
 
 

U1120 TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL PER A LA SALUT I 
EL BENESTAR. APROFUNDIMENT 

 
PROFESSORAT: Dolors Monturiol 
 
OBJECTIUS: Els objectius generals dels Tallers d’Educació Emocional són: 

 Comprendre l’ACTITUD que tenim davant del que ens resulta nou o desconegut. I 
modificar-la a voluntat. 

 Conèixer la CALMA per activar-la a voluntat.  
 Recordar el PROCÉS MADURATIU de l’ésser humà des del naixement fins l’edat 

adulta i l’impacte que aquest procés d’aprenentatge de la forma de vida dels 
nostres impacta en la manera de manejar el Sistema Nerviós Central. Comprendre 
com el cervell humà regeix la conducta. Familiaritzar-se amb el concepte de 
PLASTICITAT CEREBRAL. 

 Seguir avançant en el coneixement de les cinc Competències Emocionals 
proposades pel GROP, així com les microcompetències que composen cada una 
d’elles: Consciència Emocional, Regulació Emocional, Autonomia Emocional, 
Competència Social i Competències per la vida i el benestar. 

 Practicar dinàmiques dirigides a prendre consciència de com ens manegem en 
les diferents competències i com, si cal, podem millorar-ne la gestió. 

 Identificar les diferents emocions i reflexionar sobre la seva influència sobre els 
processos de pensament i les tendències d’acció.  

 Aprendre a utilitzar les diferents emocions per facilitar les accions del dia a dia. 
 Adquirir un petit bagatge de coneixements senzills sobre neurociència que ens 

ajudin a entendre millor com funcionem a nivell emocional. 
 
CONTINGUTS: VIURE DES DE LA CALMA: IL.LUSIÓ O REALITAT? 

Els continguts que treballarem en AQUEST MÒDUL de continuació seran diferents de tots els 
treballats amb anterioritat i els abordatges amb que repassarem continguts ja treballats seran 
també diversos amb la finalitat de que tothom pugui seguir avançant des del punt on es troba. 
Els continguts a treballar seran:  
 

 Competències emocionals (model GROP): Consciència Emocional, Regulació 
Emocional, Autonomia Emocional,  Competència Social i Competències per la 
vida i el benestar. 

 Maneig responsable, sostenible i lliure de les emocions com a motivadores de les 
nostres accions envers nosaltres mateixos, envers els altres i envers el món. 

 Concepte de CALMA, com la sensació natural que conforma la base de la vida en 
LLIBERTAT. Funcions de la calma i descoberta de sensacions a les que s’accedeix a 
partir de ella. Presa de decisions.  

 Exploració de la sensació de la CALMA i reflexió sobre la seva utilitat i el seu sentit com 
a fons de pantalla emocional natural tot el temps que la nostra vida no està en perill.  

 Comprensió la CALMA com la sensació que ens rep quan traspassem la 
SUPERVIVÈNCIA i  accedim a la LLIBERTAT.  

 Presa de consciència i aproximació a algunes de les sensacions a les que la calma ens 
dona accés.  

 Comprensió de que per accedir a la CALMA cal prendre una DECISIÓ. Reflexió sobre 
els motius que ens dificulten prendre-la, a pesar de que ens agradaria sentir-la.  

 Presa de consciència de les renúncies individuals que comporta la decisió de VIURE 
des de la CALMA. I de les resistències que apareixen. 



 
 

 Comprensió de la FAMÍLIA des de la perspectiva evolutiva, neuro-científica i 
d’organització social. I el seu impacte en la construcció de l’autoconsciència (el JO) a 
través de la qual cada individu s’identifica i s’interpreta a si mateix i interpreta el món. 

 Presa de consciència del Jo grupal (fill/a) versus el Jo individual. Impacte que aquesta 
autoimatge fa apropant-nos o allunyant-nos de la calma. 

 Aproximació a les conseqüències que derivarien de situar la calma en la base de la 
vida quotidiana i com afectaria al cos físic, al maneig mental i psicoemocional, i als 
models relacionals apresos durant la infància 

 
METODOLOGIA 

 Tots els continguts es treballaran de manera teòrica i, a la vegada, vivencial. Ens 
endinsarem en els continguts amb ànim explorador i pràctic per a poder així millorar el 
coneixement que cadascú de nosaltres té del seu propi estil de gestió emocional en 
diferents aspectes i situacions de la nostra quotidianitat. Cal també entendre com hem 
après a sentir-nos i reaccionar com ho fem i explorar emocions alternatives des de les 
que poder donar respostes diferents. No faltarà en les sessions l’espai per la reflexió, 
tant individual com compartida, sobre els continguts que anem treballant.   

 
 
Durada: 10 hores 

Lloc: Aula 2.12 Edifici Polivalent Campus Cappont 

Dates: 25 d’octubre 2019, 08, 22 i 29 de novembre 2019 y 13 de desembre 2019. 

Horari:  Divendres assenyalats de 9:00 a 11:00 h. 

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç: 

http://www.ice.udl.cat/upu/activitats.php 

Observacions:  

El taller està adreçat, preferiblement, a les persones que ja han fet el taller d’iniciació i/o algun 

mòdul de continuació. 

Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 10 persones inscrites. 

 


