
CURS MODALITAT CREDITATGE IDIOMA

2018/2020 (15a edició) Semipresencial 60 ECTS Castellà

DIRECCIÓ Dr. José Carlos Bermejo

DURADA D’octubre 2018 a juny 2020

PREU
121€/ECTS (1r curs) i 102,85€/ECTS (2n curs)  
El preu no inclou taxes i preinscripció

DESCOMPTES 
Matrícula abans del 13/07/2018: 5% de descompte – Matrícula abans del 14/09/2018: 2,5% de descompte.  
Si ets alumni de la Facultat: 15% de descompte – Exalumnes, membres de la comunitat URL i col·legiats*: 10% de descompte.
Responsables de pràctiques: consulteu els descomptes.
Bonificable per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
* Consulteu col·legis professionals en conveni.



DESTINATARIS

Tota persona que tingui un títol universitari oficial (llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a i també diplomat/a, mestre/a, 
enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a o grau) pot demanar plaça. Tindran preferència els titulats en carreres de 
l’àmbit social i humanístic com pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social.

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.).

PROGRAMA

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)

METODOLOGIA

S’alternen les explicacions teòriques amb els treballs pràctics (exercicis de simulació, roleplay, visionat i comentari 
d’audiovisuals, etc.).

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ

Jose Carlos Bermejo. Doctor en Teologia Pastoral Sanitària. Màster en counselling, màster en bioètica, postgrau en gestió de 
residències i serveis per a gent gran. Director General del Centro San Camilo, Director del Centro de Humanización de la Salud 
(CEHS), Professor a la URL, Professor del CHS, Professor del Camillianum, Professor de la Universitat Catòlica de Portugal i autor 
de nombrosos llibres i articles.

Pablo Posse. Llicenciat en Psicología per la Univeristat Nacional de Tucumán i Màster en terapia familiar i de la parella per la 
Universitat Pontificia de Comillas. Expert en Psicología Clínica i en gestió de RRHH.

PROFESSORAT

Diploma en 
Counselling

30 ECTS T’ajudarà a desenvolupar les competències emocionals, 
personals i relacionals per facilitar les relacions d’ajuda 
en diferents entorns socials, sanitaris i educatius, amb 
l’objectiu de dur a terme processos d’acompanyament, 
d’intervenció i de canvi.

15a edició

Octubre 2018 - juny 2019

121€/ECTS (1r any)


