
 

 

 
 

 

EDUCACIÓ PER A LA CONVIVÈNCIA  

 

(EDUCON-PARENTING) 

 

Dra. Ursula Oberst 

  

Curs de formació en format taller per a pares i mares amb nens en etapa infantil i 

primària (15-20 hores). Després de la formació existeix la possibilitat de fer un 

seguiment individual o per grups. 

 

Objectius: 

 

La modalitat parenting o “Escola de pares” (formació i assessorament de pares i 

mares) està destinada a pares amb nens en l’etapa infantil i primària  que desitgen 

millorar el seu estil educatiu fomentant una educació en convivència i valors.  

L’objectiu és capacitar als pares a prevenir problemes de conducta i de disciplina i a 

millorar problemes comportamentals ja existents. En el curs s’expliquen les causes 

dels problemes de comportament i la manca de disciplina, i s’ensenyen actituds i 

estratègies de com prevenir-los i de com millorar problemes ja existents.  

  

 

Filosofia d’EDUCON: 

  

La filosofia d’aquesta intervenció psicoeducativa es basa en la idea que les 

tècniques coercitives ja no es poden utilitzar en la educació contemporània, però 

que molt sovint els pares, desorientats i sobrecarregats, opten per a una educació 

sobreprotectora i/o consentidora, la qual cosa fa que els nens no aprenen límits i, 

conseqüentment presenten diversos problemes a la hora de conviure a l’escola. En 

la disjuntiva entre una educació autoritària i una educació consentidora, aquest 

enfocament opta per a una educació per a la cooperació i convivència. L’Educació 

per la Convivència es basa en el convenciment que la clau de la convivència és el 



“Sentiment de Comunitat”. Aquest Sentiment de Comunitat es manifesta en el 

sentiment de pertànyer, de ser acceptat i apreciat, però també en el convenciment 

que, per a resoldre els problemes de la vida, cal la cooperació entre tots. Per tant, 

aquest enfocament es basa també en l’aprenentatge de valors. El nen que no vol 

aprendre la cooperació es considera un nen desencoratjat, amb sentiments 

d’inferioritat als que pretén compensar amb un afany de superioritat, desafiant 

l’educador amb les seves conductes pertorbadores. Detectar aquests sentiments 

d’inferioritat sobrecompensats és, per tant, clau per a poder intervenir amb les 

estratègies proposades per l’Educació per a la Convivència. 

 

 

Metodologia: 

 

La metodologia de treball és eminentment pràctica, vivencial i en format de taller. 

La presentació de la teoria s’alterna amb treball pràctic amb situacions concretes 

presentats pels mateixos participants. Aplicant els cinc passos del mètode EDUCON, 

els participants aprendran a descriure la situació amb detall, detectar l’objectiu 

inconscient del nen i intervenir amb més eficàcia a través d’un canvi d’actituds i 

l’aplicació d’unes estratègies.    

 

 

Sobre la formadora: 

 

Ursula Oberst va néixer a Alemanya i és llicenciada en Psicologia per la Universitat 

de Konstanz (Alemanya) i doctora en Psicologia per la Universitat Ramon Llull de 

Barcelona. És professora de Psicologia a la Facultat de Psicologia, Ciències de 

l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Es va formar com a counsellor (orientadora 

psicològica) a l’Alfred-Adler-Institut de Zuric (Suïssa). Ha treballat a diferents 

àmbits de la Psicologia clínica i educativa a Alemanya i a Catalunya, on resideix des 

de 1992. A part de la seva feina docent, té una consulta privada on atén adults, 

nens i famílies. Ha desenvolupat el mètode Educació per a la Convivència 

(EDUCON) i imparteix cursos de formació a escoles i a pares.  Col·labora en alguns 

mitjans de comunicació i ha publicat diversos articles i llibres científics i divulgatius. 

L’últim llibre publicat és “El trastorn del nen consentit. Manual per a pares i mestres 

desorientats.” (Pagès Editors, 2009) (En castellà: “El trastorno del niño 

consentido”, Ed. Milenio, 2010) i “Posar límits al nen consentit” (amb Ramon 

Company, 2013). 

 


