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TAllers i contes

1 o més sessions, de 45-60 minuts, a concretar 

1 o 2 sessions de 45-60 minuts, a concretar 

1 conte per sessió i grup classe, 60 minuts 

1 o més sessions de 45-60 minuts, a concretar 

Empâtik, programa d’entrenament de l’empatia · A partir de P3 
A través del joc i de la reflexió, entrenarem la nostra capacitat d’observar, escoltar, pensar i sentir, seguint el programa d’entrenament 
Empâtik, que ens ajudarà a posar-nos en el lloc dels altres i a actuar en conseqüència per millorar la convivència i per ser més solidaris i 
respectuosos amb els companys i companyes (veure pàgina 2) 

Tenim estrella! El millor de la nostra classe · A partir de P4 

A partir de la metàfora que ens ofereix el conte “La poma que volia ser estrella” i gràcies a l’autoconeixement i el 
reconeixement dels altres, descobrirem què ens fa brillar a cadascú de nosaltres. Una activitat que busca reforçar 
l’autoestima individual i del grup classe.

Els contes de la Berta · Infantil i Primària 
Els contes protagonitzats per la Berta, narrats per la mateixa autora, conviden al grup classe a compartir i a reflexionar
sobre les emocions, l’empatia, els conflictes o l’autoestima. Amb algunes dinàmiques per a desenvolupar les diferents
competències emocionals de cada conte. (veure pàg.3) 

El triangle del foc · Aturem el Bullying · Cicle Superior i Secundària 
La metàfora que ens ofereix el “Triangle del foc”, on es descriuen els 3 elements necessaris per encendre foc, serà el punt de 
partida per parlar sobre violència i descobrir com funciona l’assetjament escolar. S’aportaran recursos i estratègies per 
prevenir-lo, detectar-lo i actuar quan passa prop nostre, posant l’accent en el poder del grup (oxigen), capaç d’ofegar 
les flames i evitar-ne la propagació. 
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El taller comença amb la narració d’un dels contes de la col·lecció i s’estableix un diàleg amb els nens i les nenes, convidant-los a compartir i a 
reflexionar sobre els diferents temes que s’hi tracten, per acabar, fem algunes dinàmiques que ens ajuden a reforçar allò que hem après. 

Durada recomanada: 60 minuts per grup classe 

Els contes de la Berta 

Quina emoció! La Berta se’n va de colònies · CONSCIÈNCIA I REGULACIÓ EMOCIONALS 
La Berta se’n va de colònies, amb en Pau i la Martina, experimenten més de 50 emocions diferents, i aprendran a regular-ne algunes.
 

Tu sí que m’estimes, Berta! · COMUNICACIÓ AFECTIVA I MEDIACIÓ DE CONFLICTES 
El Quisso, la Mixa, la Piula i en Tip tenen un conflicte, la Berta fa de mediadora i s’inventa un joc per ajudar-los a resoldre’l. 

La Berta i les ulleres de visió empàtica · EMPATIA 
Un bon dia la Berta es troba unes ulleres de Visió Empàtica a la porta 
de casa seva, amb elles pot veure els sentiments dels altres i posar-se
en el seu lloc. Un dia, s’adona que ja no li fan falta perquè l’empatia 
s’aprèn i es pot entrenar.
 

Que m’escoltes, Berta? · ESCOLTA ACTIVA 
Els amics de la Berta l’ajuden a descobrir que escoltar és molt més que 
parar l’orella, finalment, s’inventa la “capsa facilitadora de converses” 
per posar-hi tot allò que, a vegades, no la deixa escoltar del tot. 

Ets única, Berta! · AUTOESTIMA 
La Berta celebra l’aniversari envoltada de la família i d’amics i amigues 
que li recordaran que és única i que se l’estimen tal com és. 

w
w

w
.ju

lia
pr

un
es

.c
at



Empâtik 

Escoltar 
Per comprendre què sent i què necessita l’altre, 
hem de formular les preguntes adequades           
 i aprendre a escoltar amb més que les orelles. 

Programa d’Entrenament de l’empatia 

Pensar 
Cal que exercitem el nostre raonament i 
capacitat d’anàlisi per interpretar la informació 
que rebem, i trobar-hi la resposta més adient, 
lliures de tòpics i de prejudicis.  

Sentir 
Per connectar amb les emocions dels 

altres és imprescindible conèixer bé 
les pròpies i saber-les gestionar.  

La capacitat de posar-nos en el lloc de l’altre, de connectar amb les seves emocions, comprendre-les i actuar en conseqüència, és clau per gaudir 
d’una convivència saludable i respectuosa. Educar l’empatia és imprescindible per a la prevenció de la violència i de l’assetjament escolar.
   
Tot i néixer ben equipats amb neurones mirall que la fan possible, l’empatia té el seu procés maduratiu i d’aprenentatge. Aquest programa s’ha 
desenvolupat amb l’objectiu d’acompanyar aquest procés entrenant 4 aspectes fonamentals: observar, escoltar, pensar i sentir.  

En un primer contacte amb l’equip docent s’elabora un programa a mida segons la realitat i les necessitats de cada grup i s’acorda un calendari 
de sessions i la seva durada. 

Observar 
Entrenem la capacitat d’identificar les emocions de 
l’altre, i els seus matisos. Per això, cal estar atents a 
l’expressió no verbal (facial, corporal, para verbal...) 
i al context en què succeeixen. 

Empatia 
activa 
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En constant formació: 
· Diplomada en infermeria  · Univ. Creu Roja de Terrassa  (1991-94) 
· Postgraduada en “Perfeccionament en pediatria” · Univ. de Sant Joan de Déu de Barcelona (1999-2000) 
· Facilitadora de la convivència · Servei de Mediació Comunitària · Aj. de Terrassa (2010) 
· Educadora de massatge infantil  certificada per la International Association of Infant Massage (2010) 
· Postgraduada en “Educació Emocional i Benestar” a la Universitat de Barcelona (2013-14) 
· Formació en Coherència Cardíaca per a professionals,  impartit per Laura Mari Barrajón (2018)
· Formació PDA Bullying, nivell I i II, amb SEER, Salut i Educació Emocional (2018-19)
· Formació Fonaments de la Indagació apreciativa, amb Miriam Subirana (2019)

M’agrada treballar amb i per a les persones, per això soc infermera. Després de treballar uns anys 
en l’àmbit hospitalari vaig prendre la decisió de dedicar-me de ple a allò que em fa feliç.

665 631 051 
juliaprunes@gmail.com 

Publicacions:
· Col·lecció Educació Emocional, els contes de la Berta, publicats per editorial Omniabooks (2011) i 
  reeditats per LluNNa Edicions (2019)
· Contes per encàrrec de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, pel Concurs BBVA de Dibuix Escolar,

   Publicats per Editorial Mediterrània, edicions dels cursos 2015-16, 2016-17, 2017-18 i 2018-19 
· L’antena del Miquel i altres contes per sentir i per pensar, LluNNa Edicions (2019)

Júlia Prunés Massaguer 
Infermera, conferenciant, formadora i escriptora especialitzada en Salut i Educació Emocional

Experiència profesional:
· Tallers  d’Educació Emocional, gestió de conflictes, empatia i Bullying,  per a nens i nenes (des de 2011) 
· Xerrades i tallers  d’Ed. Emocional, gestió de conflictes, Bullying, per a pares i mares (des de 2010)
. Formació en Educació Emocional per a equips docents (des de 2010)
· Escric articles i contes d’Educació Emocional, propis i per encàrrec (des de 2010)

Emprenedora, creativa i propera…
Per a mi, el què faig és molt més 
que una feina.

“Un dels meus propòsits a la vida és SER feliç i fer 
feliç, en l’Educació Emocional, he trobat com.” 
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