Psicologia positiva i benestar
CONGRÉS INTERNACIONAL d’EDUCACIÓ EMOCIONAL
X Jornades d’Educació Emocional

4, 5 i 6 d’abril de 2014
Paranimf de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona

Organitza:

Presentació del congrés
La finalitat de l’educació emocional és el benestar. Hi ha diversos tipus de benestar (material, físic, social,
professional, emocional, subjectiu), un d’ells és, precisament, el benestar emocional, que té molt a veure
amb l’experiència d’emocions positives. L’educació emocional és anterior al sorgiment de la psicologia
positiva, però des d’un marc integrador ha anat incorporant les seves aportacions sobre el benestar.
Amb motiu de la celebració de les X Jornades d’Educació Emocional (JEE) a la UB (Universitat de
Barcelona), és una bona ocasió per dur a terme un congrés amb l’objectiu d’aprofundir i difondre els
coneixements sobre la finalitat de l’educació emocional, que és contribuir al benestar personal i social.

Programa
Divendres 4
16.00 h

Recepció i lliurament de material

16.30 h

Inauguració del congrés
Dra. Lourdes Cirlot
Vicerectora de Relacions Institucionals i Cultura de la Universitat de Barcelona
Dr. Joan Mateo
Secretari general del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Dr. Antoni Sans
Director de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona
Dr. Rafel Bisquerra
Representant de la comissió organitzadora

17.00 h

Ponència: «Psicología positiva: retos académicos y profesionales» (ponència en castellà)
Dr. Carmelo Vázquez
Catedràtic de Psicopatologia de la Universitat Complutense (Madrid), president de la International Positive
Psychology Association (IPPA) i fundador de la Sociedad Española de Psicología Positiva

18.30 h

Descans

19.00 h

Ponència: «Engagement y bienestar» (ponència en castellà)
Dra. Marisa Salanova
Catedràtica de Psicologia Social de la Universitat Jaume I de Castelló i presidenta de l’Asociación Española
de Psicología Positiva

20.30 h

Havaneres i ron cremat
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Dissabte 5
9.30 h

Tallers simultanis
[A] Hi ha llum dins meu. Ajuda’m a engegar-la.

(taller en castellà)

Carlos Hué

[B] Sóc un CAPA? (taller en català)
Mª Mercè Conangla

[C] BIOPOLIS, el joc del segle XXI.

(taller en castellà)

Moisés Martínez

[D] Construint el benestar.

(taller en castellà)

Esther Garcia

[E] Happy mandala.

(taller en castellà)

Mireia Cabero

[F] Diga’m què veus i et diré com et sents.

(taller en català)

Josep Toll

[G] Right here, Right now.

(taller en anglès)

Pilar Aguilera

[H] Constel·lacions de benestar.

(taller en castellà)

Joan Cintero

[I]

Videojoc Happy.

(taller en català)

Gemma Filella

11.30 h

Descans

12.00 h

Ponència: «Promoting the social and emotional learning and wellbeing of children in
schools in Europe: what we know and where are we going?»
(ponència en anglès amb traducció simultània al castellà)

(Promoure l’aprenentatge social i emocional, i el benestar dels nens a les escoles d’Europa: què en
sabem i cap a on anem?)
Sra. Katherine Weare
Professora de la University of Exeter i la Southampton University

13.30 h

Dinar

16.00 h

Tallers simultanis
[J] Hi ha llum dins meu. Ajuda’m a engegar-la. (taller en castellà)
Carlos Hué

[K] Sóc un CAPA? (taller en castellà)
Paula Gelpi

[L] BIOPOLIS, el joc del segle XXI. (taller en castellà)
Moisés Martínez
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[M] Calming the monkey mind. (taller en anglès)
Katherine Weare

[N] Viure amb Humor i Amor. (taller en castellà)
Ramón Hermosín

[O] Benestar i activitats artístiques: el taller de teatre. (taller en castellà)
Gemma Deusedas

[P] Davant l’adversitat: creativitat. (taller en castellà)
Maria Navarrete

[Q] Coaching grupal per al benestar i l’autonomia emocional. (taller en castellà)
Meritxell Obiols

[R] No tinc temps! (taller en castellà)
Joan Carbonell

18.00 h

Descans

18.15 h

Comunicacions i Posters I

19.20 h

Comunicacions i Posters II

22.00 h

Sopar de gala*
*El sopar de gala és opcional. Més informació a http://www.jornadeseducacioemocional.com/gala/

Diumenge 6
10.00 h

Simposi: Benchmarking internacional.

(simposi en castellà)

Dr. Robert Emmerling
Professor de la Rutgers University (EUA)
Dr. Luis Núñez Cubero
Catedràtic de la Universitat de Sevilla
Dr. John François Dupeyron
Professor de la Universitat de Bordeus

11.30 h

Descans

12.00 h

Ponència: «Emociones positivas y bienestar»

13.30 h

Conclusions

(ponència en castellà)
Dr. Enrique García Fernández-Abascal
Catedràtic de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
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Inscripció
Per Internet: www.ub.edu/ice
Avís: els tallers del dissabte són simultanis. Cada taller té les places limitades. En el moment de formalitzar la
matrícula, cal que us inscriviu als tallers que us interessin.

Quota d’inscripció
De l’1 de desembre de 2013 al 10 de març de 2014
Inscripció ordinària: 220 €
Inscripció reduïda*: 190 €
A partir del 7 de març de 2014
Inscripció ordinària: 250 €
Inscripció reduïda*: 220 €
*Estudiants universitaris, jubilats i aturats; exalumnes de màsters, postgraus i cursos d’expert en educació emocional, intel·ligència
emocional a les organitzacions, psicopedagogia, i tutoria i la seva pràctica (cal acreditar-ho). Professorat de la Universitat de
Barcelona. Membres de les entitats patrocinadores i col·laboradores.

Places limitades. Se certificaran 20 hores.

Informació
www.jornadeseducacioemocional.com
Informació sobre inscripcions i certificats: icecursos@ub.edu / Tel. 934 021 024
Informació general

(excepte inscripcions i certificats):

jornadeseducacioemocional@gmail.com

Comissió organitzadora
Blanca Barredo Gutiérrez, Rafel Bisquerra Alzina, Aida Blanco Cuch,
Antoni Giner Tarrida, Núria Pérez Escoda, Amèlia Tey Teijón.
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