Genera Emocions i Relacions
Constructives. Dirigit a professionals
docents
1a Edició
Codi: 174112
Tipologia: Curs d'especialització
Crèdits: 2.00
Idioma: Català
Data d'inici: 07/07/2018
Data darrera sessió presencial: 14/07/2018
Data de finalització: 14/07/2018
Horari: Dissabte, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h. (de 14 a 15 h, pausa per dinar).
Lloc de realització: Mas Espelt, s/n (17493 Vilajuïga - Girona)
Places: 20

Preus i descomptes
Preu: 275 €

Raons per fer el curs
Treballarem en el descobriment de l'impacte que tenen les emocions en el desenvolupament quotidià de la teva professió
com a docent. Podràs afrontar les relacions interpersonals amb major flexibilitat, proactivitat i positivisme.
Realització a MAS ESPELT (Vilajuïga). Inclou dinar/menú dels dos dies.

Realització a MAS ESPELT (Vilajuïga). Inclou dinar/menú dels dos dies.
Com arribar a Mas Espelt

Objectius
– Qualsevol professional, després d'una bona preparació tècnica, s’adona, en el seu dia a dia, que bona part del seu èxit vindrà
condicionat per competències de relació interpersonal.
– Efectivament, ser un bon especialista en una àrea professional no suposa que es tinguin qualitats per construir entorns de
col·laboració, gestionar el desànim, ser àgil a l’hora de resoldre conflictes, negociar, prendre decisions efectives, liderar equips,
delegar, generar compromís, prendre decisions, etc.

– Acompanyem en el descobriment de possibilitats que permetin afrontar les relacions interpersonals amb flexibilitat, proactivitat i
positivisme.
– Repassarem quins són els aspectes clau que poden ajudar a potenciar el teu poder d’influència, ser més efectiu a l'hora de conversar
amb tu mateix, amb els teus col·laboradors, caps, alumnes, familiars i equips de treball en general.

A qui s' adreça
A professionals de l'àmbit de l'educacio i la docència.

Informació relacionada
«La tristesa, l'enuig i la por formen part de la felicitat», entrevista a Joana Frigolé, publicada al Diari de Girona el 04/04/2018

Pla d'estudis
Genera Emocions i Relacions Constructives. Dirigit a professionals docents.
QUINS SÓN ELS ESTATS D’ÀNIM ÒPTIMS PER A GENERAR ACCIONS, RELACIONS I RESULTATS EFECTIUS?
• Els resultats poden arribar a ser inimaginables si els reptes són afrontats des d'estats d'ànim basats en la serenitat, la confiança,
l’optimisme, la il·lusió i l’entusiasme.
• Però, què passa quan entrem en l'espiral de la queixa, la resignació i/o la crispació?
• Quina emoció et paralitza: la tristesa, la ràbia i/o la por?
• Amb quines creences autogeneres i actives aquestes emocions i estats d'ànim:
- Les obligacions, la hiperresponsabilitat, la gestió del temps, els defectes, els punts febles i les
mancances, la indecisió permanent i l'excés de necessitats.
APRÈN A TRANSFORMAR LES TEVES EMOCIONS
• Què són les emocions?
- Aprèn a distingir allò que sents d’allò que penses
- Emocions bàsiques: alegria, tristesa, ràbia, por i amor
- Com es manifesten? En l’aspecte facial, postural, fisiològic i mental
• Transformar les emocions
- La respiració, la tensió muscular i la postura
- Transformar les 6 emocions
- Practicar mindfulness per al present. La visualització per al futur.
COM GENERAR CONVERSES I EMOCIONS CONSTRUCTIVES
• Com són les relacions i converses constructives
• Com equilibrar les expectatives i evitar incompliments
• Com transformar les emocions que hi ha darrere de cada conversa

• Quin és el teu estil relacional: com demanes, com ofereixes, reconeixes i com gestiones l'incompliment
• Disseny de la conversa idònia per a cada necessitat

Titulació
Curs d'Especialització en Genera Emocions i Relacions Constructives. Dirigit a professionals docents per la Fundació UdG: Innovació
i Formació

Metodologia
Aplicarem una metodologia totalment pràctica i vivencial que permet transmetre els continguts d’una manera efectiva i, al mateix
temps, lúdica, dinàmica i divertida.
Combinarem les estratègies del coaching grupal amb dinàmiques de grup, i la transformació de les emocions a nivell:
- Corporal
- Postural
- Facial
- Respiratori
Podràs experimentar l’impacte de les emocions individualment i en grup. Descobriràs de manera senzilla i entenedora COM aquests
aprenentatges poden ser aplicats a l’entorn personal i professional.

Sistema avaluació
Els participants presentaran 2-3 reculls dels aprenentatges principals al final de cada mòdul, que permetran avaluar si s'han assolit els
conceptes més importants treballats durant la sessió.
Es valorarà amb un APTE / NO APTE.

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
– Sabadell Consumer
– CaixaBank
– Banc Santander

Quadre docent
Direcció
Coordinació
Professorat
Joana Frigolé Peracaula
Consultora i coach professional. Llicenciada en Psicologia per la UAB. Coach certificada per la ICF (Internacional Coach Federation)
a nivell PCC. Formada per la Escuela Europea de Coaching (programa acreditat ACTP per la ICF); en patrons emocionals pel mètode
Alba EmotingTM i en coaching transformacional per l’Institut Gestalt. Màster en Prevenció de Riscos Laborals.

*La direcció es reserva el dret de modificar l'equip docent, si fos necessari, per garantir el nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Genera Emocions i Relacions Constructives. Dirigit a professionals docents
Inici curs: 07/07/2018
Data darrera sessió presencial: 14/07/2018
Fi curs: 14/07/2018
Data tancament acta avaluació: 30/07/2018

Calendari
Data
7/7/2018
14/7/2018

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Lloc
Mas Espelt
Mas Espelt

Inici matí
09:00
09:00

Fi matí
14:00
14:00

Inici tarda
15:00
15:00

Fi tarda
18:00
18:00

