
 

 

 

CURS ONLINE 
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 

 
 

 

Data 5 de juny de 2020 

Lloc 

Retransmissió per 
l’aplicació Zoom 

 

Horari Divendres,  de 17:00 h. a 21:00 h.  
Durada 4 hores 

Núm. de place 60 

Destinataris 
Psicòlegs/gues col·legiats/des, estudiants de Psicologia, estudiants de Màster PGS i altres 
professionals. 

Objectius 

§ Conèixer què és la intel·ligència emocional 
§ Diferenciar el quocient intel·lectual del quocient emocional 
§ Aprendre tècniques per a gestionar emocions com la ràbia, la por, l'ansietat o 

l'estrès 
§ Aprendre hàbits per augmentar la intel·ligència emocional 

Metodologia 
Teoricopràctica. Teoria basada en conceptes de neurociència, psicologia i coaching. 
Pràctiques sobre l'aplicació de tècniques per a la gestió emocional  i per a augmentar el 
nivell d'intel·ligència emocional. 

Programa 

§ Diferència entre quocient intel·lectual i quocient emocional 
§ Què són les emocions? 
§ Què és la intel·ligència emocional? 
§ 5 lliçons clau de Daniel Goleman sobre intel·ligència emocional 
§ Intel·ligència intrapersonal 
§ Tècniques de gestió emocional 
§ Intel·ligència interpersonal 
§ Tècniques per a augmentar l'empatia 
§ Hàbits d'alta intel·ligència emocional 
§ Pla d'acció 

Ponent 

 

MARIA GILABERT 
Psicòloga (M-22377). Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques, màster en Gestió dels 
Recursos Humans i Programa CTP de Coaching. Fundadora de Bevalue i Psicología Feliz. 
Coach d’executius i d’esportistes. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB i altres COPS 40 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 30 € 

§ Estudiants de Psicologia precol·legiats 25 € 

§ Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

25 € 

§ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 70 € 

Devolució matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major. 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 3 de juny de 2020.   
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

Inscripcions 
1.-  Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web   

del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20200606ON.   
2.-  Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament per formació online. 
Lloc de realització Retransmissió per l’aplicació Zoom. 


