
 

 

 

 
Codi AF:                      93.01 

            Àmbit Sectorial:            Educació i formació 
Família Professional:    Serveis socioculturals i a la comunitat 
Àrea Professional:        Formació i educació 
Modalitat:                      Presencial 

Durada:                         15h 
Dates:      15, 22 i 29 de gener, 5 febrer de 2020 
Horari:       de 09.30 a 13.15h     

 
 
 

Presentació 

 

 

Avui, gràcies als estudis neurobiològics, hem pres consciència de la importància que tenen les emocions 
en les nostres vides. Des que Daniel Goleman, l'any 1995, va publicar el llibre Emotional Inteligence, on 

posava de manifest la importància d'aquesta intel·ligència, les emocions han assolit el lloc que els 
correspon en la vida de tota persona. Perquè amb les emocions sentim el nostre entorn, ens il·lusionem, 
ens enrabiem, tenim por, alegria i ens comuniquem, ens relacionem, fem amics... I, és clar, l'escola no en 
pot quedar al marge.  
 
Estudiosos com 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 l’Educació Emocional és una 
competència que es pot aprendre, que es pot educar. “L'educació emocional és una innovació educativa 
que respon a necessitats socials no ateses en les matèries acadèmiques ordinàries” (Rafael Bisquerra). 
 
Cal que l'alumnat creixi conscient de les seves emocions i sentiments, tingui eines per a regular-les, 
habilitats per a relacionar-se bé amb els altres i el seu entorn i siguin persones amb una bona autoestima. 

Per tal d'aconseguir-ho necessitem docents competents emocionalment.  
 
Amb aquesta acció formativa coneixerem i posarem en pràctica els fonaments de l’educació emocional a 
l’escola i a la vida, i hi treballarem a partir de l’aprenentatge a través de l’experiència. 

 

Destinataris 
 

Docents de totes les etapes educatives. 
 

Objectius 

 

 

 

Objectiu general: 
• Millorar les competències de l’educació emocional a l'escola i a la vida. 

 
Objectius específics: 

• Conèixer què és la intel·ligència emocional i identificar el nou enfocament de la intel·ligència per a 
desenvolupar programes d’educació emocional. 

• Facilitar estratègies per a potenciar l’autoconeixement en l’alumnat i els docents. 
• Aprendre a gestionar millor les emocions i l’estrès, mitjançant la identificació de les pròpies 

respostes emocionals i les seves causes. 
• Conèixer els elements que influeixen en l’autoestima i la motivació. 
• Millorar les relacions interpersonals i la comunicació dins i fora de l’aula a partir de l’empatia, 

l’escolta i l’assertivitat. 
• Promoure l’educació emocional entre l’alumnat. 
• Aplicar els aprenentatges dins la comunitat educativa. 

 
Continguts 

 

1. Què és una emoció? 
1.1. Definició d’emoció i estat emocional. 
1.2. Construcció de les emocions. 

 
2. Intel·ligència Emocional: De Howard Garner a Daniel Goleman. Intel·ligència interpersonal i 

intrapersonal. Les competències emocionals. 
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Educació emocional a l’aula 
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3. Aplicacions de l’Educació Emocional a l’aula i a la comunitat educativa. 

3.1. Dissenyar activitats a l’aula per a treballar les competències emocionals. 

3.2. Conèixer les emocions bàsiques. 
3.3. Aprendre a expressar les emocions i tècniques de regulació. 
3.4. Treballar la comunicació entre iguals des del respecte i l’acceptació. 
3.5. Promoure accions de comunicació assertiva i de motivació dins el claustre. 
3.6. Donar a conèixer l’educació emocional a les famílies. 
3.7. Les entrevistes 
3.8. Disseny de xerrades 

 

Formador 

 
 

Francesc Sedó. Coach i Formador en Intel·ligència Emocional. Formador en Coaching Educatiu, 
Habilitats Socials, PNL i Intel·ligència Emocional per a entitats i centres educatius. Ha desenvolupat un 
programa de Coaching per a Docents online per a PrisMa. Professor en el Postgrau de Coaching de la 
URV. Ha estat professor de secundària i tutor 

 

Lloc de realització 

A la seu de la FECC. Carrer dels Àngels, 18,  4t. 08001  Barcelona.   

Mapa del lloc 

Qui pot realitzar el curs i documentació requerida 
 

- Treballadors en actiu (excepte treballadors del sector públic) 
▪ Fotocòpia DNI/NIE (ambdues cares) 
▪ Telèfon de contacte 
▪ Fotocòpia de la nòmina (sencera) de dos mesos o un abans de l’inici del curs 
 

- Autònoms  
▪ Fotocòpia DNI/NIE (ambdues cares) 
▪ Telèfon de contacte 
▪ Fotocòpia d’un rebut d’Autònoms de dos mesos o un abans de l’inici del curs 

 
- En situació d’atur 

▪ Fotocòpia DNI/NIE (ambdues cares) 
▪ Telèfon de contacte 
▪  Fotocòpia del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) vigent en la 

data d’inici del curs 
 
Aquesta documentació l’haureu de lliurar abans de l’inici del curs, dins el plaç que se us indiqui una vegada 
hagueu  sol·licitat plaça a través de la web de la FECC. 
 
Inscripció 

- Les sol·licitud de plaça a aquesta acció formativa cal fer-la a través del formulari que trobareu a la web de la 
FECC en l’apartat de Formació. www.escolacristiana.org  Hi trobareu el nom del curs. 

- El període hàbil d’inscripció es clourà  quan ja no quedin places disponibles. 

- Cal evitar tota baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs, ja que difícilment podrà ser substituïda 
comportant, així, un important perjudici per al col·lectiu beneficiari d’aquestes accions. En cas de baixes no 
avisades es tindrà en compte de cara a futures sol·licituds de plaça a altres cursos. 

Preu 

- Aquesta acció formativa subvencionada per el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya  i per el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social és gratuïta per als participants. 

 
Prova final i certificació 
 
Cal fer una prova final del curs, que donarà dret o no al certificat d’aprofitament per part del participant. 
 

- Si el participant assisteix al 75% del curs i supera la prova final: Certificat d’Aprofitament 
- Si el participant assisteix al 75% del curs i no supera la prova final: Certificat d’Assistència 
- Si el participant no assisteix al 75% del curs: no té certificat 
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http://blogs.escolacristiana.org/formacio 
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta. 
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació.  Si no  ho esteu caldrà que tramiteu l’alta 
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”. 
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