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Segueix-nos en les xarxes: 

Data: 

 Del 7 al 28 de febrer de 2018 

Lloc de realització: 

 Seu Universitària de la Marina (Benissa) 

Coordinadora: 

 Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández. 

Crèdits UA: 

 1 (vàlid per a graus) 

Llengua vehicular: 

 Castellà. 

Import: 

 Gratuït. 

Objectius: 

 L’objectiu principal de les jornades és 
difondre entre la ciutadania els avantatges 
que suposa recorrer a la mediació com a 
mètode de resolución de conflictes alternatiu 
o complementari d’aquest. S’aborden els 
àmbits centrals de la mediació i, en cadascun 
d’ells, s’exposaran les especialitats de la 
mediació i les seues bondats, així com 
experiències satisfactòries i la problemática a 
tenir en compte. 

Destinataris: 

Estudiants, empresaris, treballadors, 
ciutadania en general. 

Requisits per a l’obtenció del diploma o 
certificat: 

Assistència al 80% de las Jornades. 

Matrícula: 

Oberta fins al dia de l’inici del curs. 

 
 

Si està interessat en aquest curs ha de 
PREINSCRIBIRSE en aquest formulari on-line. 

En uns dies rebrà un e-mail amb instruccions. 

* Si el nombre d’alumnes matriculats en el curs no supera el 
mínim establit, el Secretariat de Seus Universitàries pot 
resoldre la no celebració del mateix. 

Organitza 

Col·laboren 

mailto:seu.benissa@ua.es
http://web.ua.es/seus/lamarina/
http://www.facebook.com/LaMarinaUA/
https://twitter.com/seulamarinaua
https://web.ua.es/va/seus/lamarina/cursos-i-jornades/2017-2018/jornades-mediacio/jornadas-de-difusion-de-la-mediacion-en-benissa.html


La resolució de situacions conflictives a 
través de vies no judicials cada vegada 
guanya més espai en la nostra societat. 
En concret, la mediació s'ha perfilat com 
una fórmula altament eficaç per a ajudar 
a les parts a resoldre les seues diferèn-
cies i, al mateix temps, conservar, en la 
mesura del possible, relacions ne-
cessàries o imprescindibles que no poden 
permetre's trencar a través de la brusca 
entrada en la via judicial.  

Des de la seguretat que encara no s'han 
difós suficientment entre la ciutadania 
els avantatges que suposa l'ús de la me-
diació (així ho constata recentment el 
Parlament Europeu), el grup de recerca 
ADR-iUstitiA de la Facultat de Dret ha 
dissenyat unes Jornades que el seu obje-
ctiu és, precisament, transmetre les bon-
dats de la mediació, especialment en 
àmbits en els quals el seu ús té particu-
lars avantatges.  

Conscients de l'interès del camp de la 
mediació i de l'impacte dels resultats de 
la mateixa en l'àmbit soci laboral i esco-
lar, la Seu Universitària de la Marina 
acull aquestes Jornades.  

Programa 

Dimecres 7 de febrer, de 19,30 h. a 21,30h. 

Concepte, principis i tècniques de la mediació 
Dra. Verónica López Yagües  
Departament Dret Processal, Universitat d’Alacant. Mediadora. 

Primera sessió 

Dilluns 12 de febrer, de 19,30 h. a 21,00h. 

Mediació familiar 
Dra. Lydia Esteve González  
Departament Dret Internacional Privat, Universitat d’Alacant. Mediadora. 

Segona sessió 

Dimecres 14 de febrer, de 19,30 h. a 21,00h. 

Mediació en la gestió vital de les persones majors i de les persones amb discapacidad 
Dra. Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández  
Departament Dret Processal, Universitat d’Alacant. Mediadora. 
Coordinadora de Mediació de la Facultat de Dret, Universitat d’Alacant. 

Tercera sessió 

Dilluns 19 de febrer, de 19,30 h. a 21,00h. 

El paper de la mediació en la prevenció i tractament de l’assetjament escolar 
Dra. Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández  
Departament Dret Processal, Universitat d’Alacant. Mediadora. 
Coordinadora de Mediació de la Facultat de Dret, Universitat d’Alacant. 

Quarta sessió 

Dimecres 21 de febrer, de 19,30 h. a 21,30h. 

El paper de la mediació en supòsits d’assetjament laboral 
Dr. Fernando Ballester Laguna 
Departament Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat d’Alacant.  
Àrbitre de la Junta Electoral Sindical. 
Dra. Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández  
Departament Dret Processal, Universitat d’Alacant. Mediadora. 
Coordinadora de Mediació de la Facultat de Dret, Universitat d’Alacant. 

Cinquena sessió 

Dimecres 28 de febrer, de 19,30 h. a 21,00h. 

Mediació i dret a la segona oportunitat en situacions de deute 
Mª Dolores Ramos Calvo 
Departament Dret Mercantil, Universitat d’Alacant. Advocada. Mediadora concursal. 

Sisena sessió 

 
 


