registres.

6. Comunicació familiar: relats, narratives i històries familiars.

7. Conjugalitat i parentalitat. L’impacte de la crisi de parella en els fills.

8. La crisi de parella: característiques i conseqüències.

9. Els fills i el divorci.

10. La crisi de parella i la família extensa. Els conflictes intrafamiliars.

11. Configuracions familiars contemporànies. 

12. Aplicació pràctica dels conceptes al context de la mediació familiar.

Mòdul II: Aspectes juridicoeconòmics sobre Dret de família i menors
relacionats amb la mediació familiar (5,3 ECTS)
1. El matrimoni.

2. La parella estable. Regulació a la CAIB.

3. La separació matrimonial.

4. La dissolució del matrimoni.

5. Efectes comuns a la nul•litat, la separació i el divorci.

6. Els processos matrimonials.

7. La incapacitat.

8. Nocions de Dret successori.

9. Llei de mediació de la CAIB.

Mòdul III: Teoria i pràctica de la mediació (21,3 ECTS)
1. El conflicte. Definició i classificació.

2. La mediació: concepte i relació amb altres contextos d'intervenció psicosocials.

3. La mediació familiar en processos de separació i divorci. La creació de contextos 
de mediació. Metodologia: fases, procés, actes, contractes, acords.

4. El procés de mediació familiar.

5. Mediació en contextos especials.

6. La mediació familiar intergeneracional.

7. El model circular-narratiu.
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Mòdul IV: Pràctiques experimentals (10 ECTS)
1. La visualització de sessions reals de mediació gravades en vídeo i els posteriors 

anàlisi i comentari.

2. Escenificació i modelatge de situacions típiques en la mediació mitjançant la 
simulació a l'escenari psicodramàtic.

Les pràctiques del curs són supervisades i avaluades. Els alumnes rebran suport
personal en cada joc de rol en acompanyament a càrrec d’un mediador
experimentat que els supervisa i els guia. Els alumnes passaran tant pel paper de
mediador com pel paper de part en un conflicte intervingut.

Mòdul V: Model centrat en la solució: eines per a la mediació familiar (8
ECTS)
1. Orígens del model centrat en les solucions (MCS).

2. Constructivisme i canvi. 

3. Cooperació i intervencions isomòrfiques. 

4. Diferències entre queixa, demanda, problema i solució. 

5. La creació de contextos per al canvi. 

6. Recursos del mediador en la conversa: entrenament en habilitats d’entrevista.

7. La paraula com a eina de canvi.

8. L’orientació futura: treball amb objectius consensuats.

9. Característiques dels objectius.

10. La conversa orientada cap al canvi i la col•laboració.

11. La construcció de recursos personals en el MCS.

Mòdul VI: Aspectes juridicoeconòmiques sobre Dret civil i mercantil
relacionats amb la mediació de conflicte (5,3 ECTS)
1. La propietat / la possessió.

2. L'usdefruit.

3. La servitud.

4. La donació.

5. Obligacions i contractes.

6. Referència a alguns contractes: compravenda, permuta, arrendament d'obra i 
serveis, mandat, préstec, dipòsit, fiança, hipoteca.

7. Responsabilitat contractual i extracontractual.

8. Els arrendaments urbans.

9. La propietat horitzontal.

10. Concepte i caràcters del Dret mercantil.

11.  Concepte d'empresa i empresari.

12.  El Registre Mercantil: concepte i finalitat.
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13.  L'empresa: elements configuradors.

14.  El dret de la competència.

15.  Les societats mercantils: societats mercantils de persones i societats de capital.

16.  Unions d'empresa i grups de societats.

17.  Títols valor.

18.  Contractes mercantils.

19.  Dret concursal.

Mòdul VII: Mediació i negociació assistida en conflictes de naturalesa civil
i  mercantil (8 ECTS)
1. Les característiques de la mediació en l'àmbit civil i mercantil.

2. El conflicte: perspectiva, paradigmes, tipus i fonts, conflictes empresarials.

3. Els processos per abordar el conflicte i la resolució alternativa de conflictes.

4. Normes polítiques, legislació i l'entorn processal i judicial que hi influeix.

5. El mapa de la mediació i les etapes del procés.

6. La negociació tradicional i la negociació col•laborativa.

7. El model Harvard de negociació i la seva aplicació a la mediació. El canvi de 
posicions a interessos.

8. Les fases de la mediació al model Harvard.

9. Com es pot crear confiança en tu i en el procés.

10. Canviant de rumb: com es pot positivitzar el diàleg i l'entorn.

11.  La comunicació efectiva i l'empatia.

12.  Preguntes hàbils.

13.  Com es pot manejar la comunicació negativa.

14.  La reemmarcació.

15.  La sessió privada: sí o no, com i quan.

16.  El poder en la mediació.

17.  Imparcialitat i neutralitat en la mediació: promeses i problemes.

18.  L'atzucac: tècniques per trencar l'estancament.

19.  I si no em pos d'acord?: la MAAN/ BATNA i la PAAN/WATNA.

20. El quadre per comprovar la realitat.

21.  Com es pot flexibilitzar i generar alternatives.

22. Agents i representació en la mediació.
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Derecho de Sociedades.
Título propio de la UIB (60 ECTS)

Más información:
formacio@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96
http://www.fueib.org/curs/societats
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A qui va adreçat?

S'ofereix preferentment a professionals amb diferents formacions en 
ciències socials.
Segons la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i 
mercantils, BOE  162, de 7 de juliol, qualsevol professional amb titulació 
universitària o formació professional de segon grau podrà fer mediacions 
civils i mercantils.
A la CAIB, la legislació actualment vigent limita que exclusivament els 
graduats, llicenciats o diplomats en Psicologia, Dret, Pedagogia, 
Psicopedagogia, Treball Social i Educació Social es poden inscriure al 
Registre de Mediadors de la CAIB amb la finalitat de dur a terme 
mediacions familiars.

Competències bàsiques
1. Capacitat per conèixer el context relacional, jurídic i psicològic de les persones, 

les famílies i les organitzacions que afronten una mediació com a 
procediment de resolució de conflictes.

2. Capacitat per conèixer i comprendre la naturalesa diversa dels conflictes i 
identificar i desenvolupar el diagnòstic dels conflictes.

Competències específiques
1. Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar els models de la mediació per 

promoure el desenvolupament d’acords i la resolució dels conflictes.
2. Capacitat d’aplicar el procediment de la mediació per promoure el 

desenvolupament d’acords i la resolució dels conflictes.
3. Capacitat d’utilitzar les tècniques adequades per desenvolupar correctament 

un procés de mediació.

Competències transversals
1. Capacitat d’analitzar i gestionar la informació emergent a les sessions de 

mediació.
2. Capacitat de relacionar-se amb les persones que participen a les sessions de 

mediació.
3. Capacitat per resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.

Quines sortides professionals tindré?

Mediador/a familiar, civil i mercantil.

Quines competències adquiriràs?
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Professorat

Alzate Sáenz de Heredia, Ramón. Catedràtic de Mediació i Resolució de 
Conflictes de la Universitat del País Basc. 
Bolaños Cartujo, Ignacio. Doctor en Psicologia, mediador i professor del 
Departament de Psicologia Clínica de la Universitat Complutense de 
Madrid. 
Butts Griggss, Thelma. Llicenciada en Dret, pràctica privada de 
consultoria i mediació.
Calderer Pérez, Nuria. I Màster en Mediació de Conflictes Familiars, 
Civils i Mercantils. Mediadora i psicòloga de la Generalitat de Catalunya. 
Campos Vidal, José Francisco. Mediador i professor del Departament de 
Filosofia i Treball Social de la UIB. 
Cardona Cardona, Josefa. Mediadora, psicòloga i professora titular del 
Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB. 
Cuartero Castañer, María Elena. Diplomada en Treball Social per la UIB, 
mediadora i professora del Departament de Filosofia i Treball Social. 
García Villaluenga, Leticia. Mediadora i advocada, professora titular del 
Departament de Dret Civil de la Universitat Complutense de Madrid.
Más Piña, Rosa. Jutgessa de Família. 
Merino Ortiz, Cristina. Mediadora i directora del Servei de Mediació del 
Govern Basc, professora del Departament de Psicologia Bàsica de la 
Universitat del País Basc. 
Pons Gargallo, Judith. Mediadora, llicenciada en Dret, pràctica privada.
Rigo Carratalà, Eduard. Catedràtic de Psicologia Evolutiva de la UIB.
Ripol-Millet, Aleix. Mediador, llicenciat en Psicologia, pràctica privada.
Serrano Pozo, María A. Mediadora, llicenciada en Dret, pràctica privada. 
Torrens Llompart, Maria Isabel. Mediadora, llicenciada en Dret, pràctica 
privada. 
Tur Faúndez, Nélida. Catedràtica de Dret Civil de la UIB.
Vallès Bezares, Regina. Llicenciada en Dret, mediadora, pràctica privada.



Títols que es poden obtenir

“Màster en Mediació de Conflictes Familiars, Civils i Mercantils. Títol 
propi de la UIB (63 ECTS)” per a les persones amb titulació universitària 
de formació reglada. 

Avaluació

L’avaluació tindrà dos apartats:

1. Cada mòdul/assignatura tindrà el seu sistema propi d’avaluació. 

2. El Treball de Fi de Màster es desenvoluparà associat a l’assignatura de 
Pràctiques Experimentals.

La normativa aplicable a la formació de la persona mediadora que es 
recull als articles 12, 13, 14 i 15, formació de les persones mediadores, del 
Decret 66/2008, de 22 de novembre, de mediació familiar, de la 
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes 
Balears, ens obliga a fer un Treball Final de Màster (TFM), el qual consistirà 
en un treball acadèmic de recerca sobre fonts secundàries. Aquest treball 
serà tutoritzat pels professors/es designats per la direcció del Màster, en la 
línia de recerca proposada al començament del curs.
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Dades específiques

Director del curs: José Francisco Campos Vidal. Mediador i professor del 
Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB. 

Josefa Cardona Cardona. Mediadora, psicòloga i professora titular del 
Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.

Coordinació:

Ignacio Bolaños. Doctor en Psicologia, mediador i professor del 
Departament de Psicologia Clínica de la Universitat Complutense de 
Madrid.

Nombre de places: Mínim: 30, màxim: 50

La direcció del curs es reserva el dret d’anul•lar-lo en cas que no s’arribi al 
nombre mínim d’alumnes perquè es pugui impartir

Modalitat: Presencial

Durada: 63 ECTS, 475 hores són presencials

Dates i horaris: d'octubre de 2017 a juny de 2018. Les classes es duran a 
terme de dimecres a divendres de 16.30 a 20.30 hores.

Lloc de realització: Edifici Sa Riera

Termini de matrícula: Fins al dia 13 d’octubre de 2017

Preu i terminis: 3.750 euros. Es podrà pagar fins en cinc terminis. 

Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de 
l’alumne o no realització del curs.

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a

empreses i despatxos professionals.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697

Consulta'ns si aquest curs és bonificable total o parcialment per la Fundación
Estatal para el Empleo.



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 per al 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’estudiants

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

Un campus ple d’oportunitats!


