ASSOCIACIÓ ELNA

TALLERS I
PROGRAMES
PER FAMÍLIES
www.associacioelna.cat

QUI SOM:

L'Associació ELNA és una entitat que acompanya i
facilita l’evolució de les transformacions personals i
grupals en l’educació sòcio-emocional amb valors a
tota la comunitat educativa.
Som professionals, formades en psicologia,
educació social, educació emocional, PNL,
educació infantil, comunicació no violenta, resolució
de conflictes, pedagogia sistèmica, constel•lacions
familiars, neurociència, intel•ligències múltiples,
ioga, Mindfulness i teràpia Gestalt.
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EL NOSTRE OBJECTIU
Treballem per acompanyar infants, joves i adults
a conèixer millor el seu món interior, saber
gestionar les seves emocions i saber-se
relacionar respectuosament i amorosa amb les
altres persones per aconseguir plegades
societats més justes.
I ho fem mitjançant activitats formatives,
lúdiques, reflexives emprant diverses tècniques.
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SUSAN PALAZON

MAR FONTOVA

ROSA CHACÓN

Psicòloga, Educadora,
Acompanyant familiar,
Artteràpia i Kinesiòloga i
educació emocional.

Professora de Ioga Kundalini,
Ioga per a nens i famílies.
Acompanyant en Gestalt,
educació emocioal i
sistèmica per a infants i
famílies.

Mestra, logopeda, terapeuta emocional,
mediadora i resolució
de conflictes, CNV, Intervenció familiar
sistèmica
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Sòcia d'INTEGRAL Centre mèdic i de
salut.

EQUIP ELNA FAMÍLIES

MILLORAR LA SALUT
EMOCIONAL FAMILIAR
T'AGRADARIA MILLORAR LA SALUT EMOCIONAL DE LA
TEVA FAMÍLIA?

1) TALLERXERRADA PER
A FAMÍLIES

SAPS QUE LES EMOCIONS INCIDEIXEN EN EL SISTEMA
IMMUNITARI?

En el taller-xerrada abordem com l'actual incertesa
derivada per la pandèmia ens genera emocions i
sentiments intensos que de vegades ens poden bloquejar
o desestabilitzar.
Fem propostes i compartim eines i recursos pràctics sobre
la gestió emocional per aconseguir un millor benestar
individual i de la família des d'una mirada sistèmica.
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2 PROPOSTES DE TALLERS-XERRADES de 2h

TALLER EMOCIONS I COMPROMÍS
Enfocat a adonar-se com estàs ara, quines emocions et
desborden o angoixen i que necessites per estar millor.
Ho fem a través de dinàmiques de reflexió que fem als
participants i aquests van escrivint a la seva llibreta.
Cadascú realitza les seves conclusions i acaba definint
un compromís de què pot modificar o introduir per
estar millor.Les indicacions són iguals per a tots i totes i
cadascú fa el seu treball individual.
Es comparteixen eines i recursos pràctics per la gestió
de les emocions a la família.

TALLER EMOCIONS I SISTEMA INMUNITARI
L'ASSOCIACIÓ ELNA amb col·laboració del CENTRE INTEGRAL
medicina integrativa i escola de salut (Barcelona), oferim
aquest taller-xerrada que l'enfoquem a parlar i reflexionar
sobre les emocions que estan més presents en temps
d'incertesa, les abordem i parlem de com afecten cadascuna
d'elles al nostre sistema immunitari.
Compartim eines i recursos pràctics de la gestió emocional
per reflexionar plegats de com podem aconseguir un millor
benestar d'un o una mateixa i familiar.
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MILLORAR LA SALUT
EMOCIONAL FAMILIAR
PROGRAMA PER A FAMÍLIES en grups reduïts
acompanyats de les professionals de l’Associació ELNA.

2) PROGRAMA
INTEGRAL
ACOMPANYAMENT
FAMÍLIES

- 4 Tallers Online o presencial per grup. (2h30min cada
taller)
- Tutoria individualitzada per a cada família per
acompanyar en temes més personals.
-Tutora de seguiment en tot el PROGRAMA
-2 Programes diferents per escollir el que més s'adapta a
les necessitats de les famílies.
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PROGRAMA INTEGRAL Educació emocional en família

EDUCACIÓ EMOCIONAL EN FAMÍLIA
T'agradaria millorar la salut emocional de la teva família?
Taller 1. Emocions al dia a dia, aprenem a gestionar-les!
Taller 2. Les emocions en temps d'incertesa, la por, la ràbia, la frustració, la desorientació, l’angoixa i
l'estrès. Les crisis com oportunitats
Taller 3. Millora la nostra comunicació per a obtenir millors resultats,
Com és la comunicació a la nostra família?

Per què els fills fan oïdes sordes?
Taller 4. Aprendre dels conflictes, Per a què serveixen? Conflictes entre germans i fill/a única.
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PROGRAMA INTEGRAL Sistema familiar, mirada sistèmica

SISTEMA FAMILIAR, MIRADA SISTÈMICA
Et passa que repeteixes conductes que desitges canviar?
T'adones que et surten comportaments automàtics que t'agradaria modificar?
Taller 1. Fonaments de la Mirada Sistèmica - L'ésser sistèmic - Conceptes claus: Vincles i Relacions, Lleialtats
inconscients, Herències… - Els Ordres de l'Amor de Bert Hellinger
Taller 2. Prendre el pares- Sanar les relacions tòxiques amb els pares - Reconstruir els vincles - Prendre la força
arquetípica.
Taller 3. Relació amb els iguals (germans, parelles, companys…) - Ocupar el lloc que et correspon - L'equilibri entre el
Donar i el Rebre - Complementarietat.
Taller 4. Maternitat i paternitat conscients - La bona mesura per satisfer les necessitats: seguretat, afecte,
reconeixement - Alliberar-los de càrregues - Acompanyar-los des de l'amor
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Reflexió
La tensió emocional prolongada pot obstaculitzar les facultats
intel·lectuals dels infants i joves i dificultar així la seva capacitat
d’aprenentatge. (Daniel Goleman)
La intel·ligència emocional determina el nostre èxit en la vida
(Daniel Goleman)

Quan els nusos del passat es
desfan la persona allibera el
seu futur
BERT HELLINGER
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CONTACTA AMB NOSALTRES

ADREÇA

Plaça dels antics alumnes obrers s/n
Despatx nº 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
EMAIL

info@associacioelna.cat
TELÈFON:

625658025

Segueix-nos a
les xarxes socials
CANAL YOUTUBE
Elna Associació

FACEBOOK
associacioelna

INSTAGRAM
associacioelna
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