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COORDINACIÓ
Meritxell Obiols Soler, coach, especialista en intel·ligència
emocional i directora del postgrau Coaching a l'Entorn Laboral de
la Universitat de Barcelona.

CONTINGUT
Tenir consciència de les pròpies limitacions i aprendre a gestionar
les emocions és el punt de partida per afrontar millor el dia a dia i
obtenir un grau més alt de serenitat, benestar i satisfacció
personal. Aquest curs té per objectiu ser un espai d’entrenament
de les competències emocionals bàsiques, un espai per créixer,
compartir i aprendre a ser més un mateix aprofitant al màxim el
potencial propi. S’hi adquiriran els coneixements i recursos
personals útils per afrontar circumstàncies difícils o adverses,
com per exemple la situació de crisi econòmica i social actual, i
s’hi presentaran i practicaran competències emocionals
genèriques que conduiran l’alumnat cap a l’assoliment d’una
actitud i una vida emocional positiva que l’ajudarà a potenciar
l’autonomia i el benestar personal.

PROGRAMA
1. Taller: «Coaching grupal per al benestar i l’autonomia

personal»
Meritxell Obiols Soler
2. Taller: «Gestió emocional i benestar personal»
Rafael Bisquerra Alzina, director dels mestratges d'Educació
Emocional i Benestar i d'Intel·ligència Emocional a les
Organitzacions de la Universitat de Barcelona.
3. Taller: «Estratègies de canvi i creixement personal»
Núria Pérez i Escoda, directora del mestratge d'Educació
Emocional i Benestar i professora titular del Departament de
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) de la
Universitat de Barcelona.
4. Taller: «Tu i jo som sis. Com relacionar-se millor amb un

mateix i amb els altres»
Antoni Bolinches, màster en Sexualitat Humana i fundador i
director de l'Institut Psicològic Antoni Bolinches, Barcelona.
5. Taller: «Competències emocionals i relacions

interpersonals»
Esther Garcia Navarro, coordinadora dels mestratges
d'Educació Emocional i Benestar i d'Intel·ligència Emocional a
les Organitzacions de la Universitat de Barcelona.

Dates: del 15 al 19 de juliol
Horari: matí, de 9.30 a 14 h
Localització:
Edifici Històric de la UB
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona


