XIII JORNADA ECOLOGIA EMOCIONAL

Inscripcions

Benvolgudes i benvolguts,

Enllaç inscripció: http://bit.ly/JornadaEE2020

Tots volem sentir major equilibri, harmonia i salut emocional.

* Places limitades per rigorós ordre d’inscripció.

En aquesta 13a Jornada volem reflexionar i compartir
amb vosaltres sobre l’ART en majúscula, que té la capacitat de generar i rescatar la bellesa interior i exterior.

Compte per fer pagament:
ES44 2100 0788 6802 0024 5272
Preus

• Què és art i quines diferents manifestacions d’art estan
presents a la nostra vida? Música, pintura, art dramàtic, poesia, dansa, cuina, paisatgisme, ikebana...
Podem fer també de la nostra vida una forma d’art?

Amics i Amigues de la Fundació

35 €

Públic en general fins al 31 de març

60 €

Públic en general a partir de l’1 d’abril

70 €

• Com afecta l’art al nostre cervell? Com ens emociona? Ho volem mirar des de la neurociència.

Més informació

• En què ens pot ajudar la pintura en l’aprenentatge de
l’art de cuidar? Ho mirarem des de la infermeria i la
psicologia.

Mail: secretaria@ecologiaemocional.org

• Quin impacte emocional té a la nostra vida la capacitat d’apreciar i vibrar en la bellesa? Com poden les
experiències estètiques compartides afavorir vincles
d’unió entre persones i col·lectius diversos?
• Com podem educar la futura generació per a ser més
sensibles a la bellesa i animar-los a practicar algun
tipus d’expressió artística?
• Com ens pot ajudar la pràctica o l’apreciació de l’art
en els moments més difícils de la nostra vida?

Web: www.fundacioecologiaemocional.org/jornada

Dissabte, 3 d’octubre de 2020

NOVA
DATA

Telèfon: 647 742 140
(De 10.00 - 14.00h i de 16.00 - 20.00h)
Lloc
Espai Josep Bota
Recinte Fabra i Coats. C/Sant Adrià, 20. 08030 Barcelona
Metro L1 Sant Andreu
Renfe Sant Andreu Comtal
Bus 11, H4, H8 i V31
Pàrquing a la mateixa plaça de Can Fabra.

• Art, bellesa i espiritualitat
Això i molt més ho volem tractar en aquesta Jornada.
Dirigida a tota persona sensible, orientada a “ésser
part de la solució”, als estudiants de qualsevol tipus
de manifestació artística, educadors emocionals, formadors i persones que estan immerses en un procés
constant de creixement personal.

US HI ESPEREM!
Hi teniu molt per aportar

XIII JORNADA
FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL

EMOCION AR-TE
Art, Benestar i Ecologia Emocional

Seu Rocafort
Rocafort, 242 bis, 3r
08029 Barcelona
T. 647 742 140
Aules Sant Andreu
Recinte Fabra i Coats
Sant Adrià, 20
08030 Barcelona

Segueix-nos a
www.fundacioecologiaemocional.org

La bellesa és l’única eternitat possible.
ROSA MONTERO

Paraules clau #art #bellesa #benestar #bondatenacció
#cuidar #ecologiaemocional #educació #espiritualitat #futur
#música #pintura #salutemocional #sensibilitat

PROGRAMA

Dissabte, 3 d’octubre de 2020
09.00 - 09.30 h. Arribada i acreditacions.
09.30 - 10.15 h. Benvinguda i conferència inaugural.
Bondat en acció: L’Art d’avançar cap a
una cultura de pau
Mercè Conangla. Presidenta Fundació
Ecologia Emocional. Psicòloga, infermera,
escriptora. Creadora amb Jaume Soler
del model Ecologia Emocional. Directora
Màster Ecologia Emocional.
		Quan avança la bondat, es redueix l’espai de
la violència en totes les seves formes. Aquest
valor posat en acció és el que pot capgirar
l’espiral destructiva en el que estem immersos.
10.15 - 11.00 h. Els sentits i les emocions al nostre cervell
Gema Huesa. Investigadora i doctorada en
biologia, àrea neurociències. Experiència en
recerca, docència universitària i gestió de
projectes científics.
		Els nostres sentits connecten el nostre cervell
amb el món exterior, creant coneixement,
memòries, experiències i emocions. La
manera en la qual percebem tots aquests
estímuls i com els processem i emmagatzemem, condiciona la nostra manera de relacionar-nos i d’afrontar reptes, així com la
nostra qualitat de vida.
11.00 - 11.45 h. PAUSA
11.45 - 12.30 h. Emocions estètiques i empatia: aplicacions
a la música
Rafael Bisquerra. Director del Postgrau en
Educació Emocional i Benestar de la UB.
		Les emocions estètiques són un tipus especial d’emocions que ens fan sentir i vibrar de
forma lúdica, no real. Però les emocions no
distingeixen entre realitat i ficció, i per això
ens emocionem en situacions de ficció. La paradoxa de la tragèdia dins l’art és un tema de
gran interès que atrau a moltes persones. Es
fonamenta en l’empatia. Ve al cas recordar
que la paraula empatia té els seus orígens en
les experiències relacionades amb l’art.

12.30 - 13.15 h. L’Art i la Cura és la meva passió, sóc
Infermer/a
Antonio Torres. Doctor en Ciències de la Salut
i Infermeria. Coordinador del Màster de Cures
Intensives i Coordinador dels Recursos Docents de
l’EUI Sant Pau-UAB.
		Parlarem de la filosofia dels colors, de la cura
infermera des del punt de vista de l’art, de les
expressions artístiques de les persones i de com
adaptar les cures a les necessitats artístiques
de les persones. Per acabar, farem la dissecció
d’una obra d’art des de la Mirada Infermera.
13.15 - 14.00 h. “La dansa de les emocions” Incorporarte
Activitat col·lectiva a càrrec de Paula Gelpi.
Màster en Ecologia Emocional. Llicenciada en
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i Postgrau
en Educació Emocional i Benestar. Creadora del
programa formatiu ‘Incorporarte’: cos i moviment
per a l’educació emocional, el desenvolupament
en valors i el creixement personal.
14.00 - 16.00 h. PAUSA PER DINAR
16.00 - 17.00 h. Espai d’Art i Creació “Mirar, crear”
Núria Molina. Llicenciada en Filosofia, Màster
en Artteràpia, Postgrau en Educació Emocional i
Benestar, Expert en Ecologia Emocional i Expert en
Educació en el Sentir.
		La bellesa es troba als ulls de qui mira. La mirada crea i transforma realitats, internes i externes.
De vegades, actes molt senzills, canvien la vida
d’una persona. Obren una nova perspectiva,
obrint noves possibilitats de manifestació. Avui,
mirarem, crearem. Serem bells.
17.00 - 17.45 h. LiderART-te per SERvir en una Escola de Vida
Jordi Vilaseca. Pare, Mestre, Pedagog i Director
de l’Escola Joviat de Manresa.
Tractarem la importància de la cura dels detalls
per estar al servei de les persones i ajudar-les a reconèixer i a descobrir els seus propis dons i talents.
Co-inspirant des de l’experiència d’una Escola de
Vida, amb responsabilitat, confiança i gratitud.

PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ
La Fundació Ecologia Emocional és una entitat sense
ànim de lucre que treballa des de fa 24 anys per
donar una resposta seriosa i creativa al repte del
creixement personal, l’educació en valors i la gestió
emocional.
Els objectius de la Fundació Ecologia Emocional són:
• Proporcionar eines d’autoconeixement a aquelles
persones interessades a fer un camí de progrés i de
creixement personal.
• Impartir formació especialitzada des d’un enfocament humanista, en el marc de l’Ecologia Emocional.
• Crear espais d’educació emocional i de 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, entre
aquells que es dediquen a l’atenció, l’assistència i
la formació de persones.
• Ser un centre de referència en Ecologia Emocional.
En el moment actual la Fundació Ecologia Emocional
s’estructura en:
L’Institut de Creixement Personal
L’Institut d’Ecologia Emocional
L’Institut de Recerca en Ecologia Emocional i Creixement Personal

17.45 - 18.15 h. PAUSA
18.15 - 19.00 h. La bellesa com a camí de transcendència
Xavier Guix. Psicòleg especialitzat en Comunicació i Programació Neurolingüística (PNL) i escriptor.
		La bellesa ens proporciona una espaiositat interior. Hi ha un corpreniment, un sotrac, un trencament del jo, que de sobte queda transcendit pel
que veu, o sent, o toca. Sortim del nostre capteniment i entrem en la dimensió contemplativa per
adonar-nos que també hi ha un camí cap a la
transcendència que consisteix a aprendre a estremir-se davant la creació.

www.fundacioecologiaemocional.org

