Eines per Gestionar l'Estrès i Cultivar el
Benestar Emocional
1a Edició
Codi: 194221
Tipologia: Curs d'especialització
Crèdits: 3.00
Idioma: Català,Espanyol,Anglès
Data d'inici: 06/07/2020
Data darrera sessió presencial: 22/07/2020
Data de finalització: 22/07/2020
Horari: Dilluns i dimecres de 16 a 20 h.
Lloc de realització: Videoconferències mitjançant la plataforma ZOOM.
Places: 30

Preus i descomptes
Preu: 240 €

Raons per fer el curs
Aquest curs permet desenvolupar l’autoconsciència com a eina d’autocura per tal d’afrontar millor les situacions difícils i
cultivar l’equilibri emocional propi.

Presentació
L’estrès i el patiment són fenòmens psicològics molt presents avui dia. Malgrat que l'estrès pot ser adaptatiu, quan els estressors es
mantenen al llarg del temps aquest estrès pot afectar de manera negativa tant la salut física com la salut emocional. En aquest curs
proporcionarem els instruments per desenvolupar l’autoconsciència i aprendre a regular les emocions.

Objectius
Conèixer com afecta l’estrès a la nostra salut física i emocional.
Entrenar en la pràctica de la consciència plena.
Desenvolupar competències emocionals.
Aprendre i practicar la comunicació conscient.

Sortides professionals

És una eina imprescindible per a aquells professionals que treballen en contextos estressants, ja sigui per una sobrecàrrega laboral o
emocional.

A qui s' adreça
A professionals de la salut, de l’àmbit educatiu i de l’àmbit social.
A totes aquelles persones que vulguin potenciar el seu benestar emocional i reduir el nivell d’estrès.

Pla d'estudis
Eines per Gestionar l'Estrés i Cultivar el Benestar Emocional
1. La meva relació amb l’estrès.
2. Desenvolupament de l’autoconsciència com a eina d’autocura.
3. Percepció de la realitat. Mapa de creences.
4. Desenvolupament de les competències emocionals.
Consciència emocional
Regulació emocional
5. Millora de la comunicació i les relacions interpersonals.
6. Gestió del temps.

Titulació
Curs d'Especialització en Eines per Gestionar l'Estrès i Cultivar el Benestar Emocional per la Fundació Universitat de Girona:
Innovació i Formació.

Metodologia
La metodologia docent és mixta: combina les explicacions teòriques amb la pràctica d’entrenament de les competències treballades.

Sistema avaluació
Avaluació continuada a través de l’entrega de les activitats proposades i les lectures obligatòries.

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
Mònica Cunill Olivas
Doctora en Psicologia i docent i investigadora de la Universitat de Girona. Directora i docent del Postgrau en Intel·ligència Emocional
i del Postgrau en Intervenció en Processos de Pèrdua, Dol i Crisi, de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.
És cofundadora de l’Escola d’Intel·ligència Emocional VEIE i sòcia fundadora de RIEEB (Red Internacional de Educación
Emocional y Bienestar).
Té gran experiència en l’acompanyament terapèutic a persones en contextos de crisi. És coautora de dos llibres —Rituales de
despedida y conmemoración: la celebración de una vida (Ed. Alfinlibros) i Nadie me entiende (Ed. Luciérnaga)— i ha publicat articles
en revistes nacionals i internacionals sobre comportaments de risc, pèrdua i dol, i intel·ligència emocional.

Coordinació
Alexandre Maset Castelló
Psicòleg clínic col·legiat i psicoterapeuta. Conferenciant i coach certificat per l’ICC. Màster en Hipnosi Ericksoniana i Màster en
PNL Advance. Format en resolució de conflictes i lideratge apreciatiu, i també en constel·lacions familiars.
Coordinador i docent del Postgrau en Intel·ligència Emocional i coordinador del Postgrau en Intervenció en Pèrdua, Dol i Crisi, de la
Fundació UdG: Innovació i Formació.
És cofundador i director de l’Escola d'Intel·ligència Emocional VEIE, i soci fundador de RIEEB (Red Internacional de Educación
Emocional y Bienestar).

Professorat
Mònica Cunill Olivas
Doctora en Psicologia i docent i investigadora de la Universitat de Girona. Directora i docent del Postgrau en Intel·ligència Emocional
i del Postgrau en Intervenció en Processos de Pèrdua, Dol i Crisi, de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.
És cofundadora de l’Escola d’Intel·ligència Emocional VEIE i sòcia fundadora de RIEEB (Red Internacional de Educación
Emocional y Bienestar).
Té gran experiència en l’acompanyament terapèutic a persones en contextos de crisi. És coautora de dos llibres —Rituales de
despedida y conmemoración: la celebración de una vida (Ed. Alfinlibros) i Nadie me entiende (Ed. Luciérnaga)— i ha publicat articles
en revistes nacionals i internacionals sobre comportaments de risc, pèrdua i dol, i intel·ligència emocional.

Alexandre Maset Castelló
Psicòleg clínic col·legiat i psicoterapeuta. Conferenciant i coach certificat per l’ICC. Màster en Hipnosi Ericksoniana i Màster en
PNL Advance. Format en resolució de conflictes i lideratge apreciatiu, i també en constel·lacions familiars.
Coordinador i docent del Postgrau en Intel·ligència Emocional i coordinador del Postgrau en Intervenció en Pèrdua, Dol i Crisi, de la
Fundació UdG: Innovació i Formació.
És cofundador i director de l’Escola d'Intel·ligència Emocional VEIE, i soci fundador de RIEEB (Red Internacional de Educación
Emocional y Bienestar).

*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

VIDA Escola d'Intel·ligència Emocional (VEIE)

Eines per Gestionar l'Estrès i Cultivar el Benestar Emocional
Inici curs: 06/07/2020
Data darrera sessió presencial: 22/07/2020
Fi curs: 22/07/2020
Data tancament acta avaluació: 30/07/2020

Calendari
Data
6/7/2020
8/7/2020
13/7/2020
15/7/2020
20/7/2020
22/7/2020
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Lloc

Inici matí

Fi matí

Inici tarda
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Fi tarda
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

