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En què consisteix?

Quines competències adquiriràs?

El curs d’Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils té com 
a objectiu general donar una formació bàsica, tant teòrica com pràctica, sobre l’anàlisi, la 
prevenció i la intervenció en situacions de conflicte, sempre tenint presents les 
circumstàncies socials i demogràfiques actuals, la normativa i les organitzacions socials i 
educatives, així com els nous mètodes d’intervenció. Així, ens centram en la formació de 
professionals de diferents disciplines i professions: educadors socials, mestres, 
treballadors socials, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs, o membres dels cossos de 
seguretat (nacional, autonòmica i local), per analitzar les situacions de conflicte en el 
context social i escolar i intervenir-hi.

Aquest objectiu es desenvolupa al llarg de tot el curs en dos objectius específics que es 
treballen als diferents mòduls: 

a) Identificació i introducció a l’anàlisi de les característiques i singularitats dels àmbits 
en què operen els professionals socioeducatius i s’expressen els conflictes. 

b) Capacitar les persones a les quals s’adreça el curs perquè desenvolupin una visió 
diferent enfront del conflicte, creativa i eficaç, amb l’objectiu de promoure a la pròpia 
comunitat educativa i social l’adquisició d’habilitats per a una millor comunicació, la 
recerca de solucions negociades i els valors de tolerància i respecte a la diversitat.

2016-17
ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN

Títol propi de la UIB (39 ECTS)

5
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Competències bàsiques:
· Capacitat d’anàlisi i síntesi.
· Habilitats de gestió de la informació.
· Capacitat per a la presa de decisions.
Competències específiques:
· Habilitat per conèixer, comprendre i analitzar el comportament dels joves.
· Habilitats de detecció, de diagnòstic, d’intervenció i d’avaluació de situacions de 
conflicte juvenil en diferents àmbits.
Competències tranversals:
· Capacitat d’aplicar els coneixements a les situacions plantejades.
· Capacitat d’aprendre i de generar noves idees (creativitat).
· Habilitat per treballar de forma autònoma.
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A qui va adreçat?

A totes les persones que estiguin interessades en qualsevol àmbit del conflicte juvenil.
Als professionals de diferents disciplines i professions: educadors socials, mestres, treballa-
dors socials, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs, cossos de seguretat (nacional, autonòmi-
ca i local), per analitzar les situacions de conflicte en el context social i escolar i intervenir-hi.
Els alumnes dels darrers cursos de graus i de diplomatures i llicenciatures s’hi podran matri-
cular amb l’autorització prèvia de la direcció del curs.
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Professorat

Titulacions que es poden obtenir
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Els alumnes amb titulació universitària que cursin tots els mòduls podran obtenir el títol 
següent:

«Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils. Títol propi de 
la UIB (39 ECTS)»

Els alumnes que cursin alguns dels mòduls podran obtenir les titulacions indicades al 
requadre ‘Estructura’.

Els alumnes amb accés a la Universitat obtindran un Diploma Universitari del curs realitzat.

Els alumnes sense accés a la Universitat obtindran un Diploma.

A més dels directors i coordinadores del postgrau, els autors dels temes han estat:
Andrés Gómez, M. Soledad. Llicenciada en Psicologia, doctora i professora de la Facultat de 
Psicologia a la Universitat Autònoma de Madrid. El seu àmbit d’investigació és l’avaluació de 
programes d’intervenció per a la prevenció de la violència i la millora del clima escolar.
Carballo García, Serafín. Psicòleg, responsable de la Secció d’Infància i Família de la 
Comissió de Benestar del Consell de Mallorca. 
Escoda, Marta.  Llicenciada en Filosofia i Lletres. Orientadora i professora associada del 
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB. Directora de l'Institut de 
Convivència i Èxit Escolar.
Fernández García, Isabel. Professora de secundària. Catedràtica. Directora de l’IES 
Pradolongo de Madrid. Investigadora teoricopràctica en temes de maltractament entre iguals i 
convivència escolar.
Garrido Genovés, Vicente. Professor titular de la Universitat de València, especialitzat en 
delinqüència i pedagogia preventiva i terapèutica en les titulacions d’Educació Social, 
Pedagogia i Criminologia. 
López Martínez, Pedro A. Doctor en Psicologia Social. Llicenciat en Psicologia. Professor 
col·laborador a la Universidad Alfonso X el Sabio. Coordinador Cap   d’Organització i Qualitat 
a la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma.
Pla Forteza, Jaume. Membre de la policia local de Palma
Reina Peral, Francesc Educador social a l’Ajuntament de Badalona, amb més de 23 anys 
d’experiència; especialista en mediació comunitària.
Segura García, M. Paz. Professora de Centro Universitario Cardenal Cisneros (Universidad de 
Alcalá)
Trianes Torres, María Victoria. Catedràtica d’Universitat. Departament de Psicologia  
Evolutiva de la Universitat de Màlaga.
Vives Barceló, Marga. Llicenciada en Psicopedagogia i Doctora Europea en Ciències de 
l'Educació. Professora contractada doctora interina. Departament de Pedagogia i Didàctiques  
Específiques de la UIB.
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M1 (3 ECTS) + M2 (12 ECTS)

 

 M3a - Escolar*  M3b - Familiar*  M 3c - Comunitari*

   (7,5 ECTS)       (7,5 ECTS)         (9 ECTS)

M1 + M2

M1 + M2
+ 1 submòdul 
del mòdul 3

M1 + M2
+ 2 submòduls 
del mòdul 3

M1 + M2
+ 3 submòduls
del mòdul 3

15 ECTS

22,5 ECTS

22,5 ECTS

24 ECTS

30 ECTS

31,5 ECTS

31,5 ECTS

39 ECTS

ExU en Tècniques de Resolució de Conflictes
Juvenils: àmbit general.

ExU en Tècniques de Resolució de Conflictes
Juvenils: especialització en àmbit escolar.

ExU en Tècniques de Resolució de Conflictes
Juvenils: especialització en àmbit familiar.

ExU en Tècniques de Resolució de Conflictes
Juvenils: especialització en àmbit comunitari.

EU en Tècniques de Resolució de Conflictes
Juvenils: àmbits escolar i familiar.

EU en Tècniques de Resolució de Conflictes
Juvenils: àmbits familiar i comunitari.

EU en Tècniques de Resolució de Conflictes
Juvenils: àmbits escolar i comunitari.

EU en Tècniques de Resolució de Conflictes
Juvenils.

7,5 ECTS

7,5 ECTS

9 ECTS

3a Escolar

3b Familiar

3c Comunitari

Curs d’Actualització Universitària en Resolució de
Conflictes Juvenils: especialització en àmbit escolar

Curs d’Actualització Universitària en Resolució de
Conflictes Juvenils: especialització en àmbit familiar

Curs d’Actualització Universitària en Resolució de
Conflictes Juvenils: especialització en àmbit comunitari

* Aquests mòduls són comuns amb el curs d’Expert Universitari en Plans de Convivència. 
Títol propi de la UIB (39 ECTS).
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Mòduls                  Crèdits europeus    Preu   Preu UIB*

M1 + M2      15   615 €     460 €

M1 + M2      + 1 submòdul   22,5  922 €     690 €

      24               980 €      737 €

      + 2 submòduls    30             1.230 €     922 €

     31,5             1.290 €                  967 €

      +3 submòduls    39              1.587 €               1.200 €

Submòduls    3 A (À. Escolar)    7,5   307 €     230 €

      3 B (À. Familiar)    7,5   307 €     230 €

      3 C (À. Comunitari)   9   367 €     275 €

* S’entén per UIB tots els membres de la comunitat universitària: personal d’adminis-
tració i serveis, personal docent i investigador, estudiants matriculats el curs acadèmic 
2016-17.

Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de l’alumne o 
no realització del curs.

Preu:

Directors del curs:

M. del Carme Orte. Llicenciada en Psicologia i doctora en Ciències de l’Educació. 
Catedràtica d’universitat de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.

Lluís Ballester Brage. Llicenciat en Filosofia i doctor en Sociologia. Professor titular 
d’universitat del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.

Coordinadores: 
Margalida Vives (coordinadora pedagògica i tutora). Llicenciada en Psicopedagogia i 
Doctora Europea en Ciències de l'Educació. Professora contractada doctora interina. 
Departament de Pedagogia i Didàctiques  Específiques de la UIB
Marta Escoda (coordinadora pedagògica). Llicenciada en Filosofia i Lletres. 
Orientadora i professora associada del Departament de Pedagogia i Didàctiques 
Específiques de la UIB. Directora de l'Institut de Convivència i Èxit Escolar.

Modalitat:  A distància
Dates: del 10 d’octubre del 2016 al 16 de juny de 2017 (primera convocatòria) o 22 de 
setembre de 2017 (segona convocatòria) 
Termini de matrícula: Fins al 17 d'octubre del 2016 (Hi ha possibilitat de matriculació 
posterior, amb autorització prèvia de la direcció del curs.)

Directors del curs:

M. del Carme Orte. Llicenciada en Psicologia i doctora en Ciències de l’Educació. 
Catedràtica d’universitat de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.

Lluís Ballester Brage. Llicenciat en Filosofia i doctor en Sociologia. Professor titular 
d’universitat del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.

Coordinadores: 
Margalida Vives (coordinadora pedagògica i tutora). Llicenciada en Psicopedagogia i 
Doctora Europea en Ciències de l'Educació. Professora contractada doctora interina. 
Departament de Pedagogia i Didàctiques  Específiques de la UIB
Marta Escoda (coordinadora pedagògica). Llicenciada en Filosofia i Lletres. 
Orientadora i professora associada del Departament de Pedagogia i Didàctiques 
Específiques de la UIB. Directora de l'Institut de Convivència i Èxit Escolar.

Modalitat:  A distància
Dates: del 10 d’octubre del 2016 al 16 de juny de 2017 (primera convocatòria) o 22 de 
setembre de 2017 (segona convocatòria) 
Termini de matrícula: Fins al 17 d'octubre del 2016 (Hi ha possibilitat de matriculació 
posterior, amb autorització prèvia de la direcció del curs.)
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Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears.
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n.
07012 Palma

E-mail: formacio@fueib.org

Web: http://www.fueib.org/curs/conflictesjuvenils

Telèfon: 971 25 96 96
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Per obtenir cada un dels títols serà necessari haver superat de forma satisfactòria l’avaluació 
proposada a cada un dels mòduls, que es realitzarà mitjançant el seguiment dels alumnes al 
llarg de tot el curs (lliurament d’activitats per blocs temàtics de forma semestral, participació en 
fòrums, realització de tutories, etc.) i a través d’una avaluació final també en línia.

Les dates d’avaluació són:
1a convocatòria: 16 de juny de 2017 
2a convocatòria: 22 de setembre de 2017.



Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Instal·lacions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un Campus ple d’oportunitats!


