
2020-21

XVII CURS D’ACTUALITZACIÓ UNIVERSITÀRIA 

Formació de Pares i 
Educadors en el Maneig
de Conductes Problema
en el Nin

Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Curs
Actualització Universitària



Formació de Pares i Educadors en el 
Maneig de Conductes Problema en el Nin

Curs d’Actualització Universitària 

Mateu Servera Barceló 
Professor de l’àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament 
Psicològic de la UIB

La tasca educativa de pares, mares, tutors i professionals de l’educació 
sovint és complicada i plena d’incerteses. Durant aquest camí, és comú 
trobar-se amb situacions que impliquen problemes conductuals que 
requereixen respostes especials.

Amb aquest curs volem oferir una proposta regulada que ajudi 
a enfrontar-se a determinats interrogants. Les persones que s’hi 
matriculin descobriran els secrets dels trastorns de conducta en els 
infants i es formaran en el foment de les habilitats socioeducatives i les 
tècniques d’intervenció, a més d’adquirir altres competències de molta 
utilitat. 

El curs està especialment adreçat a professionals de l’educació i la 
psicologia, però també està obert a altres persones amb interès en 
la matèria. A més, la modalitat en línia permet combinar aquesta 
especialització amb el desenvolupament normal de la vida personal i 
laboral. Aprofita l’oportunitat, matricula’t!

A qui va adreçat?
A titulats universitaris, tot i que també està obert tant a pares que tenen infants amb problemes de 
conducta lleus o moderats, com a educadors, psicòlegs o altres professionals que vulguin aprendre les 
habilitats bàsiques per ensenyar als pares o a altres educadors. 

Professorat
Direcció
• Servera Barceló, Mateu. Doctor en Psicologia i professor titular de la UIB.

Professors
• Servera Barceló, Mateu. Doctor en Psicologia. Professor de l’àrea de Personalitat, Avaluació i 

Tractament Psicològic de la UIB.
• Trias Alcover, Cristina. Professora col·laboradora de la UIB. Coordinadora de la Unitat d’Assessorament 

Psicològic Infantil. 



Programa i continguts
Mòdul I. Els trastorns de conducta en el nin 
(1,5 ECTS)

• La conducta anormal: què és una conducta 
problema en l’infant?

• Classificació i característiques dels trastorns 
de conducta en l’infant

• Les causes: per què mostren conductes 
problema els nins?

• L’anàlisi funcional del comportament: 
puc investigar jo sobre la causa del 
comportament del meu fill?

Mòdul II. El foment de les habilitats 
socioeducatives (1,5 ECTS)

• Què és educar?: l’ofici de ser pare
• Les habilitats socials: què són i com 

fomentar-les en la família
• Les habilitats de resolució de problemes: què 

són i com fomentar-les en la família
• El control de l’estrès dels pares: consells 

bàsics

Mòdul III. Tècniques i procediments 
d’intervenció operant (1,5 ECTS)

• Els conceptes fonamentals per a una 
intervenció operant

• Tècniques i procediments per desenvolupar o 
incrementar conductes

• Tècniques i procediments per reduir o 
eliminar conductes

• Tècniques i procediments combinats o més 
elaborats

Mòdul IV. La intervenció: un pla obert i per 
fases (1,5 ECTS)

• La fase inicial: definir i avaluar el problema 
(però, això ja no ho sé fer jo?)

• La fase positiva: la interacció i el 
desenvolupament de conductes desitjables

• La fase de control: el cost de les conductes 
problema

• El resum final: el decàleg de Barkley

Avaluació
Per poder aprovar el curs i obtenir el títol, 
cal lliurar les activitats obligatòries i superar 
les proves tipus test de cada un dels mòduls. 
La nota final serà la nota mitjana dels quatre 
mòduls.



Dades específiques

Director del curs:

Mateu Servera Barceló. Professor de l’àrea de 
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de 
la UIB.

Nombre de places: mínim de 10 alumnes i 
màxim de 30. 

El director es reserva el dret d’anul·lar el curs en 
cas que no arribi al nombre mínim establert.

Modalitat: a distància.

Durada: 6 ECTS (150 hores de treball global per 
part de l’alumne).

Dates: del 5 d’octubre de 2020 al 17 de febrer de 
2021

Termini d’inscripció: fins al 28 de setembre de 
2020

Preu i terminis: 300 euros. 

Es tornarà l’import de la matrícula en cas de no 
admissió o anul·lació del curs.

Matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/conductesproblema

MATRICULA’T JA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://www.fueib.es/curs/conductesproblema




Benvinguts a UIBTalent

La UIB és entre les cinc primeres universitats 
d’Espanya en innovació i desenvolupament 
tecnològic, així com en qualitat de recerca i, a 
més, podem presumir de ser al top ten mundial 
en recerca en l’àmbit turístic i entre les vuit 
primeres universitats en qualitat i innovació 
docent.

La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis 
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com 
també la gestió de cursos adreçats a estudiants 
i graduats universitaris, cursos de formació a la 
carta per a empreses, cursets d’especialització, 
seminaris, etc.

A UIBTalent apostam per:
• Una formació continuada, 

d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

• Les darreres innovacions i novetats dels 
diferents àmbits de coneixement.

• Estudis que combinen la formació 
acadèmica i l’experiència laboral i 
professional.

• La possibilitat d’aprendre i aprofundir en 
un dels múltiples camps que abasten els 
nostres estudis.

• Cursos que ens ajuden a especialitzar-
nos, amb vista a una propera inserció 
professional o a millorar la nostra 
pràctica professional actual.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris 
modulars i flexibles, per facilitar-hi 
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb 
les responsabilitats professionals o personals i 
amb unes metodologies que apliquen la teoria a 
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma 
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

Més de 1.700 cursos realitzats.

Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i 
més de 20 països del món.

Al voltant de 900 docents i professionals 
col·laboren amb nosaltres cada any.



Un Campus ple 
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les 
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació 
professional del DOIP 
Assesorament gratuït

• CampusEsport Preus 
especials a les nostres 
instal·lacions esportives

• Club d’emprendedors de 
la UIB Assessorament per a 
emprenedors

• Biblioteca Accés a totes 
les nostres biblioteques i 
biblioteca digital

• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

