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COMPETÈNCIES

• Comprensió i anàlisi dels conflictes i seus processos de resolució
• Anàlisi dels processos de negociació i mediació en diferents àmbits d'intervenció 

psicosocial
• Adquisició  de les habilitats  bàsiques per  intervenir  en la  resolució  de conflictes 

mitjançant la negociació i la mediació
• Capacitat de treball en equip
• Comunicació verbal i escrita en la llengua materna
• Capacitat crítica, d'anàlisi i síntesi
• Resolució de problemes i presa de decisions.

OBJECTIUS

• Conèixer les tècniques de negociació i mediació
• Ser capaç intervenir en un procés de conflicte i la seva resolució

CONTINGUTS

• Àmbits d'intervenció en la resolució de conflictes
• Anàlisi del conflicte és diferents contextos
• Teoria i tècniques de negociació
• La mediació
• Avaluació de les tècniques d'intervenció



METODOLOGIA

Activitats Formatives
Les activitats formatives que es realitzaran seran les següents:
1. classes presencials teòriques.
2. classes pràctiques i seminaris (grups reduïts).
3. elaboració de treballs individuals o en grup.
4. tutories personalitzades o en grup, presencials o virtuals. aquestes tutories permetran 
la  consolidació  de  les  competències  adquirides  mitjançant  restants  les  activitats 
formatives. 
La distribució de crèdits ECTS de l'alumnat serà la següent:

• 40% activitats presencials:
- classes magistrals 30%,
- seminaris i tallers en petits grups 30%.
- tutories individuals i grupals 10%.
-  tasques  expositives  dels  alumnes  (exposició  teòrica,  presentació  de  treballs 
individuals i
de grup) 20%.
- visualitzacions de films 10%.

• 60% activitats no presencials:
- lectura i anàlisi de textos. 30%
- realització de treballs de grup 30%.
- realització de recensions individuals 20%
- estudi i preparació d'exàmens escrits 20%

AVALUACIÓ

• Exàmens escrits mitjançant proves de resposta breu, 50% de la nota.
• Exàmens escrits implicant resolució de problemes, 29%.
• Valoració dels treballs en grup i/o individuals 21%.
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