
Xerrades i tallers per a Pares i mares
Aprenent a ser feliços, Educació emocional en família
L’Educació Emocional ens aporta eines i recursos per a desenvolupar les diferents competències emocionals tant de grans com de 
petits. Aprenem a gestionar les emocions, a “estar bé” amb nosaltres mateixos i amb els altres, a superar les adversitats, a ser 
responsables i proactius amb el món que ens envolta…

Les emocions, el motor del món 
Les emocions són el nostre motor i cal aprendre a gestionar-les per tal que ens portin allà on volem arribar i per viure la vida en 
plenitud. Prendre’n consciència i saber-les  gestionar, ens facilitarà acompanyar les dels altres des de l’empatia i el respecte. 
Descobrirem què són, com funcionen i quina relació tenen amb la nostra salut i benestar. Ens endurem alguns recursos pràctics 
per aprendre a gestionar-les millor. 

Empâtik, programa d’entrenament de l’empatia 
L’empatia és clau a l’hora d’educar persones sensibles, solidàries i respectuoses. Coneixerem en profunditat què és i com 
funciona, quines interferències la dificulten i quines pautes l’afavoreixen. Aprendrem a entrenar-la, tot seguint les pautes que ens 
ofereix el programa Empâtik.

Autoestima: la clau de l’èxit 
La percepció d’un mateix és fonamental a l’hora de desenvolupar el propi potencial, d’engegar projectes i de proposar-se fites a 
aconseguir. L’autoestima és la base des d’on es construeixen els vincles emocionals. Ens preguntarem què és l’èxit, coneixerem les 
bases per construir una autoestima saludable i ens endurem recursos per aprendre a estimar-nos cada dia una mica més.  

Posem-nos d’acord. Gestió de confl ictes en família
Els conflictes formen part del nostre dia a dia familiar. Els podem viure com un obstacle o com una font d’aprenentatge, tot 
dependrà de la nostra actitud i habilitat a l’hora de gestionar-los. 

El triangle del foc · Aturem el Bullying  
L’assetjament escolar segueix un patró molt similar al dels incendis. Com en el foc, requereix de 3 elements per encendre’s. A 
partir de la metàfora del Triangle del foc, descobrirem aquests 3 elements i estudiarem què és i com funciona, amb el propòsit de 
trobar estratègies i mecanismes que ens permetin detectar-lo, prevenir-lo i actuar-hi des de casa.
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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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