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“L’educació és la utopia necessària i l’únic recurs sensat per escapar de la desesperació i el cinisme”.  
(Jacques Delors)

La convivència amb persones amb diferents visions del món, valors i objectius, així com l’aparició d’escenaris 
que no podem ni imaginar requeriran persones capaces de sincronitzar pensament i emoció per a poder realitzar 
accions més intel·ligents. És essencial educar a la nova generació per al bon exercici de la raó i capacitar-la 
perquè pugui gestionar emocionalment les seves emocions, proporcionant-li uns valors personals sòlids que 
la capacitin per al diàleg, la tolerància, la solidaritat i la recerca de solucions creatives als reptes que se li 
presentin. Una educació integral que ensenyi a viure en tot tipus de paisatges i climes emocionals i no es quedi 
tan sols amb la part fàcil, còmoda o agradable de la vida. 
L’educació és la millor inversió per promoure el canvi cap a una societat més Ètica, Sostenible, Íntegra, 
Emocionalment Ecològica i Equilibrada. 

Proposem una EDUCACIÓ que promogui:
CONSCIÈNCIA ECOSISTÈMICA: “El que sentim per dins, ho acabem plasmant a fora”.
PSICOECOAFECTIVITAT: comprensió del fet que el món afectiu està en constant equilibri dinàmic.
TRANSFORMACIÓ: una nova forma d’entendre les relacions amb un mateix, amb els altres i amb el món. 
ESPAIS PROTEGITS: experiències emocionals que propicien que cada persona pugui desenvolupar els 
seus talents personals.    
VALORS: flexibilitat, sostenibilitat, gestió emocionalment intel·ligent, ecològica i ètica, responsabilitat, 
respecte, honestedat, senzillesa, excel·lència, creativitat, consciència ecosistèmica, coherència, servei a la 
societat i amor a la vida.

En definitiva, una educació QUE FOMENTI L’ART DE VIURE des de la voluntat de crear i l’acció, que cuidi la vida 
i creï espais d’autoconeixement i coneixement del món.

La nostra singularitat:
 •Un model propi: “CAPA” que promou el desenvolupament de persones Creatives, Amoroses, Pacífiques i 

Autònomes. 
 •Sinèrgies entre Ètica i Ecologia Emocional.
 •Metodologia FORM-ACCIÓ lúdica i creativa que invita al pensament crític i reflexiu, a la flexibilitat mental 

i a la superació de reptes.
 •Recursos, idees força, metàfores, relats i dinàmiques de grup. Gestió de les emocions vinculada a l’acció 

en tres nivells sincrònics: jo, els altres i el món.
 •Segell de Qualitat Ètica i Emocional “OEE” atorgat per l’Institut d’Ecologia Emocional i la Càtedra Ethos de 

la Universitat Ramon Llull. 

Dirigit:
A totes les persones que integren les comunitats educatives: equips directius, professorat, equips 
psicopedagògics, personal d’administració i serveis, famílies i alumnat que vulguin integrar la millora ètica i la 
gestió emocional ecològica dins del context educatiu. 

Objectius del Programa:
 • Respondre a les necessitats de cada comunitat educativa creant un programa personalitzat.
 • Millorar l’ètica i la capacitat de gestionar ecològicament les emocions de totes les persones que 

componen la COMUNITAT EDUCATIVA.
 • Construir un ecosistema que promogui el creixement i el desenvolupament de les persones fomentant 

la comunicació, la creativitat, la proactivitat i la responsabilitat 100%.
 • Millorar el coneixement d’un mateix com a base per al canvi individual i de l’ecosistema educatiu. 
 • Proporcionar suport, estratègies i recursos formatius d’alt nivell en el desenvolupament de valors i 

gestió emocional. 
 • Millorar el clima laboral a partir de la millora de la gestió emocional de les persones que componen 

l’ecosistema. 
 • Crear conjuntament espais de confiança que permetin millors respostes davant les situacions 

d’incertesa. 
 • Desenvolupar el sentit de ser part d’un tot en l’àmbit educatiu. 
 • Aconseguir conductes que ajudin a créixer i avançar en l’assoliment dels objectius compartits. 
 • Promoure el compromís ètic i emocional de totes les persones que integren el programa. 

Entitats

Institut d’Ecologia Emocional (IEE) de Fundació ÀMBIT
La Fundació ÀMBIT (1996) és una entitat referent, amb 17 anys d’experiència en Creixement Personal, treball 
en Valors i Gestió Emocional. L’any 2003 Jaume Soler i Mercè Conangla creen i lideren el model d’Ecologia 
Emocional que actualment estem desplegant en diferents Màsters i projectes aplicats a la millora individual 
i ecosistèmica. El seu model CAPA (Persones Creatives- Autònomes - Pacífiques - Amoroses) aplicat a 
la comunitat educativa és la base d’aquest programa. A més a més, a la Fundació ÀMBIT desenvolupem 
altres projectes socials: Universit@rtdelviure, Form@’t i Cuid@’t, múltiples activitats i Grups de Creixement 
Personal. 
Més informació: www.ecologiaemocional.org / www.fundacioambit.org

Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull
La Càtedra Ethos, liderada pel Dr. Francesc Torralba, és la càtedra d’ètica aplicada de la Universitat 
Ramon Llull de Barcelona. La nostra és una Universitat federada que integra centres com ESADE, IQS, 
La Salle, Blanquerna, ESDI i la Facultat de Filosofia de Catalunya, tots ells centres de referència en la 
seva especialitat. Des de la Càtedra oferim suport a tots els grups de recerca en matèria d’ètica aplicada 
de la nostra Universitat i, també, realitzem tasques de consultoria a empreses com Gas Natural Fenosa, 
AGBAR, Repsol YPF, Telefónica, Fundació Damm, Fundació Abat Escarré, Fundació Futbol Club Barcelona 
i a organismes públics com l’Ajuntament de Barcelona o el Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya.
Més informació: www.url.edu/ethos

Direcció
 
Dr. Francesc Torralba (Càtedra Ethos) 
Sra. Mercè Conangla (Institut d’Ecologia Emocional de Fundació ÀMBIT)

Equip de formadors

Institut d’Ecologia Emocional:
Ester Alsina - Ingrid Colom - Roser Farràs - Paula Gelpi - Núria Grases i altres

Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull:
Dr. Miquel Seguró - Sr. Cristian Palazzi

DADes GeneRAls
Títol:
Programa CAPA: Comunitats Educatives Ètiques i Emocionalment Ecològiques.
 Opció A: Formació personalitzada per nivells i mòduls.
 Opció B: Tot el programa de Form-Acció vinculat al segell OEE. (Avalat per la Càtedra Ethos de la
 Universitat Ramon Llull i l’Institut d’Ecologia Emocional de Fundació ÀMBIT)

Durada total: 250 hores 
 5 Mòduls de 40 hores
 1 Mòdul famílies: 25 hores
 1 Mòdul alumnat: 25 hores

Període: a determinar per cada centre.

Lloc d’impartició: 
 En el propi centre docent.
 Via e-learning.
 Fundació ÀMBIT: Recinte de Fabra i Coats, 
 C/ Sant Adrià, 20 (Districte de Sant Andreu), 08030 Barcelona

Inversió: Pressupostos individualitzats.
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 MÒDUL 2  ENERGIES I VITAMINES EMOCIONALS  
 (Persona Creativa)

NIVELL 1 Les persones, essència de la comunitat educa-
tiva

  • Atenció a la diversitat funcional. Una gran possibi-
litat.

  • Ajuda mútua o solidaritat entre els agents educa-
tius.

  • Interdisciplinarietat com a valor. 
  • Tecnologia al servei del desenvolupament integral 

de l’educand. 

NIVELL 2 La voluntat de sentit
  • Autorealització en la vida educativa. La tensió en-

tre vocació i professió.
  • Conciliació entre la vida professional, afectiva i so-

cial.
  • Raons de l’entusiasme educatiu.
  • Valor de la trobada entre educador i educand.

NIVELL 3 El capital emocional. La sostenibilitat emo-
cional

  • Gestió dels intangibles. Emocions, codis a traduir.
  • Circuit de l’energia emocional: Fonts – Canalització 

– Objectius.
  • Connexió a fonts d’energia emocional equilibrants: 

alegria, il·lusió, amistat, amor, compassió, ten-
dresa. Prevenció de fuites d’energia. Elecció dels 
objectius.

  • Gestió de reforços i gratitud. Vitamines emocionals 
per créixer millor.

NIVELL 4 La casa de la Paraula. El model CAPA
  • Educere. Les paraules i la vida.
  • El poder de les paraules: sentències catastròfi-

ques. El que no es diu i el seu impacte.
  • Prevenir i neutralitzar la contaminació emocional: 

de les paraules dard a les paraules pont.
  • Persones CAPA: detecció del perfil.

 MÒDUL 4 EL CLIMA EMOCIONAL 
 (Persona Pacífica)

NIVELL 1 Compromís amb la felicitat 
  • Deconstruir idees distorsionades de felicitat.
  • La persona, una realitat complexa. Discursos so-

bre la felicitat.
  • Elements i estructures de la vivència personal i 

comunitària. El valor de la donació.
  • La construcció de la vida. Ser feliços a la comu-

nitat escolar. Itineraris possibles. La felicitat de 
l’educand, principal missió de l’educador.

NIVELL 2 Les virtuts humanes de l’agent educatiu
  • La prudència: aprenent a deliberar amb els al-

tres.
  • La temprança: l’autodomini emocional.
  • La justícia: la pràctica de l’equitat a l’aula.
  • La fortalesa enfront de les contrarietats i nove-

tats.
  • La paciència: adaptar-se al ritme de l’educand.

NIVELL 3 Prevenció de les dinàmiques desadaptatives. 
Gestió ecològica de les emocions caòtiques i con-
taminants

  • Conductes desequilibrants: sobreprotecció i desí-
dia; por a l’alumnat, alumnat amb por; accions re-
adaptatives. 

  • Rols desajustats i relacions de poder: aferraments, 
joc d’aliances i coalicions. El bulling. Prevenció. 

  • Repressió, autocontrol, descontrol emocional: tor-
tuga, estruç, eriçó, camaleó. Estratègies de protec-
ció i defensa. Gestió de les emocions caòtiques i de 
les pèrdues.

  • Contagis i contaminacions emocionals.

NIVELL 4 Vacunar la frustració i estimular la resiliència. 
Prevenció i gestió dels conflictes

  • Higiene emocional diària. Conductes equili-
brants.

  • Autoliderar-se per a liderar. El poder de la co-
herència.

  • Vacunar per la frustració i estimular factors de 
resiliència.

  • Converses Face to Face: Millora – Avaluació – 
Censura – Motivació. 

 MÒDUL 5 VINCLES 
  (Persona amorosa)

NIVELL 1 La bona comunitat educativa
  • La bona relació entre comunitats educatives.
  • La cooperació creativa i el treball en xarxa (networ-

king).
  • La relació entre la comunitat educativa i la seva imat-

ge social.
  • La relació entre la comunitat educativa i els seus 

grups d’interès. 

NIVELL 2 Una eina útil: Guia de Bones Pràctiques
  • Guia de Bones Pràctiques. Per a què serveix. Qui 

l’elabora.
  • Vincle entre educador i educand. Relació entre educa-

dors. Relació entre escola i família.
  • Vincle entre òrgans directius i educadors.
  • Ètica aplicada a la gestió educativa. Metodologia de la 

presa de decisions en equips directius. 

NIVELL 3 Escoles com OEE (Organitzacions Ètiques y Emocio-
nalment Ecològiques).Vinculant dimensions a l’aula.

  • Organitzacions OEE: La llei de la Interdependència. 
Consciència ecosistèmica. Indicadors de qualitat emo-
cional. Contractes emocionals. Educar l’afectivitat.

  • Escoltar la saviesa del cos. Aprofundir en les pràcti-
ques de cos-ment.

  • Comunicació no verbal aplicada: el valor de la mirada, 
el contacte, el somriure.

  • La substància de l’afecte, experiències globals senti-
pensants.

NIVELL 4 Deu valors, actituds i conductes emocionalment 
ecològiques. Els set principis de la gestió emocional 
ecològica de les relacions.

  • Deu propostes de millora emocionalment ecològiques: 
   1. Integritat i coherència. 2. Responsabilitat, cons-

ciència d’un mateix i autocontrol. 3. Expressió sincera 
de sensacions, emocions i pensaments. 4. Respecte 
dels espais d’intimitat. 5. Respecte dels tempos. La 
pràctica de la paciència. 6. Fomentar la motivació in-
terna, perseverança i voluntat. 7. Qualitat del temps 
compartit. 8. Honestedat, acceptació d’errors com 
a part necessària i inevitable del procés de creixe-
ment. 9. Cultura de l’agraïment. 10. Despreniment, 
l’aprenentatge de «deixar anar i deixar marxar». 

  • Els 7 principis: 
   Principi d’autonomia personal, Principi de preven-

ció de dependències, Principi de l’efecte bumerang, 
Principi del reconeixement de la individualitat i la 
diferència, Principi de la moralitat natural, Principi de 
coherència o de l’autoaplicació prèvia, Principi de la 
neteja relacional.

  MÒDUL 1 ECOSISTEMA ORGANITZACIONAL 
 

NIVELL 1 La comunitat educativa com a àmbit d’acollida i 
formació

  • Visió, missió i valors de la comunitat educativa.
  • Bellesa i sentit de l’acció educativa.
  • Formar persones integralment i transformar el 

món.
  • Relacions i principis ètics en el marc de la comuni-

tat educativa.

NIVELL 2  El compromís amb l’excel·lència. La persona, el 
centre de gravetat

  • Excel·lència educativa: talent x esforç x humilitat.
  • Drets i responsabilitats dels agents educatius.
  • Drets i responsabilitats dels educands.
  • La relació entre la família i la comunitat escolar.

NIVELL 3 L’Ecologia Emocional com l’Art de Viure. 
 Idees força. Codi ètic

  • Eixos bàsics de l’Ecologia Emocional.
  • Àrees d’acció de l’Ecologia Emocional: energia, ter-

ritoris, clima i vincles.
  • Accions i estratègies dirigides al ben-estar, al ben 

ésser i al bon fer. 
  • Diccionari afectiu. L’escàner i l’auditoria emocional.

NIVELL 4  Dinàmiques i Facilitació de Grups
  • La facilitació de grups i el rol del facilitador.
  • Actituds i competències per a la facilitació de 

l’Ecologia Emocional.
  • Contes i metàfores d’Ecologia Emocional per a la 

capacitació de persones i equips.
  • Disseny de dinàmiques de grup per al creixement 

personal.

 MÒDUL 3  TERRITORIS 
 (Persona autònoma)

NIVELL 1  Els pilars ètics de la comunitat educativa
  • Crear un mapa de responsabilitats.
  • Autonomia, horitzó de l’educació. Formes i tipus 

d’autonomia.
  • Beneficència i no maleficència. Equitat en el tracte. 

Atenció a la diferència.
  • Valor i gestió de la confidencialitat de la comunitat 

educativa.

NIVELL 2  La qualitat humana, fonament de la comunitat 
educativa

  • Generació de confiança en una comunitat educati-
va.

  • Competència ètica i competència científico-tècnica.
  • Elements claus per a la qualitat dins de la comuni-

tat educativa.
  • Gestió del temps i dels espais. El valor de l’entorn. 

Valor del silenci, de la música i de l’art. 

NIVELL 3 Exploradors emocionals. Gestió de les emocions 
vinculades a la territorialitat.

  • Gestió dels territoris interiors. L’iceberg. Autoco-
neixement, autorespecte, autoconcepte i autoes-
tima.

  • Gestió de la incertesa. Paisatges emocionals i car-
tografia emocional. Laberints a explorar. Mapes, 
dracs i peix Koi: metàfores d’Ecologia Emocional 
aplicades a la gestió de territoris emocionalment 
ecològics.

  • Gestió dels hàbitats emocionals compartits: la por 
i la confiança; la ira i la pau; la tristesa i l’alegria; 
l’ànsia i la tendresa.

  • Ecologia Emocional aplicada als nous territoris vir-
tuals. 

NIVELL 4 Restablir el regne de la possibilitat. Espais prote-
gits

  • Límits i permisos necessaris per créixer. 
  • Defenses, barreres i fronteres.
  • Millors rutes per créixer:
    La imaginació, la creativitat i la 
    capacitat de somiar: laboratori de somnis.
    La curiositat i la sorpresa.
    La valentia de ser un mateix amb els altres.
    El misteri.
   • Intimitat i territori interior. 

aLUMnaT: 
PRogRaMa “EXPLoRaDoRS EMoCIonaLS”
L’alumnat està al centre de tots els plantejaments. Les Comunitats Edu-
catives Ètiques i Emocionalment Ecològiques assumeixen el compromís 
d’aplicar un programa d’alfabetització emocional.

Hi ha dues línies per escollir:
• Treballar amb la trilogia: EXPLORADORS EMOCIONALS - COM ESTÀ EL 

CLIMA-RELACIONS I VINCLES PER CRÉIXER (Sessions que es poden rea-
litzar en forma de mini tallers de 1’5-2h a l’aula).

• Co-crear unes JORNADES D’ECOLOGIA EMOCIONAL on l’alumnat, les famí-
lies i el professorat puguin interaccionar i treballar conjuntament. 

TEMES A ESCOLLIR PER A LES JORNADES: 

Dimensió Creativa / Energies Emocionals
• Taller d’estels CAPA.
• El dia del somriure i la gratitud.
• Fem Melmelada Emocional. Vitamines per créixer junts.
• Art emocionalment sostenible per vincular-nos amb els nostres fills i 

filles.

Dimensió Autònoma / Territoris
• Explorant paisatges emocionals.
• Els nostres dos planetes: Espais protegits.
• Crear i tenir cura d’un espai protegit.
• Mapes i dracs.

Dimensió Pacífica / Clima
• Les 4R’s: Taller de reciclatge emocional.
• La Casa de les Emocions.
• Climes i convivència.
• Encomanant rialles.

Dimensió Amorosa / Vincles
• La nostra paret plena de noms.
• Danses per relacionar-nos de manera emocionalment ecològica.
• Els contes emocionalment ecològics com a eina per vincular-nos positi-

vament.
• Cultivant tendresa i carícies.

FaMÍLIES: 
PRogRaMa “VInCULa’T”
Aquesta proposta busca el compromís de les famílies per crear sinèrgies 
amb el model OEE que es desenvoluparà en la comunitat educativa. Pro-
posem diverses Càpsules d’Ecologia Emocional en forma de mini tallers. 
L’objectiu és proporcionar recursos per tal d’acompanyar millor els seus 
fills i filles en el procés de creixement com a persones.
Es pot triar entre aquestes 12 Càpsules d’Ecologia Emocional de 2 hores 
cadascuna:

  1 Pares i mares CAPA, fills i filles CAPA.
  2 El repte d’educar per viure amb equilibri en un món incert.
  3 Límits per créixer.
  4 Neutralitzar la contaminació emocional per la paraula. De les parau-

les dard a les paraules pont.
  5 L’Ecologia Emocional a casa. Recursos per treballar i créixer junts. 
  6 Com gestionar adaptativament les nostres emocions caòtiques.
  7 Els 7 principis de la gestió emocionalment ecològica de les relacions 

pares-fills.
  8 Un camí cap a l’autonomia personal: Deixar-los ser, deixar-los anar, 

desprendre’ns-en.
  9 Vacunar la frustració, estimular la resiliència.
10 Què fem, què diem i què sentim: som coherents? 
11 Quina educació volem per als nostres fills? 
12 Teixir relacions, ser part activa de l’ecosistema educatiu dels nostres 

fills. 
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PROGRAMA “CAPA”
COMuniTATs eDuCATiVes ÈTiques i eMOCiOnAlMenT eCOlòGiques

“La saviesa és coneixement en el si d’una escala de valors. Per recuperar la saviesa hem de recuperar 
i aplicar els valors. Valors per ser feliços i felicitat per ser bons” .

Soler&Conangla
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