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RESUM: La Fundació per a l’Educació Emocional va ser creada el 2007 de la mà del 

GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) de la UB i la Fundació per a 

l’Ajuda i l’Esperança amb la missió de participar en el desenvolupament del benestar 

personal i social a través de la investigació, formació i difusió de programes en educació 

emocional. Entenem que l’Educació Emocional no és només un acte formatiu puntual, sinó que 

és un procés d’entrenament continu al llarg de la vida, sent necessària una visió sistèmica del 

desenvolupament de la persona. Per això proposem l’innovador concepte dels Gimnasos 

Emocionals, un espai on qualsevol persona pot exercitar la seva “musculatura emocional”, 

desenvolupar les seves competències emocionals
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 i adquirir nous hàbits saludables per a 

millorar la seva salut emocional, per mitjà de programes multidisciplinars (Programa 

Psicopedagògic, Alimentació Emocional, Educació Corporal i Harmonia) i amb 

l’acompanyament d’un entrenador i un pla personalitzat. Des del 2009 estem duent a terme 

el primer Gimnàs Emocional al Deutsche Bank, una proposta pionera en l’àmbit de 

les organitzacions.  

 

OBJECTIUS:  

Objectius del Gimnàs Emocional: Proporcionar un espai on: 

- Desenvolupar les competències emocionals per a millorar el benestar personal i 

social 

- Adquirir nous hàbits saludables per a millorar la salut emocional 

- Adquirir eines i recursos per a la regulació emocional 

- Aprendre a gestionar l’estrès personal i laboral 

- Augmentar la capacitat de resiliència personal i laboral 
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Objectius de la FEM: 

- Proporcionar  a la societat una metodologia i eines per a potenciar el 

desenvolupament i posterior manteniment de les competències emocionals per a 

la millora de la salut emocional 

- Promoure la investigació i aplicació d’eines que promoguin l’excel·lència 

competencial en educació emocional 

- Crear una xarxa de Gimnasos Emocionals, assegurant l’intercanvi de les millors 

pràctiques i resultats obtinguts per a garantir la millora continua 

- Oferir l’innovador concepte del Gimnàs Emocional en l’àmbit de les 

organitzacions, en l’àmbit de l’educació i en l’àmbit comunitari. 

 

EXPOSICIÓ DE TREBALL: 

1. Antecedents: 

L’augment de la vulnerabilitat psicològica, en especial en els països denominats “primer 

món”, és un fet constatat en els nostres dies per diferents organismes entre els quals es 

destaca la OMS (Organització Mundial de la Salut)
3
. Segons Martín Martos, A (2007)
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les següents evidències ens mostren la necessitat de posar en marxa iniciatives per a que 

la societat pugui desenvolupar les seves competències emocionals:  

- Més de 500 milions d’euros en antidepressius a Catalunya. La depressió com 

a segona causa de mort o incapacitat en el 2020. Més de 7 milions de 

persones amb depressió a Espanya 

- El suïcidi és la principal causa de mort violenta (més del 50€ en total) 

- El 51,7% dels joves a l’adolescència ha consumit alguna droga, el 76% 

alcohol i el 34% el tabac. Augment de dependències com la ludopatia etc. 

- Augment de la violència de gènere 

Això es deu a 2 grans factors:  

 La desaparició dels mitjans que actuaven com a “contenidors” de 

la inestabilitat psicològica com la religió, la família, la “tribu” etc. 

 Les revolucions (tecnològica, econòmica i social) que estem 

vivint: en els últims 20 anys s’ha produït un major progrés 

tecnològic que en 1 milió d’anys. En 4 anys s’ha duplicat el nivell 

de coneixement, l’escenari econòmic està regit per la 
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globalització, han tingut lloc revolucions socials com el paper de 

la dona. Ens trobem en un entorn de crisis continues i apareixen 

nous paradigmes i preocupacions. 

Mentre l’espècie humana torni a crear nous marcs de referència es fa necessari 

desenvolupar competències que ens permetin “fluir” en aquest entorn nou per tal 

d’aconseguir el benestar personal i social. En definitiva és necessari educar-nos 

emocionalment, regular les nostres emocions. 

El Gimnàs Emocional de la FEM ofereix un marc i  metodologia pel desenvolupament 

de les competències emocionals per tal de poder prevenir situacions d’estrès o adquirir 

nous hàbits saludables per afrontar situacions agudes de conflicte, per a una millora del 

benestar personal i social. 

 

2. Metodologia del Gimnàs Emocional? 

El Gimnàs Emocional ofereix un programa multidisciplinar anual des del qual es 

treballen les 5 competències emocionals segons el marc teòric del GROP de la UB 

basant-se en el Continu de Maduresa de Stephen Covey
5
 per a establir 4 nivells 

diferents de desenvolupament (N1: Dependència, N2: Independència Relativa, N3: 

Independència Absoluta, N4: Interdependència) en els 4 programes dissenyats 

(Programa Psicopedagògic, Programa d’Educació Corporal, Programa 

d’Alimentació Emocional i Programa d’Harmonia). 

 

 

 

 

 

 

El programa del Gimnàs Emocional consta de 2 fases: Fase de Diagnosis i Fase 

d’Entrenament. En la Fase de Diagnosi es realitza un diagnòstic del Perfil 

Competencial Base del participant (PCB) per mitjà d’eines com el QDE-A, 

desenvolupat pel GROP de la UB, el Feedback 360º basat en les competències 

emocionals, com a element innovador, que permet al participant autoevaluar-se, així 

com obtenir l’avaluació dels seus observadors al llarg del programa, i l’entrevista 

personal. Posteriorment, amb l’ajuda d’un tutor el participant establirà els seus 
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objectius, és a dir el Perfil Competencial Excel·lent (PCE) que vol aconseguir. En la 

Fase d’Entrenament, que té una durada d’un any,  s’estableix el Pla d’Acció i Millora 

(PAM) del participant per mitjà d’activitats grupals de formació mensuals, i activitats 

individuals i tutories mensuals.  

 

Al llarg del programa es realitza una avaluació continua trimestralment (Feedback 

360º) i mensualment (Entrevista EF15) per a detectar la tendència a la millora de les 

competències emocionals del participant. Al participant se li ofereix un informe 

trimestral que mostra una comparativa entre la seva autoavaluació amb l’ avaluació 

mitja dels seus avaluadors, així com una comparativa entre els seus resultats i els de la 

mitja grupal de participants. Al llarg de tot el procés es garanteix la confidencialitat dels 

resultats dels participants. 

 

    

 

              FASE DE DIAGNÒSTIC                         FASE D’ENTRENAMENT 

Tot i que partim d’una hipòtesis i en aquests moments estem duent a terme al Deutsche 

Bank la primera experiència, algunes de les eines del sistema utilitzades en el Gimnàs 

Emocional ja han estat verificades en altres accions de desenvolupament competencial  

des d’un punt de vista metodològic. 

3. Beneficis per a l’organització 

- Desenvolupament de la salut emocional dels empleats, incidint en la 

prevenció de riscos psicosocials 

- Promoure la responsabilitat personal (fomenta l’atenció i disminueix les 

conductes addictives). 

- Millora del clima laboral social (desenvolupament de les habilitats socials) 

- Desenvolupament de l’autonomia emocional (fonamental per a la gestió de 

l’estrès propi de les organitzacions).  

- Contribuir al desenvolupament de les competències de lideratge i valor 

corporatiu d’innovació 



 

- Millorar l’eficiència dels col·laboradors obtenint el màxim de resultats amb 

el mínim de recursos, obtenint per tant un major rendiment 

- Buscar la millora de les competències personals i socials, reforçant les 

fortaleses i reduint les debilitats. Construir nous hàbits que promouen la bona 

pràctica 

 

4. Beneficis pel col·laborador 

- Tenir una millor comprensió de les pròpies emocions i les dels altres 

- Ser capaç d’identificar les emocions correctament 

- Desenvolupar l’habilitat de regular les emocions 

- Desenvolupament d’autonomia emocional (fonamental en la gestió de 

l’estrés) 

- Arribar a ser més tolerants a la frustració 

- Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives (resiliència) 

- Desenvolupar l’habilitat de generar emocions positives i d’auto motivar-se 

- Millorar la satisfacció laboral i per tant major rendiment 

- Millorar el benestar físic, mental i emocional, en definitiva la salut del 

col.laborador 

 

RESULTATS, CONCLUSIONS I PROSPECTIVA 

Partim d’una hipòtesis ja que en aquests moments estem duent a terme la primera 

experiència pionera al Deutsche Bank. Al mes de març ja disposarem dels primers 

resultats, les expectatives són que al final del programa del projecte els participants 

hagin millorat els seus nivells competencials havent arribat al perfil competencial 

excel·lent desitjat (PCE).  

QÜESTIONS I/O CONSIDERACIONS PER AL DEBAT 

- Ha de ser un Gimnàs emocional un punt físic permanent? O un espai on de 

tant en tant es facin activitats per a exercitar la “musculatura emocional”? 
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