Dades específiques

Un campus ple d’oportunitats!
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
Instal·lacions Esportives
Associacions d’estudiants
Servei mèdic i de farmàcia

Servei de restauració i cafeteries
Programa Alumni

Aplicacions Docents i
Professionals de les
Competències
Emocionals.
Títol propi de la UIB (30 ECTS)

La direcció del curs es reserva el dret d'anul•lar-lo en cas de que no s'arribi
al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui impartir.

Consulta'ns si aquest curs és bonificable total o parcialment per la Fundación
Estatal para el Empleo.

Residència d’Estudiants

Servei de reprografia

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN

Directors del curs:
Sureda Garcia, Immaculada. Professora titular d'Universitat del
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació. Professora
de Desenvolupament i Educació Socioemocional.
Bisquerra Alzina, Rafael. Catedràtic de la Universitat de Barcelona.
Catedràtic d'Orientació Psicopedagògica, MIDE, Universitat de Barcelona.
Director del Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica de la UB.
Genovès Company, Raül. Doctor en Filosofia. Titulat Superior en
Teràpies Naturals. Docent autònom amb activitat investigadora vinculada
a l’IRIE. Professor col·laborador en activitats de Formació del Professorat
de diversos Centres de Professorat de les Illes Balears.
Nombre de places: Màxim 30 alumnes
Modalitat: Presencial
Durada: 30 ECTS (225 hores presencials hores presencials)
Dates i horaris: Del 24 d'octubre de 2018 al 12 de juny de 2019. Dilluns i
dimecres de 17.30 a 21.30h i excepcionalment algun altre dia (consultau
el calendari al web del curs).
Lloc de realització: Campus universitari. Ctra. de Valldemossa, km 7.5.
07121 Palma
Termini de matrícula: Fins el 15 d'octubre de 2018.
Preu i terminis:
• El preu del curs és de 990€.
• Hi ha possibilitat de fraccionar el pagament en tres terminis: 390€ en el
moment de formalitzar la matrícula i dos terminis de 300€, 30 i 60 dies
després.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de
l'alumne o anul•lació del curs.
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Informació i matrícula
www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.
E-mail: uibtalent@fueib.org
Web: http://www.fueib.org/curs/cemocionals
Telèfon: 971 25 96 96

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a
empreses i despatxos professionals.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | (+34) 971259697

ESPECIALISTA
UNIVERSITARI

Estructura

En què consisteix?
A més d'aportar continguts, estratègies, metodologies i tècniques relatives a les
habilitats emocionals, aquest curs contempla el món de les emocions i la racionalitat des
d'una perspectiva àmplia i interdisciplinària, que complementa la part pràctica relativa a
les destreses emocionals amb el desenvolupament de la capacitat d’anàlisi i comprensió
de les característiques i necessitats pròpies dels distints sectors de la societat i la
diversitat de casos, en relació amb aquest tema.
En aquest sentit la formació articula distintes aportacions dels estudis de pedagogia
aplicada, filosofia, psicologia de l’educació, neurociències, psicologia, sociologia,
educació social, i treball social; i pretén facilitar també que les persones interessades a
transmetre continguts d’educació emocional, a més de disposar dels coneixements i les
tècniques adients, puguin desenvolupar en si mateixos les competències i destreses
emocionals, a fi de servir també amb el propi exemple com a model de referència.

A diplomats, llicenciats o graduats de titulacions relacionades amb la docència, la
pedagogia, les ciències de la salut, la psicologia, el treball social, l'educació social, i la
mediació.
A la comunitat educativa en general i als distints sectors de la societat sensibles a la
necessitat d'adquirir competències, coneixements i habilitats emocionals. I als
professionals del món de l'empresa interessats a potenciar les seves capacitats i la
qualitat de les relacions i dels recursos humans.
També a les persones que, tot i no tenir titulació universitària, mostrin interès per
conèixer els continguts i les tècniques del curs; especialment mares i pares que vulguin
desenvolupar competències emocionals per millorar la comunicació i el procés educatiu
amb els fills.

Quines sortides professionals tindré?
L'adquisició de coneixements teòrics i pràctics en competències emocionals facilita la
millora de la qualitat de les tasques professionals pròpies de la docència, el treball i
l'educació social, la intervenció socioeducativa, la mediació, l'orientació i
l'assessorament per a la formació emocional intel•ligent, l'afrontament constructiu de
problemes i dificultats, la pràctica de consens, així com la prevenció i el tractament
constructiu de conflictes.
Aquestes aptituds i destreses augmenten les capacitats dels professionals als quals està
destinada aquesta formació, i es potencien les competències curriculars relacionades
amb la docència, la intervenció, la mediació, la psicologia, les ciències de la salut,
l’empresa i totes les professions en què les relacions humanes ocupen un lloc essencial.

Avaluació
• Per a poder ser avaluat cal assistir al 80 per cent del curs.
• L'avaluació consistirà en un treball d'aplicació docent i/o professional de les
competencies emocionals.

Les competències emocionals. 4,6 ECTS

2.

La interioritat al centre escolar. Aplicacions a l’aula. 1,6 ECTS

3.

Educació emocional a l’educació infantil i primària. La
implicació de les famílies. 1,6 ECTS

4. Vincle afectiu i educació emocional. 1,6 ECTS

Aquest "Especialista Universitari en Aplicacions Docents i Professionals de les
Competències Emocionals" comprèn una part del "Màster en Competències
Emocionals" que centra el focus d'atenció en les aplicacions professionals de les
competències emocionals.

A qui va adreçat?

1.

MÒDULS

5.

Ensenyament de les competències socioemocionals en la
infància i adolescència. 2 ECTS

6.

Emocions i rebuig entre iguals. 1,6 ECTS

7.

La pràctica docent en l’adquisició i la transferència de les
competències emocionals a infantil i primària. 1,4 ECTS

8. Competències emocionals a la secundària. 1,6 ECTS
9. Familia-Escola: Competències emocionals a la secundària.
1,6 ECTS
10. L’educació emocional dels educadors. 2 ECTS
11. Pràctiques restauratives. 2 ECTS
12. Diferències sexuals en habilitats cognitives i emocionals:
determinants biològics i factors culturals. 1,6 ECTS
13. Competències emocionals per als professionals que
estableixen una relació d’ajuda. 2 ECTS
14. Resiliència i emocions. 1,6 ECTS
15. Emocions en l’àmbit de la intervenció familiar en nins
traumatitzats. 1,6 ECTS
16. Les emocions vivenciades en nins víctimes de traumes per
maltractament i abús. 1,6 ECTS
17. Pedagogia hospitalària i educació emocional. 1,6 ECTS

*Aquest curs s'emmarca dins el Màster en Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (60 ECTS).

Titulacions que es poden obtenir
Per a persones amb titulació universitària reglada:
• "Especialista Universitari en Aplicacions Docents i Professionals de les
Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)".
Per a persones amb accés a la Universitat:
• "Diploma Universitari d'Aplicacions Docents i Professionals de les Competències
Emocionals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)".
Per a persones sense accés a la Universitat:
• "Diploma d'Aplicacions Docents i Professionals de les Competències Emocionals.
Títol propi de la UIB (30 ECTS)".

Equip docent
Bisquerra Alzina, Rafael. Catedràtic de la Universitat de Barcelona (UB).
Director del Postgrau en Educació Emocional i Benestar (UB). Doctor en Ciències
de l’Educació, Llicenciat en Pedagogia i en Psicologia. Fundador del GROP i
dinamitzador de les Jornades d’Educació Emocional de la UB.
Burges Cruz, Lucrecia. Professora contractada doctora del Departament de
Filosofia i Treball Social de la UIB.
Cortès Bagur, Josep. Assessor de convivència i de les competències socials i
emocionals a l'Equip Pedagògic del Centre de Formació del Professorat de
Menorca.
Ferrer Ribot, Maria J. Professora contractada doctora del Departament de
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, àrea de Didàctica i Organització
Escolar de la UIB. Psicòloga.
Genovès Company, Raül. Doctor en Filosofia. Titulat Superior en Teràpies
Naturals. Creador i professor dels cursos Autoconeixement, emocions i diàleg al
segle XXI. Investigador vinculat a l’IRIE. Professor col•laborador en activitats de
Formació del Professorat de diversos Centres de Professorat.
Gomila Perelló, Antoni. Psicoterapeuta i responsable del programa de
psicomotricitat del Servei d’Infància i Família.
Horno Goicoechea, Pepa. Consultora del Grupo Espiral, consultoria d’infància.
León i Perera, Mercè. Membre de l’equip de coordinació del projecte d’infantil
i primària a l’Escola Pia de Granollers.
López-Cassà, Èlia. Professora associada del Departament de Didàctica i
Organització Educativa de la Universitat de Barcelona.
Miserol Rocca, Yolanda. Psicoterapeuta del Servei d’Infància i Família de
l’IMAS.
Monjas Casares, M. Inés. Doctora en Psicologia. Especialista en el camp de la
competència social i relacions entre iguals. Col•laborador honorífica de la
Universitat de Valladolid.
Pades Jiménez, Antonia. Professora titular d’universitat del Departament
d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.
Pérez Castelló, Josep A. Professor titular d’universitat del Departament de
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, àrea de Psicologia Evolutiva i de
l'Educació de la UIB.
Rul•lan, Vicenç. Psicòleg. Especialista en el camp de l'Orientació Escolar i
Convivència. Formador en Resolució de Conclictes. Membre de l'Associació de
Justicia i Pràctica Restaurativa de les Illes Balears.
Sansó Martínez, Noemí. Professora contractada doctora del Departament
d’Infermeria i Fisioteràpia, àrea d’Infermeria de la UIB.
Sureda Garcia, Immaculada. Professora titular d'universitat del Departament
de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació. Professora de
desenvolupament i educació socioemocional de la UIB
Segura López, Nicole. Professora i Orientadora Educativa del IES Josep Font i
Trias (Esporles).
Verger Gelabert, Sebastià. Professor titular d’universitat del Departament de
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, àrea de Didàctica i Organització
Escolar de la UIB.

