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El context emocional en la pràctica docent 
 
Codi  0301173101 
 
Justificació 
En el context de la formació sanitària especialitzada els seus actors requereixen d’unes competències específiques àmplies per assumir les 
tasques relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris i aconseguir els millors resultats dels professionals que es troben en fase 
d’aprenentatge de la professió. 
 
Aquesta activitat presenta eines, habilitats i coneixements per adquirir seguretat en la gestió de les emocions que sorgeixen, en un moment de 
gran complexitat per als professionals sanitaris (amb canvis de paradigma, tecnològics, de gestió...) en la relació amb els aprenents, especial-
ment quan aquestes poden convertir-se en obstacles per a una correcta acció tutorial i/o docent.   
 
Activitat nivell 2 - Es consideren recomenables per a l’exercici de les funcions i la reacreditació com a tutor 
 
Objectius  
• Reflexionar sobre el  context on es desenvolupa la relació tutor-docents-resident. 
• Conèixer les emocions: percepció, identificació, gestió.   
• Identificar l’estat emocional (d’un mateix i de l’altre) que es produeix en les diverses interaccions i com gestionar-les positivament.  
 
Persones destinatàries  
Professionals sanitaris que desenvolupin tasques de cap d’estudi, tutoria de residents i col·laboradors docents o que les hagin d’exercir a curt 
termini.  
 
Continguts  
• Importància del context, aspectes professionals, culturals, identitaris.  
• Emocions: definició i tipologies.  
• Intel·ligència emocional.  
• Eines i habilitats reguladores de les emocions. 
 
Metodologia 
Aquesta activitat en modalitat presencial combina la introducció d’elements teòrics de la docent i la intervenció activa dels participants mitjan-
çant la realització d’exercicis, discussió en grup i reflexió individual i grupal. 
  
Es proporciona als participants material i bibliografia per al seguiment de l’activitat i assolir els objectius plantejats.  
 
Professorat 
Jose Àngel Rodríguez Mayo. Diplomat en Criminologia per la UB, Màster en Conducció i Direcció d’Equips per la UB 
Consultor i formador en l’àmbit de la comunicació. 
 
Dates i horari  
18 d’octubre de 2017, de 9.30 a 14.30 h 
 
Lloc de realització  
Edifici Salvany. Roc Boronat, 81-95, 1a planta. 08005 Barcelona. 
 
Places   
20 
 
Hores lectives  
5 
 
Matrícula  
40,50 € 
Si esteu interessats en aquesta activitat contacteu amb el vostre cap d’estudis.  
 
Recepció de sol·licituds fins el 3 d’octubre de 2017 
 
Certificació 
A les persones que assisteixin a la sessió presencial i compleixin amb els requisits de matriculació se’ls emetrà un certificat d’assistència.   
 
Informació  
Emi Martínez Cabello 
afse.salut@gencat.cat  
 
Responsable  
Teresa Sánchez Cancio 
 
Organització  
Departament de Salut. 
 
  

S’ha sol·licitat l’acreditació d’aquesta activitat al Consell Català de la Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries. Consulteu la web per conèixer els crèdits obtinguts 


