
ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES 0-3 EN 
XARXA                                          (2022-2023) 
 

DADES GENERALS 

 

Tipus de curs: Diploma d'Especialització / Diploma de Postgrau  (Títol de la 

Universitat  Barcelona) 

Direcció: RAJADELL PUIGGRÒS, Núria 

Nombre de crèdits: 30,00 

Durada en anys acadèmics: 1 

Modalitat: Semipresencial 

Centre impulsor: Facultat d'Educació 

Pràctiques en empreses: No 

Import de la matrícula: 

2.000,00 € 

L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa 

administrativa 

Data inicial de la docència: 8/10/2022 

Aquest curs de postgrau forma part del màster o curs de postgrau 

CRIANÇA 0-3 I ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES EN XARXA (2021-2023) 

 

 

OBJECTIUS I ADMISSIÓ 

 

Descripció resumida dels objectius: 

- Adquirir coneixements, estratègies i habilitats per treballar amb grups d'infants i 

famílies, i contribuir a incrementar la confiança de les famílies en les seves 

competències com a educadors dels infants. 

- Aprofundir el coneixement de les diferents funcions i tasques dels professionals, el 

treball multidisciplinari en equip, la planificació i el treball comunitari i en xarxa des 

d'una perspectiva estratègica. 

- Rebre una formació especialitzada per a la intervenció educativa amb petita infància, 

amb la participació de les famílies. 

- Reflexionar sobre la pròpia pràctica educativa i aprendre a fer registres i 

observacions i a avaluar les diferents tasques i els projectes portats a terme per 

garantir la qualitat del serveis. 

- Reflexionar sobre els referents conceptuals per aproximar-se als diferents contextos 

socials i culturals de les famílies amb petita infància. 

 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/C/202011958/index.html


Destinataris: 

- Professionals i persones que acreditin experiència o interès suficient en el treball amb 

petita infància i famílies. 

- Graduats o diplomats en Formació del Professorat (especialitat d'Educació Infantil), 

Educació Social, Treball Social, Infermeria o Pediatria. 

- Graduats o llicenciats en Pedagogia o Psicologia. 

- Graduats superiors de formació professional d'educació infantil o afins. 

 

Accés per a no titulats: 

Aquest ensenyament preveu la possibilitat d'admetre alumnes que no siguin titulats 

universitaris i que optaran a l'obtenció d'un títol d'extensió universitària. Cal consultar 

amb els responsables del curs els requisits i condicions d'accés establerts per a 

aquest tipus d'alumnat. 

 

Data inicial de preinscripció: 3/5/2022 

Data final de preinscripció: 30/9/2022 

 

MÉS INFORMACIÓ 

 

Lloc d’impartició  

Institució o contacte: Facultat d'Educació 

Adreça: Campus Mundet, Passeig Vall d'Hebron 171 Edifici Llevant. 2a. planta 08035 

Barcelona España 

Correu electrònic: postgraus.educacio@ub.edu 

Pàgina web: http://www.ub.edu 

Telèfon: 93.403.44.56 

 

Horaris:  

divendres, de 17:30 a 21:30, i dos dissabtes al mes, de 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 

19:30 (primer curs de 375 hores, de les quals 225 són presencials i 150 són no 

presencials destinades a les pràctiques i el treball autònom, i segon curs de 375 hores, 

de les quals 225 són presencials i 150 de no presencials destinades al treball autònom 

i de recerca). 

 

Per obtenir més informació 

Institució o contacte: Facultat d'Educació 

Adreça: Campus Mundet, Passeig Vall d'Hebron 171 EdificiMigdia I. 08035 Barcelona  

Correu electrònic: nrajadell@ub.edu; o bé masterpetitainfancia@gmail.com 

Pàgina web: https://www.ub.edu/portal/web/educacio/ 
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