
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Curso de Especialización 

en Mediación 
 
 
 

OBXECTIVOS DO POSGRAO 
 
 O obxectivo xeral deste Posgrao  é a formación 
de profesionais con dominio nas técnicas de 
mediación nos diferentes ámbitos nos que se 
poida dar un conflito.  
Entre as formas de solución dos conflitos 
cobraron importancia nos últimos tempos as 
ADR, "Alternative Dispute Resolution", as 
formas de resolución alternativa dos conflitos, 
como contraposición á forma habitual de 
resolución que foi acudir aos tribunais de 
xustiza. 
 
Como é ben sabido, a solución aos problemas 
sociais que ofrecen os tribunais dista moito de 
ser a máis adecuada, o que se pon de manifesto 
especialmente cando o conflito incide no ámbito 
das relacións persoais dos suxeitos en conflito. 
Entre outras cousas, atribúese á xurisdición 
lentitude na resolución dos conflitos, pouco 
coñecemento do conflito en si, información 
insuficiente, e, sobre todo, limitada eficacia das 
resolucións.  
 
A insuficiencia da resolución dos conflitos pola 
tradicional vía xurisdicional faise patente sobre 
todo no ámbito das relacións familiares 
(separación, divorcio, separación da parella de 
feito, conflitos entre pais e fillos, entre pais e 
avós...), aínda que tamén noutros ámbitos nos 
que o denominador común é a continuidade da 
relación entre as persoas en conflito, como pode 
ser o caso de conflitos escolares, laborais, 
empresariais, etc. técnicas de mediación  

 
 

 
 
A mediación aparece como unha forma de 
resolución alternativa á jurisdicción do 
conflito, a través da cal as partes en 
conflito chegan por si mesmas a unha 
solución coa axuda dun mediador, que coa 
súa formación ofrece ás partes novas vías 
de diálogo e entendemento. Os obxectivos 
específicos son:  
 
• Formar ao estudante no coñecemento 

das técnicas de avaliación de conflitos e 
actitudes persoais  

• Formar en técnicas de negociación  
• Formar ao estudante nas técnicas de 

mediación  
• Formar ao estudante de forma integral 

nos campos nos que é susceptibel a 
mediación (Dereito de familia, 
Adopción, menores, conflitos escolares, 
conflitos laborais, etc. 
 
 

REQUISITOS DE ACCESO 
 

Licenciados/as en calquera rama do 
coñocemento, podendo excepcionalmente 
acceder os/as titulados/as de primeiro 
ciclo, isto é, os/as Diplomados/as en 
Educación, graduados/as sociais e 
titulacións semellantes, por razón da 
especificidade do Máster e a súa conexión 
coa formación de posgrao de titulados/as 
universitarios. 
 
 

SISTEMA DE SELECCIÓN 
 
Curriculum académico, experiencia 
profesional e entrevista persoal 
 

 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

 
Asistencia a polo menos un 80% das clases e 
elaboración do traballo de investigación que 
se entregará no mes de xullo de 2013 
 

TITORÍAS 
 
Presenciais en horas a determinar 
Semi-presenciais a través de email 
 

CALENDARIO 
 

Vernes de 16.00 a 21.00 
Sábado de 9.00 a 14.00 
Facultade de Dereito de Santiago de 
Compostela 
 

 
 

ESTE CURSO ENGLOBA ÓS 
SEGUINTES CURSOS DE POSGRAO 

OU FORMACIÓN CONTÍNUA 
 

• Especialista en Mediación Familiar 
• Especialista en Mediación 

Comunitaria e Conflitos Políticos 
• Especialista en Mediación Penal 
• Especialista en Mediación  en 

Asuntos Civís e Mercantís  
 

http://www.usc.es/cptf/Postgrado/CursosPostgrado/Datos2009/Cp28422009-2010g.htm
http://www.usc.es/cptf/Postgrado/CursosPostgrado/Datos2009/Cp28432009-2010g.htm
http://www.usc.es/cptf/Postgrado/CursosPostgrado/Datos2009/Cp28432009-2010g.htm
http://www.usc.es/cptf/Postgrado/CursosPostgrado/Datos2009/Cp28442009-2010g.htm
http://www.usc.es/cptf/Postgrado/CursosPostgrado/Datos2009/Cp28452009-2010g.htm
http://www.usc.es/cptf/Postgrado/CursosPostgrado/Datos2009/Cp28452009-2010g.htm


 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREINSCRICIÓN 
 

 01/06/2012 ata esgotamento de prazas. 
Unha vez presentada a documentación da 
preinscrición, en tres semanas a Dirección 

do Master ponse en contacto co/a 
preinscrito/a para admitir/rexeitar a 

solicitude. 
 

MATRÍCULA 
 

A partires da resolución na que se 
comunique o ADMITIDO/A tras a 

preinscrición, en prazo determinado 
 

DIRECTORA 
 

Raquel Castillejo  Manzanares 
 

INFORMACIÓN 
 

María Jesus Sande Mayo 881814752 
investigadoras@iustitiaomnibus.org 

 
Ana Rodríguez Álvarez 881814752 
investigadoras@iustitiaomnibus.org 

 
Cristina Torrado Tarrío 881814752 
investigadoras@iustitiaomnibus.org 

 
Almudena Valiño Ces 881814640 

investigadoras@iustitiaomnibus.org 
 

http://www.iustitiaomnibus.org/master 
http://www.usc.es/ 
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