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l’elefant

el genet l’entorn



emocional

RACIONAL context



emocional



emocional



gestió emocional dels processos de canvi



només la necessitat o el desig provoquen el canvi
la informació no provoca el canvi

1.



analitzar > pensar > canviar



analitzar > pensar > canviar



19

veure > sentir > canviar

analitzar > pensar > canviar
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el canvi necessita energia
l’energia sorgeix de les emocions
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estem creant necessitat o desig?
què fem per “moure l’elefant”?



les persones no tenen por de canviar
tenen por de perdre o de fracassar

2.



perdre el que tenim fa por



cal desprendre’s d’algunes coses 
per fer lloc a coses noves



Put Down The Duckie!

https://www.youtube.com/watch?v=UiQsaEdJ1aI
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estem gestionant el dol pel que cal deixar?
estem acompanyant l’acceptació del canvi?



les tres grans fonts de la motivació:
autonomia, domini i propòsit

3.



motivació 1: l'autonomia, el desig de dirigir-se un 
mateix, la necessitat de decidir la pròpia contribució



motivació 2: la capacitació, l’experiència de créixer
personalment, d’assolir nous aprenentatges



motivació 3: el propòsit, trobar sentit al que fem, 
acordar les accions, els valors i els resultats



considerem les tres grans motivacions?
l’autonomia, el domini i el propòsit dels nostres docents?



sentir-se orgullós dels assoliments

4.



cultivar un sentit d'identitat
en els petits o grans èxits



“això som nosaltres!”
#JoyOfTeaching



som capaços de celebrar i comunicar els èxits?
com canalitzem les emocions positives?



tenir cura de les persones

5.



em cuido
els cuido



el nostre benestar és un mirall:
tal com ens tractem, tractem els altres



prioritzem el benestar per estimular el canvi?



reconèixer i agrair

6.



mirar, veure i reconèixer
explicitar el reconeixement cap als altres



la qualitat emocional de les relacions
garanteix la sostenibilitat en moments de crisi



fem visible la interdependència?
som capaços d’estimar i deixar-nos estimar (una mica)?



gestió emocional dels processos de canvi



moltes gràcies!
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