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1. JUSTIFICACIÓ 

Música i emocions és un programa experimental de descobriment i aprenentatge de les nostres 

emocions a través de la música. 

Experimentant diferents propostes, els participants poden explorar com és el seu món emocional i 

recórrer diferents estats emocionals gaudint de diverses melodies, ritmes, tonalitats, timbres, etc., 

tot identificant com és la seva resposta física, cognitiva i conductual davant tal riquesa musical. 

Estudis de neurociència demostren que la música activa múltiples parts del cervell i pot modificar i 

generar estats d’ànim desitjables. 

 

Aquest curs és... 

Un viatge innovador, versàtil i grupal. Una vivència musical significativa. Una experiència que 

desperta la nostra consciència i gestió emocional. 

 

DIRIGIT A: 

Persones que vulguin explorar les seves emocions a través de la música. 
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2. OBJECTIU GENERAL 

Oferir una eina d’identificació i gestió emocional a través de l’ús de diferents eines musicals. 

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

En finalitzar el curs, l’estudiant serà capaç de: 

 Realitzar una aproximació neurocientífica a la relació música i emocions. 

 Aplicar activitats d’exploració i connexió entre cos i ment. 

 Facilitar el desenvolupament i l’experimentació de diferents eines d’autoconsciència i 

regulació emocional. 

 

4. CONTINGUTS DEL CURS 

Aprofundint en Música i Emocions 

Programa on s’exploren les diferents emocions a través de la música, amb l’objectiu de millorar-ne 

la identificació i desenvolupar les nostres pròpies eines de gestió emocional amb suport musical. 

Durant les sessions es realitza un viatge pels diferents quadrants emocionals i s’apliquen múltiples 

tècniques per explorar i gestionar emocions. 

Oferim un espai per: 

 Una aproximació neurocientífica a la relació música i emocions. 

 Activitats d’exploració i connexió entre cos i ment. 

 Desenvolupament i experimentació de diferents eines d’autoconsciència i regulació 

emocional. 
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5. METODOLOGIA DOCENT 

La vivència del programa Música i Emocions és purament vivencial i experimental, si bé durant les 

sessions es realitza una aproximació neurocientífica a la relació música i emocions, activitats 

d’exploració i connexió entre cos i ment i desenvolupament i experimentació de diferents eines 

d’autoconsciència i regulació emocional.  

 

6. AVALUACIÓ 

Qüestionari final i valoració de la playlist resultants. 

Per tal d’obtenir el certificat del curs és necessari haver assistit un 80% de les sessions.  

 

7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESSORAT 

Equip de Música i Emocions 

Som un equip multidisciplinari format en diferents àrees de l’acompanyament emocional, 

desenvolupament personal i organitzacional, neurociència, ioga, teatre terapèutic, ludoformació, 

counselling, tècnica vocal, comunicació, educació emocional, tècniques d’expressió corporal… 

Tots els professionals implicats tenim un important recorregut en l’aplicació i desenvolupament de 

les tècniques citades, així com una dilatada experiència en l’ús i gaudi de la música en les seves 

diferents disciplines. 

 Begoña García. Especialista en Intel·ligència Emocional, counselor i acompanyant 

d’emocions. 

 Susana Eva Martínez. Dra. en Bioquímica. Actriu i teatre terapeuta. Directora i fundadora 

d’InCITe. 

 Cris Ruiz Martínez. Directora d’Emotion Talent Training - Desenvolupament de persones i 

organitzacions. 

 Elisabet Surís. Professora de ioga i salut laboral. Directora i fundadora de Ioga a la Feina. 
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COORDINACIÓ 

Anna Junqué Jiménez 

Diplomada universitària en Infermeria. Universitat de Vic. Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis 

d’infermeria. Universitat de Barcelona. Diploma de Postgrau en Cures Integrals a les Persones amb 

Malalties Renals. EUIT. Màster en Prevenció de Riscos Laborals (Ergonomia, Higiene Industrial i 

Seguretat ). 

Compagina la seva activitat assistencial com a infermera nefrològica del Consorci Sanitari de 

Terrassa amb la Societat Europea d’Infermeria Nefrològica EDTNA/ERCA com a única representant 

nacional, Brand Ambasssador.  

Participació en múltiples activitats científiques, conferenciant en múltiples congressos nacionals i 

internacionals, membre de comitès organitzadors en seminaris, jornades i congressos. 

Col·laboradora en comitès científics de congressos nacionals i internacionals, publicacions de 

diversos articles a revistes científiques. Membre del comitè experts/editorials a la revista de 

Enfermería Nefrológica. 

 

 

 

8. DADES 

TOTAL HORES 15 h ( 5 sessions de 3 hores) 

NÚM. PLACES 20 places 

 


