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6000420020  Espai de supervisió per a professionals que treballen amb famílies
2020-2021  Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària

19/1/2021 - 8/6/2021 (20 hores) de h a h
U Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida
Pl. Víctor Siurana, 1  (Lleida) 

Inscripció  01/09/2020 - 19/01/2021

Requisits de certificació  Assistència al 80% de les sessions

Descripció  Entenem la supervisió per a professionals com un recurs fet a mida
de les participants, que planteja una oportunitat per aturar-se i
reflexionar sobre la tasca, la funció i el que tot plegat comporta a
cada persona.

Es tracta de crear un espai que ajudi a comprendre millor el que
comporta treballar amb famílies i persones (amb dificultats i
situacions complexes), així com les sinèrgies i dinàmiques
professionals que s’estableix amb elles. Espai que ha de permetre
experimentar diferents models d’abordar els conflictes, i al mateix
temps aprendre estratègies i eines tant professionals com
personals.

Així, doncs, la proposta que presentem suposa una eina, en si
mateixa, que promourà la millora de les capacitats i habilitats
professionals.

Un espai de caire grupal i plural, que aprofita la riquesa de les
persones participants i les seves diverses mirades professionals.
Grup que pretén donar resposta a les necessitats d’encontre tot
compartint, experimentant, analitzant, reflexionant i aprenent
conjuntament.

Objectius  .Oferir un espai de cura i acompanyament als i les professionals.
.Aportar elements per a la millora de l’activitat professional.
.Contactar amb diferents marcs de supervisió/anàlisi/avaluació.
.Contribuir a la millora de la salut (en termes més amplis) dels i les
professionals.

Continguts  . La família/les famílies
. El conflicte (concepte, gestió, emocions relacionades)
. Autoconcepte, autoestima (jo i la meva professió)
. Empatia
. El grup, dinàmiques grupals i introducció a la gamificació.

Formador/a  Bartomeu Buira

Organització  ICE de la Universitat de Lleida

E-mail  ice.secundaria@udl.cat

Calendari   Sessió 1  dimarts  19/01/2021  1800  2030 
 Sessió 2  dimarts  16/02/2021  1800  2030 
 Sessió 3  dimarts  16/03/2021  1800  2030 
 Sessió 4  dimarts  13/04/2021  1800  2030 
 Sessió 5  dimarts  04/05/2021  1800  2030 
 Sessió 6  dimarts  08/06/2021  1800  2030 
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Pla de formació permanent
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