PROGRAMA
BLOC I. La Resiliència: inicis, concepte, factors de
protecció i risc. Tutor de resiliència.
BLOC II. Les escoles resilients: models de promoció
de la resiliència. Experiències pràctiques.
BLOC III. El professional resilient. Habilitats,
característiques i la seua autocura.
BLOC IV. La resiliència familiar en el context
educatiu. Característiques, models i el treball en
xarxa.
BLOC V. Com promocionar la resiliència en nens en
situació de risc, adopció o acolliment.
BLOC VI. Situacions adverses en el context educatiu.
El dol: concepte, recursos i estratègies per treballarho en l'aula.

PROFESSORAT
Jorge Barudy Labrín. Metge, neuropsiquiatra,
psicoterapeuta i terapeuta familiar sistèmic. Fundador
i director del centre d'atenció mèdic-psicosocial per
als refugiats polítics i víctimes de la tortura.
Anna Forés Miravalles. Professora de la Universitat
de Barcelona. Vicedegana de la Facultat de
Pedagogia de la Universitat de Barcelona.
José Luis Rubio Rabal. Psicòleg. Terapeuta familiar.
President de l'Associació per a la Promoció i
Desenvolupament de la Resiliència (ADDIMA)
Mónica García Renedo. Tècnica de l'Observatori
Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre
(OPSIDE) de l'UJI.
Rosa Mateu Pérez. Professora del Departament
d'Educació de l'UJI. Mestra del col·legi Mare Vedruna
Sagrat Cor FEC.
Raquel Flores Buils. Professora del Departament de
Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
de l'UJI.
José Manuel Gil Beltrán. Professor del Departament
de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i
Metodologia de l'UJI.

.

ORGANITZACIÓ
Observatori Psicosocial de Recursos en
Situacions de Desastre (OPSIDE)
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat (OCDS)
Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació
i Multilingüisme

CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA

RESILIÈNCIA I DOL EN EL CONTEXT
EDUCATIU
(1a edició)
Semi-presencial

Centre d’Estudis de Postgrau i Formació
Continuada
6, 13, 20 i 27 de novembre; 11 de desembre
de 2015; 29 de gener; 5 i 12 de febrer de
2016
DIRECCIÓ
Rosa Mateu Pérez
Raquel Flores Buils

Centre d’Estudis de Postgrau i
Formació Continuada

BUTLLETÍ DE PREINSCRIPCIÓ

Resiliència i dol en el context educatiu
(1a edició)
CODI - C15088
Nom: ____________________________________

INFORMACIÓ DEL CURS

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Destinataris i preferències de selecció:
Estudiantat d'últims cursos de Magisteri, Mestres,
estudiantat de psicopedagogia, Psicopedagogs/es,
treballadors/es Socials, estudiantat d'últims cursos
de Psicologia, Psicòlegs/es i tots aquells/es
professionals interessats en la temàtica plantejada

Preinscripció: Fins al 21 d’octubre 2015

Dates de realització: 6, 13, 20 i 27 de novembre;
11 de desembre de 2015; 29 de gener; 5 i 12 de
febrer de 2016

Publicació d’admesos i notificació del compte
bancari per a fer l’ingrés de la matrícula:
El 23 d’octubre es publicarà en el tauló de anuncis
de la OCDS i en les pàgines web:
www.opside.uji.es; www.uji.es/serveis/cepfc/ el
llistat de persones admeses i el procediment de
matrícula.

Cal lliurar en persona a l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) o enviar per
correu electrònic a opside@uji.es la següent
documentació: el butlletí d’inscripció i la fotocòpia
del DNI.

Cognoms: ________________________________
NIF: _____________________________________
Adreça: __________________________________

Horari del curs: 16-20 hores
_________________________________________

Lloc de realització: Universitat Jaume I
CP: ________

Localitat: ___________________

Nombre de participants: 40 persones.

Telèfon: __________________________________
Adreça electrònica: __________________________
Estudis/Professió: __________________________
Data i Signatura:

Metodologia: la metodologia serà teòrica-pràctica.
Es desenvoluparan tallers pràctics i situacions de
role-playing. Els continguts virtuals es treballaran
mitjançant la plataforma Moodle.
Criteris d'avaluació: entrega d'un treball grupal
final.
Certificació: Certificat del Centre de Postgrau d'un
curs de formació continuada de 50 hores

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat Jaume
I, que es compromet a no fer-ne un ús distint d’aquell per al qual han estat demanades, d’acord
amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de les dades. Podeu exercir, per escrit, els drets
d’accés, rectificació, cancel•lació i, si escau, d’oposició, davant de la Secretaria General
d’aquesta Universitat.

Reconeixement de 2 crèdits per graus de l'UJI.

Matrícula d’admesos: del 26 d’octubre al 3 de
novembre
Cal presentar el justificant de l’ingrés bancari en
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat (OCDS)
Import de la matrícula: 50 euros, codi del curs
C15088
Informació:
Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions
de Desastre (OPSIDE)
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat (OCDS)
Telèfon: 964 729390
Adreça electrònica: opside@uji.es

