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1.- PROGRAMA
Unitat Tematica 1: Aspectes processals
Tema 1: La mediació en la Justicia penal.
La incorporació dels ADR (mitjos de sol.lució extrajudicial de conflictes) a la Justicia.
La mediació com a peça essencial.
Tema 2: La mediació penal intrajudicial
Elements objectius i subjectius de la mediació penal intrajudicial.
Tema 3: Procediment
Procediment. Principis. Garanties. Acuerd i vinculació al procés penal.

Unitat Tematica 2: Aspectes penals
Tema 4: Fonaments penals de la medicació
Origen i característiques de la mediació penal. Estatut de la víctima L.O. 47/2015.
Principis penals de la mediació. Mediació i fins de la pena. Delictes mediables.
Tema 5: Efectes penals de la mediació
Els efectes del acuerd reparador en la justicia penal d’adults. Conseqüències en la
aplicació de les penes: atenuant de reparació. Conseqüències en el compliment de la
pena: suspensió de la execució i compliment penitenciari. Altres efectes: Treballs en
benefici de la comunitat.
Tema 6: Altres àmbits relacionats amb la mediació penal
Mediació prejudicial: mediació comunitaria, mediació intercultural, mediació policial.
Mediació penitenciaria: mediació condemnat-víctima i mediació intrapenitenciaria. La
mediació en la justicia juvenil

Unitat Temática 3: Aspectes psicológics:
Tema 7: El conflicte
El conflicte: elements, causes, variables, procés i estils de gestió del conflicte.
Tema 8: Models de mediació
Modelo transformatiu (Bush i Folger). Model tradicional lineal (Fisher i Ury). Model
circular-narratiu (Coob). Model de Carnevale. Model de contingencies estrategiques.
.
Tema 9: Tàctiques i tècniques de mediació
Habilitats del mediador. El pla de mediació. Fases del procés de mediació. Tàctiques y
contratàctiques de mediació. L’eficacia de la mediació.
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2. VOLUM DE TREBALL
Activitats aplicades
Análisi dels principis processals aplicables a la mediació
Formularis i escrits
Entrenament en tècniques de mediació
Casos pràctics penals

Total activitats aplicades

30 H.

Activitats complementàries
Seminari: Taula redona sobre mediació penal. Data per determinar segons
disponibilitat dels ponents.

Total activitats complementaries

3. AVALUACIÓ
AVALUACIÓ CONTINUA

Asistència seminaris i activitat complementària

10%

Activitats aplicades en cadascuna de les tres parts del programa.
30%
Cada professora valorarà sobre un punt les pràctiques que realitze.

Total avaluació continua 40%
La nota de l’avaluació continua es podrà recuperar una
vegada s’haja realitzat la primera convocatòria
PROVA GLOBAL: test i preguntes curtes (2 punts per àrea de 60%
coneiximent)
TOTAL
100%
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10 H.

4.-CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. L’avaluació de la part teòric-practica consistirà en una prova tipus test i preguntes
breus a desenvolupar que tindra lloc dins del termini de la convocatoria oficial en la
data que s’assenyale. El valor de la part teórica es del 60% de la nota global de
l’asignatura, sent necesari aprovar dita part per a poder fer mitja amb la resta de parts de
l’assignatura.
2. El valor de l’avaluació continua és del 40% de la nota global. En cualsevol cas, no es
tindrà en conter dit percentatge si la proba teòric-practica no es superada.
Si algún estudiant no pot asistir a la realització d’una pràctica per causa justificada,
deurà ficar dita circunstancia en coneiximent de la professora en un termini de 5 dies
hàbils per a elegir i concretqar una altra data per a recuperar l’activitat, sempre que la
mateixa sigui recuperable.
3. En segona convocatoria, els estudiants que no hagin superat l’avaluació continua
(40%) tindràn dret a realizar una prova conjunta amb l’examen teòric-pràctic. En dita
prova, s’evaluaràn les activitats d’avaluació continua que siguin recuperables. No serán
recuperables les activitats mentades a l’article 6.5 de les Normes d’Avaluació i
Qualificació de la Universitat de Valencia, aprobades en el Consell de Govern de
30/05/2017.
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6.-CRONOGRAMA

Aspectes processals

Ana Lucas

Aspectes penals

Talia González

Aspectes psicológics

Manuela Pozo
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27 i 28 de gener
3 i 4 de febrer
10 i 11 de febrer
17 i 18 de febrer
24 i 25 de febrer
2 i 3 de març
9 i 10 de març
23 i 24 de març
30 i 31 de març
6 i 7 d’ abril
21 d’ abril
27 i 28 d’ abril
4 i 5 de maig
11 i 12 de maig
18 i 19 de maig

