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En què consisteix?

Rosa Arrom

Professora del Departament de Dret Privat,
àrea de Dret Processal de la UIB.

M Isabel Montserrat

Professora del Departament de Dret Públic,
àrea de Dret Penal de la UIB.
La mediació és el mitjà de justícia restaurativa
més demandat en l’actualitat.
Aquest títol, doncs, és el primer que es crea a les
Illes Balears per oferir la demanda formativa
teòrica i pràctica als estudiants en l’àmbit de la
justícia restaurativa, aportant-los coneixements
que no els resulta possible obtenir quan cursen
el Grau de Dret ni, en molts de casos, en altres
postgraus, que només cobreixen de forma
parcial els seus continguts: mediació penal,
penitenciària, juvenil i sanitària.
Aprofita l’oportunitat i inscriu-te a aquest
postgrau, adquiriràs una perspectiva diferent.

El títol consta de 16 crèdits, on s’estudien de
forma equilibrada tots aquells aspectes que
tenen a veure amb els mitjans jurídics de
gestió del conflicte: l’estudi del conflicte i la
seva resolució per part de les pròpies parts
mitjançant la negociació, el procés penal i
l’enquadrament de la mediació en el si del
mateix i l’anàlisi de la mediació en sí mateixa i
dels diferents àmbits de les ciències penals on
s’exerceix. Igualment, s’abordaran totes aquelles
eines més específiques destinades a l’exercici
pràctic de la mediació penal: qualitats personals,
capacitació, maneig d’habilitats, tècniques de
mediació i altres competències que necessita
un professional per a dedicar-se a l’exercici de la
mediació en el marc del Dret penal.
Això, a més, amb un valor afegit: el caràcter
especialitzat i interdisciplinari de l’equip docent
i dels propis continguts que s’imparteixen
i la realització d’un nombre important de
pràctiques internes i externes tant a despatxos
de professionals com a l’àmbit d’institucions
penitenciàries.

A qui s’adreça
A llicenciats o graduats en Dret, Treball Social,
Educació Social, Psicologia, professionals
sanitaris i membres de les forces i cossos de
seguretat que desitgin obtenir un coneixement
interdisciplinari i global en l’àmbit de la
mediació penal.
A més, també constitueix una actualització
i formació complementària per a aquells
professionals que ja exerceixen en l’àmbit de la
mediació mercantil i civil.

Quines sortides professionals
tindré?

•

Mediació Penitenciària (2 ECTS)
- El procés penal després de la sentència
condemnatòria
- L’execució de la sentència al procés penal
- Ingrés a la presó i règims penitenciaris
- Mediació penal penitenciària
Mediació Sanitària (2 ECTS)
- La responsabilitat penal sanitària.
Peculiaritats substantives processals
- Àmbit de la mediació sanitària
intraprocessal
- Mitjans, procediments i fi de mediació
sanitària processal

Permet obtenir la formació necessària per actuar
com a mediador en programes de mediació
penal davant jutjats i tribunals i en centres
penitenciaris, així com participar en mediacions
en l’àmbit privat

•

Continguts

PART 3 Aspectes Socials de la Solució de
Conflictes

PART 1 La Solució del Conflicte entre les
Mateixes Parts

•

•

•

La Solució del Conflicte entre les Parts (1
ECTS)
- Habilitats socials en situacions tibants
- Quin és el teu perfil professional del
maneig del conflicte?
Tècniques de Negociació (1 ECTS)
- La negociació
- Habilitats socials generals de resolució de
conflictes

PART 2 La Solució del Conflicte Mitjançant la
Intervenció d’un Tercer
•

•

•

El Procés Penal (2 ECTS)
- La funció jurisdiccional i el seu
enquadrament constitucional
- El procés penal
- Procés penal i mediació
Mediació Penal (I): Procediment (2 ECTS)
- Introducció a la mediació
- Models de mediació
- Àmbits de la mediació
- El procés de mediació
- Perfil del mediador
- Mediació en el Dret penal juvenil
Mediació Penal (II): Aspectes Substantius (2
ECTS)
- Àmbit objectiu de la mediació penal
- Àmbit subjectiu de la mediació penal
- Circumstàncies modificatives de la
responsabilitat criminal

L’Acompanyament Social (2 ECTS)
- Introducció: l’acompanyament social,
objectius i processos
- Atenció social i acompanyament a
persones adultes
- Menors infractors
- La violència intrafamiliar

Avaluació
Per poder ser avaluat, cal assistir al manco al
80% de les sessions impartides.
L’avaluació es realitzarà amb exàmens tipus test
i caldrà presentar una memòria explicativa de les
pràctiques realitzades.

Modalitat i Pràctiques
El curs es pot realitzar de forma presencial a les aules de la UIB o bé seguir el curs de forma virtual
síncrona.
Les classes presencials teòriques, els exàmens i els seminaris es realitzaran també de manera síncrona
en línia, la qual cosa assegura una metodologia flexible i la possibilitat que es matriculin a aquest curs
estudiants de Menorca i Eivissa, o d’altres indrets d’Espanya i altres països.
S’impartiran un total de 10 hores de classes pràctiques de simulació, i un total de 35 hores de pràctiques,
mitjançant la participació dels estudiants en processos de mediació penal amb mediadors experts i
també en experiències dins l’àmbit d’Institucions Penitenciàries.

Professorat
•

Arrom Loscos, Rosa. Professora del Departament de Dret Privat, àrea de Dret Processal de la UIB.

•

Caro Blanco, Fernanda. Professora del Departament de Filosofia i Treball Social, àrea de Treball Social
i Serveis Socials de la UIB.

•

Mestre Miquel, Joana M. Professora del Departament de Filosofia i Treball Social, àrea de Treball
Social i Serveis Socials de la UIB.

•

Montserrat Sánchez-Escribano, M Isabel. Professora del Departament de Dret Públic, àrea de Dret
Penal de la UIB.

•

Nadal Gómez, Irene. Professora del Departament de Dret Privat, àrea de Dret Processal de la UIB.
Secretària General de la UIB.

•

Torrens Espinosa, Gema. Professora del Departament de Psicologia, àrea de Psicologia Social de la
UIB.

•

Llull Riera, Catalina. Mediadora del Servei de Mediació Intrajudicial Civil de Mallorca. ICAIB.

•

Pazos Mora, Gloria. Mediadora del Servei de Mediació Intrajudicial Civil de Mallorca. ICAIB.

•

Luna Álvarez, Eduardo. Advocat Penalista a Luna Abogados

Dades específiques

Informació i matrícula

Direcció i Coordinació

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

Arrom Loscos, Rosa. Professora del Departament
de Dret Privat, àrea de Dret Processal de la UIB.
Montserrat Sánchez-Escribano, M Isabel.
Professora del Departament de Dret Públic, àrea
de Dret Penal de la UIB.

www.fueib.org/curs/restaurativa

Nombre de places:
Mínim de 10 i màxim de 30.

Idioma: L’idioma vehicular del curs serà el
castellà.

Durada: 16 ECTS (129 hores presencials)
Dates i horari: Del 22 de febrer al 30 d’abril de
2022, els dimarts i dijous de 16 a 20 hores i els
dissabtes de 10 a 14 hores.

Lloc de realització: Edifici Sa Riera, C/ de
Miquel dels Sants Oliver, 2 Palma

Terminis d’inscripció: Fins l’11 de febrer de
2022 o fins que se n’exhaureixin les places.

Preu i pagament: 950 euros.

Hi ha la possibilitat de pagar en dos terminis:
500€, en el moment de formalitzar la matrícula i
la resta al mes de març.
Únicament es tornarà l’import de la matrícula
en cas de no admissió de l’alumne/a o anul·lació
del curs. La direcció del curs es reserva el dret
d’anul·lar-lo en cas que no arribi al nombre mínim
d’alumnat perquè es pugui impartir.

MATRICULA’T JA!

Benvinguts a UIBTalent
La UIB està entre les cinc primeres universitats
d’Espanya en innovació i desenvolupament
tecnològic així com en qualitat de recerca i,
a més, podem presumir d’estar en el top ten
mundial en recerca en l’àmbit turístic, i estar
entre les vuit primeres universitats en qualitat i
innovació docent.
La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com
també la gestió de cursos adreçats a estudiants
i graduats universitaris, cursos de formació a la
carta per a empreses, cursets d’especialització,
seminaris, etc.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris
modulars i flexibles, per facilitar-hi
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb
les responsabilitats professionals o personals i
amb unes metodologies que apliquen la teoria a
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

A UIBTalent apostam per:
•

Una formació continuada,
d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

•

Les darreres innovacions i novetats dels
diferents àmbits de coneixement.

•

Estudis que combinen la formació
acadèmica i l’experiència laboral i
professional.

•

La possibilitat d’aprendre i aprofundir en
un dels múltiples camps que abasten els
nostres estudis.

•

Cursos que ens ajuden a especialitzarnos, amb vista a una propera inserció
professional o a millorar la nostra
pràctica professional actual.

Més de 1.700 cursos realitzats.
Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i
més de 20 països del món.
Al voltant de 900 docents i professionals
col·laboren amb nosaltres cada any.

Un Campus ple
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació
professional del DOIP
Assesorament gratuït
• CampusEsport Preus
especials a les nostres
instal·lacions esportives
• Club d’emprendedors de
la UIB Assessorament per a
emprenedors
• Biblioteca Accés a totes
les nostres biblioteques i
biblioteca digital
• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives
Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)
(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants
Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)
(+34) 971 25 96 96
uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

