
  Màster en Gestió  Integral de Conflictes i Promoció de la Convivència 

MATÍ, divendres 8 de Juliol 

09.30h “La gestió del talent a les organitzacions: el
motor de la Felicitat”. 1ª part 

Rosa Maria Ollé. Diplomada en Treball Social.
Fundadora de la Consultoria KRECER. Coach
Executiva 
 

11.30h Descans 

12.00h “La gestió del talent a les organitzacions: el
motor de la Felicitat”. 2ª part 

Rosa Maria Ollé. Diplomada en Treball Social.
Fundadora de la Consultoria KRECER. Coach
Executiva 
 

13.30h  Dinar 
 
TARDA, divendres 8 de Juliol 

15.00h “Intervenció Sistèmica: fer les coses diferents
Una invitació a la terra de les possibilitats. 1ª
part. Taller 

Jordi Grané. Filòsof, Magister en Socilogia
Direcció del Màster.  

19.00h  Cloenda del segon dia 

MATÍ, dissabte 9 de Juliol  

09.30h “La bona Gestió de les relacions: la clau per la
Felicitat: Idees per a tu, per a la teva vida, per la
teva feina”  

Conferència -Taller amb la direcció del Máster. 

11.30h  Descans 

12.00h “Educar el ull Apreciatiu i la Resiliència: trobar
la bellesa a l’infern.”  

13.30h      Jordi Grané. Filòsof, Magister en Sociologia
Direcció del Màster.  

Titulació i Crèdits 
Seminari en Diàlegs sobre la Gestió de Conflictes, la 
Convivència i la Felicitat. 
CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ ICE  

Presentació 
 

Un any més, tenim el goig de presentar-vos el programa de les
Jornades de Cloenda del Màster de Gestió Integral de Conflictes i
Promoció de la Convivència. 
La voluntat d’aquestes jornades,  com en l’edició anterior, és la
d’oferir-vos un espai per a la vostra reflexió i formació, tot i que
hi afegim un altre objectiu: el de compaginar aquests elements
amb la innovació.  
Darrerament ens estem acostumant a sentir parlar de la psicologia
positiva, dels models apreciatius d’intervenció en la gestió de
conflictes i de la gestió de les relacions com a aspectes
fonamentals del benestar humà. Entre tots ells, trobem també de
forma destacada, com a rerefons i com a fita, l’assoliment de la
felicitat.  
Nosaltres estem convençuts que l’adquisició d’estratègies per a
gestió dels conflictes i la creació de contextos harmònics de
convivència contribueixen poderosament a la felicitat de les
persones.   
És per això, que aquest any, us proposem dialogar amb
persones que desenvolupen la seva tasca professional al
voltant de la gestió de les emocions, les noves metodologies
d’intervenció per a la creació de marcs de diàleg que
contribueixin a la generació de contextos de bona convivència.
També comptem amb persones professionals que ens endinsaran
en el món de les organitzacions i les empreses per tal de mostrar
la importància de la gestió del talent per assolir la felicitat en
aquest àmbit. 
Esperem que el programa us engresqui i comptar de nou amb la
vostra presència per a continuar plegats a la recerca de camins per
al benestar i la felicitat de les persones. 
 

A qui s’adreça 
 Mestres d’Educació Secundaria i Primària. 
 Llicenciats en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia. 
 Llicenciats en les Àrees de Filologia, Humanitats i Ciències

Socials. 
 Llicenciats en Dret. 
 Diplomats en Relacions Laborals,Treball Social, Educació

Social. 
 Graduats en Prevenció i Seguretat Integral. 
 Responsables de  Recursos Humans en les Organitzacions i

les Administracions. 
 Qualsevol persona interessada en la temàtica. 
 
 

 
 

 

Programa  
 

MATÍ,  Dijous, 7 de Juliol,  

09.00h  Inscripció i Recollida d’Informació 

09.30h Benvinguda a càrrec de la direcció del
màster. 

09.45h Conferència Inaugural: “La Gestió de
Conflictes: un camí cap a la felicitat individual
i col·lectiva”. 

Josep Redorta. Advocat, Mediador  i Doctor
en Psicologia Social. 

 
 11.00h Descans 
 

11.30h  Conferència- Taller “La Felicidad hoy en la
escuela y la familia”. 1ª part. 

Elena Baixauli. Psicòloga. Professora
associada de la Universitat de Valencia. 

 
13.30h  Dinar 

 

TARDA, dijous 7 de Juliol 

15.00h Conferència- Taller “La felicidad hoy en la
escuela y la familia” 2ª part 

Elena Baixauli. Psicòloga. Professora
associada de la Universitat de Valencia. 

16.30h  Descans 
 

17.30h  “La Felicitat  i la Sostenibilitat a les
organitzacions del segle XXI”.Diàleg amb
Mirall amb la direcció del màster. 

 Rosa Maria Ollé. Diplomada en Treball
Social. Fundadora de la Consultoria
KRECER. Coach Executiva 

 

19.00h  Cloenda primer dia 

 

 



JORNADA  

“Diàlegs sobre la Gestió 
de Conflictes, la 

Convivència i la Felicitat” 
RECURSOS PER A LES PERSONES 

PROFESSIONALS DE LA GESTIÓ DE 

CONFLICTES I LA PROMOCIÓ DE LA 

CONVIVÈNCIA 

(amb reconeixement de  

2 crèdits de lliure elecció) 
 

6 

08193 Bellaterra 
Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona) 
Telèfon: 93 581 74 49 
Fax: 93 581 74 71 
epsi@uab.es 
 
www.seguridadintegral.org

Vila Universitària 
Edifici Blanc 
Campus de la UAB 
 
 

Co-organització 
 

 
 
 
 
 

Informació: 
Alicia Aradilla / Josep Manel López 

epsi@uab.cat 
Teléfon: 93 581 70 42 

Cupó d’inscripció 

Nom 
 
Cognoms 
 
 
 
Adreça 
 
 
 
Telèfon 
 
E-mail 
 
Població  
 
 
 
Codi Postal 
 
Província 
 
 
Professió 
 
Empresa 
 
 
 
Càrrec 

Matriculació: 
100 euros  
 
Ingressar en el c.c. 2013 0692 82 0201956247 
 
Període d’inscripció: fins 15 de juny 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció
de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per vostè
mitjançant via telefònica o el formulari disponible en la direcció web nomenada
quedessin incorporats en un fitxer automatitzat, el qual serà processat
exclusivament amb la finalitat de mantenir la relació contractual amb el client, la
realització d'estudis estadístics així com la tramesa de publicitat relativa a
l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral. La Fundació per als Estudis de
Prevenció i Seguretat Integral serà el seu titular i responsable, i vostè podrà
exercir el dret d'accés, , rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment
per a la cessió de les seves dades en els termes previstos en la llei nomenada i
en les altres normes que la desenvolupen 

  

   Màster Universitari

Vila Universitària 
Edifici Blanc 
Campus de la UAB 
 

08193 Bellaterra 
Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona) 
Telèfon: 93 581 74 49 
Fax: 93 581 74 71 
epsi@uab.es 
 
www.seguretatintegral.org 


