
Bloc 1 : Consciència emocional

Bloc 2 : Regulació de les emocions

Bloc 3 : Intel·ligència interpersonal: els sistemes

Bloc 4 : Autonomia personal

La metodologia de les sessions serà vivencial seguida d’autoreflexió i la
posada en comú amb el grup classe; la idea és poder arribar a una
major consciència d’on estem com a persona i col·lectiu.
Al llarg de les sessions es propiciaran situacions que permetin a les
persones reconèixer les pròpies emocions (sempre des del respecte),
així com es realitzaran activitats en les que puguin regular les
emocions.
També es consensuarà amb el client quins indicadors es voldran tenir
en compte.

Ser competent en la dimensió interpersonal:
*això implica viure positivament amb els altres, cooperant i
participant en les seves tasques quotidianes des de la
comprensió, la tolerància i l’assertivitat;
*exercir de manera responsable i crítica l’autonomia i la
llibertat. Això comporta un major autoconeixement i de
l’entorn en el qual es desen-volupa.
Desenvolupar les competències emocionals a nivell
col·lectiu:
*tot el que haurem vist cal enllaçar-ho amb la dimensió
professional que estarà present sempre, en la qual cada
persona ha revisarà la seva regulació emocional laboral,
com les diferents dinàmiques la impacten i quines eines i
pràctiques poden incorpoar en el seu dia a dia.

L’avaluació del programa es realitzarà a travès d’un test inicial enviat a
travès de la plataforma google forms, on es realitzaran unes preguntes
sobre la pròpia regulació emocional i i sobre habilitats interpersonals
que es pactaràn de mutu acord amb el client. Un cop finalitzat el
programa es tornarà a passar el mateix formulari per comparar la
diferència entre les diferents àrees un cop treballades a l’aula.
Al mateix temps es realitzaran dinàmiques al llarg del programa que
s’aniran recollint per fer un check list de competències assolides.
El programa té una durada de 15 hores a realitzar en matins o tardes
en sessions de 5 hores.

Eines per desenvolupar les
competències emocionals en

l’entorn laboral
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