
Organitza: Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears
Coordinació: Coral Mínguez ArtiguesVocal Psicologia Jurídica del COPIB

FONAMENTACIÓ
La Mediació Familiar és un procés estructurat en el que les parelles
en situació de separació o divorci sol·liciten voluntàriament l’ajuda
confidencial d’un tercer, imparcial i qualificat, denominat Mediador,
per abordar i resoldre els seus conflictes de manera equitativa i
mútuament acceptable, per seguir essent ambdós responsables
dels seus fills, encara que hagin deixat d’ésser parella.
A QUI VA DIRIGIT
Als llicenciats en Psicologia i a altres professionals interessats en
la matèria.
METODOLOGIA
Per a la realització del curs se seguirà una metodologia teòrico-
pràctica fonamentalment participativa per part de l’alumnat, fins i
tot en el desenvolupament dels aspectes teòrics.
LLOC
Seu del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears
C/ Manuel Sanchís Guarner, 1. Palma.
DATES
6, 7 i 8 de maig de 2010
dijous, de les 16:00 a les 21:00 h.
divendres, de les 09:00 a les 14:00 h. i de 16:00 a 21:00 h.
dissabte, de les 09:00 a les 14:00 h.
DURADA
20 hores lectives.

CURS: MEDIACIÓ EN RUPTURA DE PARELLA

1.- Mediació, conceptes bàsics:
1.1.- Voluntarietat i protagonisme de les parts
1.2.- Imparcialitat i neutralitat del mediador
1.3.- Diferències amb altres fórmules de resolucióde conflictes
1.4.- El mediador com professional
1.5.- Beneficis de la Mediació

2.- El conflicte en mediació:
2.1.- El conflicte en positiu
2.2.- Principis de corresponssabilitat i reciprocitat

3.- Aspectes legals en la ruptura de parella
4.- Les emocions de les parts i del mediador
5.- Els fills en el procés de ruptura
6.- Metodologia de treball:

6.1.- Model de Competència (T. Bernal, 1991)
6.2.- Fases d'un Programa de Mediació en Rupturade Parella:

- Recepció
- Informació
- Informació als fills
- Negociació
- Resolució
- Renegociació 

6.3.- Tècniques de comunicació per a una negocia-ció assistida:
- Elements de la comunicació en Mediació
- Negociació d'interessos
- L'ús de les preguntes
- L'ús del resum
- Parafrasejo
- Altres tècniques de comunicació

6.4.- Criteris i objectius de les sessions individuals
7.- El marc legal de la Mediació a Europa, a Espanya i aBalears.

EQUIP DOCENT
Francisco Iglesias Miranda
Psicòleg Clínic i Expert en Mediació Familiar
Director del Servei d’Orientació i Mediació Familiar de Salamanca

PLACES
Places limitades a 30 alumnes per rigorós ordre de pagament de
matrícula. Si no es cobreix el nombre mínim de places no es rea-
litzarà el curs.

PREU DE LA MATRÍCULA
Psicòlegs col·legiats Mallorca 100 €
Psicòlegs col·legiats Menorca i Eivissa/Formentera  Gratuït
Altres professionals (5 places): 150 €

INSCRIPCIONS i PREINSCRIPCIONS
1.- Telefonau al COPIB (Telf. 971764469) per efectuar reserva de

plaça.
2.- Realitzar l'ingrés bancari a La Caixa, oficina 0364, al compte

corrent 2100/0364/95/0200146646.
3.- Informar per telèfon al COPIB la data d’ingrés o remetre còpia

de l’ingrés bancari al FAX: 971291912.
4.- El dia 26 d’abril es tancarà el termini d'inscripció.

En aquesta mateixa data s’adjudicaran les places restants als
inscrits a la llista de reserva.

PROGRAMA DEL CURSPROGRAMA DEL CURS

Aquest curs és d’obligada assistència per a tots els col·legiats inscrits a la llista de perits de Mallorca


