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DADES DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

Denominació  

Disciplina positiva a l’aula amb intel·ligència emocional 

Modalitat formativa  

X Curs  Seminari  Grup de treball 

 Taller  Jornada  Conferència 

Modalitat d’impartició  

 Presencial  En línia X Mixta 

Llengua d’impartició  

x Català X Espanyol  Anglès 

Duració (hores)  Edicions  

 10     1  

 

Calendari de realització  

Edició Dates Horari Lloc 

1 

13/02/2017                          

20/02/2017                          

27/02/2017     

06/03/2017                            

15:45 - 17:15 

  Aulari del Vinalab. Carrer de Galícia, 12, 12500. 
Vinaròs, Castelló 

 
13/03/2017                       15:45 - 17:45 

20/03/2017                         15:45 - 17:45 

 

Destinataris: perfil professional /  Destinataris:  nombre  

 
30 - 40 

Professorat no universitari: educació infantil i primària, secundària de totes 
les matèries, formació professional i mòduls. Orientadors. 

 

Professorat responsable de l’acció formativa 

NOM 
ALMA GARCÍA SERRANO. Psicopedagoga especialista en desenvolupament, 
estimulació i teràpia infantil. Formadora i divulgadora 

 

Objectius formatius i continguts  

Construir una relació entre centre i alumnat sana i positiva, amb la creació d’un clima 
favorable per a la millora d'habilitades socials i emocionals. 

Entendre què hi ha darrere d'un mal comportament. 

Conèixer eines per poder gestionar de manera assertiva un conflicte, reduint violència i 
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assetjament i donant valor i protagonisme a l'alumne com a creador de la seua pròpia 
vida i identitat. Atorgar al mestre un paper que va més enllà de mer dador de 
coneixements, fent-lo gestor d'una nova manera de comunicació i codescobridor de les 
habilitades dels seus alumnes. 

Competències que es desenvoluparan  

 Totes, amb atenció especial a la social i ciutadana 

  

 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat  

Assistència al 85% de les sessions presencials. Quantitativa i qualitativa a través d’un 
qüestionari d’elaboració pròpia 
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