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MEDIACIÓ POLICIAL 
 

Semipresencial 

En línia + pràctiques presencials del 21 al 25 de maig de 2018 

 

 

 

 

CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA 

Oficina d’Estudis 



C17061 – Mediació Policial 

PROGRAMA 

MÒDUL I. Teoria del conflicte. 

MÒDUL II. Gestió de la convivència i la seguretat. Policia de proximitat. 

MÒDUL III. Policia i mediació: context psicosocial. 

MÒDUL IV. Policia i mediació: context jurídic.        

MÒDUL V PRACTICOPRESENCIAL: Pràctica de la mediació policial. 

 

PROFESSORAT 

Pascual Benet García 
Rosa Ana Gallardo Campos 
Adrián Hierro Batalla 
Carmen Lázaro Guillamón 
José Ramón Martínez Martínez 
José Ramón Nieto Rueda 
Helena Pérez Beltrán 
Andrea Planchadell Gargallo 
Salvador Robles Guerrero 
Mar Valero Valero 
 

INFORMACIÓ DEL CURS 

Destinataris i preferències de selecció:  
Estudiantat i/o titulats i titulades d’estudis afins —Psicologia, Dret, Criminologia—, 
professionals de les forces i cossos de seguretat, professionals de la mediació en general. 
 

Dates de realització:  
Es tracta d’un curs en línia que començarà el dia 29 de gener de 2018. Les pràctiques 
presencials tindran lloc del 21 al 25 de maig de 2018.  
 

Lloc de realització:  
Escola de Formació de la Policia Local de Vila-real. 
 

Horari de les pràctiques presencials: 
De 9 a 13 hores i de 16 a 20 hores. 
 

Nombre de participants: màxim de 25 alumnes. 

 

Metodologia: La metodologia serà teoricopràctica. Els continguts teòrics es treballaran a 

través de la plataforma Moodle de l’UJI i consistiran en l’estudi de materials i entrega 
d’activitats i treballs acadèmics. Durant l’activitat presencial es desenvoluparan tallers i 
situacions de jocs de rol.  
 

Criteris d’avaluació:  
Realització i superació de les activitats i treballs programats. 
 

Certificació: Certificat de l’Oficina d’Estudis d’un curs de formació continuada de 100 

hores.  
 
Reconeixement de dos crèdits per a graus de l’UJI. 
 
 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EN LÍNIA 

Cal entrar en la web  https://goo.gl/mbmwaQ per a gravar-hi la preinscripció, estarà 
accessible fins al dia 15 de gener de 2018. 
 
Data d’admissió: dia 18 de gener, a partir de les 14 hores. Es comunicarà 
mitjançant un correu electrònic. 
 
Termini de pagament de la matrícula: del dia 18 al 22 de gener de 2018. El dia 18 
de gener s’enviarà un missatge electrònic amb l’enllaç per a poder pagar amb 
targeta bancària. 
 
Import de la matrícula: 300 euros. 
 

INFORMACIÓ 

Informació acadèmica: 

Directora del curs: Carmen Lázaro Guillamón. 
carmen.lazaro@uji.es, catedramediacionpolicial@uji.es 
 
 

Informació administrativa: 
Oficina d’Estudis de la Universitat Jaume I 
Edifici de Rectorat. 
Primer pis. Despatx RR0121SD 
Tel.: 964 387 230 
Adreça de correu electrònic: estudispropis@uji.es  
http://www.estudispropis.uji.es  
 
HORARI d’atenció al públic:  
De dilluns a divendres, de 10 a 14 hores. 
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