ASSOCIACIÓ ELNA

TALLER PER FAMÍLIES

EDUCACIÓ EMOCIONALPREVENCIÓ DE LA
SALUT MENTAL

www.associacioelna.cat

QUI SOM:

L'Associació ELNA és una entitat que
acompanya a les persones a conèixer
millor el seu món interior, saber
gestionar les seves emocions i saberse relacionar respectuosament i
amorosa amb les altres persones per
aconseguir plegades societats més
justes.
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SALUT MENTAL

SALUT MENTAL, La salut mental no és només l’absència d’un trastorn mental, L’OMS la
defineix com un estat de benestar en el qual la persona és conscient de les seves pròpies
capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma fructífera i fer
FAMÍLIES
una contribució a la seva comunitat.
EDUCACIÓ EMOCIONAL, EINA DE PREVENCIÓ DE LA SALUT MENTAL

L'EDUCACIÓ EMOCIONAL és un procés que permet desenvolupar les competències
emocionals com a model de creixement personal. Aquest es produeix al llarg de la vida d'una
persona i la seva finalitat és millorar el benestar personal i social. L'educació emocional
reivindica la importància de conèixer-se a si mateix per mitjà de la introspecció, l'autonomia, i
els valors.

El procés de l'educació emocional minimitza la vulnerabilitat de les persones en tant que
funciona com una pauta per a la prevenció primària.
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BENEFICIS

BENEFICIS DELS TALLERS D'EDUCACIÓ
EMOCIONAL SISTÈMICA PER A FAMILIES
Desenvolupament de l' autonomia emocional.
Major tolerància a la frustració
Se senten menys sols, ansiosos o estressats.
Desenvolupen una major responsabilitat i sentiment
positiu sobre si mateixos.
Increment de les habilitats socials (empatia, assertivitat,…)
i de les relacions interpersonals satisfactòries.
Millora de l’autoestima i autoconcepte.
Disminució en l’índex de conflictivitat i comportaments
violents.
Millora del rendiment acadèmic.
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CONTINGUT TALLERS

FAMÍLIES
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EDUCACIÓ EMOCIONAL COM EINA DE
PREVENCIÓ DE LA SALUT MENTAL
Malauradament els problemes de salut mental s’han
incrementat amb la pandèmia.
Que podem fer?
L'educació emocional és una gran eina de prevenció de
malalties mentals.
Fer-ho als centres educatius i a la família és bàsic per als
nostres infants i joves ja que aporta beneficis com una millora
de l’autoestima, del rendiment acadèmic, de l’adaptació
escolar i social alhora que disminueix problemes d’estrès, de
trastorns, d’addiccions i l'índex de violència i agressió.
Compartirem eines d'educació emocional que ens ajudaran a
una millor gestió emocional per a nosaltres i per a poder
acompanyar els nostres fills i filles.

CONTINGUT TALLERS

FAMÍLIES

ELS CONFLICTES COM A OPORTUNITAT
ALTERNATIVES AL CÀSTIG
Oferim un taller-xerrada on abordem la temàtica dels
conflictes i proposem dinàmiques vivencials que ens
ajudin a la reflexió posterior de com ho vivim en la nostra
vida i què podem fer per la seva gestió saludable.
Parlarem de la COMUNICACIÓ, quan és ineficient és font
de molts conflictes.
Aprendre a dir què volem expressar i escoltar què ens
volen dir.
Oferim eines i recursos per a la GESTIÓ DE CONFLICTES
des d'una mirada restaurativa per una convivència
positiva i de benestar emocional que fomenti la cultura
de la pau.
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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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PER REFLEXIONAR:
Neuroeducació: només es pot aprendre allò que s’estima
(Francisco Mora)
La tensió emocional prolongada pot obstaculitzar les
facultats intel·lectuals del nen y dificultar així la seva
capacitat d’aprenentatge. (Daniel Goleman)
La intel·ligència emocional determina el nostre èxit en la
vida (Daniel Goleman)
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