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INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Es tracta d’un curs taller per a l’aprenentatge de tècniques aplicades a la gestió i la

prevenció dels conflictes en els àmbits urbans.

OBJECTIUS

- Identificar els diferents models de gestió i prevenció

- Reconèixer l’especificitat del camp

- Identificar els rols, les parts i les seqüencies que cal plantejar en el procés

- Aprendre a dissenyar un pla de gestió i prevenció

-  Adquirir  les  actituds  i  habilitats  que  estan  associades  al  desenvolupament
d’aquesta eina d’intervenció social

CONTINGUTS

- Models de gestió i prevenció

- Intervenció social i gestió en àmbit urbà

- Mediació social intercultural

- Disseny i enfoc de l’acció mediadora

- El rol del gestor de conflictes

- Els escenaris

- Definició dels objectius de la gestió



- L’adquisició d’acords

- El tancament

- L’avaluació de l’acció

METODOLOGIA

El  taller  es  desenvoluparà  a  partir  d’una  primera  sessió  introductòria  (classe
magistral).  La  resta  de  sessions  es  treballarà  en format  de  taller,  partint  de  la
participació dels assistents en la simulació de casos (rol play) i sobre la resolució de
casos reals aportats per la professora, experta en gestió i prevenció de conflictes.

MATERIAL

Dossier de fotocòpies amb lectures i materials per treballar a l’aula

DESTINATARIS

Els destinataris són els membres del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball
Social, especialment el professorat de l’ensenyament de Treball Social i del Màster
en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social.

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

Al llarg de les sessions taller, s’avaluarà la qualitat de la participació activa a les 
sessions del curs. També es valorarà un exercici escrit (treball individual dels 
alumnes) amb l’anàlisi professional d’un cas concret.
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