
INTERVENCIÓ EN ELS CONTEXTOS SOCIALS I EDUCATIUS AMB LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (15 ECTS)

ESTRATÈGIES I MÈTODES PER L’ASSESSORAMENT SOCIOEDUCATIU A LES FAMÍLIES, ALS CONTEXTOS 
ESCOLARS, A LA SALUT I LA INTERVENCIÓ EN L’OCI

Destinataris: Professionals en educació social, treball social, magisteri, psicologia, pedagogia, sociologia i altres 
professionals dels diferents sectors de la intervenció.

Direcció: Dra. Txus Morata

Ofereix una formació teòrica-pràctica avançada, de caràcter especialitzat, que pretén capacitat als professionals en la refl exió i l’apli-
cació d’estratègies i metodologies relacionades amb l’assessorament socioeducatiu a les famílies; la intervenció multidisciplinària 
en contextos escolars; l’atenció a la salut; la intervenció en espais d’oci i d’acció sociocultural. Formació orientada a capacitar als 
professionals pel disseny i la promoció de programes per a la infància i l’adolescència així com per a l’orientació i supervisió d’equips 
de professionals que treballen en els contextos esmentats.

PETITA INFÀNCIA, FAMÍLIA I TERRITORI: EINES PER A L’ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU (15 ECTS)

MIRADA HOLÍSTICA DE L’INFANT DES DEL TERRITORI: SERVEIS SOCIALS, SALUT, CENTRES OBERTS, ES-
PAIS FAMILIARS,...

Destinataris: Professionals que treballin en l’àmbit de la petita infància (centres d’acolliment, espais familiars, centres 
oberts, famílies professionals acollidores, materno-infantils, escola bressol, EAIA, Serveis Socials, ...)

Direcció: Dra. Isabel Torras

El treball amb la petita infància i la seva família requereix un plantejament global i de cara a l’interès superior de l’infant. Això implica 
que l’acció socioeducativa es construeix des d’una aproximació integral respecte les necessitats de la petita infància amb l’objectiu 
de construir escenaris pel seu òptim desenvolupament. Aquest postgrau s’estructura partint de dues perspectives: d’una banda 
contempla la mirada social del context on es desenvolupa la vida de l’infant i la seva família: el barri amb els seus serveis de salut, 
de lleure, socials, etc. i d’altra banda contempla la mirada holística de la vida infantil més enllà de disciplines o àrees de treball. És a 
dir, aquest postgrau té per objectiu formar en el treball integral i en xarxa dels agents del territori (Serveis Socials, Centres de Salut, 
Centres Oberts, Espais Familiars, etc.)  pel benestar de la petita infància i el suport a la família.

ADOLESCENTS I JOVES ESTRANGERS NO ACOMPANYANTS (MENA)* (15 ECTS)

EINES PRÀCTIQUES PER LA INCLUSIÓ SOCIAL

Destinataris: Directius i professionals tècnics (especialment Educadors Socials i 
Treballadors Socials) que treballin amb adolescents i joves migrats no acompanyats.

Direcció: Prof. Maite Mauricio

Ofereix una formació específi ca i eminentment pràctica pensada per a la capacitació de professionals en l’atenció i acompanyament 
socioeducatiu del col·lectiu MENA en centres residencials d’acció educativa (CRAE). Pretén capacitar als professionals  per elaborar 
propostes d’intervenció en l’atenció i acompanyament a aquests infants i joves (migrants) creant respostes adaptades a les noves 
necessitats educatives i socials de cada realitat particular i basades en criteris ètics i tècnics que donin resposta a la Convenció dels 
Drets dels infants per justícia i equitat.

POSTGRAUS PERE TARRÉS - URL www.peretarres.url.edu
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SESSIÓ INFORMATIVA  29/11/2018 a les 18.30 h

121€/ECT. El preu no inclou taxes ni preinscripció

DESCOMPTES
  Matrícula abans del 25 de Gener: 5% descompte. Matrícula abans del 8 de Febrer :2,5% 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 descomptes.
  Bonifi cable per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
*consulteu col·legis professionals amb conveni

PER A MÉS INFORMACIÓ
SERVEI D’ORIENTACIÓ AL FUTUR ESTUDIANT 93 415 25 51/ infofacultat@peretarres.org / c. Santaló 37 Barcelona

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RRHH EN LES ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES (15 ECTS)

HABILITATS DIRECTIVES PER RESPONSABLES D’EQUIPS QUE PROMOGUIN EL CANVI I LA INNOVACIÓ

Destinataris: Professionals en educació social, treball social, magisteri, psicologia, pedagogia, sociologia, economia, 
dret i altres professionals de diferents sectors de la intervenció.

Direcció: Dr. Pere Mora

És una formació orientada a desenvolupar les habilitats directives i les competències necessàries per responsabilitzar-se de l’equip 
de persones que formen part de les organitzacions. S’adquireixen coneixements clau com ara: planifi car la política de gestió de l’àrea 
de recursos humans de l’entitat, prendre decisions estratègiques, treballar per objectius, motivar i delegar en els equips, proactivitat 
en el canvi, promoure la innovació, i potenciar el desenvolupament de les persones que formen part de l’entitat.   

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA I MINDFULNESS EN L’ÀMBIT SOCIOEDUCATIU (15 ECTS)

PNL A NIVELL PRACTITIONER: METODOLOGIA VIVENCIAL

Destinataris: Professionals de l’àmbit social i humanístic com pedagogia, psicologia,  psicopedagogia, educació 
social i treball social i altres professions relacionades.

Direcció: Prof. Conxita Luna

Ofereix una formació teòrico-pràctica on capacita als professionals en la utilització de les eines de la Programació Neurolingüística 
i del Mindfulness per a la pràctica del desenvolupament personal i professional, assolint les competències per comprendre i utilitzar 
la metodologia de la PNL a nivell de Practitioner. El contingut del curs es desenvolupa a través d'una metodologia vivencial, amb 
demostracions que acompanyen el contingut teòric i la posterior pràctica per part dels alumnes dels patrons apresos, amb feedback 
recíproc entre ells. A cada sessió es convida als participants a realitzar unes pràctiques durant la setmana.

INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA INSERCIÓ LABORAL (15 ECTS) 

ANÀLISIS I PRÀCTIQUES EN L’ELABORACIÓ DE DIAGNÒSTICS OCUPACIONALS

Destinataris: Graduats en l’àmbit social (pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social) o 
amb experiència en inserció laboral.

Direcció: Prof. Mercè Gómez

Aquest curs aprofi ta més de vint anys d’experiència en la formació de professionals o futurs professionals de la inserció laboral , i 
permet conèixer les polítiques i programes per a l’ocupació vigents, aprofundir en els col·lectius amb més difi cultat d’inserció laboral, 
analitzar i practicar l’elaboració de diagnòstics ocupacionals i el disseny d’itineraris d’inserció i abordar un tema tan actual com és 
l’emprenedoria, com a alternativa a l’ocupació.
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