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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

Descripció 

En la docència universitària hi ha situacions en què els alumnes expressen emocions intenses, 

davant les quals sovint no sabem com respondre, què dir, què fer... A la primera sessió respondrem 

a la pregunta «què fer o què dir en aquestes situacions?»; a la segona sessió donarem pautes per 

dir, de la millor manera possible en el dia a dia de la docència, coses que intuïm que no són el que 

les persones voldrien sentir. 

Objectius 

 Conèixer i practicar com atendre adequadament una emoció. 

 Conèixer el concepte de comunicació assertiva. 

 Conèixer, practicar i integrar la recepta assertiva. 

 

Continguts  

Primera sessió: 
1. Concepte d’empatia. 
2. Detectar l’emoció de l’altre. L’espectre dels fenòmens afectius. 
3. Intervenir. Què dir? Què fer? Respondre des del rol professional. 
4. Identificar el límits del rol. 

Segona sessió: 
5. Concepte d’assertivitat. Origen. Els drets assertius. 
6. Tipus de conductes: assertiva versus passiva/agressiva. Estils comunicatius. Creences 

de cada conducta. Actituds, conductes i onseqüències. 

Empatia i assertivitat: l’art de saber atendre emocions i de posar límits 
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Tipus d’activitat Taller  

Impartit per Oriol Güell Custodio 

Durada 10 hores 

Places 20 

Dates 3 i 4 de febrer de 2020. 

Hora 15 a 20h 

Lloc Aula ICE (Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia). Campus Sescelades.  

Destinataris Personal docent i investigador de la URV 

Idioma Català 
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7. La recepta assertiva. 
8. Posada en pràctica. Factors a tenir en compte. 

 

Metodologia 

Magistral participativa. Magistral participativa. Es combinaran les explicacions, els exercicis i les 

dinàmiques de compartir amb els companys. 

 

Avaluació i certificació  

Les persones que assisteixin al 80% del curs i, a més, demostrin l’aprofitament i realitzin les 

activitats del curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament. 

 

 

 

 


