Màster Universitari en Mediació Familiar i en els
Àmbits del Dret Privat
Resum del contingut dels mòduls del màster

M1. Aspectes generals de la mediació
ECTS: 15
Idioma/es:
Org. Temporal

Caràcter Obligatori
Català
Semestral
Semestre
1r semestre
L'objectiu del mòdul 1 és conèixer els fonaments generals de la mediació i els
conceptes fonamentals de la mediació familiar i del dret privat. Així mateix, es
pretenen establir les diferències conceptuals entre mediació, negociació i
arbitratge i presentar diferents escoles o models de mediació. També es treballarà
el concepte de conflicte, així com les tècniques de gestió i la seva resolució.
Es treballaran els següents blocs de continguts:

Descripció

•

El conflicte, tipologies i nivells.

•

Anàlisi del conflicte i formes de gestió.

•

Gestió i resolució de conflictes.

•

La mediació, principis, disseny del procés i pràctica de la mediació.

•

Escoles i models de mediació.

•

Diferències entre conciliació, mediació i arbitratge

M2. El perfil de la persona mediadora
ECTS: 10
Idioma/es:
Org. Temporal

Descripció

Caràcter Obligatori
Català
Semestral
Semestre
1er Semestre
L'objectiu del mòdul 2 és adquirir competències i les bases psicosocials necessàries
per intervenir en una mediació, tenint en compte els requeriments del context i el
marc jurídic i administratiu vinculat a l'acte de la mediació. Així mateix, també té
com a objectiu conèixer el rol de la persona mediadora i el codi deontològic i aplicar
tècniques i estratègies (de comunicació, negociació i mediació) per saber gestionar
i desenvolupar una mediació eficaç i efectiva.
Es treballaran els següents blocs de continguts:
•

Perfil de la persona mediadora. Tècniques, habilitats i competències
necessàries per desenvolupar una mediació efectiva.

•

La Comunicació. Tipus de comunicació (verbal, gestual, gràfica etc.), els
elements que faciliten i dificulten la comunicació, el procés de comunicació,
les fases i les tècniques i les habilitats per a la comunicació.

•

La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu.

M3. La mediació familiar
ECTS:

10

Idioma/es:
Org. Temporal

Caràcter

Obligatori

Català
Anual
Semestre
1er i 2on Semestre
L'objectiu del mòdul 3 és conèixer els diferents contextos de mediació (àmbit
familiar), les seves regulacions jurídiques i les actuacions específiques que es
requereixen, així com analitzar les situacions de desigualtat en les relacions
familiars i de convivència. Així mateix, també es pretén adquirir competències per
saber dur a terme i desenvolupar un procés de mediació aplicat a l’àmbit de la
mediació familiar.
Es treballaran els següents blocs de continguts:

Descripció

•

La mediació com a procés d’intervenció i gestió de conflictes en el context
de la família. Conjugació d’aspectes legals, psicològics i socials.

•

Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar.

•

Tipologia de conflictes que es poden generar a l'entorn familiar: trencament
vincle matrimonial o relació de parella, conflictes generacionals, conflictes
entre germans, a la relació avis/pares/néts, a l'adopció i acollida, disputes
patrimonials, conflicte a l'àmbit de les successions, etc.

•

Metodologia de la mediació familiar. Etapes i preparació del procés de
mediació familiar.

•

Nocions bàsiques sobre la regulació jurídica relacionada amb la mediació
familiar: continguts jurídics bàsics i efectes jurídics de la mediació familiar

M4. La mediació en els àmbits del dret privat
ECTS: 10
Idioma/es:
Org. Temporal

Caràcter

Obligatori

Català
Semestral
Semestre
2on Semestre
L'objectiu del mòdul 4 és conèixer els diferents contextos de mediació (àmbit del
dret privat), les seves regulacions jurídiques i les actuacions específiques que es
requereixen en els diferents àmbits del dret privat per evitar l'inici d'un litigi judicial
o afavorir la transacció. . Així mateix, també es pretén adquirir competències per
saber dur a terme i desenvolupar un procés de mediació aplicat als àmbits del dret
privat.
Es treballaran els següents blocs de continguts:

Descripció

•

La mediació com a procés d’intervenció i gestió de conflictes en el context
de la convivència ciutadana, les comunitats, organitzacions, empreses
familiars i altres àmbits del dret privat. Aspectes específics.

•

La tipologia dels conflictes en els àmbits del dret privat.

•

Metodologia, etapes i preparació del procés de mediació aplicat als àmbits
del dret privat

•

Nocions sobre la regulació jurídica bàsica relacionades amb la mediació en
els àmbits del dret privat: continguts jurídics bàsics, efectes jurídics de la
mediació i mediació mercantil.

M5. Pràctiques externes
ECTS: 9
Idioma/es:
Org. Temporal

Descripció

Caràcter Obligatori
Català i castellà
Semestral
Semestre
2on Semestre
L'objectiu del mòdul 5 és realitzar una observació i petita intervenció mediadora en
un context concret que posi en joc totes les competències i continguts desenvolupats
al llarg dels diferents mòduls del màster. Aquestes pràctiques han de promoure
processos d'observació, reflexió, innovació i generació d'idees en mediació
mitjançant el disseny, l'aplicació i l'avaluació d'una intervenció en l'àmbit de la
mediació.
Es treballaran els següents blocs de continguts:
• Observació de l’acció mediadora i dels professionals
• Disseny, aplicació i avaluació d’una acció de mediació

M6. Treball de Fi de Màster
ECTS: 6
Idioma/es:
Org. Temporal

Descripció

Caràcter

Obligatori

Català i castellà
Semestral
Semestre
2on Semestre
L'objectiu del mòdul 6 és desenvolupar un projecte de recerca i/o innovació sobre
mediació en un context concret que posi en joc totes les competències i continguts
desenvolupats al llarg dels diferents mòduls del màster. Aquest projecte ha de
promoure processos de reflexió, innovació i generació d’idees en mediació
mitjançant el desenvolupament i elaboració duna tasca investigadora.
Es treballaran els següents blocs de continguts:
• Perspectives i metodologies de recerca en mediació
• Procediment per a la recollida d’informació i anàlisi de dades
• La redacció i la divulgació de l'informe de recerca

