
 

 

 

 
Codi AF:                    172.01 

            Àmbit Sectorial:          Educació i formació 
Família Professional:  Serveis socioculturals i a la comunitat 
Àrea Professional:      Formació i educació 

Modalitat:                    Presencial 
Durada:                       30h 
Dates:    14/11/19 – 21/11/19 – 28/11/19 – 05/12/19 
Horari:                    De 9.30 a 14.00h i de 15.00 a 18.00h (el curs inclou dinar, també subvencionat) 

     
 

Presentació 

 

 

No n’hi ha prou, de pensar que el món sempre ha estat ple de conflictes i desitjar viure i conviure en pau. 
Podem actuar per aconseguir un planeta més humanitzat, començant pel nostre entorn més proper. 

 
La mediació és un procés estructurat de gestió de conflictes en què les persones enfrontades es reuneixen 
en presència del mediador/a i, mitjançant el diàleg, busquen sortides al problema conjuntament. 
 
Docents, alumnat, famílies i autoritats educatives constaten que els objectius d’ensenyament i 
aprenentatge no poden limitar-se als continguts merament acadèmics. Educar consisteix, bàsicament, en 
formar persones capaces de viure i conviure en les nostres societats plurals enriquint-se 
mútuament.  
 
La mediació contribueix a regular la convivència en el centre desenvolupant actituds i habilitats 
relacionals positives, prevenint la violència, intervenint constructivament davant els conflictes i propiciant 
la reparació responsable i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes.  

 

Destinataris 
 

Docents de totes les etapes educatives. 
 

Objectius 

 

 

 

• Promoure la creació de climes positius i la creació de grup 

• Gestionar les relacions de manera positiva 
• Afrontar i resoldre els conflictes que es produeixen en el dia a dia a l'aula. 
• Desenvolupar habilitats i destreses que permetin mediar en situacions conflictives amb la màxima 

eficàcia possible. 
 

Continguts 
 

 

1. Les tutories a l'escola i la creació de grup 
2. El sistema d'orientació escolar 
3. La gestió de les relacions i la resolució de conflictes 
 • Comprensió del conflicte 
 • Comunicació oberta 
 • Expressió d’emocions i sentiments 
 • Habilitats de pensament 
 • Participació activa 
 • Convivència pacífica 

• Activitats pràctiques per treballar amb els alumnes en la millora de la convivència i 
l’autogestió dels conflictes 

4. Les pràctiques restauratives i la mediació escolar 
• Tècniques 
• Programes de mediació escolar 

5. El sistema integral al centre educatiu 
 • Cohesió social i normes de convivència 

• Elaboració d’un Pla de prevenció de la violència escolar en l’àmbit de la prevenció de conflictes 
mitjançant un pla de gestió de la convivència al centre 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya  
Inscripció gratuïta, curs subvencionat  (AF 172.01)  

 
 
 

Resolució de conflictes i mediació escolar 

 
 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

Del 14 de novembre al 5 de desembre de 2019  



 
 
 
 

Formadora 

 
 

Mònica Albertí. Doctora en Educació. Experiència de més de vint anys en l’àmbit de la mediació i de 

la resolució positiva de conflictes en l’àmbit de l’escola.  

 

Lloc de realització 

A la seu de la FECC. Carrer dels Àngels, 18,  4t. 08001  Barcelona.   

Mapa del lloc 

Qui pot realitzar el curs i documentació requerida 
 

- Treballadors en actiu (excepte treballadors del sector públic) 
▪ Fotocòpia DNI/NIE 
▪ Telèfon de contacte 
▪ Fotocòpia de la nòmina (sencera) de dos mesos o un abans de l’inici del curs 
 

- Autònoms  
▪ Fotocòpia DNI/NIE 
▪ Telèfon de contacte 
▪ Fotocòpia d’un rebut d’Autònoms de dos mesos o un abans de l’inici del curs 

 
- En situació d’atur  

▪ Fotocòpia DNI/NIE 
▪ Telèfon de contacte 
▪  Fotocòpia del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) vigent 

en la data d’inici del curs 
 
Aquesta documentació l’haureu de lliurar abans de l’inici del curs, dins el plaç que se us indiqui una 

vegada hagueu  sol·licitat plaça a través de la web de la FECC. 
 

Inscripció 
 

- Les sol·licitud de plaça a aquesta acció formativa cal fer-la a través del formulari que trobareu a la 
web de la FECC en l’apartat de Formació. www.escolacristiana.org  Hi trobareu el nom del curs. 

 

- El període hàbil d’inscripció es clourà  quan ja no quedin places disponibles. 

- Cal evitar tota baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs, ja que difícilment podrà ser 
substituïda comportant, així, un important perjudici per al col·lectiu beneficiari d’aquestes accions. En 
cas de baixes no avisades es tindrà en compte de cara a futures sol·licituds de plaça a altres cursos. 

Preu 

- Aquesta acció formativa subvencionada per el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya  i 
per el Ministerio de Empleo y Seguridad Social és gratuïta per als participants. 

 
Prova final i certificació 

 
 
 

Cal fer una prova final del curs, que donarà dret o no al certificat d’aprofitament per part del participant. 

 
- Si el participant assisteix al 75% del curs i supera la prova final: Certificat d’Aprofitament 
- Si el participant assisteix al 75% del curs i no supera la prova final: Certificat d’Assistència 
- Si el participant no assisteix al 75% del curs: no té certificat 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

escolacristiana.org 
Carrer dels àngels 18, 3r. 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org |  93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20 

 

http://blogs.escolacristiana.org/formacio 
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta. 
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació.  Si no  ho esteu caldrà que tramiteu l’alta 
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”. 

 

http://www.bit.ly/1UnS6Lj
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