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La cura i autocura professional 

en l’educació social 

DURADA: 20h 

DATA: 5 sessions de 4 hores 

Del 29 d’abril a l’1 de juliol. Dijous, de 9.30 h a 13.30 h 

LLOC:  Aula virtual del CEESC 

 

 

PRESENTACIÓ 

Aquesta formació acompanya i genera recursos per als professionals que 

treballen amb persones, famílies i el teixit sociocomunitari cap a l’acció 

proactiva en la cura i la cerca del benestar comú, impulsant sinergies 

promotores de la qualitat laboral per a aquests professionals i les persones que 

atenen. 

 

Les persones com a professionals, els equips i les institucions han de poder 

cuidar i cuidar-se, en reflexiu i en recíproc, amb benestar en elles mateixes i en 

la cultura a la qual pertanyen per poder créixer, actuar i relacionar-se en un 

entorn de salut coresponsable tant en allò individual com col·lectiu. Han 

d’haver rebut cura per poder donar cura. 

 

 

ADREÇAT A: 
Fins a 20 professionals educadors i educadores socials que vulguin millorar el 

benestar i la qualitat de la pràctica en el lloc de treball, integrant pràctiques de 

supervisió professional, adquirint i desenvolupant recursos, hàbits i 

competències pel benestar propi i col·lectiu. 

 

 

CONTINGUTS FORMATIUS 

 Cura d’un mateix. 

 Cura de l’equip. 

 Cura de la institució. 

 Rols i funcions en els equips de treball. 

 Del grup de treball a l’equip de treball. 

 La relació i la comunicació des de la professionalitat. 

 Eines per al maneig de conflictes en les institucions educatives. 
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CALENDARI DE LA FORMACIÓ 

5 sessions de 4 hores, en els mesos d’abril a juliol de 2021 

Dijous matí, de 09:30 a 13:30 

 

 29 d’abril 

 20 de maig 

 27 de maig 

 3 de juny 

 1 de juliol 

 

 

EQUIP DE FORMACIÓ 

 

Arnau Careta Plans. Diplomat en Educació Social i Llicenciat en 

Psicopedagogia. Postgrau en Educació Sistèmica i Multidimensional. Format en 

Anàlisi Grupal Modern. Educador en Temps Lliure. Supervisor i formador 

d’equips i professionals dels àmbits educatiu i social. Orientador familiar i 

dinamitzador d’activitats adreçades a famílies. Treball amb infants i joves amb 

dificultats psicosocioeducatives. Professor associat del Departament de 

psicologia bàsica, evolutiva i de l’educació a la UAB. Membre de l’ERIFE (Equip 

de Recerca sobre Infància, Família i Educació de la UAB), i tècnic de suport a la 

recerca a la UAB. Membre de l’Equip ICE d’Educació Infantil de la UAB. 

Membre del comitè científic del congrés internacional 2.020 de la GASI (Group 

Analytic Society International). 

 

Raül Martínez Anglí. Diplomat en Educació Social per la Universitat de 

Barcelona. Màster en Psicoterapia Analítica Grupal per la Universitat de 

Deusto-OMIE. Format en teatre d’intervenció social al Forn de Teatre Pa’tothom 

i en teràpia familiar sistèmica al Centro de Terapia Familiar y de Pareja – KINE. 

Ha treballat durant 10 anys en processos de desenvolupament comunitari en 

contextos d’exclusió social. Treballa des de fa més de 10 anys en diferents 

serveis d’atenció a la infància protegida. Professor associat del Departament de 

psicologia bàsica, evolutiva i de l’educació a la UAB. Conducció de grup en 

entorns de supervisió d’equips de professionals del sector educatiu i social. 

Dinamitzador d’activitats adreçades a infants i famílies a centres educatius i en 

entorns d’educació no formal. 
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