Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA
Acreditada per la Generalitat de Catalunya en virtut del Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del
22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat

TALLER: Pràctiques de la Sessió Informativa
Amb les expertes:
FRANCESCA FERRARI. Mediadora: Màster en Gestió i Resolució de Conflictes. Mediació i Negociació.
Especialització en mediació familiar, dret civil no familiar, mediació en habitatge, conflictes en empresa i
mediació comunitària. Pedagoga, Educadora Social habilitada. Experiència en mediació des de 1995.
Responsable del disseny i implementació de serveis de mediació. Membre del comitè Assessor del Centre de
Mediació de Dret Privat de Catalunya. Tresorera Junta ACDMA. Vicepresidenta CEESC
ELISABET BARNADAS. Mediadora, Advocada especialitzada en dret immobiliari, successions i família, fiscal,
empresa familiar, processal. Administradora de finques. Màster en Mediació (ICAB), Formada en arbitratge
(ESADE). Mediadora registrada del Centre de Mediació del Col·legi d’Advocats de Barcelona (CEMICAB), en
el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (CMDPC), Membre del ACDMA, Responsable del Centre
de Mediació del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya (CEMCAF), Mediadora de la
Cambra de Comerç de Barcelona, sòcia fundadora del despatx EXITMEDIACIO SCP. Col·labora puntualment
en articles en revista sectorial i com ponent de tallers i jornades de mediació i resolució de conflictes, en
formació per a mediadors.

Introducció: Des de l’Associació de Professionals de la Mediació, ACDMA, veiem molt necessària treballar la
pràctica continua en mediació. Per aquest motiu us oferim un taller pràctic sobre com elaborar i portar a terme una
sessió informativa. La sessió informativa es molt important perquè les parts han de entendre perfectament que inicien
una via diferent, legalment establerta, i que si aconsegueixen arribar a un acord, aquest te reconeixement efectiu.

Dia: 1 d’abril de 2019 Horari: 18,00 a 20,00 hores
Lloc: Seu de l’ACDMA Rocafort 242, bis BARCELONA (Edifici CIEMEN)

Web ACDMA

Objectius:
 Millorar les capacitats de gestió d’una primera trobada amb les parts per afavorir la seva mirada vers un
procés de mediació
 Augmentar les competències bàsiques per treballar com a mediadora (persona o mediador/mediadora?)
 Aplicar els coneixements teòrics a una sessió informativa
 Adquirir habilitats per treballar l’aliança mediadora, des de la primera trobada amb les parts,
 Aprendre de altres professionals de la mediació
 Practicar l’escolta i l’efectivitat de la comunicació,
 Autoavaluació de les pròpies capacitats, valoració externa de les capacitacions individuals.
 Generar espais de reflexió participativa.
Metodologia:
Programa
Adreçat a:
Taller pràctic i vivencial.
Acreditació del assistents
Mediadors i Mediadores.
Es treballarà en petits grups, compartint les Introducció teòrica
Les 2 hores d’aquest taller són
diferents tècniques aplicables i després de la Practica individual i grupal
reconegudes com a hores de
posada en comú, s’analitzarà l’actuació i Anàlisi de l’activitat
formació continuada per part del
l’experiència viscuda.
Conclusions
CMDPC.
TARIFES d’INSCRIPCIÓ:
Associats i associades ACDMA ... 15 € Simpatitzants (membres xarxa social) ... 25 €
Altres ...... 35 €
Aquesta activitat és preferent per als membres de l'associació. És lliurarà certificat de participació i aprofitament de
2 HORES, i serà vàlid com a formació continuada de les persones mediadores homologades del CMDPC. El
taller computa per a acreditar una part de pràctica per a qui vulgui associar-se a Acdma.
Si no s’assoleix un mínim de 10 participants abans de l’15 de MARÇ de 2019 ACDMA es reserva el dret de
suspendre el taller i les inscripcions abonades abans d’aquesta data seran retornades.
Es imprescindible que feu la vostre inscripció a www.ja.cat/INFORMATIVA
i l’ingrés de la matrícula al compte bancari ACDMA IBAN ES48 2100 3206 6122 0045 4957
Si us plau poseu “Nom i Cognoms” i ens feu arribar una còpia a info@acdma.org
Gràcies per la vostra confiança!
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