FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL

QUI SOM?
La Fundació Ecologia Emocional, projecte amb vint‐i‐dos anys de vida,
és una entitat privada sense ànim de lucre fundada per Jaume Soler i
Mercè Conangla, que treballa per donar una resposta seriosa i creativa
al repte actual del creixement personal i l’educació emocional i en
valors.
La generositat és un valor clau d’aquest projecte.
Els nostres objectius són:
Proporcionar eines d’autoconeixement a aquelles persones
interessades a fer un camí de progrés i de creixement personal.
Impartir formació especialitzada dins d’una línia psicològica
d’enfocament humanista, en el marc de l’Ecologia Emocional.
Crear espais d’educació emocional i treball en valors.
Treballar per afavorir l’intercanvi d’experiències entre persones i
col∙lectius que treballen per una societat més humanitzada i, molt
especialment, aquells que es dediquen a l’atenció, l’assistència i la
formació de persones.
Oferir espais de creixement personal i recursos de gestió emocional
pels col∙lectius socials especialment vulnerables.

www.fundacioecologiaemocional.org

ESDEVENIR UN CENTRE DE
REFERÈNCIA EN
DOCUMENTACIÓ,
INVESTIGACIÓ I RECERCA
EN ECOLOGIA EMOCIONAL

FETS RELLEVANTS DE LA NOSTRA HISTÒRIA

2001

2002

2010

Publicació Primer llibre
‘Donar temps a la vida’
(J.Soler i M.Conangla)

Creació del model
d’Ecologia Emocional.
(J.Soler i M.Conangla)
Canvi nom a: Fundació
Àmbit

Inici Institut d’Ecologia
Emocional
1ª Promoció Master EE

1996
Creació de l'Associació
Àmbit per Jaume Soler i
Mercè Conangla

2013

2017

Denominació Actual:
Fundació Àmbit Ecologia
Emocional. Neix IEE MÈXIC

Neix l’Institut de Recerca
en EE i CP, dirigit per
Jaume Soler.

2019
Entrega Primer Segell
Qualitat Êtica i Emocional
OEE (Hospital Clínic)

L'ESTRUCTURA ACTUAL DE LA FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL

Institut de
Creixement
Personal
Té com a objectiu espais de treball individual i
de grup orientats a generar consciència i
actualitzar el coneixement d'un mateix per tal de
donar millors respostes als reptes que la vida
planteja.
PROGRAMA SOCIAL AMB MÉS DE 50
ACTIVITATS FORMATIVES

Institut
d'Ecologia
Emocional
Aquesta àrea té com a finalitat formar
professionals competents en gestió i educació
emocional i treball amb valors des del model
Ecologia Emocional i incidir positivament en la
transform‐Acció positiva dels ecosistemes
familiar, educació, social i salut i d’organitzaci

Institut de
Recerca EE i CP

Àrea dirigida per Jaume Soler, formada per
professionals que es dediquen a la recerca i a la
investigació d’allò que s’esdevé en relació a
emocions, valors i recursos que facilitin el nostre
creixement com a persones a la nostra societat.
CINC GRANS PROJECTES EN MARXA

PROGRAMES FORMATIUS
MÀSTER EN ECOLOGIA EMOCIONAL

450 AMICS/AMIGUES

www.fundacioecologiaemocional.org

INSTITUT ECOLOGIA EMOCIONAL

L’Ecologia Emocional és l’art de transformar i dirigir la nostra
energia emocional de tal forma que reverteixi en el nostre
creixement personal, en la millora de la qualitat de les
nostres relacions i una millor cura del nostre món.
El propòsit de l’Institut és desenvolupar programes concrets
que incideixen en la transform‐Acció positiva de les
persones en els diferents ecosistemes socials: família,
educació, social i salut i organitzacions.
(Soler & Conangla. 2002)
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El nostre abordatge parteix d'aquestes premisses:

Visió Ecosistèmica, holística de l'organització. Sumar cursos no dóna resultats que perdurin en el temps. Per això la
nostra proposta es basa en dissenys que permetin generar consciència i acció en les persones perquè millorin totes
les àrees de l'ecosistema organitzacional des de la responsabilitat personal i la consciència del impacte global.
Promoció de la responsabilitat personal de les persones que treballen en l'organització perquè quan les persones
milloren, tota l'organització millora.
Els nostres resultats es basen en el fet que no impartim coneixements, sinó que acompanyem processos (incloent
els processos emocionals que, en definitiva, són els que es troben a la base de les conductes que desitgem canviar o
potenciar). L'objectiu és que les persones s'adonin que els interessa millorar i canviar determinades conductes
perquè, a més de generar-los major benestar, també els fa créixer com a professionals, milloren les relacions i els
resultats de la pròpia organització.
Treballem amb els professionals per promoure la consciència i el desig de millorar com a persones. Això permet que
siguin capaços d’automotivar-se i aprendre a gestionar el seu caos emocional. És des d'aquí que podran proporcionar
un servei de qualitat i vinculant-se positivament amb els altres professionals. No es pot donar el que no es “té” o el
que no “s’és”.

Form-acció per a la transform-Acció :

““No es pot travessar un mar només mirant-ne l’aigua”
Rabindranath Tagore
www.fundacioecologiaemocional.org
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Ecologia Emocional aplicada a l'ecosistema SALUT (Alguns exemples)

“Ser capaç de prestar atenció a un mateix és requisit
previ per tenir la capacitat de prestar atenció als
altres; sentir-se a gust amb un mateix és la condició
necessària per a relacionar-se amb altres.”
Erich Fromm
Comunicació en l’atenció al client_25h
Intel·ligència emocional aplicada a les relacions interprofessionals_20h
Per una comunicació emocionalment intel.ligent_20h
Lideratge per l’excel.lència_8h
EE i relacions interpersonals_20h
Autoliderar-nos per liderar_80h
Intel·ligència emocional (continuïtat)_20h
És possible comunicar-nos bé. Per una comunicació emocionalment
intel.ligent_20h
Assertivitat, la pràctica de la comunicació positiva_12h
Paraules i vida_20h
Perfils: Varis (Assistencials/no assistencials)
nº aprox. professionals formats durant 10 anys: 517

Tenir cura d'un mateix per tenir cura dels altres_20h
Perfils: Personal Administratiu Salut mental
nº aprox. professionals formats: 20

Vitamines Emocionals_s_21h (14 TALLERS D'1,5H)
Perfils: Pacients de nefrologia
nº aprox. persones formades: 100

Organitzacions Ètiques i Emocionalment Ecològiques_20h
L'@rt de cuidar des del Cor: Eines d'EE aplicades al dia a dia
Perfils: Comité de Direcció i personal sanitari
nº aprox. professionals formats: 55

www.fundacioecologiaemocional.org
www.ecologiaemocional.org

És essencial obrir els sentits, la ment i el cor a cada moment, a cada persona, cada
possibilitat i cada interrogant que ens arribi, i donar a la vida la nostra millor resposta, la
més coherent, humanitzada i generosa.
Soler & Conangla
Cuidar-se per cuidar_20h
Perfils: Treballadores Socials
nº aprox. professionals formats: 25

ORGANITZACIONS ÈTIQUES I EMOCIONALMENT ECOLÒGIQUES
PROGRAMA: EMOTION@RT WORK
2015-2020

ORGANITZACIONS ÈTIQUES I EMOCIONALMENT ECOLÒGIQUES
PROGRAMA: EMOTION@RT WORK
2015-2020

Persones amb Cor, Organitzacions sensibles_32 hores. Personal RRHH
Organitzacions Ètiques i Emocionalment Ecològiques_15h.
Comitè Direcció, Caps de servei i caps funcionals
Lideratge ètic i Emocionalment Ecològic_24h. Comitè Direcció
Lideratge ètic i Emocionalment Ecològic 32h. Coordinadors de infermeria
Organitzacions Ètiques i Emocionalment Ecològiques
Directors Eco-Administratius (9h)
Directors Funcionals (9h)
Comitê d’empresa (9h)
POSTGRAU EMOTION@RT WORK: OEE. 2a edicions_125 hores
Perfils varis
SUMMER SCHOOL CLÍNIC

nº aprox. professionals formats: 855 persones

https://www.youtube.com/watch?v=iJuLcFLZJwI
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Algunes experiències viscudes:
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Bibliografia Ecologia Emocional

Llibres traduïts a diferents idiomes i distribuits a Catalunya (català), Brasil, Bulgaria, Espanya (castellà), França, Italia i Portugal.

Contacta amb nosaltres per tenir més informació:
Mail: secretaria@ecologiaemocional.org
Teléfon: 647 742 140
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