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CURS MEDIACIÓ 2020-2021 
ITINERARIS DEL CURS 

 
 

1. Part general + Part M. familiar + Part M. civil  (230 hores) 
2. Part general + Part Mediació familiar  (170 hores) 
3. Part general + Part Mediació civil (170 hores) 
4. Part general (110 hores) 
5. Part Mediació familiar  (60 hores) 
6. Part Mediació civil (curs d’adaptació) (60 hores) 

 

 

Inauguració i benvinguda: Divendres, 6 de novembre a les 16:00h (VC). 
 
-President de la Comissió de Formació del CICAC: Excm. Sr. Rogeli Montoliu Casals 
-Presidenta de la Comissió de Mediació del CICAC: Excma. Sra. Marta Martínez Gellida 
-Director del curs de Mediació del CICAC: Sr. Antoni Vidal Teixidó. 

 
BLOC GENERAL: 110 hores (80 hores lectives + 30 hores 
pràctiques) 
 
Mòdul 1: El conflicte, tipologies i nivells. Anàlisi del conflicte i les formes de gestió 
Durada: 10 hores 
 
SETMANA DEL 13/11 AL 19/11 

a) El conflicte: 
5 hores (4 hores lectives + 1 hores de pràctica) – Antoni Giner 
- Definició 
- Posicions, interessos i necessitats 
- Tècniques d’anàlisi i abordatge del conflicte 
- Aspectes positius i negatius del conflicte 

 
b) Formes de gestió: 

5 hores (4 hores lectives + 1 hores de pràctica)  – Antoni Giner 
- Tractament i gestió del conflicte 
- Formes d’actuar segons els perfils psicològics i reaccions davant del conflicte 

 
Mòdul 2: Gestió i resolució de conflictes. La mediació, principis, disseny del procés i pràctica 
de la mediació 
Durada: 45 hores 
 
SETMANA DEL 20/11 AL 26/11 

a) Diferències entre mediació, conciliació, arbitratge i procés judicial 
 5 hores (3 hores lectives + 2 hores de pràctica)  – Arturo Almansa 
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b) La mediació: 
5 hores  (3 hores lectives + 2 hores de pràctica)  – Arturo Almansa 
- Canvi de paradigma. Cultura de la convivència 
- Principis, procés i pràctica. 

SETMANA DEL 27/11 AL 03/12 
c) Escoles o models de mediació: Classificació d’interessos i necessitats: 

15 hores – Maria Munné 
- Model Harvard: Els set elements, etapes del procés, els acords i el seu seguiment  

5 hores (3 hores lectives + 2 hores de pràctica) 
- Model Transformatiu: elements i processos, la transformació 

5 hores (3 hores lectives + 2 hores pràctica) 
- Model circular narratiu: Teoria sistèmica, processos i elements 

5 hores (3 hores lectives + 2 hores pràctica) 
SETMANA DEL 04/12 AL 10/12 

d) Mediació online  
10 hores lectives  – Alícia Sánchez i Milagros Poal-Manresa 

SETMANA DEL 12/12 AL 17/12 
e) Mediació exprés 

10 hores lectives  – Ramón Tena 
 
Mòdul 3: Perfil de la persona mediadora. Tècniques, habilitats i competències 
Durada: 45 hores 
 
SETMANA DEL 08/01/21 AL 14/01/21 

a) La persona mediadora: 
10 hores (8 hores lectives + 2 hores de pràctica) – Antoni Vidal 

- Perfil de la persona mediadora  
- Drets i deures de la persona mediadora 
- Altres aspectes: honoraris, registre persones mediadores, assegurança obligatòria, 

màrqueting i publicitat 
- Relacions entre l’advocacia i la mediació: complicitat o competència? 

SETMANA DEL 15/01/21 AL 21/01/21 
b) Tècniques: 

10 hores (6 hores lectives + 4 hores de pràctica) – Mercè Alaball 
- La negociació 
- La facilitació 
- La legitimació 
- L’empoderament 
- Guanyar la confiança 
- Control de situacions complexes 
- L’avaluació, la redacció, la síntesi o sinopsi 

SETMANA DEL 22/01/21 AL 28/01/21 
c) Competències: 

10 hores (6 hores lectives + 4 hores de pràctica) – David Espinós 
- La comunicació: tipus de comunicació, l’escolta activa, els silencis 
- La comprensió dels problemes 
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SETMANA DEL 29/01/21 AL 04/02/21 

d) Habilitats: 
10 hores (6 hores lectives + 4 hores de pràctica) – Jordi Casajoana i Blanca Barredo 

- La disciplina 
- La paciència 
- L’assertivitat 
- L’empatia 
- La flexibilitat 
- L’equitat 
- L’observació 
- La creativitat 

SETMANA DEL 05/02/21 AL 11/02/21 
e) El lideratge de la persona mediadora:  

5 hores (4 hores lectives + 1 hora de pràctica)  – Mercè Alaball 
 

Mòdul 4: La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu 
Durada: 5 Hores  
 

a) Regulació Jurídica: 5 hores lectives – Elena Lauroba 
- La Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat. El Centre de 

Mediació de Dret Privat de Catalunya. Reglament que desenvolupa la Llei 
- Les directives europees. Recomanacions del Consell d’Europa 
- La nova Llei 9/2020 de 31 de juliol de modificació del Llibre Segon del Codi Civil de 

Catalunya i de la Llei 15/2009 de mediació 
- La Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils 
- Conseqüències de la mediació i repercussions jurídiques, econòmiques i fiscals 
- Validesa dels acords en mediació 

 
TALLER PRESENCIAL: 
Durada: 5 Hores  
 
13/02/21 
 
Role-Play:  5 hores pràctica – Antoni Vidal i Carles García Roqueta 
Data i horari: Dissabte,  de 13 de febrer de 2021, de 9h a 14h 
Format: 1 sessió presencial 
Tipus: Activitat avaluativa 

 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

 

 
BLOC FAMILIAR: 60 HORES (30 hores lectives + 30 hores 
pràctiques) 
 
Mòdul 1: La mediació en el context de família, conjugació d’aspectes legals, psicològics i 
socials 
Durada: 10 hores 
 
SETMANA DEL 19/02/21 AL 25/02/21 
10 hores: (5 hores lectives + 5 hores de pràctica) – Ansel Guillamat 
 

a) Aspectes bàsics: 
- El rol de la persona mediadora en aquest àmbit d’especialització 
- La relació de la persona mediadora i l’advocat/da. El rol de l’advocat/da de les parts 
dins d’aquest àmbit 

b) L’entorn, la tipologia de conflictes i els perfils de les persones participants 
c) Tècniques, estratègies i metodologies de la mediació familiar 
d) Què és la Justícia restaurativa? 
e) La figura del coordinador parental. 
f) Limitacions de la mediació familiar: temes que no són mediables. 

 
Mòdul 2: Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar 
Durada: 30 hores 
 
SETMANA DEL 26/02/21 AL 04/03/21 
 

a) Conflicte i ruptura de la vida familiar: efectes psicològics i educatius del conflicte entre 
els diferents membres 
4 hores (2 hores lectives + 2 hores de pràctica)  – Rafael Llinàs 
 

b) La separació com a model de conflicte intrafamiliar: repercussions psicològiques, 
socials i educatives 
4 hores (2 hores lectives + 2 hores de pràctica)  – Rafael Llinàs 

 
SETMANA DEL 05/03/21 AL 11/03/21 
 

c) Conflictes entre germans/es i conflictes generacionals 
4 hores (2 hores lectives + 2 hores de pràctica)  – Judith Gimeno 
 

d) Implicació dels menors d’edat 
4 hores (2 hores lectives + 2 hores de pràctica)  – Judith Gimeno 
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SETMANA DEL 12/03/21 AL 18/03/21 
 

e) Discapacitats i situacions de dependència (tercera edat) 
4 hores (2 hores lectives + 2 hores de pràctica)  – Elisabet Barnadas 
 

f) Conflictes familiars en entorns interculturals 
4 hores (2 hores lectives + 2 hores de pràctica)  – Elisabet Barnadas 
 

SETMANA DEL 19/03/21 AL 25/03/21 
 

g) Problemes d’addiccions 
3 hores (1’5 hores lectives + 1’5 hores de pràctica)  – Nuria Solé 
 

h) Violència domèstica  
3 hores (1’5 hores lectives + 1’5 hores de pràctica)  – Nuria Solé 

 
 
Mòdul 3: Metodologia de la mediació familiar. Etapes en el procés de mediació 
Durada: 10 hores 
 
SETMANA DEL 09/04/21 AL 15/04/21 
10 hores  (5 hores lectives + 5 hores de pràctica) – Anna Vall 
 

a) Preparació del procés: identificació del problema, informació a les parts i acceptació de 
la mediació. Determinació de la percepció del conflicte per cada part 

b) Clarificació d’interessos i necessitats en la mediació familiar 
c) Opcions i localització de punts clau i d’interessos comuns. Negociació i establiment 

d’acords 
 

Mòdul 4: Nocions bàsiques sobre la regulació jurídica relacionada amb la mediació familiar 
Durada: 5 hores 
 
SETMANA DEL 16/04/21 AL 22/04/21 
5 hores (2’5 hores lectives + 2’5 hores de pràctica)  – Anna Valera 
 

a) Contingut jurídic bàsic 
b) Diferències, avantatges i desavantatges entre el conveni regulador i els acords de 

mediació: el seu contingut i els seus efectes jurídics. 
c) Mediacions no-judicials: acta Inicial i acta final. Contingut dels acords i els seus efectes 

jurídics 
d) Mediacions intrajudicials: Acta Inicial, acta final. Contingut dels acords i els seus 

efectes jurídics 
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TALLER PRESENCIAL: 
Durada: 5 Hores  
 
24/04/21 
 
Role-Play:  5 hores pràctica – Antoni Vidal i Carles García Roqueta 
Data i horari: Dissabte,  24 d’abril de 2021, de 9h a 14h 
Format: 1 sessió presencial 
Tipus: Activitat avaluativa 
 
 

 
BLOC DRET PRIVAT: 60 HORES (30 hores lectives + 30 hores de 
pràctiques) 

 
Mòdul 1: La mediació en el context de les comunitats, organitzacions i altres àmbits del dret 
privat. Aspectes específics 
Durada: 3 hores 
 
SETMANA DEL 30/04/21 AL 06/05/21 
3 hores (2 hores lectives + 1 hora de pràctica)  – Mercè Alaball 
 

a) Aspectes Bàsics: 
- Perfils de la persona mediadora segons els àmbits d’aplicació d’aquesta matèria 
- La relació de la persona mediadora i l’advocat/da. El rol de l’advocat/da de les parts 
dins d’aquest àmbit 

b) L’entorn, la tipologia de conflictes i els perfils de les persones participants 
 

c) Etapes i preparació del procés de les mediacions en Dret privat 
d) Motius per no iniciar o per suspendre el procés de mediació 

 
Mòdul 2: La tipología de conflictes a l’àmbit del dret privat 
Durada: 27 hores  
 

a) La mediació en temes d’arrendaments urbans i en propietat horitzontal 
3 hores (2 hores lectives + 1 hora de pràctica)  – Blanca Barredo i/o Jordi Casajoana 
 

b) La mediació hipotecària i concursal 
3 hores (2 hores lectives + 1 hora de pràctica)  – Manel Asta 
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SETMANA DEL 07/05/21 AL 13/05/21 

 
c) Àmbit de la convivència ciutadana. Interculturalitat 

3 hores (2 hores lectives + 1 hora de pràctica)  – Rafael Llinàs 
 

d) Conflictes dins i entre organitzacions 
3 hores (2 hores lectives + 1 hora de pràctica)  – Mercè Alaball 
 

e) Mediació en matèria de consum 
3 hores (2 hores lectives + 1 hora de pràctica)  – Carles García Roqueta 
 

SETMANA DEL 14/05/21 AL 20/05/21 
 

f) Procés de mediació en l’empresa familiar 
3 hores (2 hores lectives + 1 hora de pràctica)  – Manel Canyameres 
 

g) Successions 
3 hores (2 hores lectives + 1 hora de pràctica)  – Manel Canyameres 

 
h) Sanitària 

3 hores (2 hores lectives + 1 hora de pràctica)  – Carles García Roqueta 
 

SETMANA DEL 21/05/21 AL 27/05/21 
 

i) Esportiva 
3 hores (2 hores lectives + 1 hora de pràctica)  – Maria Teixidor 
 

 
Mòdul 3: Metodologia del procés de mediació a l’àmbit del dret privat 
Durada: 4 hores  
 
4 hores lectives – Juan Antonio Ruiz 
 

a) La mediació com a procés d’intervenció i gestió de conflictes relacionals en 
organitzacions, i en d’altres àmbits del Dret privat 

b) Tècniques d’anàlisi i abordatge del conflicte: posicions, interessos i recerca de 
solucions 

c) Diferents conflictes de caràcter privat en els quals es pot evitar un litigi davant dels 
jutjats o es pot afavorir la transacció 

d) Punts claus dels conflictes segons els diferents àmbits 
e) Negociació i establiment d’acords 
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Mòdul 4: Altres àmbits de la mediació 
Durada: 6 hores lectives 
 
SETMANA DEL 28/05/21 AL 03/06/21 
 

a) Mediació en comerç.  
2 hores lectives– Juan Antonio Ruiz 

 
b) Aspectes bàsics de la mediació en l’àmbit administratiu 

2 hores lectives – Montserrat Raga 
 

c) Introducció a la mediació penal 
 2 hores lectives – Carme Guil 
 

 
ACTIVITATS FINAL DE CURS:   

 
a) TALLER: 
Durada activitat: 10 Hores  
 

DEL 04/05/21 AL 05/06/21 
 

- Preparació Concurs “La millor pràctica MEDIADORA en Role-Play”: 
 5 hores pràctica 
Format: Treball equip VIRTUAL per preparar el Concurs. 

 
- Concurs “La millor pràctica MEDIADORA en Role-Play”:  

 5 hores pràctica – Mercè Alaball i Carles García Roqueta 
Data i horari: Dissabte,  05 de juny de 2021, de 9h a 14h 
Format: Presencial 
Tipus: Activitat Avaluativa 

 
b) TREBALL FI DE CURS: 

Durada: 10 Hores  
 
DEL 07/06/21 AL 18/06/21 
 

 Tutor: Antoni Vidal 
Format: Treball individual de preparació (10 hores) + presentació per 
VIDEOCONFERÈNCIA (15 minuts per cada alumne/a) + avaluació del Director del curs 
per VIDEOCONFERÈNCIA (0’5 hora). 
Tipus: Activitat avaluativa  
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PONENTS DADES PROFESSIONALS 
Alícia Sánchez Advocada i Mediadora 

Anna Valera Advocada i Mediadora 

Anna Vall Llicenciada en Dret i Mediadora 

Ansel Guillamat Psicòloga i Mediadora 

Antoni Giner Psicòleg i Mediador 

Antoni Vidal Advocat i Mediador 

Arturo Almansa Advocat i Mediador 

Blanca Barredo Advocada i Mediadora 

Carles Garcia Roqueta Advocat i Mediador 

Carme Guil Magistrada 

David Espinós Consultor en comunicació i facilitador 

Elena Lauroba Professora Dret Civil UB 

Elisabet Barnadas Advocada i Mediadora 

Jordi Casajoana Advocat i Mediador 

Juan Antonio Ruiz Advocat i Mediador 

Judith Gimeno Psicòloga Forense i Mediadora 

Manel Asta Advocat i Mediador 

Manel Canyameres Advocat i Mediador 

Maria Munné Pedagoga i Mediadora 

Maria Teixidor Advocada i Mediadora 

Mercè Alaball Mediadora 

Milagros Poal Advocada i Mediadora 

Montserrat Raga Magistrada 

Núria Solé Advocada i Mediadora 

Rafa Llinàs Psicòleg i Mediador 

Ramón Tena Politòleg i Mediador 

 
 
 
 

METODOLOGIA:   

- Classes online: campus virtual obert els 365 dies l’any, les 24 hores del dia 
- Tutor personal: a la teva disposició per e-mail, per aconsellar-te i guiar-te 
- Formació interactiva: podràs compartir dubtes i inquietuds amb el professorat i 

l’alumnat mitjançant el xat. 
- Avaluació continuada: realitzaràs treballs, exercicis i activitats durant tot el curs, 

amb els que aprendràs i podràs demostrar els coneixements i competències 
adquirides 

- Durant el transcurs del curs es celebraran TRES sessions presencials en les quals es 
realitzarà l’activitat de Role-play. 
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ACTIVITATS FORMATIVES: 

- Classe en directe i/o diferit per videoconferència 
- Treball individual de l’estudiant (lectura de documentació i de la bibliografia 

proposada, visionat de vídeos, realització d’activitats, preparació d’activitats 
avaluatives, etc.) 

- Participació en el role-play presencials a la seu del CICAC (Barcelona). 
- Treballs en grup d’estudiants 
- Participació en xat 

 

 
METODOLOGIA DOCENT: 

- Exposició del professorat, amb el suport de mitjans informàtics, audiovisuals, 
mitjançant els quals es desenvoluparan els conceptes principals de la matèria.  

- Role-play virtuals i presencials. 
- Preparació, visionat , i/o anàlisi de gravacions 
- Resolució de casos pràctics plantejats pel professorat de forma individual o en 

grup 
- Exposició i discussió en el xat, sota la moderació de la persona docent, de temes 

relacionats amb el contingut de la matèria, així com de casos pràctics 
- Lectura crítica de texts recomanats pel professorat (articles de premsa, informes, 

manuals, etc.), bé per la seva posterior discussió per videoconferència o bé per 
ampliar i consolidar els coneixements adquirits sobre la matèria 

 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 

- Activitats pràctiques: 10% 
- Treballs realitzats de forma individual i/o en grup: 20% 
- Concurs Role-play: 40% 
- Treball fi de curs: 30% 

 
*Per tal de fer mitja, s’haurà de superar amb un 5 cadascuna de les activitats d’avaluació 
continuada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 
 

 
DURADA 

 
Del 6 de novembre de 2020 al 18 de juny de 2021. 

 
MODALITAT 

• On-line: Plataforma Formativa 
 

• Videoconferència:  
 

- Amb l’objectiu de confirmar les assistències, és OBLIGATORI que 
us connecteu a les sessions en directe (amb càmera i micròfon).  

- En cas que en alguna sessió no pugueu connectar-vos hi haurà la 
possibilitat de visualitzar-la en diferit, prèvia justificació, 
mitjançant correu electrònic adreçat a formacio@cicac.cat. 

- Per defecte, si utilitzeu una tauleta, smartphone o ordinador 
portàtil               hauríeu de tenir incorporat tant la càmera com el 
micròfon. En cas d’utilitzar un ordinador de taula s’hauria de 
connectar una càmera i un micròfon extern. 

- Us informem que la totalitat de les sessions per videoconferència 
seran enregistrades amb l’únic propòsit d’oferir-les posterior en 
diferit per aquells /es alumnes que no hagin pogut visionar la 
sessió en directe. Les imatges són d’ús exclusiu i privat. 

- És requisit que, durant la sessió formativa, l’alumnat tingui 
activada la seva càmera. 
 

Pel que fa a les videoconferències, des de l’organització s’informarà a 

l’alumnat, amb una antelació mínima de 15 dies, abans de l’inici de la 

retransmissió. 

Més informació d’interès: 

- Les connexions poden ser en DIRECTE i/o en DIFERIT. Les sessions 
en Directe estan pensades per potenciar la intervenció de 
l’alumnat i avaluar les seves habilitats i aprenentatge. Per contra, 
les sessions en Diferit són menys participatives. 

- En principi, els dies estipulats per a la realització de les 
videoconferències són els divendres per la tarda i els dissabtes pel 
matí, tot i que si són en DIRECTE, hauran de ser preferiblement els 
divendres per la tarda, entre les 15:00 i les 20:00h, a fi d’afavorir la 
conciliació personal i familiar del professorat i l’alumnat, amb la 
qual el CICAC està compromès.  

- En cas que algún/a ponent desitgi programar alguna sessió fora 
d’aquests dos dies, haurà de comunicar-ho amb una antelació 
mínima de 15 dies. 

 
 
 

mailto:formacio@cicac.cat
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Posem a la vostra disposició un manual d’instruccions per accedir a la 
videoconferència. Podeu accedir-hi clicant aquest enllaç:  Manual VC 
 

• Presencial a la seu del Consell de l’Advocacia Catalana del Carrer 
Roger de Llúria, núm. 113 (2a planta) de Barcelona. 

 
En principi hi ha 3 úniques sessions programades en format 
presencial durant tot el curs, concretament, estan planificades a la 
finalització de cadascú dels 3 blocs. En el programa formatiu 
podeu trobar  les dates i horaris de la seva celebració.  
L’assistència a aquestes 3 sessions és OBLIGATÒRIA.  

 

 
IDIOMA 

 
Les classes s’impartiran  en català i en castellà, a elecció del professorat. 

 
 
 
HOMOLOGACIÓ  DEL 
CURS 

 
 
 
Aquest curs està HOMOLOGAT, d’acord amb el Decret 135/2012, de 23 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, 

de mediació en l’àmbit del dret privat. 

 

 
NÚM. PLACES 

 
El número mínim de places per a la realització d’aquest curs serà de 10.   
 

 
PUBLICITAT CURS 
 

 
https://www.cicac.cat/2020/09/curs-mediacio-dret-civil-privat-mediacio-
familiar/ 
 

 
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

 

 
Persones amb titulació oficial universitària. 

 
OBJECTIU 

 
Formar professionals en els coneixements tant teòrics com pràctics, 
mitjançant tècniques i habilitats necessàries per poder exercir de mediador 
civil i familiar. 
 

 
 
REQUISITS 

 
Per poder inscriure’s en l’itinerari de la part de mediació civil (curs 
d’adaptació), cal haver cursat amb anterioritat la part general. 
Per poder inscriure’s només en l’itinerari de la part general, cal haver cursat 
amb anterioritat la part de mediació civil o la part de mediació familiar.  

https://www.cicac.cat/?p=9537
https://www.cicac.cat/2020/09/curs-mediacio-dret-civil-privat-mediacio-familiar/
https://www.cicac.cat/2020/09/curs-mediacio-dret-civil-privat-mediacio-familiar/
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PREUS 

 
Itinerari 1. Curs de Mediació complet (general + familiar + civil) ........ 1.850 € 
Itinerari 2. Curs de Mediació familiar (general + familiar) ................... 1.350 € 
Itinerari 3. Curs de Mediació civil (general + civil) ............................... 1.350 € 
Itinerari 4. Curs de Mediació general (només part general) ...................950 € 
Itinerari 5. Curs de Mediació familiar ......................................................650 € 
Itinerari 6. Curs de Mediació civil.............................................................650 € 
 

 
PREINSCRIPCIÓ 

 
Període de preinscripció: del 14 de setembre al 27 d’octubre de 2020. 
Import de la preinscripció: 150 € 
Per poder inscriure’s al Curs de Mediació 2020-2021, cal formalitzar la 
preinscripció enviant la Butlleta de preinscripció que trobareu a 
www.cicac.cat Cal emplenar-la degudament i enviar-la per e-mail a 
formacio@cicac.cat , juntament amb el justificant bancari del pagament de la 
preinscripció.  
 
El pagament s’ha de realitzar al següent compte corrent: IBAN: ES45 3183 
0803 1620 0118 7927, amb el concepte “PREINSCRIPCIÓ MEDIACIÓ + nom i 
cognoms de la persona inscrita. 
 
Una persona es considerarà preinscrita en el moment en què el CICAC hagi 
rebut per e-mail (formacio@cicac.cat) la butlleta de preinscripció degudament 
emplenada, acompanyada del justificant bancari de pagament.      
         

 
DADES D’INTERÈS 

 
- Una vegada iniciat el curs, no es retornarà sota cap concepte 

l’import abonat en concepte de preinscripció ni de matrícula.  
- El CICAC es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte del 

programa formatiu (calendari, contingut, metodologia, docent, 
etc.), i/o de suspendre l’acció formativa. En cas que es suspengui 
l’acció formativa, es retornarà l’import proporcional. 

- Reservat el dret d’admissió. 
 

 
MATRÍCULA 

 
Període de matrícula: del 5 d’octubre al 6 de novembre de 2020. 
Forma de pagament de la matrícula: 
 

1) 50% de l’import total de l’itinerari escollit, en el moment de 
formalitzar la matrícula (a partir del 05/10/20).  

 
En el supòsit que s’hagi formalitzat la preinscripció, cal deduir de l’import de la 
matrícula els 150€ que s’hagin abonat en concepte de preinscripció.  
 

2) El 50% restant, abans de l’1 de febrer de 2021. 
 

mailto:formacio@cicac.cat
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Ambdós pagaments s’han de realitzar al compte corrent IBAN: ES45 3183 
0803 1620 0118 7927, amb el concepte “MEDIACIÓ”, especificant el número 
d’itinerari + nom i cognoms de la persona inscrita. 
 
Una persona es considerarà MATRICULADA en el moment en què el CICAC 
hagi rebut per e-mail a l’adreça: formacio@cicac.cat , el justificant bancari 
acreditatiu del primer pagament de la matrícula (50%).    
 
Pel que  fa al segon pagament de la matrícula (50% restant), s’ha de seguir el 
mateix protocol (enviar per mail al CICAC el justificant bancari del pagament, 
indicant el nom i cognom de la persona matriculada).     
 
En el moment de formalitzar la matrícula, l’alumnat haurà de formalitzar el 
preceptiu document de cessió de dades i autoritzar l’enregistrament de les 
sessions que s’imparteixin en directe per videoconferència, així com la seva 
difusió amb finalitats docents.      
  

 
CERTIFICAT 

 
Per obtenir el certificat habilitador cal complir els següents requisits: 
 
1.- Assistència al curs d’un 80%. 
 
2.-  Segons el sistema d’avaluació proposat anteriorment, cal superar amb 
una nota de 5 com a mínim, la totalitat de les activitats d’avaluació 
continuada.  
 
3.- Estar al corrent de pagament íntegre del curs. 
 
Amb l’obtenció del certificat del curs es compleix el requisit de formació que 
determina la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat, i el 
Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
de mediació. Per tant, aquest curs, un cop sigui homologat, habilitarà per 
inscriure’s al Registre de mediadors familiars.  
 
Requisits per a la inscripció en el registre del Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya les persones sense una formació homologada 

 

 
DADES 
PROFESSIONALS 
DEL DIRECTOR 
DEL CURS 
 

Antoni Vidal i Teixidó. Advocat, Mediador. Professor de diverses 

institucions i universitats en matèria de Mediació Dret Civil i Privat. Ha 
participat en els treballs del “Llibre Blanc” de Mediació. Ha publicat diversos 
treballs en l’àmbit de Mediació i Dret. 

mailto:formacio@cicac.cat
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http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/professionals_mediacio/registre_de_mediadors/


 
 

15 
 

 


