FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL
Ecosistema EDUCACIÓ

QUI SOM?
La Fundació Ecologia Emocional, projecte amb vint‐i‐tres anys de vida,
és una entitat privada sense ànim de lucre fundada per Jaume Soler i
Mercè Conangla, que treballa per donar una resposta seriosa i creativa
al repte actual del creixement personal i l’educació emocional i en
valors.
La generositat és un valor clau d’aquest projecte.
Els nostres objectius són:
Proporcionar eines d’autoconeixement a aquelles persones
interessades a fer un camí de progrés i de creixement personal.
Impartir formació especialitzada dins d’una línia psicològica
d’enfocament humanista, en el marc de l’Ecologia Emocional.
Crear espais d’educació emocional i treball en valors.
Treballar per afavorir l’intercanvi d’experiències entre persones i
col∙lectius que treballen per una societat més humanitzada i, molt
especialment, aquells que es dediquen a l’atenció, l’assistència i la
formació de persones.
Oferir espais de creixement personal i recursos de gestió emocional
pels col∙lectius socials especialment vulnerables.

www.fundacioecologiaemocional.org

ESDEVENIR UN CENTRE DE
REFERÈNCIA EN
DOCUMENTACIÓ,
INVESTIGACIÓ I RECERCA
EN ECOLOGIA EMOCIONAL

FETS RELLEVANTS DE LA NOSTRA HISTÒRIA

2001

2002

2010

Publicació Primer llibre
‘Donar temps a la vida’
(J.Soler i M.Conangla)

Creació del model
d’Ecologia Emocional.
(J.Soler i M.Conangla)
Canvi nom a: Fundació
Àmbit

Inici Institut d’Ecologia
Emocional
1ª Promoció Master EE

1996
Creació de l'Associació
Àmbit per Jaume Soler i
Mercè Conangla

2013

2017

Denominació Actual:
Fundació Àmbit Ecologia
Emocional. Neix IEE MÈXIC

Neix l’Institut de Recerca
en EE i CP, dirigit per
Jaume Soler.

2019
Entrega Primer Segell
Qualitat Êtica i Emocional
OEE (Hospital Clínic)

L'ESTRUCTURA ACTUAL DE LA FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL

Institut de
Creixement
Personal
Té com a objectiu espais de treball individual i
de grup orientats a generar consciència i
actualitzar el coneixement d'un mateix per tal de
donar millors respostes als reptes que la vida
planteja.
PROGRAMA SOCIAL AMB MÉS DE 50
ACTIVITATS FORMATIVES
450 AMICS/AMIGUES

Institut
d'Ecologia
Emocional
Aquesta àrea té com a finalitat formar
professionals competents en gestió i educació
emocional i treball amb valors des del model
Ecologia Emocional i incidir positivament en la
transform‐Acció positiva dels ecosistemes
familiar, educació, social i salut i
d’organitzacions
PROGRAMES FORMATIUS
MÀSTER EN ECOLOGIA EMOCIONAL
(formació per a formadors EE)

www.fundacioecologiaemocional.org

Institut de
Recerca EE i CP

Àrea dirigida per Jaume Soler, formada per
professionals que es dediquen a la recerca i a la
investigació d’allò que s’esdevé en relació a
emocions, valors i recursos que facilitin el nostre
creixement com a persones a la nostra societat.
CINC GRANS PROJECTES EN MARXA

INSTITUT ECOLOGIA EMOCIONAL

L’Ecologia Emocional és l’art de transformar i dirigir la nostra
energia emocional de tal forma que reverteixi en el nostre
creixement personal, en la millora de la qualitat de les
nostres relacions i una millor cura del nostre món.
El propòsit de l’Institut és desenvolupar programes concrets
que incideixen en la transform‐Acció positiva de les
persones en els diferents ecosistemes socials: família,
educació, social i salut i Organitzacions.
(Soler & Conangla. 2002)

L’educació és la millor inversió per promoure el canvi cap a una societat més
Ètica, Sostenible, Íntegra, Emocionalment Ecològica i Equilibrada.
Mercè Conangla i Jaume Soler

La convivència amb persones amb diferents visions del
món, valors i objectius, així com l’aparició d’escenaris que
no podem ni imaginar requeriran persones capaces de
sincronitzar pensament i emoció per a poder realitzar
accions més intel·ligents. És essencial educar a la nova
generació per al bon exercici de la raó i capacitar-la perquè
pugui gestionar emocionalment les seves emocions,
proporcionant-li uns valors personals sòlids que la capacitin
per al diàleg, la tolerància, la solidaritat i la recerca de
solucions creatives als reptes que se li presentin. Una
educació integral que ensenyi a viure en tot tipus de
paisatges i climes emocionals i no es quedi tan sols amb la
part fàcil, còmoda o agradable de la vida.

www.fundacioecologiaemociona.org
www.ecologiaemocional.org

L'ECOLOGIA EMOCIONAL VOL CONTRIBUIR AL BÉ PERSONAL I SOCIAL MITJANÇANT PROGRAMES
ORIENTATS:
Al desenvolupament integral de la persona.
Al desenvolupament de la moral, ètica i valors.
Al desenvolupament i promoció de la Comunitat Educativa (docents, alumnat i família)
Al desenvolupament d'una salut integral.
Al desenvolupament d'una consciència social.
Al desenvolupament d'una consciència ambiental.
Al desenvolupament de l'equilibri, l'harmonia, el benestar i la creativitat

El món de les emocions i els valors és essencial a la
nostra vida com a éssers humans. L’època que vivim
ens presenta un desafiament complex que requereix
d’una bona gestió dels intangibles, especialment de les
nostres emocions que mouen conductes i dels valors
que ens indiquen la direcció del moviment. Són els
processos interns els que mobilitzen a les persones i
per tant a les organitzacions.

Proposem una EDUCACIÓ que promogui:
CONSCIÈNCIA ECOSISTÈMICA: “El que som per dins, ho acabem plasmant a fora”.
PSICOECOAFECTIVITAT: Comprensió del fet que el món afectiu està en constant equilibri dinàmic.
TRANSFORM-ACCIÓ:

Una nova forma d’entendre les relacions amb un mateix, amb els altres i amb el

món.
ESPAIS PROTEGITS: Experiències emocionals que propiciïn que cada persona pugui desenvolupar els
seus talents personals.
VALORS:

Flexibilitat; sostenibilitat; gestió emocionalment intel·ligent, ecològica i ètica; responsabilitat;

respecte; honestedat; senzillesa; excel·lència; creativitat; consciència ecosistèmica; coherència i servei a la
societat.

En definitiva, una educació QUE FOMENTI L’ART DE VIURE des de la voluntat de crear i
l’acció, que tingui cura de la vida i creï espais d’autoconeixement i coneixement del món.

www.fundacioecologiaemocional.org
www.ecologiaemocional.org

Ecologia Emocional per DOCENTS
La nostra singularitat:
Un model propi: “CAPA” que promou el
desenvolupament de persones Creatives, Amoroses,
Pacífiques i Autònomes.
Metodologia FORM-ACCIÓ lúdica i creativa que convida
al pensament crític i reflexiu, a la flexibilitat mental i a la
superació de reptes.
Recursos, idees força, metàfores, relats i dinàmiques de
grup. Gestió de les emocions vinculada a l’acció en tres
nivells sincrònics: jo, els altres i el món.
Segell de Qualitat Ètica i Emocional “OEE” atorgat per
l’Institut d’Ecologia Emocional de Fundació EE.
Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

POSSIBLES FORMACIONS A DESPLEGAR:
EXPLORA! Maletí de Recursos Ecologia Emocional per a docents
Viatge a L'univers Emocional
Curs bàsic Ecologia Emocional aplicat a l'Educació
La Casa de les Emocional aplicat a l'Educació
Diseny de dinàmiques de grup pel creixement personal i els relats aplicats a l'aula
El poder de la paraula: el que es diu, el que no es diu i el seu impacte
10 valors, actituds i conductes emocionalment ecològiques
Automotivar-se per motivar
Autoliderar-se per liderar

https://www.fundacioecologiaemocional.org

TOTS ELS NOSTRES PROGRAMES PODEN ESTAR RECONEGUTS PEL DPT. D'ENSENYAMENT
COM A FORMACIÓ CONTINUA PEL PROFESSORAT
(minim 10h de duració i antelació superior a 2 mesos)

www.fundacioecologiaemocional.org
www.ecologiaemocional.org

Ecologia Emocional per PARES I MARES
L’art d’acompanyar els infants i adolescents en el procés de
convertir-se en persones és una gran responsabilitat que
compartim els adults que formem part de la seva vida.
Mestres, pares i mares, família, col·laboradors,... fem camí
amb ells acompanyant-los dins la comunitat educativa i el
sí familiar.
Què volem per ells? Quin món i quin llegat els hi volem
deixar? Quina és la nostra contribució personal en tot
aquest camí? De quines eines disposem per fer front a tots
aquests reptes? Quins són els valors que formen part de la
nostra vida? Quina gestió fem de les nostres emocions?
Som models coherents?

POSSIBLES TALLERS de 4h:
L'equipatge que no pesa. Reflexions de les experiències parentals viscudes
Les dinàmiques relacions a casa. Murs o ponts
Paraules a lloc. La comunicació Emocionalment Ecològica i el seu impacte al clima emocional
Comunicació Emocionalment Ecològica en Acció
Límits i rutes per a créixer amb els nostres fills/es
Habilitats per resoldre conflictes i situacions difícils
Actituds emocionalment ecològiques en l'acompanyament a infants o adolescents
Quina educació volem per als nostres fills?

ALTRES FOM-ACCIONS:
Pares i mares CAPA, fills i filles CAPA.
El repte d'educar per viure amb equilibri en un món incert.
Límits per créixer.
Neutralitzar la contaminació emocional per la paraula. De les paraules dard a paraules pont.
L'Ecologia Emocional a casa. Recursos per treballar i créixer junts.
Com gestionar adaptativament les nostres emocions caòtiques.
Els 7 principis de la gestió emocionalment ecològica de les relacions pares-fills.
Un camí cap a l'autonomia personal: Deixar-los ser, deixar-los anar, desprendre’ns-en.
Vacunar la frustració, estimular la resiliència.
Què fem, què diem i què sentim: som coherents?
Tic's Emocionalment Ecològiques: l'ús conscient i responsable a la xarxa

https://www.fundacioecologiaemocional.org
www.fundacioecologiaemocional.org
www.ecologiaemocional.org

Ecologia Emocional per ALUMNAT
Ecologia emocional per a valents exploradors/es neix amb la voluntat
d’oferir als infants un ventall de recursos que contribueixin a la seva
gestió emocional, endinsant-nos en el meravellós món de les
emocions jugarem i aprendrem a conèixer què ens passa, com és això
què ens passa, perquè, i què podem fer; a conèixer-nos a nosaltres
mateixos i al nostre entorn.
Durant aquest programa, acompanyarem als exploradors/es al llarg
d’un emocionant viatge, en un entorn protegit, amorós i estimulant on
podran descobrir el seu món emocional, perquè s’obrin a la vida amb
optimisme, amb els ulls oberts i curiosos, per a que siguin nens i nenes
empàtics amb el seu entorn i per créixer amb confiança.

EXTRAESCOLAR QUINZENAL D'EDUCACIÓ EMOCIONAL PER A VALENTS EXPLORADORS/ES
PESSIGOLLES PER AL COR. Per a infants de 3 a 5 anys
Com està el Clima: descoberta emocional, coneixerem com sentim les emocions, a on, què passa al nostre cos,
com reaccionem amb el que ocorre al nostre entorn.
Somriu, somriu!: ai, els somriures! una gran manera de millorar l’estat d’ànim i sentir-nos millor!
Por de volar: hi ha emocions desagradables, què podem fer amb elles quan ens visiten?
Estic enfadat!: la ira, l’enuig, com és? quan apareix? què podem fer perquè no ens desbordi? ens enfadem una
mica, bastant o molt?
El follet menja-pessigolles: coneixem la tristesa, com és? on la sentim? què podem fer per gestionar-la i sentirnos millor.
L’arc de Sant Martí no pot sortir: seguint amb les preocupacions i la tristesa,
Com transformem allò negatiu en positiu? quines coses ens fan estar millor?
El Doctor Arreglar cors: a vegades ens posem tristos o no ens sentim bé, volem estar contents i feliços, però…
què és la felicitat? com podem sentir-nos bé i estar feliços?
Melmelada de la felicitat: sovint ens queixem del que no tenim i volem, observarem tot allò que tenim i que a
vegades oblidem i no valorem.
(...)

EXPLORADORS/ES EMOCIONALS. Per a nens i nenes de 6 a 10 anys
Com exploradors emocionals! Què són les emocions, com les sentim, a on, perquè tenim emocions? què passa
quan sentim emocions agradables? i desagradables?
El sac del fatal: quines són les emocions desagradables? què podem fer amb elles per sentir-nos millor?
Catàstrofe emocional: la ira! què passa quan ens enfadem? com ens enfadem, una mica, bastant o molt? com
podem gestionar la ira?
Pluja al cor: a vegades sentim tristesa, perquè? a on la sentim? què ens va bé per fer-la passar? perquè serveix
sentir tristesa? què em posa trist a mi?
La meva carta d’amor: i si escrivim una carta per sentir-nos millor… què passarà?
La fórmula de la felicitat: què és la felicitat? com poder estar feliços? (...)

www.fundacioecologiaemocional.org
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Ecologia Emocional per ALUMNAT ADOLESCENT

Aquest espai d'Ecologia Emocional per adolescents
s’inicia amb el desig d’acompanyar-los a obrir una
finestra al mon de l’autoconeixement, a través de
gestionar d’una manera ecològica les seves emociones,
desenvolupar un criteri propi i reflexiu que els permeti el
diàleg amb els altres i la recerca d’alternatives davant
dels reptes del present i d’un futur incert.

Photo by Andrew Neel on Unsplash

TALLERS D'ECOLOGIA EMOCIONAL PER ADOLESCENTS
El meu món interior
Moviment i emocions
Jo amb els altres
Jo i el món
La casa de les emocions
Viatge al Univers emocional
Educar en l'ús de les TIC's Emocionalment Ecològiques: l’ús conscient i responsable en la xarxa.
Com parlar perquè ens escoltin. La comunicació Emocionalment Ecològica

Tots els nostres programes es dissenyen a mida. Els programes i tallers relacionats només som una mostra
d'alguns ja realitzats en Comunitats Educatives.

Algunes comunitats Educatives que han fet camí amb nosaltres:

www.fundacioecologiaemocional.org
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Bibliografia Ecologia Emocional

Contacta amb nosaltres per tenir més informació:
Mail: secretaria@ecologiaemocional.org
Telèfon: 647 742 140

www.fundacioecologiaemocional.org
www.ecologiaemocional.org

