EMOTION@RTWORK
Tallers d'Ecologia Emocional orientats a la
gestió de grups o equips de treball
Tallers Online de 4 hores de duració impartits a través de la plataforma Zoom Pro

Presentació
Les organitzacions es troben en un moment crucial i han
de donar millors respostes als reptes que se'ls presenten en
aquest món incert i en constant canvi. Aquesta capacitat
serà el factor de qualitat que definirà la seva excel·lència.
És temps de donar respostes més intel·ligents i millors als
reptes d'aquest món global i incert. Són les situacions
adverses les que ens serveixen per a veure'ns a nosaltres
mateixos tal com som, amb les nostres fortaleses, i punts
de millora.
És temps de passar de la cultura de la culpa a la cultura de la responsabilitat dins de les organitzacions; de la
dependència a l'autonomia personal, del treball com a esforç i obligació, al treball i esforç amb sentit.
És temps d'entendre que només quan les persones creixen i milloren poden millorar i créixer les organitzacions.
És urgent prendre consciència que formem part d'un ecosistema en el qual tots interdepenem.
És temps de passar a l'acció i revisar el que fem, per què i per a què ho fem i com ho fem. Més que mai
necessitem girar la mirada al nostre interior, revisar les nostres creences i els valors que conformen els nostres
horitzons de referència, i millorar les nostres capacitats per a gestionar ecològicament les nostres emocions.
És temps de ser conscients que els resultats, no depenen solament de la gestió econòmica sinó molt
especialment de la gestió dels intangibles: expectatives, objectius, il·lusions, desitjos, necessitats, emocions i
creences de les persones que componen les organitzacions.
Els tallers que t'oferim estan emmarcats dins del programa EMOTION@RTWORK, que es distingeix perquè es
basa en l'aplicació de l'Ecologia Emocional en les organitzacions, mitjançant la Form-ACCIÓ = Formació +
realització d'Accions de millora específiques vinculades a aquesta.

Lideratge, gestió d'intangibles, acompanyament de persones o gestió de conflictes, tria la
form-acció que millor s'adapti a les necessitats del teu equip!

ORGANITZACIONS AMB COR:

Són organitzacions emocionalment ecològiques: una mica més que
capital, una mica més que diners i una mica més que resultats.
Soler & Conangla

Fundació Ecologia Emocional
www.fundacioecologiaemocional.org
@Eco_Emocional @EcoEmocional

TALLER ONLINE
Duració: 4 h (20m de descans)

RECURSOS D’ECOLOGIA EMOCIONAL PER
LA COHESIÓ D’EQUIPS DE TREBALL

“Per a veure clar, n'hi ha prou amb canviar la direcció de la mirada”
Antoine de Saint-Exupéry

PRESENTACIÓ:

OBJECTIUS:

Estem vivint un canvi de paradigma. Sabem que ja no funcionen els

variable en aquesta equació.

L'objectiu d'aquesta experiència és promoure la qualitat
humana en tota persona que es dediqui a la direcció
d'empreses i equips. Com? Desenvolupant la capacitat
sensible entrenant l'atenció i la consciència; conreant l'espai
interior que s'obre en un/a mateix/a per a: sentir-se, sentir a
l'altre i al món, captant la realitat (les necessitats, problemes i
oportunitats); buidant aquest espai interior d'emocions,
pensaments, creences; predisposant la pròpia capacitat
creativa i passant a l'acció creadora des de la pròpia
coherència personal.

Perdem idees que no s'expressen, hi ha projectes que no es

CONTINGUTS:

mateixos cànons d'abans i, que les persones no només es mouen
pels coneixements intel·lectuals i les competències tècniques sinó
que, a més, han de voler fer-ho. Podem pagar un salari i amb això
garantir que el treball es faci, però la pregunta és: Es podria fer
millor? Podem pagar el sentit de pertinença? I la gratitud i el
reconeixement? El compromís i la implicació? Sabem que no, que
alguna cosa ens està faltant, i que no estem tenint en compte alguna

finalitzen, i patim malentesos, rumors i queixes... com aconseguir

Lideratge: Concepte des del nou paradigma
L’espai emocionalment protegit
La confiança com a factor d’èxit en el Treball en Equip
La qualitat humana i la gestió dels valors personals i
organitzatius
Manifest Personal i Cre-Acció

crear vincles forts amb l’equip per afavorir un intercanvi
sostenible?
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.
Les empreses i organitzacions emocionalment ecològiques es
pregunten: què necessiten les persones per a progressar i com a
conseqüència que l'organització progressi?
FORMADORA:
ISABEL CORDÓN. Trainer en Ecología Emocional. Diplomada
en Relaciones Laborales, con más de 10 años de experiencia
en la Dirección de Recursos Humanos y dinamización de
equipos multiculturales. Executive Coach por la Escuela
Europea de Coaching. Trainer en Ecología Emocional.

·
Fundació Ecologia Emocional
www.fundacioecologiaemocional.org
@Eco_Emocional @EcoEmocional

Preus i altres dades d'interès:
Preu: 600 euros / taller.
550 euros / taller si ets Entitat Amiga
Bonificable per FUNDAE
Assistents: 25 persones màxim, sempre de
la mateixa organització, per garantir espai
protegit.
Plataforma: Formació a través de Zoom Pro
Contacte:
secretaria@ecologiaemocional.org
Telf. 647 742 140

TALLER ONLINE
Duració: 4 h (20m de descans)

MALETÍ DE RECURSOS
EN LA CONDUCCIÓ D'EQUIPS

PRESENTACIÓ:
Aprofundir en la dinàmica de grups i en la realitat diferenciada de la
vida grupal. Generar recursos a partir de les 4 àrees de l’Ecologia
Emocional que et servirà com a guia per a desenvolupar unes

CONTINGUTS:
A partir del model de l’Ecologia Emocional
compartirem algunes de les seves eines per a
facilitar la gestió de la vida de l'equip i grup.

accions determinades en la facilitació grupal.
Aplicar la resolució de la realitat diversa que es pugui considerar com
a problema per a poder enfocar-ho com a font d’enriquiment i de
innovació.
Aplicar de forma pràctica, algunes metàfores pròpies del model
d’Ecologia com el camí del mig per obtenir eines i recursos en la

En paral·lel aportar aquest coneixement com a
recurs per al facilitador i conductor dels mateixos.
Treballarem la gestió d'intangibles en un equip de
treball

gestió de grups i equips.
PERFIL:
OBJECTIUS:

Aquest seminari és introductori i està adreçat a
- A partir de la casa de les emocions, valorarem l’Energia que
desprèn el capital emocional que cada persona pot aportar a la vida
grupal.
- Ens centrarem en els continguts del Territori, en les espècies
emocionals que conviuen en el mateix habitat, per considerar com
determinen el propi condicionament envers la convivència amb els
altres.
- A partir de les 4r’s (Reciclar-Reduir-Reutilitzar-Recuperar)
coneixerem quins són els vincles que s’estableixen dins
l’ecosistema organització i dins de l'equip. Tot un exemple de gestió
dels fenòmens grupals.
- Valorarem el pes dels intangibles en el Clima grupal i la gestió que
cal aprendre a desenvolupar.

FORMADORA:
ISABEL CORDÓN. Trainer en Ecología Emocional. Diplomada
en Relaciones Laborales, con más de 10 años de experiencia
en la Dirección de Recursos Humanos y dinamización de
equipos multiculturales. Executive Coach por la Escuela
Europea de Coaching. Trainer en Ecología Emocional.

·

Fundació Ecologia Emocional
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qualsevol persona que tingui interès en adquirir eines
per a enriquir-se en la gestió de grups o equips de
treball. Tant si ja disposa experiència en la gestió dels
mateixos com si s’està iniciant en la mateixa.

Preus i altres dades d'interès:
Preu: 600 euros / taller.
550 euros / taller si ets Entitat Amiga
Bonificable per FUNDAE
Assistents: 25 persones màxim, sempre de
la mateixa organització, per garantir espai
protegit.
Plataforma: Formació a través de Zoom Pro
Contacte:
secretaria@ecologiaemocional.org
Telf. 647 742 140

TALLER ONLINE
Duració: 4 h (20m de descans)

RECURSOS D'ECOLOGIA EMOCIONAL PER LA
PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DELS
CONFLICTES
“Per a viure en societat fa falta la saviesa de l'eriçó: saber a quina distància
del'altre situar-me per a no fer-nos mal.”
Arthur Schopenhauer.

PRESENTACIÓ:

OBJECTIUS:
Crear conjuntament un espai de confiança que
permeti adquirir eines i recursos davant les
situacions de conflicte interpersonal.

La prevenció constitueix l'estratègia més eficaç per a la
gestió dels conflictes.

Entrenar-nos en habilitats complexes en situacions
de conflicte sent conscients dels nostres
mecanismes habituals de resposta.

A partir d'aquesta base i entenent la diversitat de persones
com una font d'enriquiment de la nostra manera de mirar el
món, volem crear un espai de reflexió sobre les situacions de
conflicte en què ens podem trobar per a plantejar diferents

Obtenir recursos per a gestionar les emocions més
caòtiques i per a aprendre a connectar‐ens a
emocions equilibrants que ens permetin posar en
joc totes les nostres capacitats.

possibilitats d'actuació a fi d'aconseguir prevenir-les i, en tot
cas, realitzar un millor abordatge d'aquestes.
Es tracta d'aplicar la prudència, la visió anticipada, a les
situacions que vivim a fi que la nostra conducta s'orienti a

CONTINGUTS:

crear i ens aporti benestar. Les crisis i els problemes formen

Acte-observació del propi estil d'abordatge de
conflictes.
La persona pacífica: l'Empatia i el llenguatge
Emocionalment Ecològic
Parar-se. Atenció plena
Calmar-se. Autocontrol i tècniques de regulació
emocional.
Gestió Adaptativa i desadaptativa de les emocions
caòtiques pròpies i dels altres.

part de la vida i ens mouen a fer canvis en el nostre interior i
en el nostre entorn, però aquests canvis poden ser preventius
o catastròfics. Els primers serveixen per a evitar el
desequilibri. Els segons són canvis reactius quan ens sentim
sense estratègies per a afrontar-los.
Tal com som nosaltres, així és el món. Podem triar ser
part del problema o formar part de la solució de la
humanitat.
Soler & Conangla
FORMADORA:
ISABEL CORDÓN. Trainer en Ecología Emocional. Diplomada
en Relaciones Laborales, con más de 10 años de experiencia
en la Dirección de Recursos Humanos y dinamización de
equipos multiculturales. Executive Coach por la Escuela
Europea de Coaching. Trainer en Ecología Emocional.

·

Preus i altres dades d'interès:
Preu: 600 euros / taller.
550 euros / taller si ets Entitat Amiga
Bonificable per FUNDAE
Assistents: 25 persones màxim, sempre de
la mateixa organització, per garantir espai
protegit.
Plataforma: Formació a través de Zoom Pro

·
Fundació Ecologia Emocional
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Contacte:
secretaria@ecologiaemocional.org
Telf. 647 742 140

TALLER ONLINE
Duració: 4 h (20m de descans)

RECURSOS D'ECOLOGIA EMOCIONAL PER A
ACOMPANYAR EN PROCESSOS DE COACHING I
DESENVOLUPAMENT PERSONAL
“SER PRESENTS"
PRESENTACIÓ:

OBJECTIUS:

Ser present significa sortir del nostre marc mental i emocional

• Veure possibilitats/oportunitats que Ecologia
Emocional ens pot aportar en l'acompanyament de
persones.

per a entrar en el de l'altra persona, la qual cosa a vegades
pot resultar difícil si no aconseguim estratègies per a apagar
la nostra ràdio interna.

• Conèixer algunes idees força, relats i metàfores
d'Ecologia Emocional.

Quan parlem de presència ens referim a mantenir “plena
consciència” quan estem acompanyant a una altra persona en
el que sorgeix: el que expressa i el que no expressa. Quan
som presents en la relació amb l'altra persona aconseguim
crear un context de confiança que permet un creixement
exponencial de tots dos.
En aquest context és imprescindible que el/la professional que

• Ampliar el coneixement de les emocions presents en
qualsevol procés d'acompanyament des d'un/a
mateix/a.
• Crear un espai per a compartir eines d'autogestió
emocional
necessàries
en
qualsevol
procés
d'acompanyament.
CONTINGUTS:

acompanya tingui eines d'autocontrol i gestió emocional a fi
de poder “ballar” amb aquestes emocions que sorgeixen en

Presència mental, corporal i emocional
Mostrar la meva pròpia vulnerabilitat
Emocions: un codi a traduir
La distància adequada: Empatia versus simpatia
Eines de regulació i higiene emocional

qualsevol procés de canvi o de declaració d'un objectiu.
La pregunta és: podem acompanyar en aquest procés si
com

a

professionals

no

adquirim

estratègies

d'autoregulació i higiene emocional?

FORMADORA:
ISABEL CORDÓN. Trainer en Ecología Emocional. Diplomada
en Relaciones Laborales, con más de 10 años de experiencia
en la Dirección de Recursos Humanos y dinamización de
equipos multiculturales. Executive Coach por la Escuela
Europea de Coaching. Trainer en Ecología Emocional.

·

Preus i altres dades d'interès:
Preu: 600 euros / taller.
550 euros / taller si ets Entitat Amiga
Bonificable per FUNDAE
Assistents: 25 persones màxim, sempre de
la mateixa organització, per garantir espai
protegit.
Plataforma: Formació a través de Zoom Pro

·

Contacte:
secretaria@ecologiaemocional.org
Telf. 647 742 140
Fundació Ecologia Emocional
www.fundacioecologiaemocional.org
@Eco_Emocional @EcoEmocional

Fundació Ecologia Emocional
DADES DE CONTACTE
www.fundacioecologiaemocional.org

secretaria@ecologiaemocional.org
Tel. 647 742 140

Persona de contacte: Marta Terraza

Responsable programes formatius: Paula Gelpi

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

