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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
infants, joves i adults.
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.
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OBJECTIU DEL PROGRAMA EMOCIONA'T
L’objectiu és atendre i acompanyar alhora que facilitar eines i
recursos per a un millor benestar emocional i l’adquisició d’eines
d’habilitats socials que permetin afavorir un millor benestar
personal i amb els altres.
Al programa hi ha diverses propostes de tallers que es poden
realitzar en una sola sessió o en cas de voler aprofundir es
realitzaran més sessions.

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.
Per posteriorment aplicar metodologies actives de pensament
que generen debat i així aconseguir integrar els conceptes.
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TALLER ONLINE o PRESENCIAL
Es pot fer 1 taller o diversos tallers si es vol
aprofundir.

PROGRAMA EMOCIONA'T

BENESTAR EMOCIONAL
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MINDFULNESS PER A JOVES, pràctic i divertit.
Què passa per la teva ment? Està molt accelerada?
Els pensaments et van a mil per hora?
T'agradaria tenir la ment més clara, en calma i
enfocada?

El mindfulness també t'ajuda a connectar i
desconnectar de les xarxes amb més consciència
per una millor salut mental en un món digital.

TALLER ONLINE o PRESENCIAL
Es pot fer 1 taller o diversos tallers si es vol
aprofundir.
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BENESTAR EMOCIONAL
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ARTTERÀPIA
com a eina per a l'autoregulació emocional.

Descobreix com l'art et pot ajudar a canalitzar
i expressar emocions i sentiments.
Una forma divertida i creativa per millorar el
teu benestar emocional.

TALLER ONLINE o PRESENCIAL
Es pot fer 1 taller o diversos tallers si es vol
aprofundir.

PROGRAMA EMOCIONA'T

BENESTAR EMOCIONAL
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GESTIÓ EMOCIONAL DE LA RÀBIA I LA
FRUSTRACIÓ
Taller enfocat a la gestió de les emocions de la
rabia i la frustració i com fer servir la seva energia
d'una manera constructiva.
Facilitar estratègies per tal de prevenir les
conductes agresives.
Incidir en la resolució de conflictes com a forma
d’interacció en les relacions interpersonals

TALLER ONLINE o PRESENCIAL
Es pot fer 1 taller o diversos tallers si es vol
aprofundir.

PROGRAMA EMOCIONA'T

IGUALTAT DE GÈNERE
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IGUALTAT DE GÈNERE i PREVENCIÓ
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Parlar dels estereotips i les desigualtats de
gènere
Educació en la diversitat afectiva-sexual, més
enllà de la relació sexe-gènere.
Introducció a la realitat LGTBI+.

TALLER ONLINE o PRESENCIAL
Es pot fer 1 taller o diversos tallers si es vol
aprofundir.
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GESTIÓ EQUILIBRADA DAVANT ELS CANVIS I La
INCERTESA.
L'actual situació d'incertesa produeix canvis en les
nostres vides. I en tot canvi hi trobem pèrdues i
també guanys.

ELS CANVIS
L'ART DE TANCAR I OBRIR
LES PÈRDUES
RESILIÈNCIA
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Eines per fer un tancament del què perdem,
afavorint el dol. I per obrir amb il·lusió i esperança
el que arriba.
Resiliència davant la incertesa i les dificultats.
Gestió de la por.

DIVERSES SESSIONS ONLINE o
PRESENCIALS.

PROGRAMA EMOCIONA'T

AUTOCONEIXEMENT
ENFORTIR L'AUTOESTIMA
MILLORAR LA COMUNICACIÓ
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La proposta és crear un grup de joves que es
puguin trobar en un espai de seguretat i
comprensió on poder expressar com estan
vivint l'actual situació i quines són les seves
preocupacions.
Diverses sessions d'acompanyament basades
en l'escolta activa, la comprensió,
l'autoconeixement i el creixement personal,
per millorar la comunicació amb un i una
mateixa i amb els altres.

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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PER A REFLEXIONAR:
Neuroeducación: sólo se puede aprender aquello que se ama. (Mora, Francisco)
Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto
La tensión emocional prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales
del o la joven y dificultar así su capacidad de aprendizaje. (Daniel Goleman)
La inteligencia emocional determina nuestro éxito en la vida (Daniel Goleman)

www.associacioelna.cat

