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TALLER DE COORDINACIÓ DE 

PARENTALITAT 

 

PRESENTACIÓ 

El Consell de l’Advocacia Catalunya juntament amb Logos Media 

organitzen els propers 24, 25 i 26 d’octubre de 2019 a la seu d’aquest 

Consell del carrer Roger de Llúria núm. 113, 2a planta de Barcelona, el 

Taller de coordinació de parentalitat. Aquest taller acreditarà 12 hores de 

formació continua pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 

tant en la modalitat presencial com en la modalitat d’streaming.  

 

 

PROGRAMA 

 

 

Dijous, 24 d’octubre de 2019 

Horari: 16.30 hores  

 

I. Presentació de la figura del coordinador de parentalitat. La seva 

necessitat,  valor i  transcendència en casos d’alta conflictivitat.   

 

II. Aprenentatges pràctics de la primera experiència de coordinació 

de parentalitat als Jutjats de Terrassa, gestionada per Logos Media. 

 

III. Abordatge i suport professional a les famílies que presenten una alta 

conflictivitat i són recurrents als tribunals 

 

IV. Els menors i la coordinació de parentalitat 
 
 

Ponent, Sra. Núria Villanueva. Mediadora, psicòloga i especialista en 

famílies d’alta conflictivitat. Coordinadora del Màster en Mediació i gestió 

de conflictes de Logos Media i el Col·legi de Doctors i Llicenciats de 

Catalunya 

 

http://www.cicac.cat/
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Dijous, 24 d’octubre de 2019 

Horari: 18.30 hores  

 

I. Detecció dels casos adequats per aplicar coordinació de 

parentalitat 

 

II. La relació de col·laboració entre el professional coordinador de 

parentalitat, els advocats, el Fiscal  i el Jutge 

 

III. Treball sobre casos reals derivats judicialment a coordinació de 

parentalitat 

 

Ponent, Sr. Jordi Casajoana. Advocat, mediador i coordinador de 

parentalitat.  

 

 

 

Divendres, 25 d’octubre de 2019 

Horari: 16.30 hores  

 

I. Les funcions del coordinador de parentalitat en relació al Jutjat 

 

II. Que necessita el Jutge del coordinador de parentalitat? 

 

III. Experiència pràctica i problemàtiques detectades en els casos 

derivats des de l’Audiència Provincial a Coordinació de 

Parentalitat 

 

Ponent, Il·lm. Sr. Pascual Ortuño. Magistrat de l’Audiència Provincial de 

Barcelona,  expert en coordinació de parentalitat i gestió col·laborativa 

de conflictes 

 

http://www.cicac.cat/
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Divendres, 25 d’octubre de 2019 

Horari: 18.30 hores  

 

I. El treball del coordinador amb el pare i la mare en els casos d’alta 

conflictivitat 

 

II. La relació del coordinador amb els fills 

 

III. La relació del coordinador amb altres institucions i serveis socials, 

tècnics, de salut i educatius que interactuen amb la família 

 

IV. Rol play sobre les funcions pràctiques del coordinador de 

parentalitat i anàlisi de casos reals 

 

Ponent, Sra. Núria Villanueva. Mediadora, psicòloga i especialista en 

famílies d’alta conflictivitat. Coordinadora del Màster en Mediació i gestió 

de conflictes de Logos Media i el Col·legi de Doctors i Llicenciats de 

Catalunya 

 

Ponent, Sr. Alex Gaya. Psicòleg, mediador i coordinador de parentalitat, 

escriptor. 

 

 

 

 

Dissabte, 26 d’octubre de 2019 

Horari: 10.00 hores  

 

I. Abordatge de la comunicació i millora de la relació entre els membres de 

les famílies d’alta conflictivitat 

 

II. Aplicació dels aprenentatges de la comunicació no violenta de 

Rosenberg 

 

http://www.cicac.cat/
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Ponent, Sra. Núria Villanueva. Mediadora, psicòloga i especialista en 

famílies d’alta conflictivitat. Coordinadora del Màster en Mediació i gestió 

de conflictes de Logos Media i el Col·legi de Doctors i Llicenciats de 

Catalunya 

 

 

Dissabte, 26 d’octubre de 2019 

Horari: 12.00 hores  

 

I. Anàlisi i treball de casos reals amb menors respecte als pares i a d’altres 

cuidadors de la família extensa. 

 

Ponent, Sr. Jordi Casajoana. Advocat, mediador i coordinador de 

parentalitat.  

Ponent, Sr. Alex Gaya. Psicòleg, mediador i coordinador de parentalitat, 

escriptor. 

 

 

 

 

DATES I HORARIS 

 

 

- Dijous 24/10/2019 de 16.30 a 20.30 hores 

- Divendres 25/10/2019 de 16.30 a 20.30 hores 

- Dissabte 26/10/2019 de 10.00 a 14.00 hores 

 

 

 

 

LLOC 

 

 

Presencial a la seu del Consell de l’Advocacia Catalana  

Carrer Roger de Llúria núm. 113, 2a planta 

http://www.cicac.cat/
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08037 Barcelona 
 T- 9348 75 068 

 

 

Vídeo Streaming, en directe i/o diferit des del propi ordinador 

 

 

 

PREUS 

 

 

Preus per a col·legiats i col·legiades del Consell de l’Advocacia 

Catalana: 

• 120€ 

Altres professionals: 

• 135€ 

 

 

INSCRIPCIONS PRESENCIALS / FORMA DE PAGAMENT 

 

 

Inscripcions per ordre d’arribada. Aforament limitat. 

 

Matriculació:                

       

1. Ompliu el formulari que trobareu a https://ja.cat/inscripcio 

2. Feu l’ingrés bancari de la matrícula al compte bancari Logos 

Media: ES11 2100 0900 9802 1167 3059 fent constar el nom i 

cognoms de la persona inscrita. 

3. Finalment feu arribar a info@logosmedia.es la còpia de l’ingrés 

bancari i, si no heu pogut omplir el formulari del punt 1, 

comuniqueu la següent informació per a l’elaboració del 

certificat: 

 

DADES DE LA 

PERSONA 

INSCRITA  

NOM COGNOM 

1 

COGNOM 

2 

NIF o NIE  EMAIL 

     

 

http://www.cicac.cat/
mailto:info@logosmedia.es
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Si és el cas, indiqueu el nom de la persona, institució o entitat que fa la 

inscripció per compte d’altre/s 

 

Més informació: info@logosmedia.es  www.logosmedia.es   

 

Telèfon i  Whatsapp 633 693 350 – 610255157 

 

 

 

INSCRIPCIONS VÍDEO STREAMING / FORMA DE PAGAMENT 

 
 

En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquesta ponència. 

Com fer-ho? Us podeu descarregar el Manual d’instruccions per accedir 

a l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest Consell i trobareu les passes 

a seguir. 

En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de realitzar una 

transferència bancària al número de compte d’aquest Consell: ES45-

3183-0803-1620-0118-7927 

 

Realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de 

pagament per fax (934 881 553) o per correu electrònic a 

formacio@cicac.cat i així poder confirmar la vostra sol·licitud d’inscripció. 

 

 

 

BUTLLETÍ DE FORMACIÓ 

 
 

Vols inscriure’t al Butlletí mensual de l’Àrea de Formació del Consell de 

l’Advocacia Catalana? 

Podràs rebre de forma mensual tota la informació de les sessions 

formatives realitzades al mes anterior a l’enviament del nostre butlletí. 

Subscriu-te! 

http://www.cicac.cat/
mailto:info@logosmedia.es
http://www.logosmedia.es/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
mailto:formacio@cicac.cat
http://www.cicac.cat/nou-butlleti-de-formacio/

