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OBJECTIUS

- Conèixer i practicar els diferents estils de gestió de situacions conflictives

- Practicar estratègies comunicatives claus per a mediacions i negociacions de solucions 
acordades

- Adquirir coneixements teòrics i pràctics de la estratègia en processos negociadors 

- Aprendre com es porten a terme negociacions col·laboratives 

- Adquirir les eines bàsiques per a portar a terme processos de mediació s de

 la comunicació assertiva
PROGRAMA

1. Principis de conflictologia
Què és un conflicte
Classificacions dels conflictes
Fases del conflicte
Els conceptes de Posició i d’Interessos
El respecte i el reconeixement de l’altre
Mètodes de gestió del conflicte

2. Estils d’afrontament del conflicte
Els diferents estils d’afrontament com a factor situacional

3. Habilitats de comunicació bàsica 
Escolta activa, dialèctica positiva, empatia, comunicació amb dues direccions,  saber fer 
les preguntes idònies, igualar, sintetitzar, ampliar alternatives, re-enquadrament de les 
situacions.

4. Model situacional d’influència
Conèixer i reconèixer comportaments lingüístics i actitudinals a utilitzar durant la 
negociació. Usos més eficients de cadascun d’aquests comportaments en funció de la 
situació.

5. Tècniques de negociació
La preparació de la negociació
La preparació personal
La preparació estratègica
La tàctica en la negociació
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6. El procés de mediació
Axiomes del procés de mediació
Característiques del procés de mediació
El rol del mediador
La confiança i la legitimació mútua
Habilitats i actituds claus del mediador/a
Tipus de sessions en el procés de mediació
Fases del procés de mediació
Els bloquejos en el procés de mediació
Manipulació del procés de mediació 

7. Resolució de casos pràctics
Resolució de casos pràctics de situacions de competició, acomodació o evitació davant 
del conflicte per part de l’altre part en litigi.

Disseny de propostes de solució i mesures correctores. 

DURADA: 20h Formació i 4h Avaluació de transferència 
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