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PRESENTACIÓ DEL CURS 

L'escola del futur serà l'escola capaç de trobar un equilibri entre la 
intel·ligència intel·lectual i la intel·ligència emocional. En aquest equilibri la 
figura del tutor esdevindrà un element clau com a dinamitzador de les 
competències emocionals dels seus estudiants. I en aquest sentit, les 
dinàmiques de grup són una excel·lent oportunitat per a construir una 
identitat pròpia, sense renunciar a la consciència de grup. 

 
A QUI VA DIRIGIT. 

 
Aquest curs és eminentment pràctic i va dirigit a tots aquells mestres i 
professors que vulguin aprendre dinàmiques de grup relacionades 
directament amb el creixement personal dels seus alumnes. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DEL CURS. 
 

Al llarg dels dos dies en què es durà a terme el curs es vol incidir en el paper 
proactiu del tutor i en donar a conèixer dinàmiques de grup amb la finalitat 
que puguin ser aplicades a l'aula de manera efectiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJECTIUS 

Els objectius del curs es vertebren en cinc punts, principalment: 
 

• L'actitud del tutor davant del seu grup de tutoria. 
 

• La introducció d'una manera planificada de les dinàmiques de grup 
dintre del Programa d'Acció Tutorial. 
 

• Seqüenciació de les dinàmiques de tutoria partint de les 
competències emocionals. 
 

• Explicació i posada en pràctica de dinàmiques de grup. 
 

• L'avaluació de les dinàmiques i la seva idoneïtat. 
 

PROGRAMA 

Dilluns, 4 de juliol 

 

Bloc I. El tutor i l'escola 

• Dinàmica de presentació 

• Què s'entén per tutor proactiu? Dinàmica 

• L'escola que vol fer i l'escola que vol ser. Principals diferències 

• Què és el PAT (Pla d'Acció Tutorial)? 

• Planificació anual del PAT. Exemple de planificació anual 

 

Bloc II. Les dinàmiques de grup com a eina per al creixement  personal 

• El valor i la utilitat de les dinàmiques de grup 

• Les dinàmiques de grup i la seva incidència en les competències 

emocionals 

• La finalitat de les dinàmiques de grup 

 

 



Bloc III. Dinàmiques de grup 

• Planificació. Duració. Espai. Material. Avaluació 

 

Bloque IV. Dinàmiques de presentació 

• Veritat o mentida? 

• Quina tela! 

• La memòria d'elefant 

• Companys fins a la sopa 

• El cercle màgic 

• De l'A a la Z 

 

 

Dimarts, 5 de juliol 

 

Bloc I. Dinàmiques d'autoconeixement 

• Consciència de les pròpies emocions 

• Vocabulari bàsic d'emocions 

• Empatia i escolta activa 

• Dinàmiques: 

• Segueix la pista 

▪ Emocions a flor de pell 

▪ Com sóc? Com em veuen? 

▪ Amb ceba o sense ceba? 

▪ La maleta 

▪ La diana 

 

 

 

 



Bloc II. Dinàmiques d'autoconotrol 

• Impulsivitat, assoliment, frustració i recompensa 

• Gestió de les emocions negatives 

• Autogeneració de les emocions positives 

• Dinàmiques: 

▪ Es ven, es compra 

▪ I tu què faries si...? 

▪ L'escut 

▪ No hi ha color! 

▪ Piu, piu 

▪ Tu vals molt 

▪ Targeta roja, targeta verda 

▪ La ruleta 

 

Bloc III. Dinàmiques d'autonomia 

• Autoestima 

• Automotivació 

• Optimisme 

• Responsabilitat 

• Resiliència. Actes de bondat. 

• Dinàmiques: 

▪ La primera meravella del món 

▪ El circ de les papallones 

▪ El rei del silenci 

▪ Companys entrellaçats 

 

 

 

 



Bloc IV. Dinàmiques d'habilitats socials 

• Habilitats socials bàsiques 

• Assertivitat. Drets emocionals 

• Cooperació i resolució de conflictes 

• Assoliment d'objectius realistes i presa de decisions 

• Dinàmiques: 

▪ S'admeten suggerències 

▪ Vull la meva llaminadura! 

▪ Ets una màquina! 

▪ Nyam! 

▪ 25x4 

▪ El trencaclosques d'Edison 

▪ Quin morro! 

▪ Aquesta avaluació ho aprovaré tot 

 

Qüestionari de satisfacció. 

 

 

 

 

 

 

 



PONENT 

Santiago Moll  

Es defineix com a un defensor de l’escola inclusiva, un apassionat de les 

noves tecnologies i un enamorat de l’educació emocional. Actualment és 

docent en un centre de secundària de Barcelona, ponent, formador i autor 

del blog educatiu per a docents Justifica tu respuesta 

http://justificaturespuesta.com/ 

DIA 

Dilluns dia 4 i dimarts dia 5 de juliol del 2016 

Horari: 9-14 hores 

LLOC 

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

Fargas, 25-27  Barcelona 

 

http://justificaturespuesta.com/


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 

 

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del 

pagament. 

Es lliurarà per email un certificat d’assistència 

Curs amb el reconeixement sol·licitat al Departament d’Ensenyament 

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

d’inscripció. 

 

. 


