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1.PRESENTACIÓ

Aquest projecte neix com una ajuda al nostre sistema educatiu. Actualment, tots els nens/es catalans
estan escolaritzats i reben una educació i formació en coneixements intel·lectuals. Des de Veie voelm aprofundir
en les competències emocionals necessàries per fer front a les diferents situacions que es troben al llarg de la
vida.

El nostre repte és acompanyar a les persones en el seu procés de Ser, perquè puguin donar el millor de si
mateixos/es, gestionin les seves emocions i es puguin adaptar de manera efectiva en els diferents contextos i es
sentin feliços.Amb aquest aprenentatgeestaran més preparats per la vida, tant en les seves relacions personals,
familiars, socials ilaborals.

L’objectiu del nostre projecte és dotar als nens i nenes d’una major competència emocional i
promoure les seves fortaleses. És a dir, incrementar els seus recursos personals per una banda,per fer front de
manera efectiva als continus canvis i reptes que es trobaran al llarg del seu desenvolupament com a persona, i
per l’altre liderar la seva pròpia vida assolint els seus objectius i somnis.

Ser emocionalment intel·ligents els brinda majors possibilitats d’èxit personal, acadèmic i professional
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2.ELNOSTRE PROGRAMAD’EDUCACIÓ EMOCIONAL

El nostre programa, és un programa preventiu dirigit a les famílies.Aquest programa consta de diferents parts:
els objectius, el continguts, el mètode i l’avaluació.

2.1.OBJECTIUS DE LAEDUCACIÓ EMOCIONALALVEIE.

- Promoure el desenvolupament integral del nen/a.
- Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions i

d’unamateix/a.
- Identificar les emocions dels demés.
- Desenvolupar l’habilitatper regular les pròpies emocions.
- Prevenirels efectesnegatiusdeles emocionsdesagradables.
- Desenvolupar l’habilitatper generar emocions positives.
- Desenvolupar l’habilitatd’automotivar-se.
- Adoptar una actitud positiva davant la vida.
- Millorar les relacions interpersonals.
- Desenvolupar les habilitats devidaperel benestarpersonal i  

social.

- Desenvolupar la resistència la frustració.

Objectius

Continguts

MètodeAvaluació

Innovació

Drets de Veie Franquicia S.L.,2018



5

2.2.CONTINGUTS DELNOSTRE PROGRAMA

- Coneixement sobre les pròpies emocions i les dels demés.
- Comprensió i regulació de les emocions.
- Autoconeixement iAutoestima.
- Auto-motivació.
- Empatia.
- Resolució deconflictes.
- Habilitats per la vida: Actitud positiva,pro-

activitat.
- Habilitats socials.

2.3.BENEFICIS DEL PROGRAMAVEIE

- Millora la capacitat deconcentració.
- Millora el rendiment acadèmic.
- Incrementa la sensació decalma.
- Disminueix l'estrèsi l'ansietat.
- Promou la seva capacitat d'escolta.
- Ensenya a gestionar sentiments difícils i a controlar impulsos.
- Ensenya a gestionar les seves preocupacions.
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- Aprèn a relacionar-se des de l'empatia.
- Millora la capacitat de resoldre conflictes.
- Millora les seves habilitats decomunicació.
- Millora el seucomportament.
- Potencia la seva salut física.
- Prevé comportaments de risc.
- Desenvolupa la seva pro-activitat i responsabilitat .
- Incrementa la sevamotivació.

2.4.TEMES

El marc de la competència emocional es divideixen tres parts:

- Competències intra-personals ( la relació amb un mateix).
o Consciència emocional.
o Regulació emocional.
o Autonomia emocional

- Competències inter-personals ( la relació amb la resta).
o Habilitats socio-emocionals.

- Competències per la vida (la relació amb la vida).
o Habilitats de vida i benestar.
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Segons aquesta divisió, estructurem el programa pedagògic en 5 blocs de treball bàsics. Tot i que cada un d’ells
es presenta de manera separada, s’han de contemplar de forma holística, ja que les competències estan
relacionades entresi.

CONSCIÈNCIA
EMOCIONAL

REGULACIÓ  
EMOCIONAL

AUTONOMIA
EMOCIONAL

HABILITATS  
SOCIO-

EMOCIONALS

HABILITATS  
DEVIDA

Drets de Veie Franquicia S.L.,2018



8

Drets de Veie Franquicia S.L.,2018

3. EL NOSTREMÈTODE

El mètodeVEIEésun programad’educacióemocionalpropi,onespromouis’enforteixla intel·ligènciaemocional
delnencomacomplement indispensable del seu desenvolupamentcognitiu.Aquestprogramaes fonamentaen:

1.Enfoc del cicle vital: El nostre programa d’educació emocional proposa un procés educatiu continu i
permanent. S’aplica des de les primeres etapes de la vida donat que en aquestes edats es donen les bases de
l’aprenentatge i la relació, i es continua als llarg del desenvolupament. És un mètodeevolutiu i d’evolució.

2.Atenció i consciència: La base del treball consisteix en què els participants puguin observar-se des d’una
posició més elevada i més autèntica com és la pròpia consciència. Poder posar atenció en els seus pensaments,
les seves emocions i el seu cos, els brinda l’oportunitat de donar-se’n compta del que estan experimentant i
poder desenvolupar la llibertat interior.

3.Responsabilitat: El mètode promou que el participant es responsabilitzi del seu estar en el món. Que sigui
conscient dequè les emocions són seves i de la mateixamanera les decisions queanirà prenen al llarg de la seva
vida seran preses des de la llibertat i laresponsabilitat.
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4.Present: El mètode fomenta el aprendre a mantenir l’atenció en el present, en l’aquí i ara per poder estar en
contacte amb l’experiènciadel moment.

5.Metodologia imminentment pràctica i participativa. Aprenentatge Experiencial: Els participants aprenen
fent des del primer dia a partir de viure una experiència multisensorial i lúdica. L’acció es la base de
l’aprenentatge.

6.Entrenament i integració:L’aulaes converteixen un laboratori on s’ofereixals alumnes múltiples oportunitats
per practicar els diferents elements de la intel·ligència emocional. Es promou l’aprenentatge significatiu.
D’aquesta manera s’afavoreix que els aprenentatges puguin ser extrapolables a múltiples situacions, problemes
i contextosquotidians.

7. Cooperació: Es promou el treball en equip per potenciar les habilitats relacionals i de comunicació i es
plantegen activitats molt variades peratendre els diversos estils d’aprenentatge dels alumnes.
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8.Aprenentatgepermodelat:Els nostres professionals fan demodels amb la seva forma de facilitar les sessions
i resoldre les situacions que van sorgint. Es promou un aprenentatge per imitació.
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9.Personalització i seguiment: Les sessions contemplen els interessos, les necessitats personals i socials i les
vivències directes dels alumnes.

10.Inclusió de la Família: La col·laboració entre Veie i la família es fonamental perquè aquesta pugui
acompanyar el desenvolupament emocional del alumnes. Es fomenta una comunicació continuada entre els
nostres professionals i els pares a partir dediferents vies:

A) A través de l’aplicació Bynapp, en la qual informem cada setmana del que treballarem durant la sessió.

B) Sessions d’intel·ligènciaemocionals perpares i mares:el pares podenparticipardemanera totalmentgratuïta
del nostre programa de intel·ligència emocional per pares i mares especialment dissenyat perquè puguin
acompanyar als seu fills en aquesta experiència decreixement.
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4.R +D + I: INNOVEM PER CRÉIXER I MILLORAR

4.1.RECERCA

Mitjançant un conveni de col.laboració amb el Departament
de psicologia de la Universitat de Girona realitzem recerca
que enspermet:

-Validar l’eficàciadelMètodeVEIE perlaprevenciódefuturs

comportaments de risc i la promoció del benestar i la
felicitatdels participants.

- A partir de la contribució en congressos i jornades 
nacionals i internacionals, difondre entre la comunitat  
científica i educativa la feina realitzada al VEIE.

RECERCA

JORNADES FORMACIÓ
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- Crear nous elements per potenciar el
desenvolupament de les competències emocional.



4.2. FORMACIÓ IJORNADES
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Conjuntament amb la Fundació Universitat de Girona realitzem el Postgrau en Intel·ligència emocional de 975  
hores (37,5crèdits).

www.fundacioudg.org/diploma-de-postgrau-en-intelligencia-emocional semipresencial.html

Paral·lelament també es realitzen cursos de
formació de 15 i 30 hores de durada sobre
diferents aspectes de la intel·ligènciaemocional.

Cada any realitzem les Jornades VEIE obertes a
tota la comunitat educativa on es comparteixen
diferents experiències.
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5. L’UNIVERSVEIE®

5.1.ELS NOSTRES PROGRAMESANUALS

PROGRAMES
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VEIE  
NADONS

0 A 2ANYS

PROGRAMA  
VEIE

3 A 12ANYS

VEIE  
JOVES
13A18 
ANYS

XERRADES  
VEIE PARES I  

MARES
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5.1.1 PROGRAMA VEIE PER A INFANTS I JOVES DE 3A 12ANYS
Quèfem?

Posar en pràctica les competències emocionals. La nostra metodologia és experiencial.A través
d'activitats  creatives i lúdiques entrenem l'expressió de les emocions, a identificar-les, a integrar-
les, posar-lis nom i  consciència, com ens sentim, què necessitem...Alhora, aprenema teniruna
relació positiva amb un mateix,  amb els altres i amb la vida.

El preu de l’extraescolar són 27€ per nen/a al mes + 16€ de material per les sessions, un únic pagament a 
l’any.

Engloba:

ü Sessió d’entrenamentde la competència emocional d'1h a la setmana.

*Horaris: migdies (12:30h a 15h) i tardes (16:30 a 19h). Ens adaptem a l’horari extraescolar de 
l’escola.

ü Grups Reduïts. Agrupats pernivells i edats. (mín. 5  i màx. 10 nens/es per grup). 

ü Matrícula GRATUÏTA per la vostra escola.

ü Desplaçament a l'escola.

ü Tallermensual d’intel·ligència emocional perals pares i mares dels infants i joves inscrits.
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5.1.2.PROGRAMAVEIE JOVES DE 13A18ANYS

Enfoquem l’adolescència com una etapa plena de possibilitats, per aquest motiu en VEIE joves treballem
des d’un enfoc basat en el desenvolupament positiu. Entrenem la capacitat de triar bé les metes i
mobilitzar els coneixements, les emocions i les eines que necessitemper realitzar-les.

Alguns dels temes que treballem són: el límits, el cos, la identitat, l’autoestima, la sexualitat, les drogues,
les
creences i valors, els amics i els projectes.

Engloba:

ü Sessió d’entrenamentde la competència emocional d'1h a la setmana.

ü Tallermensual d'IE perals pares i mares dels joves inscrits.



5.2.PROGRAMADE XERRADES VEIE PER PARES I MARES
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Els pares no són només pares, són professionals, amics, fills i persones que tenen anhels, projectes i somnis
d'avançar i millorar les seves vides. Creiem que hem d'incorporar al nostre model pedagògic el concepte de
desenvolupament personal a través de la paternitat/maternitat. Uns pares millor preparats com a persones
estaran millor preparats per assumir el seu projecte familiar de manera exitosa.

Engloba:

ü Sessions mensuals.

Drets de Veie Franquicia S.L.,2018
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CONTACTE

Marta Vilardell Ribas
Directora Veie® Girona

M. 691420621

E. girona@veie.cat

W.www.veie.cat

mailto:girona@veie.cat
http://www.veie.cat/

