
 
 
 
 

 

Programa  
MF1038_3: Contexts socials d’intervenció comunitària – 50 h  · MF1039_3: Prevenció de conflictes – 70 h · MF1040_3: 

Gestió de conflictes i processos de mediació – 90 h  · MF1041_3: Valoració, seguiment i difusió d’accions de 

mediació – 80 h · MF1026_2: Impuls de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes – 50 h · 2012_FCO: Formació 

complementària (inserció laboral, sensibilització ambiental, igualtat de gènere, prevenció de riscos) – 20 h · MP0169: 

Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Mediació Comunitària – 80 h  
 

* La realització de totes les unitats de competència associades a aquesta especialitat dóna lloc a certificat de professionalitat (nivell 3) 

MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 
FORMACIÓ PER A TREBALLADORS/RES EN SITUACIÓ D’ATUR 

 

INFORMACIÓ, MATRÍCULA I LLOC DE REALITZACIÓ 
 

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA 

C/Roger de Llúria, 155-157, Entl. 1a  08037 BARCELONA 
Telf. 93 241 41 22  Fax. 93 200 22 09 

www.colpis.cat  ·  formacio@colpis.cat 

CALENDARI I HORARIS 
 

CURS MATÍ: del 23/12/2015 al 23/05/2016,   

de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 (440 hores)   

SORTIDES PROFESSIONALS 
Les ocupacions i llocs de treball relacionats són: 

        – Mediador/a intercultural 

 – Mediador/a veïnal i comunitari 

 

Les organitzacions en els que poden ocupar-se: 

 Serveis de mediació d’administracions locals o 

autonòmiques 

 Serveis de mediació d’entitats lucratives i no 

lucratives 

 Serveis de mediació d’associacions i fundacions  

L’àmbit de la intervenció social estableix canals 

comunicació i espais que permeten la interrelació 

entre els diferents agents socials, i també serveis de 

mediació que faciliten la gestió alternativa de 

conflictes comunitaris.  
 

En aquest context la figura del mediador/a 

comunitari és imprescindible per a la programació, 

organització, i implementació d’activitats de 

prevenció i atenció a col·lectius, grups i individus per 

la gestió alternativa de conflictes, prevenint la seva 

aparició, així com, una vegada que aquests existeixin 

consensuant acords satisfactoris per les parts 

implicades a través d’un procés de mediació. 

L’Objectiu del curs és 

gestionar alternatives per a la resolució 

de conflictes entre persones en l’àmbit 

comunitari, aplicant estratègies i 

procediments de mediació, facilitant i 

generant actuacions que facilitin la 

prevenció d’aquests. 

 


