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Curs d’Especialització en Mediació aplicada 
al context social del Poble Gitano 
 
Aquest curs de mediació està adreçat a les persones que actuen i actuaran de 
mediadors familiars i comunitaris del poble gitano en els barris i ciutats del país.  
 
Es tracta d’una formació de 230 hores que reuneix e ls requisits que 
exigeix el Departament de Justícia, en concret pel Centre de Mediació en 
Dret Privat de Catalunya d’acord amb l’Ordre JUS/428/2012, de 18 de 
desembre, per poder actuar com a mediadors i mediadores en co nflictes 
familiars, comunitaris i civils.   
 
Per aquests motius, les persones que superin aquest curs podran accedir  
als registres de mediadors i mediadores familiars i  comunitaris del Centre 
de Mediació en Dret Privat del Departament de Justí cia de la Generalitat 
de Catalunya i operar com a mediadors i mediadores per a altres 
institucions públiques, ja que aquesta formació que darà homologada per 
aquest organisme.   
 
Des del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social de la Direcció 
general d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya impulsem una actuació per la millora 
de la formació dels mediadors i de les mediadores. Així, oferim un curs gratuït 
amb els coneixements exigits en les regulacions oficials en matèria de mediació 
amb la col·laboració de la Universitat de Girona. A més, pretenem 
complementar les habilitats ja adquirides pels professionals en actiu amb altres 
competències, que seran molt útils per millorar la pràctica professional.  
 
Objectius 
 

• Assolir coneixements teòrics i pràctics que permeti la intervenció en els 
conflictes, el seu abordatge i la seva gestió.  

 
• Conèixer les causes i les conseqüències del conflicte en el sistema 

social, així com el paper de les institucions, organitzacions, famílies i 
organismes que hi operen. 

 
• Capacitar-se per a la intervenció professional en els conflictes 

comunitaris, familiars i civils. 
 

• Tenir competències per detectar, gestionar i resoldre conflictes en l’espai 
comunitari, en les famílies, la xarxa de serveis públics, el treball en equip 
d’institucions i organitzacions i la coordinació de projectes i de bones 
pràctiques. 
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• Disposar de pautes i criteris per l’elaboració de projectes de mediació 
familiar i comunitària i de bones pràctiques per la gestió del conflicte i 
per a la seva avaluació. 

 
Metodologia 
 
Els coneixements s’abordaran des de les metodologies d’aprenentatge més 
clàssiques, a partir de la realització de 25 classes presencials, en les quals es 
combinarà elements teòrics bàsics però centrades en la realització de casos 
pràctics. 
 
Lloc de les sessions 
 
Les sessions del curs es duran a terme a la seu del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies al Passeig Taulat, 266-270. 
 
Nombre de sessions 
 
Es duran a terme 25 sessions, els dimecres per la tarda, de 16 a 20 hores, i 
algun divendres puntualment. 
 
Inici del curs 
 
14 de desembre de 2016 
 
Data de finalització del curs 
 
21 de juny de 2017 
 
Nombre de places 
 
El nombre màxim de places en el curs és de 20.  
 
Tindran prioritat per accedir a la formació els mediadors i mediadores vinculats 
al Pla integral i altres professionals contractats per implementar accions del 
mateix. En tercer lloc, es consideraran les sol·licituds de persones que estan 
duent a terme un procés formatiu.  
 
Inscripció 
 
El cost del curs l’assumeix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  
 
Les persones interessades han de fer la seva inscripció a través del següent 
formulari de la Fundació Universitat de Girona: 
 
http://fundacioudg.org/index.php?option=com_matricula&view=matricula&codiC
urs=10066  
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Si al clicar al damunt de l’enllaç no funciona, cop ieu-lo i engantxeu-lo 
directament en el navegador. 
 
A continuació enviar un breu currículum vitae en el que consti dades sobre la 
feina actual i l’experiència en processos de gestió de conflictes o com a 
mediador o mediadora, a la següent adreça de correu electrònic: 
secretaria.academica@fundacioudg.org  
 
És necessària la recepció del breu currículum vitae per finalitzar la inscripció al 
curs. 
 
 
Per més informació 
93 882 26 12 
 


