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Edifici Mercadal Horari:

Plaça Jordi de Sant Jordi, 1
17001 Girona
T 972 210 299
F 972 210 324
info.fundacioif@udg.edu

De dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h
i divendres de 9.00 a 15.00 h
(Excepte del 7 al 31 de juliol,
de dilluns a divendres de 9.00 a 
15.00 h)

www. fundacioudg.org

www.facebook.com/FundacioUdG

twitter.com/fudgif
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GIA I EDUCACIÓ

MÀSTER

Pedagogia Sistèmica
Multidimensional

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

Màster> Psicoteràpia (realització a Barcelona)
Màster> Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia (edicions a Girona
i Barcelona)
Màster> Psicoteràpia Psicoanalítica (semipresencial / Realització a Barcelona)
Postgrau> Tècniques Teatrals Aplicades a la Intervenció Psicoterapèutica
(realització a Barcelona)
Postgrau> Intervenció Neuropsicopedagògica, Cognitiva i Emocional en
Dificultats d’Aprenentatge (edicions a Girona i Barcelona)
Postgrau> Patologia Dual per a Persones amb Discapacitat i Dependència
Postgrau> Intervenció Sistèmica Breu en Violències Familiars (realització a 
Barcelona)

Facultat d’Educació i Psicologia
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– Joan Corbalan Bernabé (docent 14/16). Empresari i consultor d’empreses i organitzacions. Terapeuta 
Gestalt, programació neurolingüística. Terapeuta familiar i de parelles. Constel·lacions familiars, organit-
zacionals i empresarials, per a la vocació, laboral i professional. Terapeuta i docent a l’Institut Gestalt de 
Barcelona. Expert en meditació i relaxació aplicades a l’estrès professional, coaching sistèmic, coaching 
personal i de parelles, empresarial i de directius. SAT amb Claudio Naranjo a Eneagrama. 

– M. Rosa Terradellas i Piferrer (docent 14/15). Professora de Pedagogia a la FEP de la UdG i imparteix 
docència als mestres d’Educació Infantil. Ha centrat la seva docència i recerca en l’àmbit de la metodolo-
gia, la diversitat familiar i les relacions entre família i escola. Ha coordinat, dirigit i participat en diferents 
postgraus d’educació infantil, tant a la UdG com a la UB i la UAB. Va participar en el disseny del programa 
«Temps de Família», promogut per la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i va 
participar en el disseny del currículum per a l’educació infantil promogut per la Conselleria d’Ensenyament. 
Actualment és vocal del Consell Superior d’Avaluació de la Generalitat de Catalunya.

– Xavier Xifró i Collsamata (docent 14/15). Doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la UAB. Coordi-
nador i professor lector de l’àrea d’Histologia Humana del Departament de Ciències Mèdiques (Facultat 
de Medicina) de la UdG. Coordinador del mòdul Bases biològiques de la degeneració, regeneració i plasti-
citat del sistema nerviós del Màster de Biologia Molecular i Biomedicina de la UdG. Combina l’activitat in-
vestigadora amb l’activitat docent a la Facultat de Medicina de la UdG i als màsters de Biologia Molecular 
i Biomedicina de la UdG, així com al Màster de Neurociència i el Màster de Biomedicina de la Universitat 
de Barcelona. 

– Enric Verdú Navarro (docent 14/15). Doctor en Neurociències per la UAB. Professor titular de l’àrea de 
Fisiologia de la Facultat de Medicina de la UAB (2002-2010) i de la UdG (des de 2010 fins a l’actualitat). 
Docent de Fisiologia en les titulacions de Medicina (UAB, UdG), Fisioteràpia (UAB, UdG), Logopèdia 
(UAB), Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (UdG) i Infermeria (UAB, UdG). Coordinador i docent del 
programa de doctorat de Neurociències (UAB), docent del Màster de Neurociències de la UB, del Màster 
de Biologia Molecular i Biomedicina de la UdG i del Màster de Coaching Sistèmic de la UAB.

– Joan San Molina (docent 14/15). Doctor en Medicina per la UB i neurocirurgià. Professor titular d’Anatomia 
Humana de la Facultat de Medicina de la UdG. Coordinador del Mòdul de Neurociència Integrada a la Fa-
cultat de Medicina de la UdG. 41 anys d’experiència docent com a responsable de la Neuroanatomia Hu-
mana de Pregrau a la UB i la UdG. Professor col·laborador en diversos màsters en els àmbits de la biologia 
del desenvolupament i biomedicina (UdG), del maneig del malalt neurocrític (UB), de la neurorehabilitació 
(Institut Guttmann) i dels fonaments neurocientífics de la teràpia sistèmica i el coaching (UAB).

– Pere Boadas Vaello (docent 14/15). Doctor en Biomedicina per la UB. Professor lector de l’àrea de Fisio-
logia de la Facultat de Medicina de la UdG. Ha estat docent en assignatures de Psicobiologia i Psicologia 
Fisiològica del grau de Psicologia de la UAB així com en els màsters de Neurociències i de Coaching Sistè-
mic de la UAB. 

* La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui 
impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional. 

DURADA

Màster: 60 ECTS* (385 h lectives i 1.115 h de treball de l’estudiant)
Diploma de postgrau: 30 ECTS* (210 h lectives i 540 h de treball de l’estudiant)

*Els ECTS (European Credit Transfer System) fan referència al temps teòric que inverteix un estudiant per 
completar l’estudi (classes, estudi personal, treballs, exàmens, etc.). Un ECTS equival, aproximadament, a 25 
hores de treball de l’estudiant.

CALENDARI I HORARI

Diploma de Postgrau / Màster (1r curs): Del 14 d’octubre de 2014 al 16 de juny de 2015.
Màster (2n curs): Del 13 d’octubre de 2015 al 15 de març de 2016 i del 29 de març al 21 de juny de 2016 
(projecte final de Màster)

Horari: Dimarts, de 18.00 a 21.00 h, i un cap de setmana al mes (divendres de 18.00 a 21.00 h i dissabte de 
9.30 a 20.00 h)

DIPLOMA DE POSTGRAU / MÀSTER  (1r Curs)

Fonaments de Pedagogia
Sistèmica

Sessions informatives

10 de juny i 16 de setembre de 2014 a les 18 h a la Facultat
d’Educació i Psicologia de la UdG

LLOC DE REALITZACIÓ

Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG

PLACES

40

PREU I FINANÇAMENT

Diploma de Postgrau: 2.150 €*
(Matrícula finançada**: 400 € de preinscripció + 1.925 € en 11 quotes des de 175 €/mes)

Màster: 4.100 € (2.150 € el primer curs + 1.950 € el segon curs)
(Matrícula finançada** (1r curs): 400 € de preinscripció + 1.925 € en 11 quotes des de 175 €/mes)
(Matrícula finançada** (2n curs): 350 € de preinscripció + 1.760 € en 11 quotes des de 160 €/mes)

* Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG.
** Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.

Descompte del 5% a persones aturades (amb un mínim de 6 mesos a l’atur o que actualment estiguin cobrant 
la prestació de l’atur. Cal presentar el document acreditatiu).

Possibilitat de finançar el pagament de la matrícula en 10 quotes. Per a més informació podeu consultar el 
nostre web.

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.>
 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través de la web (www.fundacioudg.org) o personalment a la 
seu de la Fundació.
Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 
400 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.
Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici 
del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
– Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

SERVEIS

La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules 
informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Mo-
dernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a 
alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.



OBJECTIUS

– Conèixer els antecedents i fonaments teòrics del paradigma sistèmic aplicat a l’educació.
– Proporcionar una formació personal reflexiva al voltant de la pedagogia sistèmica i les seves diferents me-

todologies, posant èmfasi en la vivència personal, en l’actuació professional i en la formació de formadors 
i assessors.

– Saber fer una detecció inicial de les necessitats educatives en contextos específics per afavorir 
l’aprenentatge i el desenvolupament dels individus i la seva inclusió social.

A QUI S’ADREÇA

A diplomats o graduats en Educació Social, diplomats o graduats de Mestre, llicenciats o graduats en Peda-
gogia, Psicologia, Psicopedagogia i altres llicenciatures i graus. Obert a persones de l’àmbit educatiu no for-
mal (esplais, lleure) i persones amb titulació de Tècnic Superior de Grau Mitjà (especialistes en llars d’infants 
i altres).

REQUISITS D’ADMISSIÓ

– Diplomatura o graduat en Educació Social o Serveis Socials.
– Diplomatura o graduat en Mestre.
– Llicenciatura o graduat en Pedagogia o Psicologia.
– Llicenciatura en Psicopedagogia i altres llicenciatures i graus.
– Obert a persones de l’àmbit educatiu no formal (esplais, lleure) i persones amb titulació de Tècnics Supe-

riors de Grau Mitjà (especialistes en llars d’infants i altres).

PROGRAMA

Diploma de Postgrau / Màster (1r curs): 30 ECTS
Mòdul I. Antecedents i referents teòrics de la visió sistèmica
1.1 Referents del paradigma sistèmic
1.2 Aportacions de la neurociència i de les intel·ligències múltiples a l’educació
1.3 Contribució dels àmbits terapèutics a l’educació

Mòdul II. Educació sistèmica multidimensional. Nou paradigma educatiu
2.1 Estructures i pautes en les relacions familiars
2.2 L’educació sistèmica, una educació centrada en les relacions i els vincles
2.3 El perfil de l’educador sistèmic
2.4 Competències curriculars i educació sistèmica
2.5 L’atenció a la diversitat des de la mirada sistèmica

Mòdul III. Eines, experiències i pràctiques d’aplicació de l’educació sistèmica multidimensional
3.1 Eines i experiències d’aplicació pràctica de l’educació sistèmica en diferents etapes educatives
3.2 Treball personal i professional (genograma, fotograma, autobiografia acadèmica)

Màster (2n curs): 20 ECTS + 10 ECTS del projecte final de màster
Mòdul IV. Eines metodològiques i estratègies d’intervenció sistèmica
4.1 Eines metodològiques i d’avaluació de contextos
4.2 Centrament personal i aplicació en intel·ligències múltiples a l’educació

Mòdul V. Entrenament, observació, percepció de moviments sistèmics
5.1 Pràctiques d’observació, percepció i moviments sistèmics

MÀSTER EN PEDAGOGIA SISTÈMICA MULTIDIMENSIONAL

(Codi: 140011)

DIPLOMA DE POSTGRAU EN FONAMENTS DE PEDAGOGIA SISTÈMICA

(Codi: 141023)

ELS MÀSTERS DE LA UdG

Els màsters són estudis adreçats a la formació especialitzada de professionals en diferents àrees temàtiques 
amb un programa ampli i un nivell acadèmic superior i d’excel·lència. 
Característiques:
– Caràcter professionalitzador i orientats al món laboral.
– Accés a la Borsa de Treball de la UdG.
– Entre 60 i 120 ECTS* a realitzar en 1 o 2 cursos acadèmics.
– Professorat format principalment per professionals de cada àmbit d’estudi. L’elecció dels formadors es 

realitza seguint criteris d’avaluacions de qualitat. Els docents s’escullen del món professional o acadèmic 
segons les necessitats específiques del curs i l’alumnat.

– La qualitat: els gestiona la Fundació UdG: Innovació i Formació, certificada amb la norma UNE-EN ISO 
9001:2008.

– Acreditats per la Comissió de Formació Continuada i el Consell de Govern de la UdG.
– Un cop finalitzats els estudis s’obté el títol de màster atorgat per la UdG.

*Els ECTS (European Credit Transfer System) fan referència al temps teòric que inverteix un estudiant per 
completar l’estudi (classes, estudi personal, treballs, exàmens, etc.).

PRESENTACIÓ

Els temps en què vivim estan marcats per canvis molt ràpids i d’una gran complexitat. Avui a l’educació for-
mal i no formal conviuen molts contextos culturals, socials i familiars. Això implica que els professionals de 
l’educació, tant els equips directius com els docents o els educadors socials o els pedagogs es vegin abocats a 
gestionar aquesta riquesa i varietat de contextos complexos per poder realitzar la seva tasca. Els cal, doncs, 
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 impli-
cats en la interacció educativa i ser educadors competents en la gestió del canvi i de la diversitat.

L’aplicació de les aportacions de la visió sistèmica al marc educatiu obre la porta a un nou paradigma pedagò-
gic que possibilita els docents mirar la realitat educativa com un tot, vinculant els sistemes familiars, socials, 
culturals i històrics, i veure, d’altra banda, com això influeix, repercuteix i es troba a la base dels processos 
d’ensenyament-aprenentatge. L’evolució de l’educació i els reptes de la societat actual fan necessari formar 
professionals que centrin l’educació en la relació i els vincles com a element clau per afavorir la bona gestió, 
la convivència i l’aprenentatge, així com el desenvolupament holístic de la persona.

RAONS PER FER EL CURS

1. Aquesta formació dóna eines als professionals de l’educació per respondre a les necessitats que planteja 
avui el sistema educatiu.

2. És una formació que té com a objectiu enfortir i donar eines de gestió emocional als professionals de 
l’educació davant la gran diversitat de famílies i alumnes actuals.

3. Aprendre a fer una detecció inicial de les necessitats educatives en contextos específics per afavorir 
l’aprenentatge i el desenvolupament dels individus i la seva inclusió social.

Projecte final de màster
Mòdul VI. Disseny i elaboració de projectes d’innovació educativa des de la perspectiva sistèmica
6.1  Introducció a la investigació en educació sistèmica
Mòdul VII. Elaboració del projecte de final de màster
7.1. Final de màster. Presentació dels projectes d’aplicació i recerca en educació sistèmica i multidimen-
sional i aprofundiment en el treball personal i projectes de futur.

SISTEMA D’AVALUACIÓ

L’avaluació és contínua i segueix el procés personal de l’alumne pel que fa a la seva ubicació en el seu sistema 
familiar i procés d’autoconeixement; el seu seguiment es farà a les tutories individuals i amb el lliurament del 
diari de classe que ha de fer l’alumne després de cada assignatura.

– Genograma i autobiografia: serà autoavaluativa i contínua; tindrà un valor del 10% del postgrau.
– Treballs transversals: el 45% de la nota global del mòduls del postgrau i del segon curs de màster.
– Diari de classe: representa el 45% de la nota global de cada mòdul (notes numèriques 4, 6, 7,5, 9, 10) de 

postgrau, segon curs de màster.
– Treball final de màster. 

Caldrà assistir al 80% de les hores presencials per tal de ser avaluat.

TITULACIÓ

Màster en Pedagogia Sistèmica Multidimensional per la UdG (al realitzar la totalitat del programa)
Diploma de Postgrau en Fonaments de Pedagogia Sistèmica (al realitzar els mòduls I, II i III)

DIRECCIÓ

– Roser Güell Ordis. Llicenciada en Educació Física i doctora per la Universidad de Jaén en la línia de re cerca 
«arte y deporte». Professora titular d’escola universitària de l’àrea de didàctica de l’expressió corporal, 
del Departament de didàctiques específiques. Docent en diverses assignatures dels estudis de Magisteri.

– Mercè Traveset Vilaginés. Vegeu currículum a l’apartat de Professorat.
– Carles Parellada Enrich. Vegeu currículum a l’apartat de Professorat.

COORDINACIÓ

– Esther Campeny Llinàs. Vegeu currículum a l’apartat de Professorat.
– Cruz Barba Ramos. Vegeu currículum a l’apartat de Professorat.
– Margarita Ciurana Pujol. Vegeu currículum a l’apartat de Professorat.

PROFESSORAT

– Meritxell Estebanell Minguell (docent – 14/15). Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per la 
Universitat de Barcelona el 1985. Doctora en Pedagogia per la Universitat de Girona el 1998. Professora 
titular d’universitat de Tecnologia Educativa en els estudis de Magisteri de la mateixa universitat. Res-
ponsable del Grup de recerca en Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació, GreTICE  de 
la UdG.

– Mercè Traveset Vilaginés (directora – docent 14/16). Mestra i psicòloga, terapeuta familiar i constel·ladora 
familiar. Pionera en la creació de la pedagogia sistèmica a Catalunya i Espanya. Codirectora del Postgrau 
en Educació Sistèmica Multidimensional (UAB) i del Màster en Pedagogia Sistèmica Multidimensional 
(FURV) de Tarragona. Directora de Batecs, Centre de Teràpia Familiar i Holística, a Matadepera.

– Carles Parellada Enrich (director – docent 14/16). Diplomat en Magisteri per la UB. Psicomotricista per 
l’ASEFOP de Bernard Aucouturier (1986). Terapeuta familiar sistèmic (Escola de Teràpia Familiar del Doc-
tor Sarró de Barcelona (1993). Constel·lador familiar per l’Institut Gestalt de Barcelona (2005). Màster 
en Pedagogia Sistèmica a l’IG per la UDEC (2008). Mestre d’educació infantil i primària, membre de la 
Unitat de Formació del Professorat de l’ICE de la UAB d’Infantil i Primària. Codirector de les formacions 

de pedagogia sistèmica a Catalunya (Institut Gestalt, UAB, URV), de la Xarxa de Pedagogia Sistèmica, i de 
Connexions. 

– Ester Campeny Llinàs (coordinadora – docent 14/16). Diplomada en Magisteri per la UdG. Màster en Pe-
dagogia Sistèmica a l’Institut Gestalt de Barcelona per la UDEC de Mèxic (2008-2010). Mestra de primària 
des de fa 35 anys; membre de l’equip de formadors de  pedagogia sistèmica de l’ICE de la UAB. Actualment 
treballa a l’escola L’Estació de Sant Feliu de Guíxols.

– Cruz Barba Ramos (coordinadora – docent 14/16). Diplomada en Magisteri per la UAB. Màster en Pe-
dagogia Sistèmica a l’Institut Gestalt de Barcelona per la UDEC de Mèxic (2006-2008). Mestra d’infantil 
des de fa 40 anys, membre de l’equip de formadors de pedagogia sistèmica de l’ICE de la UAB. Actualment 
treballa a l’escola Joan Maragall d’Arenys de Mar.

– Margarita Ciurana Pujol (coordinadora – docent 14/16). Diplomada en Magisteri per la UdG. Màster en 
Pedagogia Sistèmica al Centre AD’s de Girona per la UDEC de Mèxic (2011-2013). Mestra de llar d’infants; 
membre de l’equip de formadors en pedagogia sistèmica de l’ICE de la UAB. Actualment treballa a la llar 
d’infants municipal Sant Iscle de Vidreres.

– Xavier Gimeno Soria (docent 14/16). Doctor en Pedagogia (UAB). Llicenciat en Psicologia (UAB). Mes-
tre d’Educació Infantil i d’Educació Primària (UAB). Màster en Assessorament a Centres Educatius (UdL). 
Màster en Psicoteràpia Analítica Grupal (Universidad de Deusto). Màster en Pedagogia Sistèmica (Institut 
Gestalt de Barcelona). Mestre d’educació infantil. Formador de formadors. Professor titular d’universitat 
a la UAB. Orientador familiar. Grupanalista i analista institucional. Supervisor d’equips professionals. Psi-
coterapeuta individual, de parella i familiar. 

– Remei Arnaus Morral (docent 14/15).  Diplomada en EGB per la UAB. Llicenciada en Filologia Catalana 
per la UB, doctorada en Ciències de l’Educació per la UB. Professora titular, amb 26 anys d’experiència, a la 
Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, professora en el Grau d’Educació Social.

– David Vilalta Murillo (docent 14/15). Mestre diplomat per la UB. Membre de la Unitat de Formació Per-
manent de Professorat ICE de la UAB. Professor associat del Departament de Didàctica de la Matemàti-
ca i les Ciències Experimentals de la UAB. Fundador de l’ONG Mestres per Bòsnia. Membre dels equips 
ICE: «La cultura matemàtica de les persones» i «L’ensenyament de les ciències a l’educació infantil i pri-
mària». Actualment coordina els equips ICE: «Vers un nou paradigma educatiu» i «Un enfocament global 
de l’aprenentatge». Formador de formadors d’educació infantil i primària.

– Montserrat Clapers Gallés (docent 14/16). Diplomada en Magisteri per la UB . Especialista en educació 
infantil. Llicenciada en Pedagogia per la UdG. Experta en constel·lacions familiars i sistèmiques. Mestra i 
professora d’institut, jubilada (darrer destí a l’Institut de Sils), amb una experiència de 40 anys de docència. 

– Sílvia Palou Vicens (docent 14/15).  Diplomatura en Ciències de l’Educació per la UAB. Llicenciada en 
Psicologia per la UAB (1990). Llicència d’estudi retribuïda pel Departament d’Educació sobre el creixe-
ment emocional en la infància (2002). Màster en Pedagogia Sistèmica a l’Institut Gestalt de Barcelona 
per la UDEC de Mèxic (2008-2010), formada en constel·lacions familiars a l’IG (2011). Terapeuta familiar 
i constel·ladora al Centre de Cultura Familiar Sistèmica 3Sentits, de Cardedeu. Psicòloga de l’equip psi-
copedagògic municipal de Cardedeu. Professora associada de la UAB. Formadora de l’ICE de la UAB en 
temes d’educació infantil, educació psicomotriu i de pedagogia sistèmica. Mestra d’educació infantil.

– Xavi Garriga Mora (docent 14/15). Llicenciat en Belles Arts per la UB. Màster en Pedagogia Sistèmica a 
l’IG per la UDEC (2009). Formació en constel·lacions familiars per l’Institut Gestalt de Barcelona (2012). 
Cofundador de la Casa Tambó, taller d’artesania (1980-1984), decorador d’espectacles teatrals, especia-
lista de plàstica a primària a l’escola Sant Gregori de Sabadell (1987-1994) i a l’escola Escala Dei de Cer-
danyola del Vallès (1995-2001). Professor de l’escola municipal d’art Illa de Sabadell. Formador de l’ICE 
de la UAB, coordinador del grup de treball de sistèmica del Vallès Oriental a Sabadell (2013); cofundador, 
cogestor i professor del Centre 3Sentits de Cardedeu. 

– Carme Hinojosa Puiggròs (docent 15/16). Formació en psicomotricitat reeducativa per l’ASEFOP de Ber-
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