
Benvolguts, Benvolgudes, 
  
El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya ofereix un programa de formació 

en línia per a les persones mediadores tal com us informàvem al Butlletí ADR 

Justícia de maig, i que podeu trobar a la nostra web.  
  
Aquesta formació us permet acreditar 6 hores de formació contínua, us aportarà 

suport metodològic i us facilitarà eines professionals per poder atendre mediacions 

online.  

 

El programa s’estructura en 6 vídeos formatius que dona suport al Programa 

Mediació i COVID-19. Aquests vídeos van acompanyats d’un arxiu PDF Mediació 

telemàtica: procés, tècniques i habilitats que ajuda a respondre el qüestionari i 

d’unes lectures recomanades pels professors Javier Wilhelm i Maria Munné, 

codirectors del Màster en mediació professional de la Universitat Pompeu Fabra. 
  
Si esteu interessats a rebre el certificat d’aquesta formació, cal que respongueu un 

qüestionari que fa referència al contingut dels vídeos formatius i de l’arxiu PDF. 

 

Per rebre'l, l'heu de sol·licitar per correu electrònic abans del 31 de juliol a 

centremediacio.dj@gencat.cat 
 
És molt important que en l’assumpte del correu 

poseu: Prova_formació_cognom1_cognom2_Nom. En el cos del correu haureu de 

fer constar que: 
  

Vull fer la prova del programa en línia Formació en Mediació i COVID-19 
Nom i cognoms 
DNI 

  
Un cop rebem la vostra petició, us farem arribar el qüestionari d’avaluació, que 

haureu d'emplenar i enviar en el termini dels 10 dies hàbils següents des de la data 

d’enviament del nostre correu. 
 
Si el resultat assolit és apte (80% d’encerts), rebreu el certificat del curs. 

Automàticament incorporarem les 6 hores al vostre expedient de formació contínua 

pel període vigent. Aquestes 6 hores suposen un 15% de la formació que les 

persones mediadores inscrites en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat 

Catalunya heu d’acreditar cada dos anys (40 h). 
  
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 
  
Ben cordialment, 
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