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Àrea d’Educació i Cultura

L’exercici professional en l’àmbit de l’educació i la cultura demana competències específi ques per fer 
evolucionar la vocació cap a una trajectòria professional consolidada. Innovació metodològica i visió 
de futur en l’àmbit de l’educació, sentit estètic i perspectiva de negoci en el terreny de la cultura.

BUILDING TALENT

Els programes d’Educació i Cultura de 
l’IL3-UB t’ofereixen el coneixement que 
necessites per respondre a les necessitats 
del present amb la mirada posada al futur. 
Aprofundeix en noves metodologies per 
al teu exercici professional, descobreix 
les eines que et permetran dissenyar 
entorns renovats de col·laboració per a la 
gestió d’institucions educatives i culturals, 
incorpora nous recursos tecnològics 
que donin suport al teu acompliment i 
adquireix les competències per garantir 
la viabilitat d’organitzacions en sectors 
altament específi cs.

Una proposta de programes 
que s’ha dissenyat i s’executa 
aplicant-hi les últimes 
innovacions metodològiques 
en formació,
i que t’ofereix el coneixement i les 
destreses imprescindibles per alinear el 
teu acompliment i les propostes de la teva 
organització amb el ritme canviant de la 
societat.



TALENT HUB
Un servei complet per al desenvolupament d’una carrera laboral d’èxit basat en l’anàlisi de 
les competències personals, la seva evolució, l’adaptació a la realitat del món de treball i la 
recerca d’oportunitats entre més de 10.000 empreses associades.

Una proposta que uneix el rigor i la qualitat acadèmica de la Universitat de Barcelona a través 
d’Alumni UB, el profund coneixement de mercat del seu Institut de Formació Contínua i 
l’experiència en recruitment de Human Age Institute.

BORSA DE TREBALL
Accés a les ofertes laborals i 
pràctiques professionals en 
companyies líders en els seus sectors 
a nivell nacional i internacional. Una 
aproximació directa al mercat en què 
cada professional pot navegar per les 
propostes que millor encaixen amb 
el seu perfi l, aplicar-hi i gestionar les 
seves candidatures.

GAME OF TALENTS
Sessions d’orientació grupals a través 
d’un circuit gamifi cat de 6 tallers 
presencials en els quals es treballaran 
totes les fases d’una recerca de feina/
pràctiques, des de l’autoconeixement, 
el CV, canals de recerca, marca 
personal, entrevistes i dinàmiques de 
selecció.

EL TEU TALENT A L’EMPRESA
Oportunitat de realització de projectes 
en empreses líders en els seus mercats 
per a professionals destinats a aplicar els 
coneixements del programa en el qual 
participen.
Espais de trobada entre empreses i 
alumnes/exalumnes (sessions de Speed 
Networking, presentacions d’empresa, 
fòrums, masterclass, entre d’altres) 
que propicien el desenvolupament i la 
inserció professional.

SERVEI D’ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL
Explica’ns les teves inquietuds i 
Talent HUB et guiarà en la creació 
d’una estratègia conjunta i 
t’acompanyarà en el compliment 
dels teus objectius professionals.

AGENDA D’ACTIVITATS
Workshops i conferències exclusives 
per a alumnes i exalumnes de l’IL3 
vinculades al desenvolupament de 
les competències transversals més 
sol·licitades pel mercat.

TALENT HUB
Ofereix un servei 

integral i personalitzat 
per impulsar el talent i 
fomentar el creixement 
professional continu.

#talenthub



NOTA: Consulti a la nostra web totes les actualitzacions de programa, calendari, horaris, quadre docent i altres aspectes. Places limitades. L’import pagat en concepte de reserva de plaça es retornarà en cas de no 
haver estat admès o per anul·lació del curs. L’ IL3-UB es reserva el dret d’anul·lar un programa amb 10 dies d’antelació per raons docents i/o acadèmiques.

OFERTA 2018
ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA

EDUCACIÓ
MÀSTER EN DIRECCIÓ 
D’INSTITUCIONS EDUCATIVES
NOVEMBRE ‘18 » ONLINE

POSTGRAU EN ORGANITZACIÓ 
I GESTIÓ D’INSTITUCIONS 
EDUCATIVES
NOVEMBRE ‘18 » ONLINE

POSTGRAU EN DIGITAL 
LEARNING I EXPERIÈNCIES 
D’APRENENTATGE EMERGENT
NOVEMBRE ‘18 » ONLINE

EXPERT EN DISSENY 
D’EXPERIÈNCIES 
D’APRENENTATGE EMERGENT
NOVEMBRE ‘18 » ONLINE

EXPERT EN DIGITAL LEARNING
FEBRER ‘19 » ONLINE

EXPERT EN PREVENCIÓ I 
INTERVENCIÓ DEL BULLYING I 
CIBERBULLYING
NOVEMBRE ‘18 » ONLINE

EXPERT EN ENSENYAMENT 
DE L’ESPANYOL A NENS I 
ADOLESCENTS
NOVEMBRE ‘18 » ONLINE

MÀSTER EN TERÀPIA FAMILIAR 
SOCIOEDUCATIVA
OCTUBRE ‘18 » ONLINE

MÀSTER EN ATENCIÓ PRECOÇ I 
FAMÍLIA
OCTUBRE ‘18 » SEMIPRESENCIAL

MÀSTER EN MUSICOTERÀPIA
OCTUBRE ‘18 » PRESENCIAL

POSTGRAU EN INTERVENCIÓ 
FAMILIAR SOCIOEDUCATIVA
OCTUBRE ‘18 » ONLINE

POSTGRAU EN INTERVENCIÓ 
EN ATENCIÓ PRECOÇ: PRIMERA 
INFÀNCIA I FAMÍLIA
OCTUBRE ‘18 » ONLINE

POSTGRAU EN PROGRAMACIÓ 
NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)
ABRIL ‘19 » PRESENCIAL

POSTGRAU EN  
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL A 
LES ORGANITZACIONS
OCTUBRE ‘18 » PRESENCIAL

EXPERT EN PREVENCIÓ 
D’ADDICCIONS 
COMPORTAMENTALS EN LA 
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
NOVEMBRE ‘18 » ONLINE

EXPERT EN PRACTITIONER 
EN PROGRAMACIÓ 
NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)
ABRIL ‘19 » PRESENCIAL

CULTURA
MÀSTER EN ART 
CONTEMPORANI: CONTEXT, 
MEDIACIÓ I GESTIÓ
NOVEMBRE ‘18 » ONLINE

MÀSTER EN GESTIÓ 
D’INSTITUCIONS I EMPRESES 
CULTURALS
OCTUBRE ‘18 » SEMIPRESENCIAL 
OCTUBRE ‘18 » PRESENCIAL

POSTGRAU EN COOPERACIÓ 
I GESTIÓ CULTURAL 
INTERNACIONAL
OCTUBRE ‘18 » SEMIPRESENCIAL

POSTGRAU EN DISSENY DE 
PROJECTES CULTURALS
OCTUBRE ‘18 » ONLINE 
OCTUBRE ‘18 »  PRESENCIAL

POSTGRAU EN PRODUCCIÓ 
I GESTIÓ D’ESPECTACLES I 
FESTIVALS
OCTUBRE ‘18 » PRESENCIAL
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