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CURS D’EDUCACIÓ EMOCIONAL PER A DOCENTS 

 

Avui, i gràcies als estudis neurobiològics, ens hem fet conscients de 

la importància que tenen les emocions en les nostres vides. Des de 

que Daniel Goleman durant l'any 1995 va publicar el llibre 

"Emotional Inteligence", que posava de manifest la importància 

d'aquesta intel·ligència, les emocions han assolit el lloc que els hi 

corresponia en la vida de tota persona. Perquè amb a les emocions 

sentim el nostre entorn, ens il·lusionem, ens enrabiem, tenim por, 

alegria, i també ens comuniquem, ens relacionem, fem amics.... I 

esclar, els centres educatius no en poden estar al marge. Estudiosos 

com en Rafel Bisquerra, Anna Carpena o Ignacio Morgado han 

ajudat a fer visible la importància d'incloure aquest tipus 

d'intel·ligència a les nostres aules ja que és una competència que es 

pot aprendre, es pot educar i d'aquí la gran importància d'incloure-la 

dins els currículums. 

Per a fer-ho, necessitem docents competents emocionalment. I és 

per a aquesta finalitat que presentem aquesta formació, per 

introduir a educadors i educadores, mestres i professors i 

professores en aquest món. 

Ja existeixen alguns programes d'educació emocional a l'aula, però, 

els professionals de la docència estem preparats per a liderar-los? 

Som competents emocionalment? 

 

  



 

 

 
OBJECTIUS 

 

L’objectiu d’aquest curs és: 

 Conèixer i practicar l'educació emocional com a docents i com 

a persones. 

Altres objectius que també treballarem són: 

 Facilitar estratègies per a potenciar la conciència emocional i 

l’autoconeixement. 

 Treballar estratègies per a regular les emocions. 

 Afavorir les habilitats comunicatives a partir de l'escolta, 

l'empatia i l'assertivitat. 

 Millorar les relacions interpersonals. 
 

CONTINGUTS 
 
Aquets objectius es concretaran de la manera següent: 

 Primer cercarem una definició d’EMOCIÓ. Una definició on 

tots ens sentim còmodes i puguem dir la nostra. També 

estudiarem, de forma introductòria, la maquinària cerebral 

que elabora les emocions. 

 Farem una breu justificació de la intel·ligència emocional. 

 Parlarem de les emocions bàsiques a partir de dinàmiques 

participatives i també d’exercicis de reflexió personal. 

 Veurem maneres de regular les emocions i també com podem 

ajudar al nostre alumnat a fer-ho.  

 Introduirem el concepte d'autoestima, assertivitat, empatia, 

escolta activa i resiliència. 

 Treballarem dinàmiques de comunicació i dinàmiques 

cooperatives per afavorir les relacions interpersonals. 

 I finalment, en traurem conclusions tots plegats.  



 

 

METODOLOGIA 

 

La metodologia que emprarem per realitzar el curs serà molt 

dinàmica. Partirem de la idea d'aprendre a partir de l'experiència. 

 

Durant les sessions del curs s'intercalaran diferents metodologies, 

des d'alguna exposició magistral per a presentar el tema, dinàmiques 

i jocs, treballs reflexius individuals i en petit grup. 

  

La participació i implicació dels components del grup serà 

important, però sempre des del respecte i atenent les diferències 

individuals.  

 

La part final de cada sessió es dedicarà a compartir i expressar el que 

ens ha aportat, com ens hem sentit, la nostra experiència... i tot això 

amb l’objectiu d’enriquir-nos i aprendre plegats. 

 

PONENT 

Francesc Sedó i Capdevila 

Màster en Coaching i Lideratge Personal per la Universitat de 

Barcelona, Màster Practitioner en PNL, Especialista en Educació 

Emocional i Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona. 

Més de 15 anys d'experiència com a professor i tutor a Secundària. 

Autor i tutor del cursos online. Coautor del llibre "Coaching a la 

pràctica: 10 històries reals d'èxit" publicat per l'editorial Amat l'any 

2013. Membre de l'associació Coaching Catalunya. 



 

 

DIA 

Curs de 10 hores: dimecres dia 6 i dijous dia 7 de juliol del 2016. 

Horari: 9-14 hores 

LLOC 

Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella c/ de Ramon Trias 

Fargas, 25-27  Barcelona 

 

 

 

PREU 

85 euros.  

 

 

 



 

 

COM INSCRIURE’S 

 
1. Omplir el formulari d’inscripció. 

2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden 

places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el 

plaç de 15 dies. 

3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com 

4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la 

inscripció definitiva al curs. 

 

Si ho prefereix ens poden fer arribar les dades del formulari a 

info@educatiocat.com 

 

Per característiques del curs les places seran limitades i s’inscriurà per 

rigorós ordre de recepció del pagament. 

 

Per aquest curs s’ha sol·licitat el reconeixement del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 

 

Si voleu la certificació per part del Departament, indiqueu-ho al 

formulari d’inscripció. 

Es lliurarà per email un certificat d’assistència. 

     


