
Un programa de formació per ser supervisor té la intenció de desenvolupar i incrementar els 
coneixements i les competències dels participants i s'enfoca en el desenvolupament de capacitats 
personals i professionals (introspeccions, desenvolupament personal, aprendre a desenvolupar el 
rol professional), la competència de treballar amb grups o equips, la competència en diferents 
àmbits d'actuació en l’àrea de l’atenció a les persones, en la competència professionalitzadora i la 
competència en coneixement dels sistemes interns de funcionament de les organitzacions.

Equip docent
Et formaràs amb referents del sector a nivell nacional 
i internacional.

Direcció acadèmica 
Carmina Puig Cruells

Diploma de Postgrau en
SUPERVISIÓ EN L'ÀMBIT DE L'ATENCIÓ A LES PERSONES

www.fundacio.urv.cat/formacio ·  977 779 950 ·  formacio@fundacio.urv.cat

Adreçat a
Graduats o titulats en educació social, psicologia,  
treball social, pedagogia, psicopedagogia, mestres, 
i professions en l'àmbit de la salut, que 
desenvolupen la seva activitat de forma individual 
o en equip dins de:
• Administracions
• Serveis socials bàsics
• Serveis socials especialitzats
• Centres d'educació social, de menors
• Institucions de salut
• Institucions d'educació, centres educatius,

d'educació especial, EAPs
• Entitats del Tercer sector
• Serveis culturals
• Diferents departaments d'una organització /

empresa / institució, interessades en aplicar
tècniques de supervisió als seus equips de treball

Continua
avançant

La supervisió i assessorament és una pràctica comuna, acceptada i reconeguda en l’àmbit 
dels serveis socials, educatius i sanitaris. Aquesta formació et prepara per exercir el rol de 
supervisor/a o assessor/a.

Entitats col·laboradores:

ON
Barcelona (pendent de concretar lloc)

IDIOMA
Català / Espanyol

DURADA
30 ECTS
Del 18/02/2022 al 01/03/2023 

HORARI
Un cap de setmana al mes.
Divendres de 16 a 21 h i dissabte de 9 a 14 h. De març 
a desembre dissabtes de 15:30 a 19:30 h per fer les 
metasupervisions de les pràctiques

https://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_postgrau_en_supervisio_en_l_ambit_de_l_atencio_a_les_persones/of/CAT/DPSUPCA-M1-2022-2
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PROGRAMA
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Mòdul 1
Introducció a la teoria i la pràctica de la supervisió
ECTS: 1,5 | Durada: 15 h

• Anàlisi de coneixements previs.
• Introducció a la supervisió i al rol.
• Història de la supervisió.
• Construcció del itinerari personal en l'aprenentatge.
• Supervisió grupal introductòria.
• Introducció a la bibliografia.
• Introducció al campus virtual.

Mòdul 2
La comunicació. Aplicacions a la supervisió (1)
ECTS: 1,5 | Durada: 15 h

• Teoria de la comunicació.
• L'escolta.
• El feedback.
• La confrontació aplicada a la supervisió.
• Nivells de comunicació.
• Exercicis pràctics.
• Metodologia de la Intervisió.

Mòdul 3
La comunicació. Aplicacions a la supervisió (2)
ECTS: 1,5  | Durada: 15 h

• El diàleg obert en la supervisió.
• Tècniques d'entrevista.
• Comunicació no violenta.
• L'art de conversar segons Schulz.

Mòdul 4
Contextos presents en la supervisió (1)
ECTS: 1,5  | Durada: 15 h

• El sistema institucional.
• El sistema d'actors implicats en la supervisió: el

contractador, el supervisor i els supervisats.
• El professional supervisor.
• Dominis de indagació de la supervisió.
• Modalitats i formes de supervisió.
• Anàlisi de la pràctica professional. Un lloc per pensar.

Mòdul 5
Contextos presents en la supervisió (2)
ECTS: 1,5  | Durada: 15 h

• La supervisió operativa, continguts, processos i pràctiques.
• El procés de supervisió.
• Instruments i habilitats tècniques per la supervisió.
• Principis bàsics de supervisió.
• La dimensió ètica en la supervisió.
• Organització i marc operatiu dels SS.

Mòdul 6
Referents teòrics aplicats a la supervisió
ECTS: 1,5 | Durada: 15 h

• Referències psicodinàmiques.
• Referències sistèmiques.
• Referències constructivistes.
• A. Transaccional.

Mòdul 7
El fenòmen grupal. Dinàmica i procés de formació d'un 
grup de treball (1)
ECTS: 1,5 | Durada: 15 h

• Introducció al grup humà.
• Introducció a l'ús dels grups com instrument de treball.

Tipus de grups.
• Diferents formes i estructura d'un grup, etapes per les que

transita un grup.
• Avantatges i desavantatges del treball en grup.
• Wilfred R. Bion: introducció a la seva concepció dels grups.
• El conductor del grup.
• La supervisió des de la perspectiva del treball en grup.

Mòdul 8
El fenomen grupal . Dinàmica i i procés de formació d'un 
grup de treball (2)
ECTS: 1,5 | Durada: 15 h

• Referències de Psicodrama.
• Metodologia revisió de la intervisió.

Mòdul 9
La supervisió i la seva relació amb el benestar dels 
professionals
ECTS: 1,5 | Durada: 15 h

• El malestar en el sistema institucional.
• Atenen el malestar. Propostes per la cura dels professionals.
• Propostes individuals i col·lectives.
• La recerca.
• El bon tracte i la creació de contextos favorables i creatius

en l'organització.
• La cura i l'autocura en la supervisió. Mindfulness i atenció

plena.

Mòdul 10
Construcció del rol - objectius professionals
ECTS: 1,5 | Durada: 15 h

• Avaluació competencial.
• Pla de màrqueting professional.
• Construcció del propi projecte professional com a

supervisor/ra.
• Conferencia de clausura.

https://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/


Preu
2.525 € 

Beques FURV
Aquest postgrau disposa d'un de les 36 beques d'accés als títols propis de postgrau.

Possibilitat de fraccionament
10% reserva de plaça en fer la inscripció + 50% abans de l'inici del curs + 40% a mig curs.

Bonificació
Aquest curs compleix els requisits per a ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo, FUNDAE.

Cursos de formació contínua:
· Principis de comunicació aplicats a la Supervisió
· El fenomen grupal. Dinàmica i procés de formació d'un grup de treball

PROGRAMA

METASUPERVISIONS I ORGANITZACIÓ DE LA PRÀCTICA A L'AULA
ECTS: 10 | Durada: 100 h

L'objectiu de la formació pràctica és entrar en situació del rol de supervisió de forma protegida i amb suport, entenen que 
la realització de la pràctica és una experiència individual i intransferible, tot això posant en valor el coneixement adquirit. 
Les pràctiques són un espai d'aprenentatge significatiu i reflexiu, molt cuidat per part de l'organització de la formació del 
postgrau. Aquestes s'estructuraran en sessions de metasupervisions individuals i de grup, i de intervisió en grup.

ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL EN EL PROCÉS D’APRENENTATGE
ECTS: 2 | Durada: 20 h

Des del programa de formació es contempla dur a terme entrevistes individuals amb cada participant del grup, amb la 
intenció de conèixer les motivacions i expectatives vers la formació i crear les condicions necessàries per acompanyar a la 
persona des de l’experiència i la pràctica del propi procés d’aprenentatge.

TREBALL FI DE PROGRAMA
ECTS: 3 | Durada: 75 h

El treball ha de ser una monografia, un estudi més o menys extens sobre algun aspecte de la supervisió.
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