Conflict. The Game. Aprèn a Resoldre
Conflictes Jugant i a Utilitzar el Joc per
Resoldre Conflictes
1a Edició
Codi: 208006
Tipologia: Curs d'estiu
Crèdits: 1.00
Idioma: Català
Data d'inici: 06/07/2021
Data de finalització: 09/07/2021
Horari: De dimarts a divendres de 17 a 20 h 6 i 9 de juliol classe presencial al Parc Científic i Tecnològic de la UdG 7 i 8 de
juliol classe per videoconferència a través de la plataforma ZOOM
Lloc de realització: Per VIDEOCONFERÈNCIA a través de la plataforma ZOOM i al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
Places: 15

Preus i descomptes
Preu: 60 €

Raons per fer el curs
Practicar la resolució de conflictes mitjançant el joc i analitzar si la intervenció ha estat encertada o si, per contra, ha
generat més problemes.
Adquirir les nocions bàsiques per intervenir en qualsevol conflicte.
Aprendre a gestionar situacions d’incertesa, tensió i conflicte mitjançant pràctiques de simulació i lúdiques aproximantse molt al que seria la situació real.
Formació validada com a formació contínua pel Centre de Mediació de Catalunya del Departament de Justícia de la
GENCAT.

Els estudiants de la Universitat de Girona podran reconèixer 1 ECTS (crèdit de reconeixement acadèmic) per la participació en cada
edició dels Cursos d'Estiu de la Xarxa Vives d'universitats, amb independència dels cursos en què s'inscriguin. És a dir, només es
podrà reconèixer 1 ECTS per CURS ACADÈMIC.

Presentació
Per resoldre conflictes amb èxit, abans cal haver practicat. Però com podem practicar si no és en la vida diària, on podríem fer i

prendre mal? Ho podem fer mitjançant el joc, que ens permet simular situacions de conflicte i analitzar si la nostra intervenció ha estat
encertada o si, per contra, ha generat més problemes.
Et proposem, doncs, que participis en un joc en el qual hauràs de resoldre els conflictes que se t’aniran plantejant. Per a això, et
donarem unes nocions bàsiques (que serveixen per a qualsevol conflicte) i unes instruccions (que hauràs de seguir en tot moment),
t’acompanyarem en el joc i avaluarem les teves decisions i intervencions.
Juguem i aprenem a resoldre conflictes?

Objectius
Aprendre a abordar, analitzar, gestionar i resoldre conflictes mitjançant els principis bàsics de la conflictologia.
Aprendre a posar en pràctica l’eina del joc per dinamitzar grups en situacions de conflicte o de crisi.
Aprendre a avaluar decisions i intervencions en situacions d’incertesa i de tensió.

A qui s' adreça
A qualsevol persona que en el dia a dia hagi de gestionar situacions d’incertesa, tensió i conflicte en grups de treball.
A professionals de la resolució de conflictes i de la mediació.

Pla d'estudis
Coneixem els principis bàsics de la conflictologia
Els principis bàsics de la conflictologia
Les competències per analitzar i intervenir en un conflicte

Recollim proves i les analitzem
La recollida d’informació sobre el conflicte i l’anàlisi amb pautes científiques

Decidim la intervenció i resolem el conflicte
L’aplicació dels mètodes de la conflictologia per a la intervenció
La implicació de les persones afectades i l’assoliment d’una solució exitosa per a tothom

Avaluem la intervenció en el joc

Titulació
Curs d'Estiu: Conflict. The Game. Aprèn a Resoldre Conflictes Jugant i a Utilitzar el Joc per Resoldre Conflictes, per la Fundació
UdG: Innovació i Formació

Metodologia
El curs requereix la participació activa dels alumnes en les proves del joc que s’han de superar. Amb cada prova hi ha una anàlisi dels
professors.

Sistema avaluació
Cal assistir almenys al 80 % de les sessions presencials i virtuals, i superar les proves del joc.

Quadre docent
Direcció
Coordinació
Xavier Pastor
És llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i postgraduat en Resolució
de Conflictes, diplomat en Estudis Avançats en Comunicació Política i doctorand en Comunicació Política per la Universitat Ramon
Llull.. Dirigeix el postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la Universitat de Girona (UdG) i és
col·laborador docent de la Fundació UdG, del màster de Govern Local de la UAB i dels màsters i postgraus de conflictologia de la
Universitat Oberta de Catalunya i d’altres universitats i escoles de postgrau. És autor de diversos llibres i investigacions sobre la
gestió dels conflictes públics a Catalunya.

Professorat
Eduard Carrera
És economista i doctorand en Educació per la Universitat de Girona (UdG). És professor associat als graus d’Educació Social i
Treball Social de la UdG, tècnic comunitari i de gestió alternativa de conflictes al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, membre
del Grup de Recerca en Infància, Joventut i Comunitat (LIBERI) de la UdG, i professor col·laborador del màster de Conflictologia de
la Universitat Oberta de Catalunya.

Xavier Pastor
És llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i postgraduat en Resolució
de Conflictes, diplomat en Estudis Avançats en Comunicació Política i doctorand en Comunicació Política per la Universitat Ramon
Llull.. Dirigeix el postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la Universitat de Girona (UdG) i és
col·laborador docent de la Fundació UdG, del màster de Govern Local de la UAB i dels màsters i postgraus de conflictologia de la
Universitat Oberta de Catalunya i d’altres universitats i escoles de postgrau. És autor de diversos llibres i investigacions sobre la
gestió dels conflictes públics a Catalunya.

Oriol Ripoll
És especialista en jocs, i expert en creació de jocs, ludificació, creativitat, educació, patrimoni, experiència d’usuari i cocreacions. És
membre de l’equip creatiu de Jocs al Segon; professor de game design a la Universitat de Barcelona, a l’Escola Universitària de la
Salut i l’Esport i en el grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universitat de Girona, i codirector del màster de Joc,
Gamificació i Tecnologia Aplicats a l’Educació de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
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Fi curs: 09/07/2021
Data tancament acta avaluació: 12/07/2021
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