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Informació i matrícula

POSTGRAU
EN EDUCACIÓ
SISTÈMICA I
MULTIDIMENSIONAL

Crèdits:
41 ECTS
Nombre de places: Màxim 40.
Import: 2.300,00€
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I

Requisits d’admissió (preferentment):
Diplomatura o Graduat d’Educació Social.
Diplomatura o Graduat de Mestres.
Llicenciatura o Graduat en Pedagogia.
Llicenciatura o Graduat en Psicologia.
Llicenciatura en Psicopedagogia.
Estar en possessió d’un títol de Màster o
Postgrau de l’àmbit educatiu o psicològic.
Estar en possessió del títol del CAP.

Curs 2015-2016

Calendari:
Del 30/09/2015 al 22/06/2016
Classes tots els dimecres de 18h a 21h d’octubre a juny.
11 divendres de 18h a 21h d’octubre a juny.
Un dissabte al mes, aproximadament, de 9h a 14h
i de 15:30 a 19:30h.
Un intensiu de 3 dies (15, 16 i 17 d’abril de 2016)
Preinscripció:
Del 24 d’abril al 29 de maig.
Pagament de 30,21€, taxa de preinscripció.
Matrícula:
De l’1 de juny al 17 de juliol.
Documentació necessària:
Fotocòpia DNI, fotografia mida carnet
i fotocòpia compulsada del títol.
Informació:
Mònica Andrés: coord.pg.educacio.sistemica@uab.cat
Tel. 935 811 535 (dimecres de 18h a 21h)
Lloc de realització:
Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Presentació
Els temps que vivim estan marcats per canvis
molt ràpids i d’una gran complexitat. Avui a
l’educació formal i no formal conviuen molts
contextos culturals, socials i familiars.
Ens cal desenvolupar competències i habilitats basades en un pensament capaç de
captar les interaccions, operar en xarxa i
tenir estratègies d’intervenció des d’una
perspectiva àmplia que inclogui tots els sistemes implicats en la interacció educativa.
L’aplicació de la visió sistèmica al marc educatiu, obre la porta a un nou paradigma pedagògic que possibilita als docents mirar la
realitat educativa com un tot, vinculant els
sistemes familiars, socials, culturals i històrics, i incloent la informació transgeneracional i emocional, que ens ofereix comprensions
profundes i útils per acompanyar a les noves
generacions cap a la vida i permet als professionals ubicar-se per fer la seva tasca, des de
la fortalesa de la seva funció i des del benestar.

Objectius
Fomar especialistes en Educació Sistèmica
Multidimensional que puguin intervenir en els
àmbits educatius formals i no formals per
donar resposta a les necessitats educatives
dels alumnes, famílies, equips i contextos etc.
per afavorir l´aprenentatge i el desenvolupament dels individus i la seva inclusió social.

Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici G5
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
coord.pg.educacio.sistemica@uab.cat
www.pagines.uab.cat/educaciosistemica
Telèfon de contacte:
935 811 535 (dimecres de 18h a 21h)

Continguts
Mòdul I: Antecedents i referents teòrics
de la visió sistèmica (12 crèdits)
Les aportacions de la neurociència.
La intel·ligència emocional
i les seves aportacions a l’educació.
La contribució dels àmbits terapèutics
a l’educació.
Referents de l’educació sistèmica,
paradigmes i teories relacionades.
Mòdul II: L’Educació Sistèmica.
Un nou paradigma educatiu (12 crèdits)
Estructures i pautes en les relacions familiars.
L’Educació Sistèmica, una educació centrada
en les relacions i els vincles.
L’educador sistèmic.
Competències curriculars i Educació Sistèmica.
Mòdul III: Aplicació de l’Educació Sistèmica i
Multidimensional (12 crèdits)
Eines metodològiques pel treball en Educació
Sistèmica.
Estratègies d’intervenció en Educació Sistèmica.
Aplicacions de l’Educació Sistèmica.
Mòdul IV (5 crèdits)
Treball de fi de postgrau.

Professorat
Entre d’altres:
Remei Arnaus
Àngels Campà
Meritxell Cano
Joan Corbalán
Xavier Gimeno
M. José Monteagudo
Xavier Moreno
Victoria Nicuesa
Carles Parellada
Marta Portero
Fina Sala
Mercè Traveset
David Vilalta
Jordi Vilaseca

UB
UAB
FUB
Institut Gestalt
UAB
IES Palau Ausit
UAB
IES El Camalot
ICE - UAB
UAB
UAB
IES Viladecavalls
ICE - UAB
Escola Joviat

i aquells professionals de diferents àmbits
educatius que presentaran les seves experiències en Educació Sistèmica i Multidimensional.

Direcció acadèmica
Xavier Gimeno Soria
xavier.gimeno@uab.cat
Facultat de Ciències de l’Educació

Assistència al 80% de les classes.
Realització de les tasques incloses
en el diari/carpeta de classe.
Realització d’un projecte de postgrau
que cal lliurar l’1 de juliol de 2016.

Carles Parellada Enrich
ICE - UAB

carles.parellada@uab.cat

Mercè Traveset Vilaginés
IES Viladecavalls

mtraveset@gmail.com

