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Informació general 
 

Nom de l’assignatura 

Dades de l’assignatura 

Gestió de les emocions 
Codi 4067 
Crèdits ECTS 6 ECTS 
Curs i període 3er curs-3er trimestre 
Llengües de impartició Castellà, català, anglès 
 

 

Professor/a titular Meritxell Puyané Oliva 
Despatx 49 
Telèfon 931696501 
Correu electrònic mpuyane@tecnocampus.cat  

Horari d’atenció Després de les classes per temes puntuals. Cita  previa petició per 
mail i confirmació 
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Presentació de l’assignatura 

 

Gestió de les emocions és una assignatura optativa de tercer curs del grau d’infermeria.  

Les emocions i els sentiments són de gran importància per entendre la conducta humana. Les 
emocions són les que ens permeten adaptar-nos i donar resposta a l'entorn en el qual ens 
trobem, són les que ens alerten de possibles complexitats o dificultats. Actualment sabem que els 
sentiments poden afavorir o agilitar el raonament, millorar la comunicació o facilitar la interacció 
social. Malgrat això, encara ens trobem amb dificultats a l'hora de gestionar-les d'una forma 
satisfactòria. 

Al llarg de l’assignatura es treballarà perquè el futur/a infermer/a sigui capaç d'entendre les seves 
pròpies emocions, expressar-les i manejar-les de forma adequada en funció de les exigències de la 
situació, així com comprendre i reconèixer les emocions dels altres.  

 

Requisits previs 

 

És una assignatura que no precisa de requisits previs de superació de matèries prèvies per part de 
l'estudiant. 

 

Competències adquirides 

 

Les competències a desenvolupar per l'estudiant de Grau d'Infermeria dins d'aquesta assignatura 
es presenten a continuació diferenciant-se en competències generals i específiques. 

Dins de les competències generals, es desenvolupessin competències instrumentals, 
interpersonals i sistèmiques. 

Competències generals (Llibre Blanc del Títol de Grau d'Infermeria, ANECA; 2004): 

Competències instrumentals: 

G1. Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi 

G2. Capacitat per a l'organització i planificació 

G3. Capacitat de definir i relacionar el coneixement bàsic general 

 

 

 



   
 

 

 

Competències interpersonals 

G11. Habilitats crítiques i autocrítiques 

G12. Treball en equip  

G13. Destreses interpersonals 

Competències sistèmiques 

G19. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica 

G26. Habilitat per al treball autònom 

G29. Preocupació per la qualitat 

Competències específiques (ORDRE CIN/2134/2008): 

P9. Fomentar estils de vida saludables, l’ autocura, recolzant el manteniment 
de conductes preventives i terapèutiques. 

P11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i 
companys i fomentar l'educació per a la salut. 

E12. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb 
la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. 

 

Resultats de l’aprenentatge 
 

Respecte als resultats d'aprenentatge esperats, l'estudiant al final de la matèria haurà de: 

1. Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions

2. Identificar les emocions dels altres. 

  

3. Desenvolupar l'habilitat de controlar les pròpies emocions. 

4. Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives 

5. Desenvolupar l'habilitat per generar emocions positives 

6. Desenvolupar una major competència emocional 

7. Desenvolupar la capacitat per controlar l'estrès, l'ansietat i els estats depressius. 

8. Prendre consciència dels factors que indueixen al benestar subjectiu. 

9. Desenvolupar la resistència a la frustració. 
 

 



   
 

 

 

Activitats formatives i metodologia 

 

La següent taula inclou les activitats formatives i la metodologia que seran utilitzades, incloent els 

crèdits assignats a casa una de les activitats i les competències que en elles es treballen. A través 

d'aquestes activitats s'intenta promoure la participació de l'alumne/a en classe, el treball 

interactiu amb la resta dels seus companys/es, així com un aprenentatge autònoma fora d'ella. 

 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

Sessions Plenàries 1,8 Classes magistrals, dirigides al debat i 
aclariment de continguts, i a discussió 
sobre lectures. 

G1, G2, G3, P9, P11, 
P12, G29 

Seminaris 2,2 Treballs en grup. Activitats 
d'aprenentatge cooperatiu. Dinàmiques 
grupals. Role playing. Activitats vivencials. 

G11, G12, G13, G29, 
G19, P9, P11, E12 

Estudi i treball 
autònom 

1 Lectures d'articles i llibres recomanats. 
Preparació d’exercicis i seminaris. Estudi 
dels continguts treballats a l’assignatura. 
Elaboració del blog.  

G1, G2, G3, G11, G26,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

Sistema d’avaluació de l’adquisició de les competències 

 

L’avaluació de les competències es distribuirà de la següent manera:  

Activitat que s’avalua Percentatge 

de la nota 

Competències 

avaluades 

Elaboració d’un blog personal sobre les emocions 70% G1, G2, G3, G19, 
G29 

Qüestionari on-line  10% G1, G2, G3, G19, 
G26, G29 

Assistència i participació als seminaris o tallers. 20% G1, G11, G12, 
G13, G19, P9, P11, 
E12 

 

 

Sistema de recuperació 

 

Hi haurà un treball de recuperació que s’entregarà a principis del mes de juliol i es guardaran les 
notes de seminaris, treballs per fer mitja amb el treball de recuperació. En el cas de suspendre 
hauran de cursar l'assignatura al següent any però no es guardarà cap nota.  

La falta d'assistència no justificada a dos o més seminaris o tallers comportarà el suspens en 
l'assignatura. 

Recordeu que un NP (no presentat) no pot anar a recuperació, només tenen l'opció els que estan 
suspesos. 

 

 

 

 

 



   
 

 

Descripció dels continguts 

 

TEMA 1. LES EMOCIONS I ELS SENTIMENTS 

TEMARI DE L'ASSIGNATURA: 

TEMA 2. LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 

TEMA 3. LA CONSCIÈNCIA EMOCIONAL.  

TEMA 4. LA REGULACIÓ EMOCIONAL 

TEMA 5. AUTOGESTIÓ EMOCIONAL 

TEMA 6. COMPETÈNCIA SOCIAL 

TEMA 7. LES EMOCIONS DEL PACIENT 

TEMA 8. DIFICULTATS I BENEFICIS DE L’ART DE CUIDAR. L’AUTOCURA 

 

 
SEMINARIS, ACTIVITATS, TALLERS: 

Seminari 1. Autoconsciència emocional 
Seminari 2. Habilitats de comunicació. La comunicació assertiva 
Seminari 3. Actitud empàtica i assertivitat 
Seminari 4. Activant emocions positives.  
Seminari 5. Treball de les emocions des de la dimensió cognitiva 
Seminari 6. Resolució de conflictes 
Seminari 7. Taller de Meditació.  
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