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Informació addicional
Els coneixements s’abordaran des de metodologies d’aprenentatge clàssiques, com
explicacions dels docents i visionament de fragments de materials audiovisuals;
dinàmiques de grup (role playing), i anàlisi i treball de casos (estudis de cas).
Les persones participants disposaran d’un material didàctic específic elaborat pels
professors.
En les sessions presencials s’explicaran els aspectes més destacats dels materials didàctics
i el procediment més adequat per resoldre els problemes o casos que es proposin.
Els continguts s’han elaborat d’acord amb aquesta informació, per la qual cosa els
materials didàctics i les activitats d’aprenentatge plantejades són les eines fonamentals
per assolir els objectius i competències del curs.

Lloc: Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis
(Can Victori, Camí des Castell, 28 Maó)
Duració: 10 hores
Preu d’inscripció: 35 €
Places limitades

Foto: Gustavo Taboada

Per a més informació i inscripció:
www.uimir.cime.es / uimir@cime.es
Tel. 971351500

Seguiu-nos a:

C2. Principis de

DL: ME-561/2021

conflictologia: aprèn a
resoldre conflictes
Dates: 25 i 26 de febrer de 2022

www.uimir.cime.es

Coordinació:
Xavier Pastor Pérez. Universitat Oberta de Catalunya

Programa
Divendres, 25 de febrer de 2022
De 16.00 a 16.30 h Recepció dels participants i acte de benvinguda.

Professorat:
Xavier Pastor Pérez. Universitat Oberta de Catalunya

De 16.30 a 18.30 h (2 hores)
1. El conflicte, característiques i causes.

Josep Maria Corominas. Universitat Oberta de Catalunya

Objectius:
Aquest curs té com a objectiu permetre al participant prendre contacte
amb els conflictes capacitant-lo en la seva anàlisi i en el desenvolupament i
posada en marxa de processos d’intervenció.

Descripció del curs:
El conflicte és un fenomen inevitable i inherent a la vida en societat (en les
relacions interpersonals, en les relacions de grup, en organitzacionals, nacionals, internacionals...). Tots nosaltres, en l’àmbit personal i/o professional, ens
hem vist immersos en alguna situació conflictiva.
La conflictologia o resolució de conflictes és un saber que es presenta com
l’esforç conjunt de diferents disciplines científiques centrades en l’estudi del
conflicte. Ja sigui des de l’anàlisi del seu origen i evolució, així com les tècniques, estratègies i mètodes de transformació, gestió i solució d’aquest de
forma positiva i constructiva.
Es tracta d’una disciplina pràctica, innovadora, transdisciplinària i plural que
pot aplicar-se en situacions i àmbits molt diversos, i especialment útil i adequada davant les situacions de conflicte quotidianes, quan tractam de trobar
les millors solucions.

Participants a qui va adreçat principalment
A qualsevol persona, ja que el curs té com a objectiu permetre al participant
prendre contacte amb els conflictes i capacitar-lo per analitzar-los i aplicar
processos d’intervenció.

De 18.30 a 20.30 h (2 hores)
2. La Resolució de conflictes: anàlisi i intervenció.

Dissabte, 26 de febrer de 2022
De 10.00 a 13.00 h (3 hores)
3. Estratègies, mètodes i tècniques: negociació, mediació,
facilitació, arbitratge, etc
De 15.00 a 18.00 h (3 hores)
4. Casos pràctics.

