
 

 

 

Es vol posar a l'abast dels professionals una 
proposta de formació "universitària" que 
ofereixi a la vegada: 
 
.- un apropament específic a la supervisió d'equips 
socioeducatius per al sector social i professional de 
l'acció socioeducativa no formal. 
.- fet des d'una mirada global al panorama de les 
diferents escoles i pràctiques relacionades amb la 
supervisió d'equips socioeducatius. 
.- aportant un variat nombre d'exemples de bones 
pràctiques professionals relacionades amb la 
supervisió que augmentaran el ventall de 
coneixements dels i de les alumnes. 
 
Objectius 
 
1. Formar professionals provinents de les diferents 
disciplines de les ciències socials en eines 
especialitzades d'anàlisi i resolució de les tensions 
que es donen en les institucions socioeducatives i en 
la vida dels equips d'atenció i acció social i  
educativa. 
2. Oferir una formació especialitzada i aplicada a 
partir de la docència d'experts reconeguts que en 
l'actualitat actuen com a supervisors/es o han fet 
d'aquest àmbit el seu objecte de recerca. 
3. Facilitar una formació teòrica, tècnica i pràctica 
per una qualificació professional àmplia. 
 
Sortides professionals 
 
Aquest curs d'especialització, a més d'oferir una 
possibilitat de reciclatge i aprofundiment en com 
funcionen les dinàmiques institucionals a aquells 
professionals que desenvolupen la seva tasca 
professional en l'àmbit socioeducatiu no formal, 
ofereix una formació que facilitarà als alumnes del 
curs (Educadors Socials, Treballadors socials, 
Psicòlegs, Pedagogs, etc.) l'adquisició del recursos 
per a l'exercici de les funcions i rols professionals 
com a supervisors d'equips socioeducatius. 
 
 
 
 

 

El curs s'impartirà per experts amb provada 
experiència en les diferents àrees temàtiques, 
combinant classes magistrals, debats, taules rodones 
amb implicats i professionals, conferències 
impartides per experts, treball de casos i situacions 
simulades a fi d'oferir una formació complerta i 
especialitzada. 
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El desenvolupament de l'estat del benestar ha fet 
que en els darrers anys hagin augmentat els equips 
d'intervenció socioeducativa què, per realitzar la 
seva tasca en un entorn d'alt contacte 
interprofessional i en un espai on la relació amb 
l'altre és la principal eina de canvi, fa que moltes 
vegades siguin necessaris elements de reflexió i 
supervisió sobre les dinàmiques comunicatives que 
es donen dins del grups-equips en les institucions 
socioeducatives i socials (en sentit ample), així com 
tot el que remou aquesta relació amb l'altre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El paper del supervisor és: estimular la reflexió en 
l’equip, així com permetre l’expressió de les 
tensions que genera el treball socioeducatiu. Tot 
plegat amb la finalitat d’anar elaborant un 
llenguatge comú en l’equip que permeti una reflexió 
més entenedora, eficient, rigorosa, rica i econòmica, 
per tal d’aconseguir la millora de l’acció educativa. 
 
Dibuixem d’aquesta manera els dos grans àmbits 
del treball professional en els centres 
socioeducatius: la part tècnica, relacionada amb la 
tasca encomanada i amb la manera en que és 
desenvolupa, i la part que té a veure amb la relació 
que  s’estableix amb l’educand per tal de facilitar el 
seu procés de desenvolupament. 
 
Tot i que aquest segon àmbit tocaria més una 
dimensió personal, creiem que no s’ha d’entomar 
fora de l’àmbit del treball professional. 
 
 
[i] Article publicat a la revista RES sobre una entrevista feta a 
Toni Julià en relació a la supervisió d’equips 
http://www.eduso.net/res/pdf/12/supel_res_12.pdf 

La supervisió, des d’aquesta vessant, ha de suposar 
per l’equip un procés de recerca, de 
professionalització, de millora contínua, en el ben 
entès que els professionals de l’equip són la base 
en aquesta construcció d’un llenguatge comú, d’uns 
objectius comuns, a partir del respecte i del 
posicionament ètic. 
 
El postgrau vol respondre a la manca 
d'especialització per a professionals de l’àmbit 
social en el camp de la supervisió d'equips 
socioeducatius. 
 
I ho fa des d'una col·laboració intensa, que busca 
sinèrgies, entre el món acadèmic i el professional, 
afegint en un mateix espai complicitats necessàries 
socialment. 
 
Sense oblidar que l'acompanyament social i 
educatiu és un dels eixos que tots els metanàlisi 
europeus assenyalen com cabdal en l'èxit de la acció 
socioeducativa d'acompanyament a les 
persones. 
 

 
 
Tipus de curs: Diploma d'Especialització/Diploma 
de Postgrau 
 
1a edició: curs: 2014-2015 (des de l'octubre fins el 
maig). Barcelona 
 
Direcció: Jordi Usurriaga 
 
1 any, 30 crèdits (300 hores). 1800 € 
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Mòduls: 
 
1· L'espai institucional. (3 crèdits) 
2. La Supervisió d'equips socioeducatius. (12 crèdits) 
3. Metodologies i eines complementàries en la 
Supervisió d'equips socioeducatius. (12 crèdits) 
4. Bones pràctiques i Experiències d'èxit. (3 crèdits) 
 
 
Horaris:  
 
10 hores setmanals concentrades en divendres tarda 
i dissabte matí (per a possibilitar l'assistència dels 
professionals de l'acció socioeducativa)  
 
 
Entre el professors i professores del Postgrau 
estaran:  
 
Asun Llena, Jordi Usurriaga, Bru 
Pellisà, Enric Lletjós, Mònica Gijón, 
Rafel López Zaguirre, Josep Maria 
Bastús, Eduard Sala, Carlos Sánchez-
Valverde, Jordi Amenós, Graciela 
Esebbag, Carmina Puig, Núria Fabra, 
José Ramón Ubieto, Encarna Medel, 
Teresa Aragonés. 
 
 
 
 
 
 
 

• No cal matricular-se de tot el 
postgrau.  

 
Es poden matricular cadascun dels dos 
mòduls centrals (2 i 3), separadament o 
conjuntament, i donen dret cadascun d'ells a 
un títol d'extensió universitària (per a aquests 
títols no cal cap titulació universitària de base) 

LA SUPERVISIÓ: 
 
“La supervisió és l’espai on la paraula, en relació 
a temes relacionats amb la feina, pot fluir amb 
total llibertat”  

(Toni Julià[i]). 
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