
 
 

1 
 

 

Diploma d’especialització / Diploma de Postgrau 

EDUCACIÓ EMOCIONAL I BENESTAR (presencial) 

Curs 2019‐2020 

 

Presentació 

 

Els educadors de qualsevol nivell (professorat de secundària, tutors, mestres, psicopedagogs, pedagogs, psicòlegs, 

educadors  socials,  etc.),  responsables  de  recursos  humans  i  altres  professionals  de  l’ajuda  (metges,  infermers, 

advocats i altres) interactuen contínuament amb altres persones en situacions delicades en què les emocions són a 

flor de pell i poden ser motiu de conflicte. Per exercir aquestes professions es necessita un equilibri emocional que 

va més enllà de la preparació tècnica. 

Aquest postgrau contribueix al desenvolupament de les competències emocionals que tot professional necessita, 

però, en particular, els educadors i els professionals de l’ajuda. A més a més, té com a objectiu preparar‐los perquè 

puguin  aplicar  l’educació  emocional.  Cal  tenir  present  que  molts  dels  problemes  actuals  (estrès,  depressió, 

conductes addictives, violència, conflictes, etc.) tenen a veure amb les emocions. 

El  Postgrau  en  Educació  Emocional  i  Benestar  ha  estat  pioner  sobre  aquest  tema  arreu  de  l'Estat  espanyol. 

S'imparteix ininterrompudament des de 2002. Un cop finalitzat, es pot sol∙licitar als Serveis Territorials o al Consorci 

d’Educació de Barcelona que aquesta titulació consti a l'expedient personal de formació de docents a efectes que, 

segons  estableixin  les  diferents  convocatòries,  consti  en  l’apartat  de  mèrits.  S’ofereix  240  hores  de  docència 

presencial repartides en classes teòriques i d’altres de més vivencials. El seu professorat està format per especialistes 

de reconegut prestigi. Facilita  la realització de pràctiques d'educació emocional a centres d'educació  formal  i no 

formal o pràctiques de recerca sobre el tema.  

Els seus continguts s'estructuren en els quatre mòduls següents: 

‐ Desenvolupament competències emocionals (10 crèdits) 

‐ Fonaments i recursos de l'educació emocional (10 crèdits) 

‐ Pràcticum (5 crèdits) 

‐ Treball Final de Postgrau (5 crèdits) 

Aquests mòduls sumen un total de 30 crèdits ECTS. 
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Objectius i Competències 

 

Objectius: 

- Assolir una formació especialitzada (teòrica, tècnica i pràctica) com a professionals de l'educació i de l'ajuda per 

poder portar a la pràctica l'educació emocional. 

- Desenvolupar les pròpies competències emocionals. 

- Saber dissenyar programes d'educació emocional fonamentats en el marc teòric integrador i portar‐los a la pràctica. 

 

Competències que es treballen al Postgrau: 

‐ Coneixements sobre el marc teòric de les emocions. 

‐ Coneixement dels models d'intel∙ligència emocional. 

‐ Dissenyar, aplicar i avaluar accions formatives d'educació emocional per a diferents contextos. 

‐ Habilitats per a la resolució de problemes. 

‐ Desenvolupament de competències socials. 

‐ Desenvolupament de l'autonomia personal i emocional. 

‐ Desenvolupament d'estratègies de regulació emocional. 

‐ Desenvolupar competències de vida i benestar. 

‐ Capacitat per comprendre les pròpies emocions i les dels altres. 

‐ Capacitat per analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos, 

pel que fa a la dimensió emocional. 

‐ Aplicar estratègies d'avaluació d'accions formatives.  

 

Destinataris i/o requisits d'accés 

Especialment  professorat  de  qualsevol  àrea  i  nivell  acadèmics,  tutors,  pedagogs,  psicòlegs,  psicopedagogs, 

educadors socials i altres professionals de l’assistència i l’ajuda (metges, personal d’infermeria, advocats, etc.), així 

com professionals interessats en el desenvolupament de recursos humans. 

Criteris d’admissió 

 Accés  per  a  titulats,  que  poden  ser  de  grau,  llicenciatura  o  diplomatura.  En  el  cas  d’altres  titulacions 

universitàries, cal l’autorització de la direcció del curs. 

També s’admet alumnat al qual només li falti un 10 % de crèdits per finalitzar els estudis universitaris. 
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 Accés per a no titulats. Aquest ensenyament preveu la possibilitat d’admetre alumnat que no sigui titulat 

universitari. Aquest alumnat optarà a l’obtenció d’un Certificat d’Extensió Universitària. 

 

 Accés per a estrangers. Per a l’accés amb una titulació universitària estrangera cal consultar els requisits 

d’admissió  a  màsters  i  programes  propis  del  Grup  UB  amb  titulació  universitària  estrangera: 

http://www.ub.edu/acad/acces/estrangers/accpost.htm 

En tots els casos, per procedir a la matrícula, cal haver rebut la carta d’admissió expedida per la direcció del curs. 

 

Direcció – Coordinació 

Direcció:        Núria Pérez Escoda  

                        Rafel Bisquerra Alzina 

Coordinació: Esther García Navarro 

                        Núria García Aguilar 

                        Meritxell Marondo Moreta 

 

Professorat 

Professorat de la Universitat de Barcelona  

Rafel Bisquerra Alzina, Núria Pérez Escoda, Manuel Álvarez González, Meritxell Obiols, Èlia López Cassà, Amèlia Tey 

Teijón, Anna Forés Miravalles, Manel Güell, Josep Gustems, Núria García Aguilar, Esther García Navarro. 

 

Professorat extern  

Anna Álvarez Crispí, Aida Blanco, Laura Mari, Pilar Puyuelo, Xavier Guix, Gemma Filella, Maria Navarrete, Oriol Güell, 

Mireia Cabero, Alberto Duran, Oriol Julià, Ana Soldevila, Juani Mesa, Paula Gelpi, Antoni Bolinches, Ramón Hermosín, 

Francesc Torralba, Irene Pellicer, Juan Carlos Pérez González, Mariona Casany. 

 

Titulació de sortida 

Diploma d’Especialització/Diploma de Postgrau en Educació Emocional i Benestar o Diploma d’Extensió Universitària 

en Educació Emocional i Benestar, segons la via d’accés (titulats o no titulats universitaris). 
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Característiques del curs 

Preu   3.195€ euros + 70 euros en concepte de taxes universitàries 

Nombre de crèdits 
/ hores 

30 crèdits ECTS  ‐  750 hores ( 1 crèdit=25 hores) 

Dades i lloc d’ 
impartició 

 

‐ Classes presencials: Del 4 d’octubre de 2019 al 12 de juny de 2020 

Dimarts i divendres de 17.30 a 21.30 h, i algun dissabte esporàdic de 9.30 a 13:30 h 

Lloc: Campus de Mundet, Universitat de Barcelona 

Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035, Barcelona 

Metro: Mundet Veure Ubicació 

‐ Pràctiques en centres i/o visites a institucions (a convenir) 

Activitats 
opcionals 

complementàries 
 

De forma complementària al Postgrau s’ofereix la possibilitat de participar en altres activitats 

relacionades amb el mateix: 

‐ Jornades d’Educació Emocional (preu no inclòs a la matrícula (*) 

‐ Outdoor  Training:  Sortida  opcional  de  cap  de  setmana  a  una Granja‐Escola  que 

treballa l’educació emocional (preu no inclòs a la matrícula (*) 

*Els estudiants del Postgrau gaudeixen de preus reduïts a aquestes activitats. 

 

Preinscripció  Com  a  pas  previ  a  la  preinscripció,  cal  enviar  el  CV  actualitzat  a  l’adreça  electrònica 

postgrau_pedagogia@ub.edu 

Des  de  direcció  del  postgrau  es  comunicarà  als  candidats  la  seva  admissió  junt  amb  les 

instruccions  precises  per  formalitzar  la  preinscripció  oficial  (properament  s’habilitarà 

l’enllaç). 

La  preinscripció  requereix  el  pagament  de  500  euros  en  concepte  de  reserva  de  plaça. 

Aquesta quantitat es descomptarà de  l’import  total del  curs, que  s’haurà d’abonar en un 

termini  de  7  dies,  des  de  la  formalització  de  la matrícula.  No  es  retornarà  l’import  de  la 

preinscripció amb l'excepció de si, per qüestions tècniques, no s’arribés a impartir el curs. 

 

Matriculació Es realitzarà abans d’iniciar el curs, entre l’2 i el 27 de setembre, en horari de secretaria que 

es  pot  trobar  al  final  d’aquest  document.  Documentació  que  caldrà  aportar  per  fer  la 

matrícula:  

‐Fotocòpia del DNI,  

‐Títol  acadèmic  original  o  resguard  de  pagament  dels  drets  d’expedició    del  títol  + 

fotocòpia  /o bé /fotocòpia compulsada original del títol acadèmic o del resguard. 

‐ una fotografia . 

http://www.ub.edu/ice/node/115?width=700&height=700
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Idioma 
d’impartició 

 

El curs s’impartirà en castellà i/o català. 

 

Programació 

 

Mòdul 1 (10 crèdits): Fonaments i recursos de l’educació emocional 

Es subdivideix en quatre blocs temàtics: 

Bloc temàtic I. Fonaments de l'educació emocional:  

Educació  emocional,  bases  neurològiques,  teories  de  les  emocions,  emoció  i motivació,  emocions  bàsiques, 

emocions  estètiques,  educació  emocional  i  en  valors,  emoció  i  educació,  intel∙ligència  emocional, 

desenvolupament emocional, competències emocional i educació emocional, l'avaluació i la recerca en educció 

emocional. 

Bloc temàtic II. Competències emocionals:  

Avaluació  de  les  pròpies  competències  emocionals,  consciència  emocional,  regulació  emocional,  autonomia 

emocional, competència social, competències de vida i benestar, tolerància a la frustració, relaxació, mindfulness 

i focusing, creativitat, afrontament de l'estrès. 

Bloc temàtic III.  Aplicacions de l’educació emocional:  

Biodansa,  límits educatius,  educació per a  la  ciutadania,  emocions en  situació de dol,  amor  savi,  la  felicitat, 

teràpia racional‐emotiva‐conductual, PNL i educació emocional, experiències i recerca en educació emocional 

actuals,  desenvolupament  emocional  al  llarg  del  cicle  vital  i  en  diferents  contextos  (escolar,  familiar, 

sociocomunitari), musica i emocions, dinàmica del riure. 

Bloc temàtic IV. Educació emocional en el cicle vital:  

Desenvolupament emocional, l’educació emocional a l’Educació Infantil, primària, secundària, a la tercera edat, 

disseny i implantació de programes d’educació emocional, l'educació emocional en el context sociocomunitari, 

a la família. 

 

Avaluació del Mòdul 1: 

 Una assistència superior al 80% de les hores presencials (té una ponderació del 70% sobre la nota final del 

Mòdul 1). 

 L’adquisició de coneixements teòrics a través d’una prova escrita (té una ponderació del 25% sobre la nota 

final del Mòdul 1). 
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 Realització de les activitats que es proposin a les diferents sessions (té una ponderació del 5% sobre la nota 

final del Mòdul 1). Es valorarà el respecte als terminis de lliurament d'activitats, tant en quant a les tasques 

com a la documentació. 

Mòdul 2 (10 crèdits): Desenvolupament de competències emocionals 

 

Es valorarà l’adquisició de competències emocionals. Un dels objectius del Postgrau és ajudar als estudiants al seu 

desenvolupament  emocional.  Per  aquest motiu,  des  del  GROP  facilitarem  als  alumnes  diferents  proves  que  els 

permetran conèixer el seu grau de competències emocionals a l’inici del curs i un cop l’hagin acabat. 

Avaluació del Mòdul 2: 

 Respondre a diversos qüestionaris  sobre  competències emocionals en dues  fases:  Fase  inicial pre‐test  a 

l’iniciar el Postgrau i Fase final post‐test un cop acabat el Postgrau. Es valorarà el complir els terminis a l’hora 

de respondre les diferents proves. 

  Elaborar un Pla de Desenvolupament Personal.  

 Redactar un escrit d’autoreflexió personal del Pla de Desenvolupament i completar una rúbrica sobre el Pla 

de Desenvolupament Personal (tasca al Campus Virtual). 

 

Mòdul 3 (5 crèdits): Pràcticum  

 

El  Pràcticum  implica  un  treball  individual  d’aprenentatge  a  partir  de  la  pràctica  (learning  by  doing),  que  ha  de 

permetre la integració de coneixements significatius i el desenvolupament de competències. 

Les pràctiques són una oportunitat de desenvolupament personal i professional. 

Hi ha diferents possibilitats de pràcticum:  

 Disseny, procés i avaluació d’accions formatives o de recerca. 

 Recerca en educació emocional. 

 

Avaluació del Mòdul 3: 

 L’alumne  entregarà  una  reflexió  sobre  el  pràcticum  (independentment  de  l’itinerari  escollit).  Aquesta 

activitat té un pes del 40% sobre la nota final del Mòdul 3. 

 El tutor farà un seguiment de la  implementació a través de les tutories. Si es considera necessari, es pot 

visitar a l'estudiant durant les pràctiques. L'avaluació del tutor té un pes del 60% de la nota final del Mòdul 

3. 
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 L'estudiant es compromet amb el centre i ha de complir els acords establerts, especialment respectant els 

dies pactats per a la realització de les pràctiques.  

 

Mòdul 4 (5 crèdits): Treball Final de Postgrau 

 

L’objectiu bàsic del Treball Final és el d’afavorir una reflexió a fons i una projecció pràctica dels coneixements propis 

del curs. 

Requereix  una  implicació  personal  de  l’alumne.  Ha  de  servir  com  a  factor  important  d’autoaprenentatge  i 

enriquiment personal en relació a l’educació emocional. 

El Treball inclourà la fonamentació teòrica i descripció del procés de Pràcticum que l’estudiant haurà dut a terme 

durant el curs i una valoració del mateix. 

El Treball serà individual i cada estudiant tindrà un tutor o tutora que l’acompanyarà al llarg del procés i l’ajudarà a 

resoldre els dubtes que puguin anar sorgint.  

Avaluació del Mòdul 4: 

 Elaboració i entrega del Treball Final de Postgrau. El seguiment i l’avaluació del treball serà duta a terme per 

un/a tutor/a personal que s’assignarà a cada estudiant i té una ponderació del 80% sobre la nota final del 

Mòdul 4. 

 El tutor avalua tant el resultat del treball final com el procés dut a terme durant les tutories per realitzar‐lo. 

 L’estudiant completarà i entregarà una rúbrica sobre el treball final del curs. Aquesta activitat té un pes del 

20% de la nota del Mòdul 4. 

Observacions: 

 Si algun alumne, pel motiu que sigui, no completa l’avaluació d’algun dels mòduls del Postgrau, no podrà 

obtenir el títol del Postgrau, encara que compleixi tots els altres requisits. No obstant, se li podrà expedir un 

certificat corresponent als mòduls que hagi superat.  

 

Criteris d’avaluació 

 

La superació del Postgrau i l’obtenció del títol acreditatiu depenen dels resultats de l’avaluació, per a la qual es tindrà 

en compte: 

 Una assistència superior al 80% de les hores. 
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 L’adquisició de  competències emocionals mitjançant  l’avaluació  d’aquestes  competències  i  l'elaboració  i 

valoració d'un Pla de Desenvolupament Individual. 

 L’adquisició de coneixements teòrics a través d’una prova escrita. 

 La realització del Pràcticum. 

 L’elaboració i entrega del Treball Final de Postgrau. 

 

Per obtenir més informació 

 

 

Institut de Desenvolupament Professional (IDP) ‐ Institut de Ciències de l’Educació (ICE).  

Passeig de la Vall d’Hebron, 171. Edifici de Migdia. Campus de Mundet. 08035, Barcelona. 

Veure Ubicació 

 

A/e: ice-postgraus@ub.edu  Telèfon: 93 403 51 74.   Fax: 93 402 10 16 

Horari de Secretaria: Matins de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00h, i les tardes de dilluns i de dijous, de 16:00 a 

18:00h. 

 

Atenció personalitzada:  

http://www.ub.edu/grop 

Direcció electrònica: postgrau_pedagogia@ub.edu 

Telèfon: 93 403 52 04 

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14h. 

Nota: Les places del curs són limitades. L’ICE‐UB no garanteix la realització del postgrau si no s’arriba a un mínim 

d’alumnes inscrits. 

 

http://www.ub.edu/ice/node/115?width=700&height=700

