
 

 

 

 

EDUCACIÓ EMOCIONAL 

 

 

Informació general de l’assignatura 

Denominació EDUCACIÓ EMOCIONAL 

Nombre de crèdits 

ECTS 

3 ECTS 

Coordinació ANNA SOLDEVILA BENET 

Departament/s PEDAGOGIA I PSICOLOGIA 

Idioma d’impartició CATALÀ 

Professorat SOLDEVILA BENET, ANNA 

 

 

 

GUIA 
DOCENT 



Objectius acadèmics de l’assignatura 

1. Valorar el desenvolupament de les competències emocionals 

per a la millora del benestar personal i social. 

2. Conèixer les pròpies emocions. 

3. Reconèixer les emocions en els altres. 

4. Millorar el maneig de les emocions. 

5. Prendre consciència de la importància de tenir una autoes-

tima adequada. 

6. Desenvolupar habilitats socials per a una millora en les 

relacions interpersonals. 

7. Reflexionar vers les habilitats de vida adquirides com ara la 

presa de decisions o bé la gestió del temps. 

 

Continguts fonamentals de l’assignatura 

1. De la intel·ligència clàssica a les intel·ligències múltiples de 

H. Gardner. La intel·ligència emocional segons D. Goleman. 

Significació de la competència emocional. 

2. Consciència emocional: concepte d'emoció, tipus d'emocions 

bàsiques, components de les emocions. La subjectivitat de 

les emocions. 

3. Regulació emocional. Estressors i estratègies d'afrontament: 

reestructuració cognitiva, relaxació,... 

4. Autoestima: concepte i  indicadors per a una autoestima 

adequada. 

5. Habilitats socioemocionals. La comunicació verbal i no 

verbal en les relacions interpersonals. L'assertivitat. L'escol-

ta activa. Habilitats socials bàsiques. 

6. Habilitats de vida: models de presa de decisions, gestió del 

temps, valors personals i socials. 

 

Eixos metodològics de l’assignatura 

Introducció teòrica i activitats pràctiques. 



Sistema d’avaluació 

Avaluació contínua a partir de la participació activa a les classes, les 

pràctiques d’aula, la lectura d’articles, carpeta d’aprenentatge,... 

Assistència, participació i pràctiques: 20% 

Treball individual I (portafoli): 40% 

Treball individual II (portafoli): 40% 
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