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Aquest postgrau aporta continguts teòrics i 
dinàmiques pràctiques per a facilitar l’exercici de 
les competències emocionals fonamentals. En 
aquest cas amb una atenció especial a facilitar 
el benestar i les esmentades competències dins 
l’àmbit educatiu escolar i familiar, aportant 
recursos i metodologies per a facilitar els 
processos d’ensenyament, aprenentatge i 
convivència.

Afavoreix a més un acompanyament emocional 
en situacions d’aprenentatge o de crisi i un 
retorn saludable a la quotidianitat, centrant el 
focus d’atenció en les aplicacions docents de les 
competències emocionals.

Aquesta formació té com a objectiu fonamental 
facilitar els coneixements teòrics i les aplicacions 
pràctiques dels resultats actuals de la recerca 
científica en competències emocionals, integrant 
emocions, racionalitat i metodologies des d’una 
perspectiva interdisciplinària i global. El curs 
s’articula al voltant d’aportacions teòriques 
i pràctiques de la Filosofia, la Psicologia de 
l’Educació, les Neurociències, la Biologia, la 
Sociologia i l’Educació Social, entre altres, i 
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 cicles educatius i la diversitat de casos, 
en relació amb aquest tema.

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.

En aquest sentit 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.

Aquest «Expert Universitari en Competències 
Emocionals: Aplicacions Docents» comprèn una 
part del «Màster en Competències Emocionals», 
que centra el focus d’atenció en les aplicacions 
docents de les competències emocionals.

 
A qui va adreçat?
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.

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.



Sortides professionals

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 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.

Estructura 

1. Les competències emocionals (16 hores)
2. Cohesió de grup (6 hores)
3. Interioritat i expressió corporal al centre escolar 

(12 hores)
4. Educació emocional a l’educació infantil i 

primària. La implicació de les famílies (12 hores)
5. Vincle afectiu i educació emocional (6 hores)
6. Pràctiques restauratives (6 hores)
7. Emocions i rebuig entre iguals (6 hores)
8. Habilitats socioemocionals en la infància i 

l’adolescència (8 hores)
9. Prevenció i tractament de traumes infantils (6 

hores)
10. Pràctica docent i transferència a infantil i 

primària (9 hores)
11. Competències emocionals a secundària (9 hores)
12. Família i emocions (9 hores)
13. Afectivitat conscient a la comunitat educativa (4 

hores)

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

Avaluació

• Per poder ser avaluat cal assistir al 80 per cent 
del curs.

• L’avaluació consistirà en un treball d’aplicació 
docent de les competències emocionals.



Professorat

• 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.

• 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.

• 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 educatius i 
organismes oficials.

• Horno Goicoechea, Pepa. Consultora d’Espirales. Consultoría de Infancia.

• Izquierdo Sánchez, Laura. Professora i membre de l’equip orientador de l’IES Josep Font i Trias.

• Lafau Marchena, Oriol. Psiquiatre. Coordinador autonòmic de Salut Mental.

• López-Cassà, Èlia. Doctora en Ciències de l’Educació. Professora del Departament de Didàctica i 
Organització Educativa de la UB.

• Monjas Casares, M. Inés. Doctora en Psicologia. Especialista en el camp de la competència social i 
relacions entre iguals. Col·laboradora honorífica de la UVa.

• 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.

• Rullan Castañer, Vicenç. Psicòleg. Especialista en el camp de l’Orientació Escolar i Convivència. 
Formador en Resolució de Conflictes. Membre de l’Associació de Justícia i Pràctica Restaurativa de les 
Illes Balears.

• Saralegui Etxarri, Miren A. Terapeuta mitjançant la dansa. Formada en Dansa Creativa i Terapèutica 
del Mètode de Maria Fux. Especialitzada en Intervenció Clínica del Moviment, DMT. Mestra en 
Pedagogia Terapèutica, educadora social, psicomotricista de la línia Aucouturier i programadora en 
PNL.

• Sureda Garcia, Immaculada. Professora titular d’universitat del Departament de Pedagogia Aplicada 
i Psicologia de l’Educació, àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, de la UIB. 

• Segura López, Nicole. Professora i orientadora educativa de l’IES Josep Font i Trias.



Dades específiques

Direcció:
• Sureda Garcia, Immaculada. Professora titular 

d’universitat del Departament de Pedagogia 
Aplicada i Psicologia de l’Educació, àrea de 
Psicologia Evolutiva i de l’Educació, de la UIB. 

Coordinació:
• Genovès Company, Raül. Investigador de 

l’IRIE. Professor col·laborador en diversos 
centres educatius i organismes oficials 
d’àmbit autonòmic i estatal.

Nombre de places: màxim: 30 alumnes

Modalitat: presencial

Durada: 15 ECTS (112 hores presencials)

Dates i horaris: del 15 de setembre de 2021 al 12 
de gener de 2022, els dilluns i dimecres de 18 a 21 
hores, i excepcionalment altres dies: cinc dimarts 
i un dijous, de 17.30 a 21.30 hores

Lloc de realització: campus universitari. Cra. de 
Valldemossa, km 7.5. 07121 Palma

Termini de matrícula: fins al 3 de setembre de 
2021

Preu i terminis: el preu del curs és de 650 euros. 
Hi ha la possibilitat de fraccionar-ne el pagament 
en dos terminis: 350 euros en el moment de 
formalitzar la matrícula i la resta el mes d’octubre 
de 2021.

La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar-lo 
en cas que no s’arribi al nombre mínim d’alumnes 
perquè es pugui impartir.

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

Consulta’ns si aquest curs és bonificable 
totalment o parcialment per la Fundación 
Estatal para el Empleo

Matrícula

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

www.fueib.org/curs/apdocents

MATRICULA’T JA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://fueib.org/curs/apdocents




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

