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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,
comunicació no violenta, resolució de
conflictes, pedagogia sistèmica,
constel•lacions familiars, neurociència,
intel•ligències múltiples, ioga, mindfulness i
teràpia Gestalt i psicologia.
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METODOLOGIA:
La neurociència ja ha demostrat que "el cervell només aprèn
si hi ha emoció" així que el nostre mètode es basa a
fomentar espais i experiències d'aprenentatge a través de
dinàmiques vivencials.
Les sessions són interactives i pràctiques, posant el focus en
què la persona experimenti i integri els beneficis per després
poder ser aplicat tant en el seu entorn laboral com personal.
Les sessions consten d’una part teòrica per tal d’enmarcar la
temàtica i s’acompanya d'exercicis pràctics.
Dins el material proporcionat es dóna un resum de les
sessions, exercicis i pràctiques guiades.
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EQUIP ELNA PROGRAMA MINDFULNESS

DEBORA GIL

JORDI FERRER

MAR FONTOVA

Professora de Hatha Ioga,
Ioga per a nenes, nens i famílies.

Instructor de Mindfulness i Gestió
Emocional.
Cofundador de la Fundació la Casa
Ambar a Barcelona.
Terapeuta Gestalt (AETG) i
Coaching Sistèmic per a persones i
organitzacions

Professora de Ioga Kundalini,
Ioga per a nens i nens i famílies.
Mindfulness per infants, joves i
adults.
Terapeuta Gestalt, educació
emocional i sistèmica per a
infants i famílies.

Especialitzada en Ioga pel
trauma i acompanyament
emocional.
Acompanyant sistèmica.
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FORMACIÓ EN CENTRE
I
FORMACIO PER A CENTRES
De cada temàtica hi ha la possibilitat de fer:

FORMAT

DE

LES

FORMACIONS

CÀPSULES FORMATIVES
4h, 6h o 8h
TALLER (15h)
CURS (30h o 40h).
Format PRESENCIAL, DIGITAL O SEMIPRESENCIAL
Reconeixement de la Generalitat de Catalunya.
Possibilitat de bonificació FUNDAE
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"MINDFULNESS A L'AULA"

C À P S U L E S

T A L L E R S

C U R S O S
FORMACIÓ EN CENTRE

FORMACIO PER A

CENTRES

DESCRIPCIÓ:
La situació que vivim és realment excepcional i ha requerit d'un alt
grau d'adaptació dins de l'entorn educatiu que no sempre ha estat
fàcil.
Les formacions de Mindfulness faciliten el desenvolupament d'un
major equilibri intern i emocional que repercuteix directament en les
relacions dins de l’aula i al claustre.
OBJECTIUS:
Conèixer els fonaments bàsics de la pràctica del mindfulness.
Experimentar els diversos beneficis del mindfulness.
Facilitar un espai de consciència i major calma interna.
Experimentar un major benestar i gestió de l'estrès i de l’ansietat.
Mostrar eines per la incorporació del mindfulness dins de l’aula.

"MINDFULNESS A L'AULA"
CONTINGUT:
1. Fonaments del mindfulness, beneficis i aplicació a la vida.
2. La ment i l'estrès, conèixer com funciona per poder portar el timó.
3. Gestionar la multitasca. Que ens passa quan fem moltes tasques
alhora?, com ens afecta? Quines eines ens poden ajudar?

CÀPSULES

4. Els pilots automàtics.

T A L L E R S

5. Salut corporal. Cada dia hi ha més present el concepte de salut
integral, cos i ment van plegats.

CURSOS
FORMACIÓ EN CENTRE

FORMACIO PER A

6. Les emocions i la seva gestió. Com fer-ho?
7. Passant a l’acció conscient. Pilotar la meva nau. Aplicacions a l'aula.
8. Tancament i continuïtat.

CENTRES
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"MINDFULNESS A L'AULA"
APLICACIÓ AL CENTRE
Un cop s'ha realitzat la formació i s'ha establer un pla per al centre des
de l'Associació ELNA es fa un acompanyament per la seva
implementació.

CÀPSULES

Amb revisió de la implantació, seguiment i revisió de tot el pla per la
seva millor aplicació.

T A L L E R S

CURSOS
FORMACIÓ EN CENTRE

FORMACIO PER A

Es treballa conjuntament amb la direcció del centre i els coordinadors
de cicle.
També fem sessions presencials a l'aula amb l'alumnat per facilitar l'inici
de la pràctica.

CENTRES
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PER REFLEXIONAR:
Neuroeducació: només es pot aprendre allò que s'estima. (Mora, Francisco)
Educar la ment sense educar el cor no és educar en absolu
La tensió emocional prolongada pot obstaculitzar les facultats intel·lectuals
del nen i 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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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:

625.65.80.25

Segueix-nos a
les xarxes socials
CANAL YOUTUBE
Elna Associació

FACEBOOK
associacioelna

INSTAGRAM
associacioelna
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