
 
 

U1141 EDUCACIÓ EMOCIONAL PER A LA SALUT I EL 
BENESTAR 

 
 
PROFESSORAT: Dolors Monturiol 
 
OBJECTIUS: 

 Prendre consciència de com construïm el Jo conscient (l’autoconsciència) i de la 
influencia que té en la nostra experiencia vital quotidiana. 

 Comprendre què son i per a què serveixen les emocions des del punt de vista 
evolutiu. 

 Mostrar el Model de Competències Emocionals del GROP (Grup de Recerca en 
Orientació Psicopedagògica), que conformarà el marc teòric de la intervención, 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. 

 Comprendre la relació entre les emocions i la salut. 
 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: MÒDUL INICIAL 

Els continguts que treballarem en AQUEST MÒDUL d’inici son: 
 Qui SOM? Iniciar la reflexió sobre els referents que utilitzem per generar la nostra 

pròpia autoimatge, el JO des del qual ens interpretem a nosaltres mateixos/es, als 
altres i al món. 

 Què busquem? Com ho busquem? Introduir, reflexionar i treballar activa i 
experiencialment alguns conceptes fonamentals:  

- La FELICITAT o benestar subjectiu com objecte final de recerca de 
qualsevol ésser humà. 

- El CENTRE (el SER). Les diferències entre interpretar la informació que 
rebem de nosaltres mateixos, dels altres i del món si estem centrats/des en 
nosaltres mateixos o si estem centrats/des en l’entorn.  

- Conèixer i explorar dues actituds ben diferenciades de situar-nos: Viure com 
EXPERT/A versus viure com EXPLORADOR/A. Explorar l’expectació i la 
curiositat, les dues sensacions sobre la que es fonamenten aquestes 
actituds. 

 Què sentim? Estudiar el concepte D’EMOCIÓ  per comprendre la relació que 
existeix entre emoció, pensament i acció. Conèixer les funcions de les emocions al 
llarg de l’evolució de l’espècie humana. 

- Conèixer el MODEL DE COMPETÈNCIES EMOCIONALS DEL GROP, que 
emmarcarà teòricament la intervenció. Així com el concepte d’EDUCACIÓ 
EMOCIONAL. 



 
 

- Saber com ens sentim en un moment donat. Ser capaços de NOMBRAR les 
EMOCIONS.  

- Reconèixer i ser capaços d’activar en nosaltres emocions positives com la 
IMPLICACIÓ, l’ AGRAÏMENT a voluntat. 

 
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: 12 hores 

Lloc: Espai 3.27: Aula 02 

Edifici: Escola Enginyeria Igualada - Pla de la Massa Campus Igualada 

Dates: 6, 13 i 20 de març de 2020 

Horari:  Divendres assenyalats de 10:00 a 14:00 h. 

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

http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php?quad=2 

Observacions:  

Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 15 persones inscrites. 

 

 
 


