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L’aparició de desacords en els equips de treball és un fet natural però que, si no es gestiona 
correctament, pot suposar una amenaça per a la cohesió i la motivació de l’equip. La motivació 
i la implicació passen per estimular i facilitar la participació, la comunicació i la presa de decisions,  
fomentar un clima positiu i de col·laboració, i potenciar la cohesió de l’equip i la implicació de 
tots els seus membres en els projectes.

La mediació és una estratègia que contribueix a assolir aquests objectius ja que permet identificar 
en profunditat els temes en disputa, desenvolupa acords que satisfan de manera realista els 
interessos i necessitats de totes les parts, i permet gestionar i compartir les decisions de l’equip.

EINES DE MEDIACIÓ AL LLOC
DE TREBALL

· Dates i horaris: 19 i 20 de novembre, de 9.30 a 13.30 h
· Durada: 8 hores
· Dirigit a: Directors i tècnics de recursos humans, professionals que gestionen i lideren equips; 

gerents i directors d’ONG, fundacions i associacions, i qualsevol professional que vulgui entendre 
i gestionar els desacords en el seu lloc de treball.

· Objectius: Els participants desenvoluparan competències per prevenir l’aparició de conflictes 
en els seus equips de treball, identificaran els elements per a una comunicació eficaç i adquiriran 
eines i estratègies per gestionar desacords en equips de treball. 

· Preu: 150 . Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència de la CCIS.
· Col·laboració tècnica: Ramon Tena Pera, mediador. Llicenciat en Ciències Polítiques (UPF), 
Màster en Gestió de Conflictes: Mediació (UB) i Coordinador del postgrau en Mediació de la UdA.  
Ha treballat com a mediador pel Centre Nacional de Resolució de Conflictes (NCRC) a 
San Diego, Califòrnia. 

PROGRAMA 

1. Entendre el conflicte
- Reflexions sobre el fenomen del conflicte en organitzacions.
- L’iceberg del conflicte
- El conflicte com una oportunitat de canvi i millora
- Introducció a la comunicació en entorns de disputa
- Una estratègia per gestionar desacords de forma constructiva: la mediació

2. Eines de mediació
- Les preguntes obertes
- Escolta activa

3. Pràctica de les eines
- Un procés en quatre passos
- Estudi i dramatització de casos pràctics

Curs subvencionat per:


