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DADES: 

 
Nom de l´assignatura i codi Mediació (35073) 

 
Caràcter Obligatòria i quadrimestral 

 
Crèdits 6 

 
Titulació Grau Criminologia 

 
Departaments UV implicats Dret Processal, Penal i Psicologia Social 

 
Professors responsables F. Javier Jiménez Fortea (Dret Processal) 

e-mail: francisco.j.jimenez@uv.es 
Despatx: 3C08 
 
Francisco Maset Gómez (Dret Penal) 
e-mail: Francisco.Maset@uv.es 
Despatx: 4P08 
 
Aida Soriano Ripoll (Psicologia Social) 
e-mail: aida.soriano@uv.es 
 

Tutories Per correu electrònic i a través de BBC, prèvia 
sol·licitud per a acordar el dia i l'hora 
 

Aula d’impartició N505 
 

Horari de classes Dilluns 12,30 a 14,30 hs. i  
Dimarts 12,30 a 14,30 hs. 
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1.- PROGRAMA 
 

 
 

 
 

Unitat Temàtica 1: Aspectes processals 
 
Tema 1: La mediació en la Justícia penal. 
Els ADR (mitjans de sol·lució extrajudicial de conflictes). La mediació com a 
instrument complementari. Mediació penal i Justícia restaurativa. 
 
Tema 2: Marc legal, principis i classes de mediació penal. 
Marc legal de la mediació penal a Espanya. Principis de la mediació penal. Classes de 
mediació penal: previa, intrajudicial i postsententiam 
 
Tema 3: Mediació i procés penal. 
Procediment de mediació. L´acord de mediació i les seues conseqüències processals. 
 
 

Unitat Temàtica 2: Aspectes penals 
 
Tema 4: Fonaments penals de la mediació 
Origen i característiques de la mediació penal. Estatut de la víctima Llei 4/2015. 
Principis penals de la mediació. Mediació i finalitats de la pena. Delictes mediables. 

 
Tema 5: Efectes penals de la mediació 
Els efectes de l’acord reparador en la justícia penal d’adults. Conseqüències en la 
aplicació de les penes: atenuant de reparació. Conseqüències en el compliment de la 
pena: suspensió de l’execució i compliment penitenciari. Altres efectes: Treballs en 
benefici de la comunitat. 

 
Tema 6: Altres àmbits relacionats amb la mediació penal 
Mediació prejudicial: mediació comunitària, mediació intercultural, mediació policial. 
Mediació penitenciària: mediació condemnat-víctima i mediació intrapenitenciària. La 
mediació en la justícia juvenil 

Unitat Temàtica 3: Aspectes psicològics 
 
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 contingències estratègiques. 
 
Tema 9: Tàctiques i tècniques de mediació 
Habilitats del mediador. El pla de mediació. Fases del procés de mediació. Tàctiques i 
contratàctiques de mediació. L’eficàcia de la mediació. 
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2. AVALUACIÓ 
 

AVALUACIÓ CONTÍNUA  

 
Assistència a seminaris i activitat complementària 

 
10% 

Activitats aplicades en cadascuna de les tres parts del programa. 
Cada professor/a valorarà sobre un punt les pràctiques que realitze 

 

30% 

 
 
 
Total avaluació contínua 
 

 
 
 
40% 
 

PROVA GLOBAL: test i/o preguntes curtes (2 punts per àrea de 
coneixement) 
 

 
60% 

 
TOTAL 

 
100% 
 

 
3.-CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

1. L’avaluació de la part teòric-pràctica consistirà en una prova tipus test i preguntes 
breus a desenvolupar que tindrà lloc dins del termini de la convocatòria oficial en la 
data que s’assenyale. El valor de la part teòrica és del 60% de la nota global de 
l’assignatura, sent necessari aprovar dita part per a poder fer mitjana amb la 
resta de parts de l’assignatura. 

 
2. El valor de l’avaluació continua és del 40% de la nota global. En qualsevol cas, 
no es tindrà en compte aquest percentatge si la prova teòric-pràctica no és superada. 

 
Si algun estudiant no pot assistir a la realització d’una pràctica per causa justificada, 
deurà posar dita circumstància en coneixement del professorat, en un termini de 5 dies 
hàbils, per a elegir i concretar una altra data per a recuperar l’activitat, sempre que la 
mateixa siga recuperable. 

 
3. En segona convocatòria, els estudiants que no hagen superat l’avaluació contínua 
(40%) tindran dret a realitzar una prova conjunta amb l’examen teòric-pràctic. En dita 
prova, s’avaluaran les activitats d’avaluació continua que siguen recuperables. 
No seran recuperables les activitats esmentades a l’article 6.5 de les Normes 
d’Avaluació i Qualificació de la Universitat de Valencia, aprovades en el Consell de 
Govern de 30/05/2017. 

 

4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
 
Aranda Jurado, M. (2018), Justicia restaurativa y mediación penal en España. Ed. UCV. 
Valencia. 
Barona Vilar, S. (2011), Mediación penal. Fundamento, fines y régimen jurídico. Ed. 
Tirant lo Blanch,Valencia. 



 

5  

Cano Soler, M.A. (2015), La mediación penal. Ed. Aranzadi, Pamplona. 
Gimeno Sendra, V. y Díaz Martínez, M. (2018), Manual de mediación penal. Ed. 
Edisofer. Madrid. 
 
Cervelló Donderis, V. (Dtora.) y otros (2016), Cuestiones prácticas para la aplicación 
de la mediación penal. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 
Ríos Martín, J.C. (2012), La mediación penal y penitenciaria. 3ª edición. Ed. Colex. 
Madrid. 
 
De Diego, R. y Guillén, C. (2010), Mediación. Proceso, tácticas y técnicas. Ed. 
Pirámide. Madrid. 
Munduate, L. y Medina, F.J. (2013), Gestión del conflicto, negociación y mediación. 
Formato Digital. Ed. Pirámide. Madrid. 
 
 
Tingueu en compte les bases de dades jurídiques, on es poden trobar llibres 
electrònics, lliçons, i articles doctrinals, entre d’altres materials. Disponibles a través de 
la web de la Biblioteca de la Universitat de València. Entre d’altres, poden consultar-se: 
Aranzadi, La Ley, Tirant on line o Iustel. 
És important destacar també el recent recurs adquirir per la UV de la Biblioteca virtual 
de Tirant online, on es pot trobar el fons editorial de Tirant lo Blanch: 
https://sbdserver.uv.es/bibliotirant/index.php 
 
5.-CRONOGRAMA 
 
 

Aspectes processals F. Javier Jiménez Fortea 
 

31 de gener i 1 de febrer 
7 i 8 de febrer 
14 i 15 de febrer  
21 i 22 de febrer 
28 de febrer i 1 de març 
 

Aspectes penals Francisco Maset Gómez 7 i 8 de març 
14 i 15 de març 
21 i 22 de març 
28 i 29 de març 
4 i 5 d'abril 
 

Aspectes psicològics Aida Soriano Ripoll 11 i 12 d'abril 
26 d'abril 
2 i 3 de maig 
9 i 10 de maig 
16 i 17 de maig 
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ADDENDA COVID-19 
 

CURS ACADÈMIC 2021-2022 
 
 
DOCÈNCIA HÍBRIDA 
Si l’autoritat acadèmica ho determina, aquesta assignatura s'adaptarà al model de docència híbrida 
establit per la Facultat de Dret, mitjançant el qual s'impartiran classes teoricopràctiques presencials 
en setmanes discontínues per a l'estudiant. Per a això, es procedirà per la Secretaria de la Facultat a 
la divisió del grup en tants subgrups com siga necessari, impartint-se docència a l'aula, en l'horari 
establit per a l'assignatura, a un dels subgrups en cada setmana d'acord amb el calendari establit per 
la Facultat, preveient per als altres, prioritàriament, seguiment de la classe a través de 
VIDEOCONFERÈNCIA síncrona. 
Els continguts, volum de treball i avaluació es mantenen en els termes previstos inicialment en la guia 
acadèmica. 
 
DOCÈNCIA NO PRESENCIAL 
Si l’autoritat acadèmica estableix el canvi a docència no presencial, aquesta assignatura passarà a 
impartir-se per a tot l'alumnat en les mateixes condicions indicades per a la part de docència no 
presencial del sistema híbrid. 
Els continguts, volum de treball i avaluació es mantenen en els termes previstos inicialment en la guia 
acadèmica. 
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