CONVOCATÒRIA D'INVESTIGADORS PEL LABORATORI D’INVESTIGACIÓ
D’EMOCIONS I DIVERSITAT (LIED)
“Aquí, la diversitat és riquesa, patrimoni, refugi i no problema” (Anna Gabriel)
Obrim convocatòria per qui vulgui incorporar-se al Laboratori d'Investigació d'Emocions i
Diversitat (LIED) de la Fundació Ecologia Emocional per participar en les investigacions en curs
i col·laborar en la posada en marxa de noves activitats.
PROJECTES
 Participació en Programes o investigacions en curs:
▪ Percepció social de la discapacitat.
▪ Autopercepció de les pròpies persones amb diversitat funcional.
▪ Preparació de les I Jornades sobre emocions i diversitat funcional.
▪ Tallers.
 Participació en la posada en marxa de nous programes.
PERFILS CONVOCATS
 Persones interessades en la recerca i investigació en emocions i valors en relació a la
diversitat humana.
 Persones interessades relacionades directa o indirectament amb la diversitat funcional.
 Professionals de diferents àmbits que treballen en contacte amb persones amb diversitat
funcional.
 Qualsevol persona motivada en una convivència harmònica des del respecte per la diversitat
que, des d'una línia humanista, estiguin interessades en desenvolupar de forma holística
qualsevol de les línies d'investigació proposades, aportant de forma gratuïta i generosa el seu
coneixement i la seva experiència vital.
DEMANEM:
 Una aportació generosa d'un mínim de 6-8 hores/mensuals semipresencials, repartides entre
treball virtual i sessions presencials. Trobada mensual en dimarts de 18 a 20h.
 Compromís mínim d’un curs escolar (de setembre a juny).
OFERIM:
 L'oportunitat de co-crear en un projecte nou i innovador.
 Compartir coneixements com a devolució social des de la generositat i l'entusiasme.
 L'oportunitat de posar en la pràctica els coneixements i passar a l’acció.
 Formar part d'un equip de persones entusiastes i creatives orientades al bé comú i amb el
desig de millorar el món a partir de la millora personal.
 La solvència i recolzament d'una entitat que compta amb una trajectòria de 23 anys
d'experiència en el camp de la gestió emocional i el creixement personal.
PERSONES INTERESSADES:
Aquells interessats què penseu que pot ser una bona oportunitat per participar en el projecte:
 Enviar currículum vitae i carta de motivació a: rafareoyo@fundacioambit.org, especificant
LIED com a tema del correu.
 Es farà entrevista personal amb cadascuna de les candidatures que reuneixin el perfil
sol·licitat.

