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Formació en 

Expert en gestió emocional 
 

 

 
 

“Camina com el lleó, parla com els coloms, viu com 
els elefants i estima com un nen petit.” 

Santosh Kalwar 
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INTRODUCCIÓ 

 

El paper de les emocions en les diferents facetes de la vida és inqüestionable, intervenen en el nivell de 

l’autoestima, en la relació amb les persones, en l’èxit professional, etc. 

Ara bé, som capaços de reconèixer els diferents estats emocionals en nosaltres mateixos i en els altres? 

Podem gestionar les emocions de tal manera que ens permetin una adaptació a l’entorn i un benestar? 

Paradoxalment les persones som conscients del paper de les emocions però ens costa identificar les 

emocions, els factors generadors o aplicar tècniques de gestió i autocontrol emocional. 

El programa formatiu que es presenta a continuació té com objectiu resoldre aquestes mancances portant a 

la persona en un procés de creixement i desenvolupament emocional i oferint eines per tal que la persona 

pugui traslladar aquest coneixement en els altres.  

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

Aquesta formació va orientada a aquelles persones interessades en: 

 Conèixer i comprendre els beneficis de la intel·ligència emocional en relació a la nostra salud, presa 

de decisions, gestió de les relacions, etc. 

 Explorar la individualitat per augmentar el nivell d’autoconeixement. 

 Empoderar-se, aprofitar els recursos propis per afrontar nous reptes amb seguretat i confiança. 

 Reconèixer els estat emocionals en els altres i gestionar-los de forma efectiva. 

 Dissenyar programes d’intervenció emocional en l’àmbit educatiu, organitzacional o social. 

 

 
  

“Quan dic controlar les emocions, vulldir les emocions realment 

estressants i incapacitants. Sentir emocions és el que fa la 

nostra vida rica”    Daniel Goleman 

- Daniel Goleman 
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CONTINGUTS          

M1 Intel·ligència emocional. Bases teòriques i pràctiques 

 Les emocions. 
 Procés emocional bàsic. 
 Bases científiques de la Intel·ligència emocional 
 Emocions i salut. 
 Consciència d’un mateix. 
 Autoconeixement i autoestima 
 Acceptació i gestió emocional. 
 Tècniques i estratègies de regulació emocional (Cos-Ment-Comunicació-Acció): mindfulness, tapping, 

brainspotting, PNL etc. 
 

M2 Lideratge personal 

 Lideratge i motivació: 
o Estratègies de lideratge personal 
o Components de la motivació 
o Objectius SMART 
o Facilitadors emocionals 

 Habilitats socials: 
o Consciència social 
o Gestió de les relacions 
o Anàlisi transaccional 
o Habilitats de comunicació: 

 PNL i comunicació 
 Empatia 
 Assertivitat 

 Competències socio emocionals a les organitzacions i a la vida quotidiana. 

 

M3 Programes d’intel·ligència emocional 

 Casos d’èxit 
 Disseny d’un programa d’intervenció. 

 

DESENVOLUPAMENT I DURADA 

El programa formatiu consta de 100 hores, de les quals: 

- 72 hores presencials d’entrenament a l’aula. 
- 16 hores d’estudi i lectures. 
- 12 hores d’exercicis 
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DESTINATARIS 

Tota aquella persona que vulgui explorar el paper de les emocions en el seu dia a dia i vulgui créixer 
emocionalment. 

Aquesta formació també està dirigida a persones interessades en promoure accions i intervencions en 
l’àmbit de la intel·ligència emocional. 

 

 

 

INVERSIÓ 

985€ + 21% IVA 

Descomptes: 

5% exalumnes 

Consulta els descomptes per matriculació anticipada. 

 

Criteris de devolució en cas de cancel·lació per part del participant: 

- Cancel·lació abans d’iniciar el curs: 

o Cancel·lació fins a 15 dies de la data d’inici, es reintegrarà el 100% de les quantitats 

abonades. 

o Cancel·lació entre els 14 dies o menys abans de la data d’inici. Creantum retindrà el 15% del 

import del curs en concepte de matrícula. 

- Cancel·lació una vegada iniciat el curs: 

o Creantum retindrà el 15% del import del curs en concepte de matrícula més l’import total 

corresponent  a la part del curs ja transcorreguda.  

o En el cas que hagi transcorregut un 25% del temps del curs Creantum retindrà el 100% del 

import del curs. 

 

Criteris de devolució en cas de cancel·lació del curs per part de Creantum: 

o Es reemborsarà el 100% del import del participant. 

o En cas de canvi de dates de la formació per part de Creantum, s’aplicarà els mateixos criteris 

que el punt anterior en cas que el participant vulgui cancel·lar la matrícula. 

Coneixes més un camí per fet d’haver-hi viatjat que per 
totes les conjectures i descripcions al món. 

William Hazlitt. 
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EQUIP DOCENT 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
  

Eva Masó i Rovira - Terapeuta en biodesprogramació emocional i formadora. 

Practitioner i Màster Practitioner en PNL reconegut per l’AEPNL. Màster en hipnosi 

Eriksoniana reconegut per l’AEPNL. Formada en BioNeuroEmoció, teràpia 

transgeneralacional, terapia SAAMA, Sanació per Arquetips, etc. Llicenciada en 

Farmàcia.  

 

Ester Mas i Marquès, Psicòloga especialista en Teràpia Familiar, terapeuta Brainspotting 

acreditada per Brainspotting España. Postgrau en Lideratge Femení a la Universitat 

Pompeu Fabra. Col·laboradora docent a la UdG a les Facultats d'Educació-Psicologia i 

Dret-Criminologia. 

 

Teresa Sanz i Pinyol,  Instructora de Mindfulness i Coach en l’adquisició de l’hàbit 
de la pràctica meditativa. Psicòloga, coach i formadora. Màster en intervenció 
psicològica amb DBM. Formada en hipnosi Ericksoniana. 

 

Sílvia Mascarós Canes, psicòloga especialitzada en l’àmbit formatiu i de les 
organitzacions. Practitioner i Màster Practitioner en PNL per la NLP. Màster en educació i 
TIC. Llicenciada en Ciències del Treball. Especialitzada en l’àrea d’intel·ligència emocional 
i desenvolupament de persones. 
 

Natàlia Gallard Esteve, Psicòloga, terapeuta gestalt, facilitadora de grups i actriu. 

Formada en tècniques actives grupals, postgrau en teràpia familiar sistèmica, formació en 

gestalt a l’escola gestalt de Girona,  Postgrau de treball corporal integratiu avalat per la 

INEFC i en formació d’Eneagrama del programa SAT de Claudio Naranjo. 

Experta en transtorn alimentaris amb més de 10 anys d’experiència. 
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MÉS INFORMACIÓ 

Xerrades informatives 

Consulta l'agenda a: www.creantumgirona.com 

 

 

 

 

 
 

Informació i inscripcions a Creantum Girona 
girona@creantum.com 

Tel. 872 026 642 

mailto:girona@creantum.com

