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C17093 – Com Desobrir i Desenvolupar el teu Talent 

PROGRAMA 

● Què és la era del talentisme? 

● Coneixement i assimilació de les habilitats i potencialitats d'un 

mateix. 

● Assimilació de la idea del talent únic de cada persona. 

● Desenvolupament del full en blanc del teu talent. 

● Concepte "Flow". Estratègies i accions a seguir. 

● Com gaudir de tot allò que t'envolta? 

● Com posar el talent al servei dels altres. 

● Experiències didàctiques en relació als teus talents. 

● Aplicació d'estratègies, mètodes i accions a seguir. 
 

PROFESSORAT 

● Javier Oliver Gavaldà 

● Agustín Casalta Folch 

 

INFORMACIÓ DEL CURS 

Destinataris i preferències de selecció:  
Obert a totes les persones interessades a actualitzar i / o adquirir 
coneixements directament relacionats amb la temàtica del curs. 
 
Dates de realització: de l'1 de febrer fins al 31 de març de 2018 
 
Lloc de realització: a distància (aula virtual) 
 
Horari de realització del curs: 24 hores (on line) 
 
Nombre de participants: màxim 150 alumnes 
 
Metodologia:  
El curs es desenvoluparà de forma teoricopràctica (online) a través de: 

● Material didàctic temporalitzat i relacionat amb els continguts. 
● Dinàmiques pràctiques a seguir. 
● Programació d'activitats personals. 

 
Criteris d'avaluació: 
S'avaluarà l'adquisició i assimilació dels conceptes exposats durant el curs, 
mitjançant la realització i el lliurament de les activitats proposades per part 
dels professors. 
 
Certificació: Certificat d'un curs de formació continuada de 101 hores.  
 
Reconeixement de 2 crèdits per a graus de l'UJI. 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EN LÍNIA 

Procediment de matrícula: 

a) Cal introduir totes les dades sol·licitades en la preinscripció on-
line abans del 17 de gener de 2018 en https://goo.gl/A3gVV5  

b) Revisar correu electrònic el dia 22 de gener de 2018. 

c) La matrícula es formalitzarà en el moment de fer el pagament, que 
es podrà fer el 22 i 23 de gener de 2018.  

 
Import de matrícula: 70 euros 

 

INFORMACIÓ 

Informació acadèmica:  
Vicente Javier Valls Martínez 
vvalls@uji.es 
 
Informació administrativa: 
Oficina d'Estudis 
Edifici de Rectorat. Despatx RR0121SD 
Tel .: 964.387.230 
Adreça electrònica: estudispropis@uji.es  
www.estudispropis.uji.es  
 
HORARI d'atenció al públic:  
de dilluns a divendres de 10 a 14 hores  

 

https://goo.gl/A3gVV5
mailto:estudispropis@uji.es
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