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DESCRIPCIÓ I OBJECTIU  

Aquest curs es treballaran i s’entrenaran les competències emocionals més essencials en la 
cerca de feina  

DESTINATARIS 
 
Estudiants de la Universitat de Barcelona 
 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC 
 

Destinataris Crèdits Acadèmics 
Estudiants de grau  1 crèdit optatiu ECTS 

 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

 
- Conèixer com funcionen les emocions i les seves repercussions en el pensament, el 

comportament, les relacions interpersonals, la salut i el benestar. 
- Desenvolupar la consciència emocional per identificar amb precisió les emocions 

pròpies i les dels altres i així poder adoptar les millors respostes en cada circumstància. 
- Fomentar la capacitat de gestió emocional a través de tècniques diverses que permetin 

generar climes positius i agradables en el lloc de treball. 
- Treballar l’autonomia emocional i l’autoestima com elements fonamentals del 

desenvolupament i per a l’apoderament personal  i professional. 
- Reconèixer les fortaleses i qualitats positives personals i el seu impacte en 

l’autoestima, la confiança en un mateix i el benestar. 
- Desenvolupar competències per mantenir relacions positives amb altres persones i 

generar climes laborals caracteritzats per la convivència i el benestar. 
- Reconèixer la importància de les competències emocionals en l’àmbit laboral. 

 
 
 

CURSOS DE FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES 
2n SEMESTRE 2020-2021 

 
CURSOS SUSCEPTIBLES DE  

RECONEIXEMENT ACADÈMIC  
 
 

COMPETÈNCIES EMOCIONALS I ESTILS DE VIDA 
SALUDABLES 
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DOCÈNCIA 

Codi Dies de docència Horari Ubicació 

13-22021 Del 12 al 16 d’abril de 
2021 16:00-18:00h CAMPUS VIRTUAL UB 

 

PROGRAMA 
 

- Com funcionen les emocions? 

- Les competències emocionals i la seva rellevància a l’àmbit professional 

- Consciència emocional 

- Regulació emocional 

- Autonomia emocional 

- Competències emocional 

- Benestar emocional personal i social 
 

METODOLOGIA 
 

Curs eminentment pràctic. Es fa una breu introducció conceptual i es passa a la pràctica 
d’activitats i exercicis diversos. S’utilitzen dinàmiques de grup, tal com grups de discussió, 
dinàmiques corporals, respiracions profundes, exercicis d’introspecció... 
 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 Assistir al 100% a totes les sessions.  
 Participar activament en totes les activitats proposades al llarg del taller.  
 Dur a terme un treball relacionat amb el contingut del curs (a l’iniciar la sessió 

s’explicaran les característiques) 
 
 

PROFESSORAT 
 
Esther García Navarro 
 
Doctora en ciències de l’educació, especialitat educació emocional i intel·ligència emocional. 
Treballa com a formadora i docent en el camp de l'educació emocional, la intel·ligència 
emocional i el benestar.  
És membre del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) de la Universitat de 
Barcelona.  
És directora del Postgrau Semipresencial en Educació Emocional i Benestar i del Màster en 
Intel·ligència Emocional a les Organitzacions (Universitat de Barcelona). 
S’ha format a la Universitat de Yale per implementar el seu programa d'educació emocional en 
l'àmbit escolar. 
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PREU 

GRATUÏT 

Les places d’aquests cursos són limitades. En cas de no poder assistir hauràs de comunicar-
ho amb una antelació mínima de 7 dies abans de començar el curs al correu electrònic 
sae.orientacio@ub.edu. 
Si no assisteixes a l’activitat i no has comunicat la baixa (excepte en casos excepcionals i 
degudament justificats) no podràs realitzar cap altre activitat gratuïta que ofereixi el Servei 
d’Atenció a l’Estudiant durant el primer semestre del curs 2021-2022. 

 
AVALUACIÓ 
 
Els alumnes que obtinguin la valoració d’Apte en el curs, obtindran un certificat 
d’aprofitament emès pel Servei d’Atenció a l’Estudiant de la UB, amb el qual podran sol·licitar 
el reconeixement acadèmic en el centre en què cursen els seus estudis. Aquests certificats 
s’envien per correu a l’adreça postal indicada en el moment de la inscripció. 

REVISIÓ DE QUALIFICACIONS 

Un cop publicat el llistat de qualificacions, l’alumne podrà presentar les al·legacions que estimi 
oportunes. Es publicarà una data de revisió de qualificació. Passat aquest termini no 
s’admetran revisions de qualificacions.  
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