organitza

Preinscripció
www.cieolleida.com

Del 10 de desembre de 2012 al 15 de març de 2013
— Inscripció ordinària: 135 €
— Alumnat i exalumnat de postgraus i màsters en educació emocional de la UdL i de la UB: 95 €
— Persones desocupades: 95 €

De l’1 de gener al 15 de març de 2013
— Alumnat UdL: 79,06 €. Assistència reconeguda amb 2 crèdits acadèmics de matèria transversal

Del 15 al 30 de març de 2013
— Inscripció ordinària: 170 €
— Alumnat i exalumnat de postgraus i màsters en educació emocional de la UdL i de la UB: 100 €
— Persones desocupades: 100 €

Informació
fundacio@udl.cat
www.cieolleida.com

Comissió organitzadora
Presidenta: Gemma Filella Guiu (Universitat de Lleida)

Rafel Bisquerra Alzina (Universitat de Barcelona)
Joan Farrés Riera (Open Lleida)
Teresa Masip Monné (Open Lleida)
Xavier Oriol Granado (Universitat de Lleida)
Núria Pérez Escoda (Universitat de Barcelona)
Anna Soldevila Benet (Universitat de Lleida)

Comitè científic
Presidenta: Dra. Gemma Filella (Universitat de Lleida)
Maria Jesús Agulló Morera (Universitat de Lleida)
Mario Alonso Puig (Harvard University Medical School)
José Manuel Alonso (Universitat de Lleida)
Rafael Bisquerra Alzina (Universitat de Barcelona)
Antonio Castrillón Sales (Hospital Santa Maria, Lleida)
Otilia Clippa (Universitat de Suceava, Romania)
Natalio Extremera (Universitat de Màlaga)
Pablo Fernández Berrocal (Universitat de Màlaga)
Enrique García Fernández-Abascal (UNED)
Marta Fortes Vilaltella (Universitat de Lleida)
Antoni Giner Tarrida (Universitat de Barcelona)
Adina Ignat (Universitat de Suceava, Romania)
Pere Lavega Burgués (INEFC, Lleida)
Andrés Martín Martos (Fundación para la Educación Emocional)
Juan Mateo (Universitat d’Alcalà de Henares)
Xavier Oriol Granado (Universitat de Lleida)
Dario Páez (Universitat del País Basc)
Núria Pérez Escoda (Universitat de Barcelona)
Juan Carlos Pérez (UNED)
Imma Puig (ESADE)
Ramona Ribes Castells (Universitat de Lleida)
Àlex Rovira (ESADE, Barcelona)
Josefina Sala Roca (Universitat Autònoma de Barcelona)
Anna Soldevila Benet (Universitat de Lleida)
Antoni Vaquer Aloy (Universitat de Lleida)

Patrocina

Re-Construir amb
Intel·ligència Emocional

cieo

2a edició
Congrés d’Intel·ligència Emocional
en les Organitzacions
Lleida, 19 i 20 d’abril de 2013
Campus de Cappont. Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

2a edició. Congrés d’Intel·ligència Emocional en les Organitzacions

Re-Construir amb Intel·ligència Emocional
Lleida, 19 i 20 d’abril de 2013

cieo

Convocatòria de comunicacions i pòsters

Campus de Cappont. Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67 . 25001 Lleida

Re-Construir
amb
Intel·ligència
Emocional
Presentació
La segona edició del Congrés
d’Intel·ligència Emocional en les
Organitzacions pretén aprofundir
en les connexions emocionals que
s’estableixen dins les organitzacions i en la manera de gestionar
aquestes emocions per garantir un
òptim rendiment.
Els objectius del congrés són entendre l’aplicació pràctica que els
estudis neurocientífics tenen en la
feina diària de les organitzacions,
comprendre el concepte de compromís i descobrir els beneficis
d’una correcta gestió emocional
dins els equips de treball.

Programa

18.00 h Pausa cafè

Presentació de comunicacions

Presentació de pòsters

Divendres 19 d’abril

18.30 h Comunicacions,
experiències i bones pràctiques

Les comunicacions han de presentar experiències, investigacions o bones pràctiques que s’ajustin als eixos temàtics
de les jornades (com, per exemple, el lideratge, la motivació,
el treball en equip) de qualsevol àmbit: salut, esport, justícia,
món laboral, educació, món de les organitzacions no governamentals, i altres.

Per possibilitar l’intercanvi d’experiències, projectes, recerques o reflexions relacionats amb els eixos temàtics de les
jornades, també es poden presentar pòsters. No es tracta de
pòsters publicitaris o propagandístics sinó la presentació d’un
treball en un format més gràfic i visual.

9.30 h Presentació del Congrés a càrrec
de la Dra. Gemma Filella, presidenta de la
Comissió Organitzadora
“La gestió de les emocions com a
factor crític en les organitzacions”
Dr. Pablo Fernández Berrocal, catedràtic
de la Universitat de Màlaga i director
del grup d’investigació sobre emoció i
cognició (UMA).
11.00 h Pausa cafè
11.30 h Inauguració del Congrés
Dr. Roberto Fernández, rector de la UdL
Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida
Sr. Joan Reñé, president de la Diputació
de Lleida
12.00 h “El neurolideratge aplicat a les
organitzacions”
Sra. Silvia Damiano, experta en
intel·ligència emocional, compromís
i neurociència. Premi Learning and
Development Excellence Award (Austràlia
2006).
13.45 h Presentació de pòsters
14.00 h Dinar de treball (inclòs)
15.00 h “Variacions emocionals entorn
Edmond” de David Mamet, a càrrec de la
companyia NUROSFERA
15.30 h “El compromís a la feina”
Dra. Marisa Salanova, catedràtica de
la Universitat Jaume I de Castelló,
directora del grup d’investigació Work and
Organizational Network (UJI).
16.45 h “La gestió de les emocions a la
feina en equip”
Sra. Imma Puig, professora de l’escola de
negocis ESADE. Exerceix de psicòloga en
un club de futbol professional de primer
nivell i d’assessora en diverses empreses.

Dissabte 20 d’abril
9.30 h “Desenvolupar la
intel·ligència emocional a la feina:
formar-se per a la flexibilitat”
Dr. Paulo Lopes, doctor en psicologia
per la Universitat de Yale (EUA).
És professor a la Católica-Lisbon
School of Business & Economics de
Portugal.
11.00 h Pausa cafè
11.30 h Taula d’experiències
positives
“Treballar amb valors”
Sra. Lola Bou, vicepresidenta del
patronat de la Fundació del F.C.
Barcelona.
“Diners i consciència”
Sr. Joan Melé, director de Triodos
Bank, escriptor i conferenciant.
“La gestió de les emocions i el
valor afegit”
Sr. Xavier Esquerda, director general
de SUPSA Supermercats Pujol S.L.
“Emprendre internacionalment”
Sr. Òscar Hijosa, vicepresident
de la Jove Cambra Internacional.
Emprenedor i formador.
13.45 h Clausura del congrés

Per a la presentació de comunicacions cal respectar els
següents requisits: extensió màxima de cinc folis DIN A4,
marges de 2,5 cm, lletra Times New Roman de 12 punts,
interlineat senzill i referències bibliogràfiques ressenyades
d’acord amb la normativa APA.
S’han d’incloure els apartats següents:
• Títol
• Autoria i direcció electrònica de contacte
• Resum de 150 mots aproximadament
• Objectius
• Exposició del treball (experiència, investigació o bona pràctica)
• Resultats, conclusions i prospectiva
• Qüestions o consideracions per al debat
• Bibliografia
La comunicació s’ha de trametre per correu electrònic a:
info@cieolleida.com
Les comunicacions es poden presentar en llengua catalana o
en llengua castellana.
La data màxima de presentació de propostes de comunicació
és el dia 20 de febrer de 2013.
Els textos els revisarà el Comitè Científic del congrés. Es
valoraran especialment els aspectes següents: definició clara
dels objectius, coherència del contingut, presència d’elements
innovadors, resultats i conclusions ben definits, formulació
d’interrogants per al debat, aspectes formals.
Les comunicacions s’acceptaran i s’incorporaran a la
programació del congrés solament si l’autor o un dels autors
com a mínim han formalitzat la inscripció.

Els pòsters han de tenir un títol, que ha de constar amb el
nom dels autors a la part superior. Es recomana posar-hi una
adreça de correu electrònic.
Els pòsters s’han d’enviar per correu electrònic en format PDF
a l’adreça electrònica: fundacio@udl.cat, i es poden presentar
tant en llengua catalana com en llengua castellana.
La mida del pòster ha de ser 70x100 cm. En finalitzar el congrés, els autors/es hauran de recollir els pòsters.
La data màxima de presentació de propostes de pòsters és
el dia 20 de febrer de 2013.
Per tal que el pòster sigui acceptat i s’incorpori a la programació del congrés cal que, com a mínim, un dels autors hagi
formalitzat la inscripció.
Tant les comunicacions com els pòsters s’editaran en format
CD.

