
Mediació amb suports tecnològics. Continguts bàsics. 
D’allò presencial a allò virtual 

 

DURADA: 12h 

DATES: del 2 al 16 de desembre de 2020 

LLOC: modalitat online 

Les videoconferències en directe tindran lloc el 2 i 9 de desembre,  

de 17 a 19.30h i el 16 de desembre, de 17 a 19h. 

 

*Formació reconeguda pel Centre de Mediació Dret Privat de Catalunya a efectes  les 

hores de formació contínua en mediació. 

 

INTRODUCCIÓ 

La capacitació teòrica i pràctica de “Mediació amb suports tecnològics: 

continguts bàsics” és un recurs d’aprenentatge dissenyat per a facilitar a les 

persones mediadores els elements necessaris per a una adequada pràctica 

d’aquesta modalitat de resolució i gestió de conflictes. 

El procediment de mediació, quan es porta a terme a través dels mitjans 

tecnològics, requereix un disseny diferent, adequat i adaptat al context en què 

es desenvolupa. 

Aquest curs ha estat dissenyat per oferir a les persones formades en 

mecanismes de resolució de conflictes participatius (mediació, facilitació, 

conciliació, coordinació parental) una guia metodològica, teòrica i pràctica per 

al desenvolupament d’aquests processos de forma virtual o remota. 

 

FORMADORES 

Daniela Patricia Almirón, advocada, mediadora, i professora.  Máster en 

Mediació Gestió de Conflictes UCM. Formació en coordinació de parentalitat 

(UNED). Especialitat en Mediació Familiar Internacional. Mediadora on line  

Adriana Sylvia Abrameto, advocada, procuradora i mediadora. Màster en 

Famílies i Societat i Diploma d’Especialització de Postgrau vinculat a Gènere, 

Diversitat Familiar i Exclusions. Diplomada a la Universitat de Barcelona. 

Treballa de mediadora judicial en el Poder Judicial de la Província de Río Negro 

(Argentina). Professora de la Universidad Nacional de Río Negro. 



OBJECTIUS 

Adquirir eines teoricopràctiques inicials en l’abordatge del presencial físic al 

virtual, sincrònic i asincrònic. 

Objectius específics: 

• Reconèixer i reconèixer-se a l’espai virtual. Procés d’adaptació. 

• Conèixer alguns antecedents i orígens basics de la mediació i gestió de 

conflictes en línia. 

• Familiaritzar-se amb casos pràctics de diversa naturalesa i temes. 

• Identificar les diferències amb un procés presencial físic. 

• Incorporar llenguatge tecnològic. 

• Desenvolupar algunes habilitats específiques. 

• Explorar les pròpies fortaleses i limitacions que poden representar 

conduir com a persona mediadora un procés d’aquesta naturalesa. 

 

METODOLOGIA 

12 hores de curs entre hores asincròniques i sincròniques. Hores sincròniques 

distribuïdes en tres trobades al ZOOM. Aquestes trobades inclouen: activitats 

pràctiques; exposició de les docents, i intervenció i intercanvi amb els 

participants. Es donarà material de lectura, tasques i vídeos de classes per 

abordar de manera individual. 

 

CONTINGUTS 

1. Mediació per mitjans tecnològics. Mediació a distància / online / 

sincrònica / presencial. Antecedents a Argentina. Alternatives a possibles 

esquemes de mediació i comediació. Desafiaments disruptius a la labor 

mediadora. Reformulació de l’enquadrament inicial i pràctiques del 

presencial a allò virtual. 

2. Guia de procediment per a mediacions presencials amb suport en mitjans 

tecnològics. Contacte inicial i entrevista de premediació o sessió 

informativa. 

3. Les emocions i enfocament de gènere. Impacte en les relacions en els 

espais de negociació i a l’accés a les tecnologies. 

4. Vocabulari digital. 

 

 


