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Acompanyament emocional i educatiu dins l’aula 

 Descripció de l’activitat 

En aquests moments tan difícils i complexos per a la societat, els nens i nenes 
són la generació més sensible i vulnerable a patir les conseqüències i dificultats 
en moments de pandèmia. 

Actualment, emergeix la necessitat a l'escola d'oferir presència, seguretat i tenir 
la capacitat per acollir i sostenir als alumnes, fent un acompanyament 
emocionalment amb qualitat i consciència. 

Fer un acompanyament emocional significa que l'adult ha de respectar i acollir 
a l'infant i adolescent des d'on està, amb el que li està passant i està sentint, 
respectant el seu ritme i el seu procés. Identificar, expressar, gestionar i buscar 
eines i recursos per transitar aquella emoció i resoldre el què li està passant. 

Aquesta formació és un apropament al món emocional del nen/a, en les 
diferents etapes evolutives. Presentarem què són les emocions, quines són les 
quatre emocions bàsiques, la diferència entre emoció, sentiment i sensació. 
També veurem quina és la de cada emoció i per a què serveixen i el cicle de 
necessitats vital. La importància de fer un acompanyament emocional conscient 
i respectuós, i tècniques i recursos per a treballar i gestionar les emocions dins 
l'aula. 

   Objectius de l’activitat  

 Construir una mirada vivencial, reflexiva i teòrica sobre l'acompanyament 
amb les emocions en la infància dins l'àmbit professional. 

 Prendre consciència de les pròpies emocions i com fer un 
acompanyament emocional més proper i respectuós.  

 Profunditzar en el món emocional de la infància per a crear un 
acompanyament respectuós i integral en les diferents àrees de 
desenvolupament. 

 Adquirir eines i estratègies per a un fer un adequat acompanyament 
emocional dels nens i nenes. 

 Ser conscients de com gestionem les pròpies emocions i adquirir eines i 
estratègies per a millorar personalment i socialment. 

 Continguts de l’activitat 

Mòdul 1: Les emocions com a canal d’expressió. 
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 Què són les emocions 
 Quines emocions existeixen i per a què serveixen  
 Cos-emoció-pensament 

Mòdul 2: Les 4 emocions bàsiques 

 La tristesa, la por, la ràbia i l’alegria 
 Com acompanyar als nens en aquestes emocions 

Mòdul 3: Gestió i expressió de les emocions 

 Canals d’expressions del nens i adolescents  
 Cicle de necessitats  
 Què sento, què vull dir i què necessito 
 Recursos per acompanyar en la gestió de les emocions 

 
Mòdul 4: La vinculació a l’aula  
 

 Com es construeix el caràcter? 
 El/La Mestre/a com a tutor de Resiliència.  
 El triangle d’aprenentatge: Com afecten les relacions en l’aprenentatge. 

(alumne-contingut-mestre) 
 

 Metodologia 

Formació en línia.  

Hores de durada  

20 hores: 19 hores de formació i seguiment asincrònics i 1 hora de treball 
personal 

Dates  

De l’1 al 22 de juliol de 2022 

Lloc 

Curs on line 
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Horari  

A la conveniència de l’alumne. No hi han sessions sincròniques 

 Destinataris  

Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària 

 Nombre de places 

Màxim 25 

Nom i cognom i titulació acadèmica de la persona formadora 

Laura Duran Jimenez. Mestre d’Educació Infantil, primària i especial. Terapeuta 
Gestalt especialista en nens i adolescents. Intervenció sistèmica en infància i 
família.  

Cost de la matrícula 

60 euros 

50€ si la inscripció es fa abans del 23 de juny 

Avaluació de l’aprofitament  

 Participar activament en les dinàmiques i debats que es proposen en el 
curs. 

 Recull de recursos per a poder fer un adequat acompanyament 
emocional dins aula (en diversos nivells)  

 Treball de reflexió i introspecció sobre què ha significat per a mi aquesta 
formació.   

Avaluació de la satisfacció  

 Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics 
i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins 
l’aula  
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 Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa 
al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les 
expectatives del curs. 

Requisits de certificació 

 Participació activa als fòrums 
 Elaboració del 100% de les activitats proposades 
 Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la 

seva òptima aplicació. 

 

 Publicitat 

Mitjançant la web de la FUMH, les xarxes socials i el Departament d’Educació. 

 

 


