
Formació i assessorament d’equips docents 
L’Escola és un marc ideal per a desenvolupar les diferents competències socioemocionals dels infants, per aconseguir-ho cal una línia 
de treball clara i ben fonamentada i un equip de mestres motivat i ben preparat .
 
Per això, us proposo tres formacions diferents, adaptables a la realitat i necessitats del vostre centre, tant pel que fa als continguts 
com a la seva planificació i durada. I, si el què voleu és assessorament per dur a terme el vostre projecte, també us hi puc ajudar.

Empâtik, programa d’entrenament de l’empatia 
Aquest programa ha estat desenvolupat per donar resposta 
a la necessitat d’educar a persones empàtiques, capaces de 
connectar amb les emocions dels altres, comprendre-les i 
actuar en conseqüència, entrenant 4 aspectes fonamentals: 
observar, escoltar, pensar i sentir (veure pàg. 2).

La formació té com a objectiu, acompanyar i capacitar 
l’equip de mestres perquè puguin aplicar-lo de forma eficaç 
i autònoma a l’aula, partint d’un marc teòric ben 
estructurat i aportant-los recursos pràctics que s’adaptin a 
la realitat i a les necessitats del centre i de cada grup classe. 
 

Educació emocional per a la salut i el benestar 

L’Educació emocional va més enllà d’aprendre a gestionar les 
emocions, és un procés dinàmic que pretén educar persones 
positives, segures i motivades, sensibles, altruistes i tolerants, 
capaces de gaudir de la vida amb els altres i preparades per 
afrontar-ne les dificultats. És un valuós recurs de promoció de 
la salut i de benestar, i una eina de prevenció de la violència.

L’objectiu és formar l’equip de mestres per tal que puguin 
integrar l’educació emocional en el seu dia a dia a l’escola, 
partint d’una base teòrica sòlida i contrastada, i aportar 
estratègies i recursos per dur-la a terme.
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Col·laboro amb l’equip del bosc de Lem, 
presentant la plataforma i oferint formació i 
assessorament a les escoles que ho 
sol·liciten. Un gran recurs:  www.lemweb.cat

Col·laboro amb l’equip del bosc de Lem, 
presentant la plataforma i oferint formació i 
assessorament a les escoles que ho 
sol·liciten. Un gran recurs:  www.lemweb.cat

Formo part de l’equip de PDA Bullying que certifica i assessora en 
bones pràctiques per a la Prevenció, Detecció i Actuació de 
l’Assetjament escolar. www.pdabulling.com



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 

www.juliaprunes.cat



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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