
Organitza         Amb la col·laboració de 
  

      

Eines de mediació per la gestió d’equips de treball 
 
Ponent 
 

Sr. Ramon Tena Pera 
Coordinador del postgrau en Mediació de la Universitat d’Andorra 
Membre acreditat del grup de formadors del Consell d’Europa 
Llicenciat en ciències polítiques i de l’administració (Universitat Pompeu Fabra) 
Màster en gestió i resolució de conflictes: mediació (Universitat de Barcelona) 
Director de l’empresa FEM! consultors 
 

Calendari 
 

7, 14,  i 21 d’abril de 18 a 21 h 

 
Objectius 

 

L’aparició de desacords en equips de treball és un fet natural però que, si no es 

gestiona correctament, pot suposar una amenaça per la cohesió i la motivació de 

l’equip. 

La motivació i la implicació de l’equip passen per: 

• Estimular i facilitar la participació, la comunicació i la presa de decisions. 

• Fomentar un clima positiu i de col·laboració. 

• 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 
ajuda a desenvolupar acords que satisfacin de manera realista els interessos i 
necessitats de totes les parts implicades 
El taller proposarà eines de mediació que reforcin les habilitats directives dels 
participants a l’hora de detectar, prevenir i gestionar els desacords que poguessin 
afectar l’equip. 
 
Un cop acabat el seminari, els alumnes: 

• Seran capaços d’identificar els elements bàsics d’un conflicte. 

• Reconeixeran i  aprendran a prevenir les situacions que podrien acabar en 
disputes més greus. 

• Adquiriran eines i estratègies per gestionar desacords amb companys de 
feina i equips de treball. 

 

A qui va dirigit 
 

El curs va dirigit a estudiants d’administració d’empreses, educació i infermeria, a 
tècnics i directors de recursos humans, i sobretot a tots els professionals que 
tinguin al seu càrrec la gestió d’equips de treball. 



Programa 
 

Entendre el conflicte 

• Reflexions introductòries sobre el fenomen del conflicte. 

• L’iceberg del conflicte. 

• El conflicte com una oportunitat de canvi i millora. 

• Conflicte i emocions 
 

 
La comunicació en entorns de conflicte  

• Com funciona la comunicació en entorns de conflicte? 

• Estils personals de comunicació; 

• Eines comunicatives: les preguntes obertes i l’escolta activa 
 

Una estratègia en 4 passos 

• Estratègia per gestionar conflictes en equips de treball. 

• Estudi i dramatització de casos pràctics. 
 

Grups reduïts 
 

El nombre màxim de participants és de 20, ja que això permet que cada estudiant 
gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 35 
preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció. 
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 12 inscripcions. 
 

Certificació 
 

Els estudiants que hagin assistit al 80% del seminari obtindran un Certificat 
d’assistència. 
 

Preinscripció i matrícula 
 

Termini:  
Preu: 90€ 
Lloc: A l'espai Preinscripció de http://www.uda.ad  
 

Informació 
 

Universitat d’Andorra 
Plaça de la Germandat, núm. 7 
AD600 Sant Julià de Lòria 
Tel.: +376 743 000 
Fax: +376 743 043 
Lloc: http://www.uda.ad  
 

 


