
MÀSTER   
Counselling
Potencia canvis positius en les relacions d’ajuda

16a edició

#SocSocial 

Coneix la teoria, la pràctica i les tècniques del counselling 
com a model d’intervenció per potenciar canvis positius. 
Desenvolupa les teves competències personals i relacio-
nals des d’una supervisió pràctica.

CURS 2019 - 2021 // 16a edició
MODALITAT 
Semipresencial

CRÈDITS 
60 ECTS

IDIOMA 
Castellà

DIRECCIÓ 
Dr. José Carlos Bermejo

DURADA 
D’octubre 2019 a juny 2021

HORARI 
Divendres de 16 a 21 h
Dissabtes de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h

PREU 
122 e/ ECTS (1r curs)
109,80 e/ECTS (2n curs)
El preu no inclou taxes ni preinscripció

DATA INAUGURACIÓ 
Divendres 18 d’octubre de 2019 a les 16.30 h

www.peretarres.url.edu

Formació bonificable per la Fundació Estatal 
para la Formación en el Empleo 

DESCOMPTES
5%

2,5%

Matrícula abans 
del 15/07/2019

Matrícula abans 
del 16/09/2019

25% Exalumnes, en el primer any  
després de finalitzar estudis de grau

15% Alumni de la Facultat

* Consulteu els col·legis professionals amb conveni

10% Membres de la comunitat  
URL i col·legiats*

% Responsables dels centres de 
pràctiques amb conveni:  
consulteu descomptes

PER A MÉS INFORMACIÓ SERVEI D’ORIENTACIÓ AL FUTUR ESTUDIANT

Tel. 93 415 25 51 | infofacultat@peretarres.org | c. Santaló, 37 | 08021 Barcelona

BEQUES I AJUTS  Consulta la nostra oferta a www.peretarres.org/facultat/ajuts-beques



DESTINATARIS
Està dirigit a tots els professionals sanitaris, socials, psicòlegs, pedagogs, coordinadors, gestors i directors 
d’institucions dels diversos àmbit, així com tots aquells professionals que desitgin millorar la seva qualitat de 
servei a través de la interiorització d’actituds i la posada en pràctica de les eines del Counselling, que permetin 
potenciar canvis positius en les relacions d’ajuda dins de la seva professió.

METODOLOGIA
La proposta metodològica del màster combina diferents formats d’ensenyament-aprenentatge: conferèn-
cies i sessions magistrals, anàlisi d’experiències i bones pràctiques, resolució de casos, roleplay, simula-
cions en “Camara Gesell” , visionat i comentari d’audiovisual , treball presencial combinat amb metodologia 
online i acompanyament tutorial en el treball final del màster.

OBJECTIUS GENERALS
m Promoure l’adquisició de competències humanistes de professionals socials, sanitaris, de l’educació, de 

l’empresa; millorant significativament la intervenció duta a terme des de cada àmbit professional per tal de 
respondre així a les demandes de la societat.

m Promou, des de la dimensió relacional, la humanització perquè la persona se senti digna i sigui capaç de 
detectar i trobar habilitats pròpies que li permetin superar les dificultats.

m Genera coneixement i capacita en investigació, per tal de millorar la intervenció amb aquests col·lectius 
fràgils per qüestions de malaltia, dependència o exclusió social.

m Promou en les diferents professions vinculades a la relació d’ajuda, competències humanistes que aproxi-
men a la intervenció tècnica pròpia de cada rol a les necessitats i exigències d’un ésser humà.

m Permet adquirir la relació d’ajuda i Counselling des l’aprofundiment en investigació i les competències 
necessàries per a l’establiment de relacions interpersonals altament efectives.

PLA D’ESTUDIS
Primer curs

Mòdul 1.  Context, objectius i finalitats del counselling (2.5 ECTS)

Mòdul 2. Estratègies per a la creació del vincle i l’exploració de les dificultats (4.5 ECTS)

Mòdul 3. Tècniques d’identificació de recursos i estimulació per al canvi (4.5 ECTS)

Mòdul 4. Intervenció per a la motivació i plans d’acció (4.5 ECTS)

Mòdul 5. El desenvolupament continuat del counselor (2.5 ECTS)

Mòdul 6. Dimensió espiritual i counselling (2.5 ECTS)

Mòdul 7. Ètica i counselling (2.5 ECTS)

Mòdul 8. Pràcticum (6.5 ECTS)

Segon curs

Mòdul 1. Aplicació de les tècniques del counselling al món sociosanitari (2 ECTS)

Mòdul 2. Counselling i psicopatologia (2 ECTS)

Mòdul 3. Counselling i exclusió social (2 ECTS)

Mòdul 4. Counselling en dol (2 ECTS)

Mòdul 5. Counselling organitzacional i counselling en grup (3 ECTS)

Mòdul 6. Counselling amb famílies, parella, nens i adolescents (3 ECTS)

Mòdul 7. Counselling i situacions crítiques (2 ECTS)

Mòdul 8. Creixement personal del counsellor: autenticitat (2 ECTS)

Mòdul 9. Pràcticum (5 ECTS)

Mòdul 10. Projecte final (7 ECTS)

DIRECCIÓ
José Carlos Bermejo: Doctor en Teologia Pastoral Sanitaria. Màster en Counselling, Màster en Bioèti-
ca, Postgrau en Gestió de residencies i serveis per a gent gran. Director General del Centro San Camilo 
(CASC), Director del Centro de Humanización de la Salud (CEHS), Professor de la URL, Professor del 
CEHS, Professor del Camillianum de Roma (Italia), Professor de la Universidad Católica de Portugal i autor 
de nombrosos llibres i articles.

COORDINACIÓ 
Pablo Posse: Llicenciat en Psicologia. Màster en Counselling, Màster en teràpia familiar i de parella. Psi-
còleg del Centro Asistencial San Camilo (CASC) i Professor del Centro de Humanización de la Salud 
(CEHS).

PROFESSORAT
Podeu consultar tot el professorat del postgrau a www.peretarres.url.edu/facultat

SORTIDES PROFESSIONALS
Forma professionals que puguin exercir el rol de counsellor, o especialista en counselling, ja sigui com a 
exercici liberal de la professió o com a counselors o experts en counselling aplicat a diferents especialitats 
(sanitari, social, educatiu, etc.).

COL·LABORADORS I CENTRES DE PRÀCTIQUES
Les pràctiques d’aquesta titulació estan incloses a les dinàmiques de les sessions presencials.


