El Clima Emocional

La salut i el clima emocional a les organitzacions
Les Organitzacions del segle XXI, evolucionen cap a un model diferent al tradicional.
Els reptes actuals requereixen respostes més creatives i adaptatives i, al mateix temps més ètiques i sostenibles.
Per tant, si volem Organitzacions Ètiques i Emocionalment Ecològiques (OEE), cal que les persones i líders que
les conformen també ho siguin.
De quin nivell de salut gaudeixen? Promouen el desenvolupament humà i professional o són tòxiques i generen
malaltia? Quins requisits haurien de reunir perquè el temps que invertim en elles generi riquesa i benestar a més
de beneficis?
L'entorn de treball pot ser un hàbitat que faciliti el creixement o que el limiti, que sigui un espai de clima
saludable o emocionalment tòxic, que causi alegria o dolor. En la mesura que puguem contribuir a crear un o
l’altre hàbitat fomentarem la salut i previndrem patologies o no.
Un desafiament complex requereix respostes multidimensionals que inclouen, sense cap dubte, la gestió dels
intangibles i entre aquests, molt especialment, les emocions que mouen conductes, així com els valors que
indiquen la direcció del moviment. Són els processos interns els que mouen a les persones i, per tant, a les
organitzacions.
Les nostres conductes tenen un impacte en el nostre entorn físic, emocional i social. No vivim aïllats. Som
sistemes interrelacionats que ens influïm mútuament. Només si som capaços de gestionar ecològicament les
nostres emocions podrem establir ponts que ens vinculin positivament als altres. De fet, les nostres emocions
constitueixen el vincle fonamental amb les altres persones; una font important d‘automotivació i una via
d’informació sobre la nostra percepció i vivència del que passa al nostre voltant i al nostre interior.
Allò que fem, ho fem perquè ho sentim? Ho fem perquè ens agrada o creiem? Ho fem perquè ens toca?
Podem pagar el sentit de pertinença? I la gratitud i el reconeixement o el compromís i la implicació?
Com afecten els nostres sentiments i emocions a la capacitat creativa i a les relacions interpersonals? Quines
capacitats podem desenvolupar per aconseguir autoliderar millor el nostre món afectiu? Només treballant per
trobar les respostes més adaptatives podrem ésser professionals amb major qualitat emocional i personal i
entreteixir relacions excel·lents amb els nostres equips.

Quién se acerca el bermellón se vuelve rojo, quien se acerca a la tinta negra se
vuelve negro
proverbi xinès
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Objectius
Tot ecosistema millora quan milloren les persones que ho habiten. Així mateix les limitacions de les persones
produeixen limitacions a les organitzacions a les quals pertanyen.
El Clima emocional és conseqüència de com gestionem individualment els nostres intangibles ja que tot el
que fem o deixem de fer té un impacte en nosaltres, en els altres (equip) i en el món (organització). D'aquesta
gestió depèn que les nostres accions siguin enriquidores i promoguin el millor de nosaltres o bé siguin font de
malestar malaltia i desequilibri. A les organitzacions podem trobar espais de confiança i gratitud o elements
contaminants emocionals com la queixa, rumors, victimisme, descoratjament o mal humor d'un enorme impacte
en el rendiment laboral i en els vincles de l'equip.
Quina és la nostra contribució al clima emocional global? Si contaminem emocionalment no només nosaltres
notem els seus efectes sinó que col·laborem en l'escalfament emocional global compartit.

Fer una primera aproximació al model Ecologia Emocional a fi de visualitzar
les possibilitats / oportunitats de la seva aplicació dins l’ecosistema
organitzatiu.
Actualitzar les pròpies competències emocionals adquirint noves eines i
recursos per així millorar les sinèrgies dins de l’equip de treball com a font
preventiu de conflictes.
Afavorir la creació d’actituds i fomentar valors-acció que repercuteixin en la
millora del clima emocional en benefici de la persona i les seves relacions dins
l’equip i l’organització.
Intercanviar estratègies amb altres professionals i aprendre noves formes
d’encarar els reptes diaris.
Fixar-se objectius de millora i elaborar una proposta a implementar en els
equips a fi de millorar la qualitat ètica i emocional.

Tots tenim el mateix cel per sostre, però tenim el mateix horitzó?
Soler & Conangla
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Continguts
Form-Acció presencial: 3 sessions de 3 hores. 9 hores totals
1. Organitzacions Ètiques i Emocionalment Ecològiques
• Ecosistema Organització: Les parts i el tot
• L’excel·lència a tots els nivells. Capital emocional i ètic a gestionar
• Característiques de les organitzacions afectives-efectives.
2. Persona CAPA, organització CAPA (Creativa, Amorosa, Pacífica, Autònoma)
• L’Enfocament centrat en la persona. Ésser part de la solució
• El model humà CAPA aplicat a un mateix, a l’equip i a l’organització.
• Punts forts i punts de millora: Cre-Acció.
3. Clima emocional: Quin és el nostre clima intern i extern?
• Gestionar “els primitius” per millorar la cohesió de l’equip
• Les 4 “R”: Reduir, Reciclar, Reutilitzar, Reparar
• La gestió de la gratitud en la dinàmica d’equips

Una organització ètica i emocionalment ecològica és una organització amb cor
i no només un ens pensant.
Gestiona les sensibilitats per a donar sentit i cabuda a cadascuna de les habilitats.
Promou un compromís emocional entre ella i els professionals que la composen.
Les empreses amb cor responen a la pregunta: què necessita l’organització?
connectant-la a la de: què necessiten les persones?
Soler & Conangla
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