
   
 

 

L'Educació emocional és la principal línia de recerca del GROP en el marc de la qual podem 

trobar diferents sublínies, entre les que destaquem: 

 Elaboració del modelo de competències emocionals del GROP. 

 Avaluació de necessitats i disseny de programes d'educació emocional. 

 Aplicació i avaluació de programes d’educació emocional. 

 Elaboració d’ instruments para la avaluació de la competència emocional.  

 Elaboració de recursos i material multimèdia (videojocs) per a la pràctica de l'educació 

emocional 

 Prevenció i resolució de conflictes en contextos escolars i laborals 

Des dels inicis s’ha dedicat un gran esforç a l'elaboració del marc teòric de l'educació 

emocional.  

A partir d'aquest marc teòric s'han dissenyat diversos programes d'educació emocional per 

destinataris molt diversos (alumnat d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i 

postobligatòria, professorat, gen gran i diversos col·lectius específics). Es treballa per potenciar 

el desenvolupament de competències emocionals tant en el context de l'educació formal i no 

formal, com en els contextos sociocomunitari i organitzacional. Per a l'aplicació de programes 

s'ha procedit a la creació de materials curriculars que facilitessin la seva implantació i 

finalment s'ha treballat en l'aplicació i avaluació de programes d'educació emocional. També es 

treballa en la creació de recursos didàctics, concretament videojoc educatius per al 

desenvolupament de les competències emocionals. Per això i d'acord amb el marc teòric s'ha 

dissenyat diversos instruments per a l'avaluació del nivell de competències emocionals en 

diferents edats. Paral·lelament s'han posat en marxa diverses activitats formatives i de difusió 

que permetessin impulsar l'aplicació dels avenços en educació emocional, entre ells destaquen 

la creació de diversos postgraus, màsters i cursos específics de formació, així com l'organització 

de les jornades d'educació emocional i els congressos internacionals d'intel·ligència emocional a 

les organitzacions (UdL) i el congrés internacional de psicologia positiva i benestar (UB). 
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Projectes d’investigació 

 

En els últims anys s'han desenvolupat diversos projectes entre els quals destaquem: 

 Creació i experimentació de materials d'educació emocional en l'Ensenyament Secundari 

 Investigació internacional sobre educació emocional amb la Universitat Central de 

Veneçuela i la Universitat de Carabobo (Veneçuela) 

 Avaluació de programes d'educació emocional en educació primària 

 Programa de prevenció del Bullying 

 Prevenció i resolució de conflictes en contextos escolars mitjançant l'educació emocional 

 Conflictes no , gràcies! Programa d'Educació Emocional al Centre Penitenciari Ponent 

 Avaluació de diversos programes , entre d'altres : projecte Escolta'm, Ioga a l'escola, etc. 

 Educació emocional en Centres d'Atenció Educativa Preferent (CAEPS) 

 La intel·ligència emocional en persones desocupades 

 Elaboració d'un qüestionari per a l'avaluació de les competències emocionals en adults 

 Elaboració d'un qüestionari per a l'avaluació de les competències emocionals en Cicle Mitjà 

i Superior de Primària 

 Elaboració i aplicació d'un qüestionari per a l'avaluació de les competències emocionals en 

Educació Secundària 

 Les competències emocionals en Adults: emocions i satisfacció laboral 

 Avaluació de les competències emocionals en diferents col·lectius: avaluació i propostes 

d'intervenció 

 Videojocs educatius per al desenvolupament de les competències emocionals 

 L' impacte emocional dels jocs cooperatius i competitius en l'educació física 


