Coordinació de
Parentalitat

Fitxa Tècnica
Adreçat a:
Llicenciats o Graduats en Psicologia, Dret, Educació Social, Pedagogia, Treball Social
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Codi:
CCOPEP-A1-2021-6
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Formar professionals perquè siguin Coordinadors de Parentalitat i d'aquesta manera puguin
treballar amb famílies que estan en processos de ruptures altament contencioses, per a les
quals la mediació, l'ús dels punts de trobada familiars o la teràpia no resulten prou efectius.
Formació capacitadora en aquesta figura nova que va començar a contemplar-se en les
sentències judicials a Espanya l'any 2013. Figura auxiliar del jutge-imparcial, activa i no
afectada per la confidencialitat - que prioritza el benestar dels fills en les ruptures mentre
ajuda a implementar els plans de parentalitat, redueix la conflictivitat i potencia la
co-parentalitat dels progenitors.
Aquest curs dóna accés a formar part del llistat de coordinadors de parentalitat de ASEMIP.
D'aquest llistat es nodreixen els seus programes pilots, es publiciten a la pàgina web de
l'associació i es facilita als jutjats competents en matèria de família de l'estat espanyol.
Informació addicional:
Coordinació acadèmica:
Núria Vázquez Orellana
Òscar Busquets Obré
Docents:
Núria Vázquez Orellana
M. Asuncion Tejedor Huerta
Olga Beltran Llago
Maria Paz Anton Moreno
Jorge Delgado Fernandez
Durada:
64 h
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà

Dates:
del 12/02/2022 al 30/04/2022
Horari:
8 sessions en línia a través de Blackboard Collaborate:
12, 19 i 26 de febrer de 2022
5, 12, 19 i 26 de març de 2022
9 d'abril de 2022
Horari sessions: dissabtes de 9:30 a 12:30h
Ubicació:
On-line
Moodle - URV
Preu:
550 €
Contacte:
Marta Barceló - marta.barcelo@fundacio.urv.cat
Telèfon de contacte:
977 77 99 72
Més informació:
Aquesta edició del curs s'ofereix en format totalment en línia, a través de 8 sessions de classe
de 3 hores cada una, per videoconferència, a través de la plataforma Blackboard
Collaborate.
Les 40 hores restants es desenvoluparan a través de la lectura del manual i de la diferent
documentació, tanmateix requerirà de treball personal de l'alumnat per fer les tasques
derivades de cada tema.
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a:
bonificacio@fundacio.urv.cat

Programa
Mòdul:

PROGRAMA

Durada:

64 h.

Contingut:

1. Aspectes legals de les separacions i divorcis
1.1. Vocabulari jurídic bàsic
1.2. Aspectes processals dels procediments matrimonials i de
parelles de fet
1.3. Mesures inherents als procediments de separació,
divorci i parelles de fet, amb especial esment a la guarda i
custòdia, règim de visites, atribució de l'ús de l'habitatge i

pensió d'aliments

2. Aspectes psicosocials de les ruptures de parella
2.1. Les famílies com subsistemes relacionals
2.2. Efectes de la ruptura i adaptació al divorci: els
progenitors
2.3. Efectes de la ruptura i adaptació al divorci: els fills
2.4. Famílies amb elevat nivell de conflicte i altament
judicialitzades

3. Coordinació de Parentalitat
3.1. Definició
3.2. Origen i evolució
3.3. Perfil professional
3.4. Funcions
3.5. Directrius per a la seva actuació professional i aspectes
ètics

4. Fases de la intervenció del coordinador de Parentalitat
4.1. Prèvia
4.2. Inicial
4.3. Mitjana
4.4. Final
4.5. Seguiment

5. Tècniques i eines del coordinador Parentalitat
5.1. Per treballar la relació i demanar informació
5.2. Per gestionar emocions i treballar la comunicació
5.3. Per a la gestió positiva del conflicte i el desacord
5.4. Per treballar la parentalitat positiva o co-parentalitat
5.5. Per treballar la revinculació paternofilial

6. Casos Pràctics
6.1. Aspectes comuns a les intervencions del coordinador de
Parentalitat
6.2. Avantatges i limitacions
6.3. Cas 1: fills afectats per la desconfiança i la manca
d'habilitats parentals d'un progenitor
6.4. Cas 2: fills atrapats en un conflicte de lleialtats
6.5. Cas 3: fills mediatitzats per les interferències parentals
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