UNIVERSITAT
DE LLEIDA

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:
Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia
anterior a l’inici del curs

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Patrocina:

Presencial:
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71
Per telèfon: 973 70 33 90
Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si s’efectua
l’ingrés entre el 8 i el 31 de maig de 2017
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre l’1 i el 16 de juny de 2017
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés
entre el 8 de maig i el 16 de juny de 2017
Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals
Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

CURS VIRTUAL
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Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

36V7

Ensenyament i Didàctica

COM COORDINAR UN GRUP I NO
MORIR EN L’INTENT
Del 3 al 6 de juliol
Curs virtual

2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores lectives + 30 hores de treball
autònom de l’alumnat

Curs adreçat a estudiants i professionals de qualsevol àmbit que vulguin tenir els conceptes teoricopràctics bàsics del treball en grup per
a una millora de les competències del treball grupal. Amb el curs, es
pretén que l’alumnat conegui els fonaments del grup com a concepte
d’una manera dinàmica, clara i intuïtiva.
Des de l’inici de la nostra formació fins que ens trobem al món professional, se’ns demana el treball en grup, una feina col·laborativa
per enriquir el procés i millorar els resultats. Això ho podem aconseguir si realment coneixem què s’ha de tenir en compte per fer-ho,
com identificar i gestionar possibles conflictes i, en definitiva, si podem entendre el grup.
Els objectius del curs són conèixer els fonaments teòrics i tècnics
dels grups, capacitar per utilitzar aquests coneixement com a objecte
i instrument per coordinar i treballar en grup, i estimular l’aplicació
d’aquests coneixements en l’àmbit laboral. També es facilitaran tècniques de dinàmiques de grup que permetran aplicar tot el que s’ha
après a la nostra realitat i treballar-ho des del primer moment.
Llengües
d’impartició

Castellà

Coordinació

Salvador Sáez Cárdenas (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL)
Salvador Sáez Cárdenas (UdL) i Laia Selva Pareja (UdL)
a) 20 hores lectives
b) 50 hores (20 de lectives + 30 de treball autònom de l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Equip docent
Durada

Preu
Places

79,06 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta
50

MODALITAT
Virtual. Curs que es realitzarà al Campus Virtual de la Universitat de
Lleida.
METODOLOGIA
La metodologia d’aquest curs virtual té un caràcter dinàmic i
participatiu. El temari és pràctic i clar per tal de capacitar el participant
en la coordinació de grups i que pugui dur-ho a la pràctica des del
mateix moment.
Tal com estan plantejats els temes, es fomenta la interacció i la
participació a través de preguntes, activitats, etc. que es comentaran
amb l’eina “Debat” del Campus Virtual. Per tant, en aquest curs, és

essencial la comunicació dinàmica entre el professorat i tots els
participants.
Els objectius del curs són:
• Conèixer els fonaments teòrics i tècnics dels grups.
• Capacitar per utilitzar aquests coneixements com a objecte i
instrument per coordinar i treballar en grup.
• Estimular l’aplicació d’aquests coneixements en l’àmbit laboral.
Com a sistema d’avaluació, es farà un seguiment individual quant a
la participació i la implicació per part dels participants en referència
a les preguntes, activitats o dubtes plantejats en cada capítol i, atès
que és un curs pensat per dur-lo a la pràctica, també es tindran en
compte possibles problemes o dubtes de l’experiència professional
en el treball en grup que es vulguin traslladar a tots els participants
per poder fer aportacions constructives.
PROGRAMA
Dilluns 3

Salva Sáez i Laia Selva
Tema 1: El grup
Presentació
Principis bàsics del treball en grup
Per què en grup?
Educar i treballar en grup, una carretera de doble sentit
Què és un grup? Tipus i mides dels grups

Dimarts 4

Salva Sáez i Laia Selva
Tema 2: Estructura del grup
		
Funcionament intern del grup
		
Fases evolutives del procés grupal
		
Nivells i rols dins d’un grup
		
Cohesió grupal
Dimecres 5

Salva Sáez i Laia Selva
Tema 3: Comunicació grupal
		
La comunicació i les seves xarxes
Dijous 6

Salva Sáez i Laia Selva
Tema 4: Coordinació i tècniques
		
Com ser un bon coordinador?
		
Les dinàmiques de grup com a eina
		
Com preparar un taller dinàmic i participatiu

