CALENDARI BENESTAR PERSONAL I SOCIAL
Aula 1203 (Edifici de Migdia 1)
Bloc

Data
17/09/2019
01/10/2019
08/10/2019

Educació en valors
(21h)

15/10/2019
22/10/2019
29/10/2019
05/11/2019
12/11/2019
19/11/2019

26/11/2019
Autoconeixement i
relació amb els altres
(21h)

03/12/2019

10/12/2019
17/12/2019
18/02/2020

Emocions i salut
(30h)

Hora1
Hora2
16-17’30h
17’30-19h
Tecnologia i valors: Eines per al curs Benestar personal i Social (C.
Galván)
El valor dels valors (M.R.
El valor dels valors (M.R. Buxarrais)
Buxarrais)
El valor dels valors (M.R.
Aprenentatge-Servei (L. Rubio/A.
Buxarrais)
Escofet)
El valor dels valors (M.R.
El valor de la participació (I.
Buxarrais)
Morales)
Aprenentatge-Servei (L.
El valor de la participació (I.
Rubio/A. Escofet)
Morales)
El valor dels valors (M.R.
El valor dels valors (M.R. Buxarrais)
Buxarrais)
Per a què serveix l'ètica? (F.
Per a què serveix l'ètica? (F.
Esteban)
Esteban)
Diàlegs sòlids en un món
Diàleg filosòfic per pensar el món
líquid (G. Soler)
(G. Arbonès)
Diàlegs sòlids en un món
Diàleg filosòfic per pensar el món
líquid (G. Soler)
(G. Arbonès)
La comunicació a través de la
Diàlegs sòlids en un món
fotografia documental. Què ens
líquid (G. Soler)
diuen les imatges que ens
envolten? (L. Gómez-Franco)
La comunicació a través de la
Diàlegs sòlids en un món
fotografia documental. Què ens
líquid (G. Soler)
diuen les imatges que ens
envolten? (L. Gómez-Franco)
Diàlegs sòlids en un món
El joc a la vida quotidiana (M. de
líquid (G. Soler)
Borja)
Dinàmiques de l'Exclusió Social. Una manera diferent d'explicar-les
(A. Caramé)
Quan la música ens pot ajudar (aproximació a la musicoteràpia)
(P. Gimeno)

25/02/2020

Música i emoció (J. Gustems)

03/03/2020

Educació emocional (R. Bisquerra)

10/03/2020

Educació emocional (R. Bisquerra)

17/03/2020

Educació emocional (R. Bisquerra)

Automotivació. Camí de l’èxit
Ball social (M. Robert)
personal (J. Mallart)
Automotivació. Camí de l’èxit
31/03/2020
Ball social (M. Robert)
personal (J. Mallart)
24/03/2020

CreaCtivitat i experiència
estètica (S. Burset)
CreaCtivitat i experiència
21/04/2020
estètica (S. Burset)
CreaCtivitat i experiència
28/04/2020
estètica (S. Burset)
CreaCtivitat i experiència
05/05/2020
estètica (S. Burset)
14/04/2020

Tallers
(18h)

Activitat física com element de
salut (M.L. de Fuentes)
Activitat física com element de
salut (M.L. de Fuentes)
Escriure la novel·la de la teva vida
(M. L. Rodríguez)
Escriure la novel·la de la teva vida
(M. L. Rodríguez)

12/05/2020

Recorregut per la Història del Campus Mundet (X. Hernández)

19/05/2020

Matemàtiques sense fórmules (R. Codina)

26/05/2020

Robòtica d’avis i nets (E. Arias)

Habilitats socials i
comunicatives. Reptes de la
02/06/2020
comunicació humana (E.
Piqué/ R. Valls)
Habilitats socials i
comunicatives. Reptes de la
09/06/2020
comunicació humana (E.
Piqué/ R. Valls)
Alimentació saludable (T.
16/06/2020
Tilló)

Literatura per recordar i literatura
per transmetre (A. Díaz-Plaja)

Impressió, expressió i presència a
la relació humana (P. L. Cuesta)
Tancament del curs (M. De
Fuentes)

