
 

“Com treballar l’Educació Emocional en 
l’educació no formal del jove” 

Benvolgut/da, 
 
La Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i el Grup de 
Promoció de la Salut Jove del Pla de l’Estany (GPS-Jove) han organitzat, amb la 
col�laboració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, una jornada formativa 
centrada en l’Educació Emocional, tema cabdal i transversal en Salut Juvenil.  
 
La jornada tindrà lloc el proper 3 de Desembre de 9:30h a 14h. 
 
Els objectius de la jornada són: 
- Connectar amb la creativitat i entrenar en el pensament lateral (Creativitat). 
- L’aplicació de l’educació emocional en situacions concretes al dia a dia. 

Entrenar la pròpia consciència i expressió emocional.  
- Treure profit de les capacitats emocionals per comprendre al infant i jove, i fer-

se comprendre.  
- Recursos pràctics per treballar l’educació emocional amb joves. 
- Promoure l’educació emocional com una eina per millorar el benestar en 

general, i la qualitat dels projectes i polítiques de joventut.  
 
L’ordre del dia és: 
Espai: La Cúpula (sobre Serveis Socials)  
9:30 – Benvinguda: a càrrec del Sr. Toni Reig (Director General de Joventut) i el 
Sr. Jordi Xargay (president del GPS Jove) 
10:00 – Ponència: L’educació emocional en l’educació no formal dels joves (A 
càrrec de SEER) 
10:45 - Presentació: Projecte “Què passa amb el Whats app!?” (Cia Kilalia i 
Salutacció -Taula de Salut de Girona) 
11:15 – Descans / Cafè 
 
Espai: Oficina Jove Cal Drac (al costat del camp de futbol vell) 
11:45 – 14:00 - Tallers temàtics de treball (cal escollir un ja que es desenvoluparan 
en paral�lel) 
* Com treballar l’educació emocional en el treball directe amb joves (A càrrec de 
SEER) 
* Com treballar l’educació emocional en el treball amb les famílies (A càrrec de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya) 
* Com incorporar l’educació emocional en el disseny de projectes (A càrrec de 
SEER) 
 
La jornada està dirigida a aquells agents que treballen amb joves, i/o les seves 
famílies. Cal confirmar assistència abans del 15 de novembre al correu 
eontoso@ajbanyoles.org 
Incloure: 

- Nom, cognoms i DNI 
- Càrrec – lloc de treball 
- Correu electrònic de contacte 
- Taller al qual et vols apuntar (places limitades i per ordre d’inscripció) 

 
Es lliurarà un certificat d’assistència. 
 
 
Organitza: 
 
 
Col�labora:  

 


