ASSOCIACIÓ ELNA

TALLER PER FAMÍLIES

BENESTAR EMOCIONAL
FAMILIAR

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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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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TALLER 1

FAMÍLIES

1- 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.
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TALLER 2

FAMÍLIES

2- 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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TALLER 3

FAMÍLIES

3- EMOCIONS AL DIA A DIA
APRENEM A GESTIONAR-LES!
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.
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TALLER 4

FAMÍLIES
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4- 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.

TALLER 5

FAMÍLIES

5- FAMÍLIES EN CALMA
TALLERS D'ADULTS/ES AMB INFANTS

T'agradaria tenir eines pràctiques per fomentar la
calma a la família?
Farem una sessió pràctica amb tota la família,
divertida i alhora educativa on jugarem a respirar com
un lleó, com un llenyataire i farem volar moltes
plomes!
Una oportunitat per gaudir en família aprenen jocs de
relaxació.
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TALLER 6

FAMÍLIES

6 PATRONS LIMITANTS EN LA CRIANÇA
Ens plantegem el següent
Et passa que repeteixes conductes que desitges canviar?
T'adones que et surten comportaments automàtics que
t'agradaria modificar?
Acompanyament emocional sistèmic.
Des de la mirada sistèmica us proposem una invitació a
prendre consciència de la importància dels patrons
heretats inconscients que estan presents en la criança i
en la nostra vida.
Quina funció tenen i com podem fer-los conscients per
determinar si ara ens serveixen o no.
"Quan els nusos del passat es desfan la persona allibera el
seu futur" Bert Hellinger
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PROGRAMA

FAMÍLIES

PROGRAMA A PARTIR DE 2 SESSIONS
Oferim un programa de diverses sessions, adaptat a les
necessitats de les famílies de l'escola on poder compartir i
créixer en comunitat. Una gran oportunitat d'establir
lligams i compartir eines i recursos que ens ajudin en el
nostre dia a dia.
Formulari previ per conèixer les necessitats reals de les
famílies.
PROGRAMA 2 SESSIONS
PROGRAMA 3 SESSIONS
PROGRAMA 4 SESSIONS
PROGRAMA 5 SESSIONS+ tutoria personalitzada
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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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