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Presentació de les Jornades 

Les Jornades d’Educació Emocional arriben ja a la setena edició. Fins ara les temàtiques tractades s’han 
centrat principalment en el món de l’educació formal, i més recentment a les organitzacions. A les 
últimes Jornades es va recordar la idea que els qui no apareixen en els mitjans de comunicació és com si 
no existissin. En aquest sentit, hauríem de reconèixer que l’educació emocional «no existeix» en la 
mesura en què no és present en els mitjans de comunicació de massa (premsa, ràdio, televisió, TIC, 
etc.). Per aquesta raó, s’ha considerat que potser ha arribat l’hora de traspassar la Galàxia de Gutenberg 
per tenir una presència a la Galàxia Marconi i sobretot a la Galàxia Telemàtica. Això és conseqüència de 
l’enfocament del cicle vital que adopta l’educació emocional: ha de ser present des del naixement i 
durant tota la vida en els diversos contextos en què es mou una persona (educació formal, contextos 
sociocomunitaris, organitzacions). Els objectius d’aquestes Jornades són: conèixer què s’està fent en els 
mitjans de comunicació en matèria d’educació emocional; influir en els mitjans de comunicació de 
massa perquè s’impliquin més en l’educació en general, i en especial en l’educació emocional, i fer 
propostes concretes de millora per a la posada en pràctica de l’educació emocional en els mitjans de 
comunicació. 

PROGRAMA 
Dijous, 7 d’abril  

16.00 h Recepció i lliurament de material 

16.30 h Inauguració de les Jornades 

Dr. Antoni Sans, director de l’ICE de la Universitat de Barcelona. Dra. Elisabet Costa Giménez, cap 
d'estudis de l'Ensenyament de Comunicació Audiovisual. Dr. Rafel Bisquerra, en representació de la 
comissió organitzadora. 

17.00 h Diàleg sobre «L’educació emocional en els mitjans de comunicació» 

Dr. Eduard Punset, comunicador científic, director del programa Redes de TVE. 

19.00 h Descans 

19.30 h Sessions simultànies: Comunicacions, experiències i bones pràctiques 
 
 
 
 



Divendres, 8 d’abril 

9.00 h  Tallers simultanis.  Consulta l’aula on es realitza taller on t’has inscrit i segueix les 
fletxes!       Tots ells es realitzen a l’edifici Ponent, davant del Teatre.  AULA 

1. «La comunicació no verbal de les emocions»      2203          

 Sra. Marta Albadalejo    

2. «El llenguatge dels signes (teatre i comunicació)» Sr. Jordi Llop  2103 

3. «Anàlisi de la significació de la imatge» Sra. Margalida Llull  2105 

4. «El llenguatge del cos i les emocions» Sra. Rosa Miralles   2204 

5. «El teatre, una via cap a les emocions i la creativitat»     1204                              

  Sr. Francesc Amaro 

6. «Emocions, música i cinema» Sr. Eduard Rubio    2205 

7. «Emocions i publicitat» Sra. Mar Deus      2206 

 

11.00 h Descans 

11.30 h Ponència 

"L'educació emocional en els mitjans de comunicació: reflexions a partir de la pràctica" Sr. 

Gaspar Hernández, director del programa L'Ofici de viure a Catalunya Ràdio i Bricolatge 

emocional a TV3. 

13.30 h Sessió de Pòsters 

14.00 h Dinar 
 

 15.30 h Tallers simultanis  Consulta l’aula on es realitza taller on t’has inscrit i segueix les 
fletxes!       Tots ells es realitzen a l’edifici Ponent, davant del Teatre.  AULA  

1. «Ecolins o toxicons? Valorem els missatges publicitaris i dels   2203 

mitjans des de l’ecologia emocional» Sra. Maria Mercè Conangla 

2. «El teatre com a eina de comunicació» Sra. Gemma Deusedas  2103 

3. «Danses, cançons i emocions. Mitjans per treballar la consciència  1204  

emocional» Sra. Maria Navarrete 

4. «Els titelles, un vehicle per a les emocions» Sra. Teia Moner   2204 

5. «Virtualitat, videojocs i... emocions!» Sra. Elisabet Higueras   2105 



6. «Llenguatges expressius: eines i mitjans de comunicació»    2205        

Sr. Manel A. Fernández 

7. «Els camins que obre la veu» Sra. Roser Blanco i Susanna Arjona  2206 

17.30 h Descans 

18.00 h Taula rodona: 

"Què haurien de fer els mass media per potenciar l'educació emocional" 

Sra. Ima Sanchís, periodista, creadora de «La Contra» de La Vanguardia, on escriu des de fa 13 anys. 
Autora de diversos llibres Sr. Borja Vilaseca, escriptor, periodista de El País i director del màster en 
Desenvolupament Personal i Lideratge de la UB Sr. Jordi Vilardell,  periodista i realitzador, actualment 
dirigeix «Latituds» programa del Canal 33    Sr. Anton Layunta, assessor de comunicació, escriptor i 
impulsor de l’observatori pedagògic en els mitjans de comunicació Coordinació: Dr. Antonio 
Bartolomé, professor titular de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona 

20.00 h Conclusions 

Informació 
www.jornadeseducacioemocional.com 
A/e: icecursos@ub.edu (inscripcions) Tel. 934 021 024  
A/e: jornadeseducacioemocional@gmail.com (informació general) 
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