
 
    

 
 

ORGANITZA 
Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT 

Educació Emocional, per a la salut i el benestar 

CODI GTAFF 

REC1050497 

BREU DESCRIPCIÓ 

Curs presencial de 15h de durada, per conèixer les bases de l’Educació Emocional i com 

treballar-la a l’aula amb els alumnes. Es combinaran algunes explicacions teòriques amb 

dinàmiques, jocs i activitats que, a més d’aportar recursos per fer amb els alumnes, també ens 

convidaran a la reflexió individual i col·lectiva. 

 

OBJECTIUS PREVISTOS 

 
● Formar als participants per tal que puguin integrar l’educació emocional en el seu dia a 

dia a l’escola, partint d’una base teòrica sòlida i contrastada, i aportar estratègies i 
recursos per dur-la a terme. 

● Donar a conèixer la relació entre l’Educació Emocional, la promoció de la salut i el 

benestar i la prevenció de la violència, que justifiquen la seva entrada a l’aula. 

● Oferir un espai per a la reflexió, l’autoconeixement i el desenvolupament emocional, als 

docents participants del curs. 

 

 

 
 



 
    

CONTINGUT DE L'ACTIVITAT 

 

● Educació Emocional: Model de competències emocionals descrit pel Grup de Recerca en 

Orientació Psicopedagògica (GROP) de la UB. 

o Consciència Emocional 

o Regulació Emocional 

o Autonomia Emocional 

o Competència social 

o Habilitats per a la vida i el benestar 

   

● Relació de la promoció de la salut i la prevenció de la violència, amb el 

desenvolupament de les competències emocionals a l’escola. 

● Recursos pràctics per fer a l’aula, i estratègies per adaptar-los a diferents edats i 

particularitats de cada grup classe. 

● Dinàmiques i activitats que conviden a l’autoconeixement i a la reflexió compartida per 

al desenvolupament emocional de cadascú. 

 

HORES DE DURADA 

 

La durada del curs és de 15 hores, de les quals 12 seran presencials i 3 no presencials en que 

s’haurà d’elaborar una reflexió i alguna proposta de treball per dur-lo a terme en un sector 

educatiu concret. 

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

 De 9:30 a 14h De 15:30 a 18:30 

Dissabte,  26 de gener de 2019 
 

   

Dissabte, 2 de febrer de 2019   
   

 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Complex Educatiu de Tarragona (La Laboral) 

Autovia de Salou s/n 

43006 (Tarragona) 



 
    

MODALITAT 

Presencial. 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT 

Professorat d’educació Primària, Secundària i Batxillerat. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L'ACTIVITAT 

Elizabeth de Manuel Martínez 

NOMBRE  DE PLACES 

 25 places 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

Júlia Prunés Massaguer, Infermera, conferenciant, formadora i escriptora 

especialitzada en Salut i Educació Emocional. 

COST MATRÍCULA 

Afiliats AMRC: Gratuït 

No afiliats: 70 euros 

PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT PER PART DE L’ALUMNE 

 

● Assistència al 80% de les sessions (12h presencials). Participar activament en el curs, 
col·laborant en les activitats i tasques suggerides per la formadora i la resta d'assistents. 

 
● Elaborar una dinàmica motivadora per introduir algun dels conceptes apuntats en el 

programa que sigui coherent i adaptada als infants/adolescents destinataris. 

 

REQUISITS OBLIGATORIS PER OBTENIR EL CERTIFICAT 

● Assistència al 80% de les sessions (12h presencials) 
 

● Presentació de les tasques encomanades ( Activitats d’Avaluació) 

 

● Es farà arribar a tots els alumnes una enquesta per via telemàtica on es recullen dades 
referents a tres aspectes: 



 
    

● Dades estadístiques i d'interessos de formació 

● Valoració del curs 

● Valoració del formador 

Les dades recollides seran tractades estadísticament. 

 

TIPUS DE DIFUSIÓ DE L'ACTIVITAT 

 

 
 

A través de la web de l'Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) www.amrc.cat 
i correus electrònics al col·lectiu de mestres i professors  de Religió associats a l'AMRC. 

Des del moment del reconeixement del curs en els mitjans que el Departament cregui 
oportuns. 

 


