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CURS DE FORMACIÓ CONTÍNUA EN

Mediació de conflictes de
naturalesa civil i mercantil

(20 hores)



Introducció:
El caràcter eminentment pràctic d’aquest taller s'incardina en la 
FORMACIÓ CONTÍNUA exigida pel Reial decret 980/2013, de 13 de 
desembre, que desenvolupa la Llei de mediació en assumptes civils i 
mercantils.

Programa: desenvolupament de totes les etapes d’una mediació 
Mòdul I: Conflicte de naturalesa civil (10 hores)
Mòdul II: Conflicte de naturalesa mercantil (10 hores)

Direcció del curs: 
Doctor Pere A. Munar Bernat, catedràtic de Dret Civil, UIB
Senyora Josefina María Belmonte Vidal, advocada i mediadora 

Personal docent: equip docent format per quatre advocades i 
mediadores en els àmbits familiar, civil i mercantil. Integren el 
GesMediación, equip professional dedicat a la gestió i resolució de 
conflictes, així com a dissenyar i impartir cursos de formació en mediació:

Senyora Josefina María Belmonte Vidal
Senyora María Teresa Sáez Vicente-Almazán
Senyora Nieves Torrens Sánchez
Senyora Míriam Tort Sacasa

Condicions d’accés i de matrícula:
Requisits per accedir al curs: han de ser persones mediadores que tinguin 
la formació exigida pel Reial decret 980/2013, de 13 de desembre, que 
desenvolupa la Llei de mediació en assumptes civils i mercantils.

Criteris de selecció dels alumnes: per estricte ordre d’inscripció.

Lloc d’impartició: Sa Riera

Nombre d’hores: 20 hores
Nombre d’alumnes: mínim de 16 i màxim de 20
Preu per alumne: 300 euros
Nombre de sessions: 4 sessions
Durada de cada sessió: 5 hores
Horari: divendres, de 16 a 21 hores, i dissabtes, de 9 a 14 hores
Dates del curs: Mòdul I: 18 i 19 d’octubre, i Mòdul II: 25 i 26 d’octubre

La direcció es reserva el dret d'anu�ar el curs en cas de no arribar al 
nombre mínim d'alumnes.
Únicament es tornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de 
l'alumne o anu�ació del curs.
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CURS Més informació:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96
http://www.fueib.org/curs/civilmercantil
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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 co�ocació.

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

Insta�acions 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!


