
 

      

Curs de capacitació per a comprendre i manejar el 
comportament de nins i joves entre 6 i 16 anys a 
l’aula 

Es tracta d’un curs teòric-pràctic, orientat a dotar als mestres, 
educadors, etc, eines i estratègies orientades a afrontar els 
comportaments disruptius a l’aula i prevenir-los, per tal 
d’optimitzar la seva feina docent, i afrontar amb major èxit el 
repte diari que suposa educar. 

Continguts 

- Psicoeducació: falsos mites més freqüents sobre la 
conducta dels nens. 
Definir, observar i registrar la conducta. 

- Principis de la modificació de conducta.  
- Tècniques pel desenvolupament, manteniment i augment 

de conductes.  
- Tècniques per a la reducció de conductes.   
- Sistemes d'organització de contingències: economia de 

fitxes i contracte conductual. 

Docent 

- Àngel Escudero Alvarez: 
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de 
Madrid  
Màster en Psicologia Clínica i de la salut. U.C.M   

 

Dates i horari: 14 i 15 de juliol de 9:00 a 14:00h 

Preu: 90€ 

 

 

Curs de Psicologia de la Creativitat per a Professionals 
de l’Educació: Aprèn a fomentar la creativitat en nins i 
adolescents 

Es tracta de desenvolupar en els participants una actitud diferent 
cap a la responsabilitat del procés educatiu afavorint i aconseguint 
una millor utilització dels recursos individuals i de grup, que permeti 
facilitar les oportunitats per que els/les alumnes desenvolupin les 
seves potencialitats i siguin en un futur persones més creatives. 

Continguts 

1. Conceptes Bàsics.Falsos mites sobre la Creativitat. 
2. Fomentar La Creativitat en el Context Educatiu: 

- Habilitats,  reptes, motivació i auto eficàcia. 
- Les Conseqüències de l’error i la seva  anticipació. 
- La Ansietat inhibitòria del Rendiment. 
- El Poder de l'Associació de l'Aprenentatge  

 amb estímuls agradables. 
- Principals tècniques a utilitzar a l’aula per fomentar la 

Creativitat. 
- "Els amics" vs" Els Enemics" de la Creativitat . 

 
Docent 

- Àngel Escudero Alvarez: 
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma 
de Madrid  
Màster en Psicologia Clínica i de la salut. U.C.M 

 
 

Dates i horari: del 16 a 18 de juliol de 10:00 a 13:30h. 
Divendres de 10:00 a 13:00h   

Preu: 90€ 

 

Coaching Personal i Educatiu: Intel · ligència 
Emocional, Eines per La Bona Comunicació i 
Desenvolupament Professional                    

 
El curs es centra en conèixer i potenciar la intel · ligència 
emocional i social del professor, a més adquireix eines que pot 
ensenyar als alumnes perquè aquests millorin i obtinguin 
millors resultats personals i acadèmics, donant així un valor 
afegit a l'educació 

Continguts 

- Introducció al Coaching Educatiu 
- Metodologia del Procés  
- Emocions  
- Creences  
- Comportaments  
- Comunicació a l’aula. Estils de comunicació 

 
Docents 

- Lina Beltrán Nadal : 
Llicenciada en Psicologia. Coach personal i educativa 
per Coach Vilas (Palma) 
 

- Sonia Barceló Manresa : 
Llicenciada en Administració i Gestió d’Empreses. 
Coach Personal i Educativa per Instituto Europeo de 
Coaching (Madrid) 
 

Dates i horari: del 7 a l’11 de juliol de 10:00 a 14:00h 

Preu: 165€ 

 

 




