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Premi anual DIALOGA. 1ª Edició: 

Què és la mediació? 

 

Bases del concurs 

1.- Destinataris 

Tots els alumnes que en el curs 2013-2014 es trobin matriculats en 1er de 

Batxillerat en els col·legis e instituts de Catalunya. 

2.- Tema del premi  dialoga 1ª edició 

Què és la mediació? 

3.- Modalitats de participació 

Es pot participar de forma individual, elaborant un escrit de tres pàgines (espai 

màxim), o individual o grupal (1-3 persones màxim), elaborant un audiovisual 

de 1 a 2 minuts de duració, sobre el tema objecte del concurs. 

Els treballs s’han d’enviar a gmadf@esade.edu 

4.- Calendari 

 Obertura convocatòria: 07.04.2014.  

 Tancament sol·licitud d’inscripció: 15.05.2014. 

 Tancament lliurament treballs: 15.06.2014. 

 Resolució premis i comunicació guanyadors via web:  Juliol 2014. 

 Lliurament de premis: el lliurament del premi tindrà lloc al mes de 

setembre en un acte solemne a la Facultat de Dret d’ESADE, amb 

presència de representants de la Generalitat.  

5.- Categories de premis 

 Escrit (individual) 

 Audiovisual (individual o grupal). 
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6.- Composició Jurat 

El Jurat estarà compost per experts en temes de Mediació del grup de Recerca 

de la Facultat de Dret d’ESADE, el Col·legi de Notaris de Catalunya i dels 

Departaments d’Ensenyament i de Justicia de la Generalitat de Catalunya. 

7.- Premis 

Els guanyadors d’ambdues categories rebran com a premi una beca per 

realitzar el Summer Program de la Facultat de Dret d’ESADE (curs 

preuniversitari) en la seva edició 2014-2015. Aquesta beca estarà 

subvencionada per la Facultat de Dret d’ESADE i pel Col·legi de Notaris de 

Catalunya.  

Els col·legis e instituts que hi participen, els alumnes dels quals siguin 

guanyadors dels premis, es podran beneficiar d’una formació en Mediació (5h), 

a realitzar a la Facultat de Dret d’ESADE, que serà impartida pels experts 

mediadors del Grup de recerca, així com de material escolar subvencionat pel 

Col·legi de Notaris de Catalunya.  

Així mateix els treballs guanyadors es publicaran a la web del Grup de Recerca 

de la Facultat de Dret d’ESADE. 

8.- Annex: Informació exclusiva pels col·legis i instituts: 

Per tal de contribuir a les tasques de recerca del Grup Mediació, Arbitratge, 

Dret i Família, s’annexa un qüestionari a omplir pels centres que participin en el 

Premi. La direcció del centres participants haurà d’omplir aquest qüestionari al 

mateix temps en que es presentin els treballs dels alumnes que aspirin al 

Premi.   

La finalitat del qüestionari és la de realitzar un treball de camp sobre el grau de 

coneixement de la Mediació, i en el seu cas, de l'ús de la mateixa, en els 

col·legis de Catalunya.  

Els resultats del treball seran publicats i posats a disposició del Departament de 

Justicia i del Departament d’Ensenyament per a la seva difusió. 

 

Barcelona, a 15 de març de 2014. 


