FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL
Ecosistema ORGANITZACIÓ

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)
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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)

Els ecosistemes laborals milloren quan milloren les persones que els habiten.
Mercè Conangla i Jaume Soler

L’Ecologia Emocional aplicada a les organitzacions dóna una resposta nova, creativa i aplicable al repte
de la qualitat emocional. Si volem que algú faci alguna cosa nova i millor hem d’ajudar-lo a convertir-se
en algú nou i millor.
Tot ecosistema té la capacitat de generar el seu propi equilibri i sostenibilitat. La qualitat emocional serà
el resultat de com tots i cadascun dels professionals que composen una organització gestionin el seu
món emocional. En definitiva és aquí on radica l’èxit o el fracàs.
Les emocions ens poden moure a actuar de forma creativa o destructiva, ens bloquegen o ens projecten,
ens permeten crear sinergies o ens separen. En definitiva, tota organització millora quan milloren i
creixen, personal i professionalment, les persones que la composen i no té més futur que el que aquestes
tinguin.
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EL NOSTRE ABORDATGE PARTEIX D'AQUESTES PREMISSES:
Visió Ecosistèmica, holística de l'organització. Sumar cursos no dóna resultats que perdurin en el temps. Per això la
nostra proposta es basa en dissenys que permetin generar consciència i acció en les persones perquè millorin totes
les àrees de l'ecosistema organitzacional des de la responsabilitat personal i la consciència del impacte global.
Promoció de la responsabilitat personal de les persones que treballen en l'organització perquè quan les persones
milloren, tota l'organització millora.
Els nostres resultats es basen en el fet que no impartim coneixements, sinó que acompanyem processos (incloent
els processos emocionals que, en definitiva, són els que es troben a la base de les conductes que desitgem canviar o
potenciar). L'objectiu és que les persones s'adonin que els interessa millorar i canviar determinades conductes
perquè, a més de generar-los major benestar, també els fa créixer com a professionals, milloren les relacions i els
resultats de la pròpia organització.
Treballem amb els professionals per promoure la consciència i el desig de millorar com a persones. Això permet que
siguin capaços d’automotivar-se i aprendre a gestionar el seu caos emocional. És des d'aquí que podran proporcionar
un servei de qualitat i vinculant-se positivament amb els altres professionals. No es pot donar el que no es “té” o el
que no “s’és”.
Segell de Qualitat Ètica i Emocional “OEE” atorgat per l’Institut d’Ecologia Emocional de Fundació EE. El segell
OEE neix per reconèixer el compromís de les organitzacions en vistes a convertir-se en territoris ètics i
emocionalment ecològics. Vol potenciar, ressaltar i reconèixer la millora continuada de la qualitat ètica i emocional
en les organitzacions, La seva força radica en que són els propis professionals de cada organització qui assumeixen la
responsabilitat de millorar-se a si mateixos i liderar el canvi de millora desitjat. Aquest segell és proposat pels
creadors del model EE (Soler & Conangla, 2010), qui ho cedeixen com a bé social a Fundació Ecologia Emocional,
entitat que juntament amb la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull de Barcelona promouen aquest
reconeixement.

Form-acció per a la transform-Acció :

“No es pot travessar un mar només mirant-ne l’aigua”
Rabindranath Tagore
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ÀMBITS DE SOSTENIBILITAT A LES ORGANITZACIONS
En l’anàlisi de l’ecosistema laboral l’Ecologia Emocional proposa aplicar criteris ecològics de sostenibilitat. La
seva qualitat i equilibri depèn de l’harmonització de:

ESPAIS: físics i territoris intangibles. Marge de decisió i
maniobra, espais de seguretat i d’incertesa.
L’existència d’espais protegits de respecte i confiança.
La gestió de l’estatus i del poder (molt lligat als estils de
lideratge); els espais de creixement individual i d’equip.

ENERGIES EMOCIONALS: Font emocional on les persones es
connecten per actuar. Pot ser sostenible: il·lusió, creativitat,
curiositat, realització, afecte, pertinença i sentit, o bé
insostenible: obligació, resignació, coacció. Intercanvis de tot
tipus informacions, experiències, aprenentatges, econòmics,
dades, emocions, idees ... (intangibles); balanç de l’energia i
recursos invertits en front dels resultats obtinguts; detecció
de fuites d’energia en formes de queixes, laments, rumors; l’ús
de vitamines emocionals en forma de reforços: feedback,
agraïments, converses de millora o de motivació.

VINCLES que s’estableixen entre les persones que
comparteixen el territori-organització: treballadors, caps,
clients, companys... Vincles basats en la jerarquia, el
poder, en la complicitat, en la influència, en el
companyerisme, en l’amistat, o en el compromís amb
determinat
projecte.
Són
relacions
adaptatives
o
desadaptatives?
Relacions
paràsites,
simbiòtiques,
depredadores o de col·laboració? Com es concilien els
objectius individuals amb els objectius del grup o de cada
organització?

CLIMA EMOCIONAL: conseqüència de tota la resta i que fa
que aquest terç de vida sigui enriquidor i promogui el millor
de nosaltres o bé sigui font de malestar, malaltia i desequilibri.
Inclou el fenomen de l’escalfament emocional en
l’organització, els elements contaminants emocionals queixes, rumors, victimisme, desànim, mal humor,
conformisme, engany, manipulació, rutina, ofenses, la gestió
dels conflictes (prevenció i tractament) i un fenomen clau i
d’un enorme impacte en el rendiment laboral a considerar:
l’ausentisme emocional.
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ALGUNES PROPOSTES DE FORM-ACCIÓ
Autoliderar-se per liderar
Automotivar-se per motivar
Auto-Motiv-Acció i els antídots per evitar el cansament moral
Com influir, negociar i conciliar
Competències emocionals per enfortir CAPAcitats
Ecologia Emocional aplicada a la Gestió i prevenció de l'estrès
Eines d'Ecologia Emocional per la cohesió d'equip
El capital emocional: la gestió dels intangibles
El Clima Emocional
Emocions i Creativitat
Innov-Acció i Cre-Acció
La gestió de significats per una comunicació efectiva i afectiva
L'Afectivitat per fomentar l'efectivitat
La gestió de significats per una comunicació efectiva i afectiva
Persones amb Cor, Organitzacions sensibles

Les propostes es dissenyen totalment a mida.
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.
En ser quelcom intangible, no sempre és senzill trobar el "com" posar en joc millors estratègies per a gestionarho. És aquí on pensem que podem ser d'utilitat. El nostre model ha trobat molts "com" i ho posem a la vostra
disposició.
Degut a que treballem amb el model Ecologia Emocional, totes les diferents intervencions es troben
entrelligades i pretenen anar generant una cultura ètica i emocional dins de l’organització que promogui un
moviment global de desig de millora en tots aquests aspectes.

Les empreses amb cor són el futur perquè són capaços d’atreure als millors
professionals. En elles i amb elles és possible «tenir vida» i fan possible la
integració i la interconnexió de les diferents facetes de l’ésser en lloc de
compartimentar, dividir o escindir.
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LA NOSTRA METODOLOGIA
L'Ecologia Emocional proposa una metodologia vivencial on es treballa amb les persones participant des de la reflexió,
l'autoconeixement, l'esperit lúdic i la creativitat creant un espai protegit per afavorir l’intercanvi d’experiències i convidar a
connectar amb energies emocionals creadores i motivadores.
Tota la proposta és FORM-ACCIÓ: Formació + realització de millora específiques convidant al pensament crític i reflexiu, a
la flexibilitat mental i a la superació de reptes. Apliquem recursos singulars com a idees força, relats, dinàmiques
personals i de grup, metàfores i paral·lelismes amb el medi ambient que afavoreixen comprendre i integrar aspectes
complexos de la persona d’una manera senzilla i profunda.
Desenvolupem la intervenció des d’un enfocament ecosistèmic treballant la coherència entre pensament, emocions i
accions, considerant com la nostra conducta té un impacte tant en nosaltres mateixos, en les nostres relacions i en el món.

El nostre valor afegit
Un dels valors més importants per nosaltres és l’atenció i acompanyament en tot moment del grup, respectant la
singularitat de cada persona, per això abans de les sessions presencials establim contacte amb una carta i oferim
materials de lectura complementaris que els puguin servir per una reflexió prèvia i posterior i una posada en comú més
rica durant les sessions

Metodologia FORM-ACCiÓ: lúdica, creativa, 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. Material propi del model d'Ecologia Emocional,
basat en la bibliografia dels creadors del model, més de 24 llibres escrits.
https://www.fundacioecologiaemocional.org/llibres/

Som entitat reconeguda per FUNDAE, de tal manera que les nostres formacions són bonificables.
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Fundació Ecologia Emocional
DADES DE CONTACTE
www.fundacioecologiaemocionalambit.org
www.ecologiaemocional.org
secretaria@ecologiaemocional.org
Tel. 647 742 140

Persona de contacte: Marta Terraza
Tel. 663 444 252

Twitter: @Eco_Emocional
@EcoEmocional
Facebook:
Fundació Àmbit
Institut Ecologia Emocional
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