
Bloc 1 : Conèixer els nostres personatges interns, els èssers que ens
habiten i apendre a dirigir-los
Bloc 2 : Com ens maneguem amb les emocions? És millor fluir i viure-

les?
Bloc 3 : D’on venen les nostres emocions i en quins moments es viuen?

El moviment que porten el coneixem?

Bloc 4 : El vincle de les emocions amb el cos: ritme cardiac i
respiratori, temperatura, riure, plorar…. Com explorar i què ens està
dient.
Bloc 5 : Diferencia emocions de sentiments. Els sentiments són més
perdurables en el temps i els creem amb la ment.
Bloc 6 : Emocions agradables i desagradables. Sabem adjectivitzar-
les.
Bloc 7 : El missatge intern de les emocions
Bloc 8 : Les emocions amb els altres: empatia real i capacitat
d’influenciar i adeqüar-nos a l’entorn

La metodologia es basa en la fàbula i la metàfora com a font
infinita de sabiduria i d’ensenyament que podem aplicar al dia
a dia.

Els participants aniran desgranan al llarg de totes les
dinàmiques experiències amb l’entorn i amb ells per ajudar-los a
destil.lar una millor percepció de la realitat i una millor gestió
emocional i pràctica.

Es realitzaran activitats dinamitzades, algú cas per analitzar i
s’exemplificaran les seves realitats per tal de veure on es situa
cadascun i apendre uns dels altres.

*Aprofundir en el coneixement i comprensió dels
beneficis de la intel·ligència emocional sobre la salut,
presa de decisions, aprenentatge i rendiment
professional.
*Desenvolupar competències emocionals noves per
guanyar en seguretat interna.

*Adquir eines per acompanyar i potenciar la
intel·ligència emocional de les persones en els diferents
àmbits.
*Aprofundir en el coneixement i la identificació en un
mateix dels fenòmens cognititus, actitudinals i
psicològics en els que es fonamenta la vivència
emocional.

L’avaluació del programa es basarà en l’assistència a un mínim
del 75% de les hores del programa, així com la realització dels
treballs individuals i grupals proposats per la docent a l’aula.

El programa té una durada de 20 hores a realitzar en matins o
tardes en sessions de 5 hores.

Intel.ligència emocional pràctica,
nivell 3: un altre moment per a

desenvolupar les emocions
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