Diploma d’Especialització / Diploma de Postgrau
CRIANÇA 0-3 I BENESTAR FAMILIAR
Curs 2018-2019

Presentació
Aquesta formació pretén oferir una mirada holística perquè els professionals puguin fer un millor
acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, des d’un vessant reflexiu i una
vocació professionalitzadora.
Reconegut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
com a Formació d’Interès en Serveis Socials i avalat pel COPEC (Col·legi de Pedagogs de
Catalunya), el CEESC (Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya) i l’APEFAC
(Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya).

Objectius i Competències


Assolir una formació teòrico-pràctica de l’etapa 0-3 des del punt de vista dels infants, dels
progenitors i de l’entorn incidint en:



o

el rigor i la profunditat conceptuals

o

una mirada reflexiva i critica, i

o

la interdisiciplinarietat en la construcció del coneixement.

Enfortir les competències professionals per acompanyar les famílies en la criança 0-3 des
del:



o

treball en equip

o

treball amb grups

o

diferents serveis, i

o

treball en xarxa.

Generar coneixement a partir dels aprenentatges assolits, la pròpia experiència i el treball
autònom, amb el suport d’un tutor/a.
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Destinataris i/o requisits d'accés
Persones interessades en el treball amb petita infància i les seves famílies que vulguin ampliar la
seva formació.


Titulats universitaris.



Titulats de cicles formatius de grau superior.



Professionals que treballen amb infants de 0-3, amb infants i famílies.

Direcció i Coordinació
Direcció: Dra. Núria Rajadell i Dra. Núria Lorenzo
Coordinació: Imma Jeremías
Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona

Titulació de sortida
Diploma de Postgrau Criança 0-3 i Benestar Familiar.
Els alumnes que accedeixen sense titulació universitària obtenen un Diploma d’Extensió
Universitària

Característiques del curs
Preu
Nombre
d’hores
Dades i lloc
d’impartició

2000 €
750 hores
 Classes presencials i seminaris: divendres de 17.00 a 21.00 h. i un dissabte
al mes de 10.00 a 14.00 h. i de 15.30 a 19.30 h. Campus Mundet.
Universitat de Barcelona
 Pràctiques en centres i/o visites a institucions
 Treball autònom tutoritzat
 Viatge d’estudi amb reflexió sobre la praxis i els serveis (preu no inclòs en
la matricula)

Preinscripció A partir de l’1 de juliol 2018 en el següent enllaç:
https://www.ub.edu/acad/npost/pub/fullcurs.php?idcodidage=201711984&lang=1
Matriculació Durant la primera quinzena de setembre 2018
Idioma Català i castellà
d’impartició

Equip docent

L'equip docent que imparteix aquests dos Postgraus que conformen el Màster aporta la seva
expertesa acadèmica i professional des de diferents sabers de les ciències socials i de la salut:
Anna Escobedo, Carme Panchón, Carmen Amorós, Cristina Ribera, Elisabet Clua, Esteve I. Gay,
Eva Bretones, Imma Jeremías, José Miguel Sunyer, Josep Perapoch, Laura Torrabadella, Luis
Ruiz, Mari Cruz Molina, María Rosa Tarrés, Marta Hernández, Marta Portero, Marta Sadurní,
Mercè Aragay, Neus Querol, Núria Lorenzo, Núria Rajadell, Núria Vendrell, Ortrud Lindeman,
Pere Jaume Serra, Rosa Jové, Rosa Reina, Sara Pascual, Sílvia Blanch, Sílvia Palou, Sofia
Berlanga, Teresa Godall, Teresa Pi-Sunyer, Verónica Violant, Vicenç de Febrer i Xavier Gimeno.

Programació

Mòdul 1: El marc: canvi d’època
1. Introducció a la cultura de la infància
2. Transformacions familiars i desig de parentalitat
3. Educar als 0-3
Mòdul 2: L’infant i la construcció del vincle
4. Gestació
5. Naixement
6. Desenvolupament i salut en la criança
7. Adopcions i acolliments
8. Diversitat en la criança
Mòdul 3: L’entorn: polítiques i serveis
9. Serveis a la petita infància
10. Polítiques d’infància i família/experiències i bones pràctiques
Mòdul 4: Treballs de recerca i/o documentació

Criteris d’avaluació

Avaluació contínua atenent a :
 Assistència i participació a les sessions presencials
 Elaboració i presentació d’un treball de recerca
Nota: Les places del curs són limitades. L’ICE-UB no garanteix la realització del curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits.
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