
 
 

 
 
 

Tallers per a persones adultes 
 

Tallers Empâtik® 

Programa d’educació socioemocional, enfocat en el desenvolupament de l’empatia a partir de cinc 

passos molt senzills: observar, escoltar, pensar, sentir i actuar, que s’adapta a les necessitats i 

característiques de qualsevol grup o persona i context (educatiu, social, sanitari, lleure, atenció al 

públic...).  

· Sessions d’entrenament Empâtik: presentació del programa i desenvolupament d’activitats 

centrades a treballar un o més passos del Programa segons les necessitats o interessos del 

grup, a concretar prèviament. Per millorar la convivència d’equips de treball, l’atenció a 

l’usuari o usuària d’un servei, les habilitats socioemocionals dels i les participants... 

 

Altres tallers i acompanyament:  

· Benvingut conflicte: des d’una mirada constructiva, descobrirem que els conflictes formen 

part de la convivència i són imprescindibles per al creixement personal i la transformació 

social. Que la clau està a saber-los gestionar adequadament i per això, cal tenir alguns 

recursos com l’empatia, l’escolta activa, l’assertivitat...  

 · Cimera d’indagació apreciativa o acompanyament: per a l’assoliment d’objectiu col·lectiu, 

de forma cooperativa i transversal, a través de la metodologia que ens ofereix la Indagació 

Apreciativa. Aplicable tant en grups petits, equips de treball, famílies, etc., com en grups grans 

com són empreses, centres educatius, associacions... 

 

Objectius:  

 - Reforçar i desenvolupar les diferents competències socioemocionals que fan possible 

l’empatia i que milloren la convivència, l’atenció i la cura de les persones. 

 - Promoure la conducta prosocial i cooperativa i aportar recursos per reforçar la cohesió de 

grup, i l’assoliment d’objectius compartits. 

 - Aportar una visió positiva del conflicte i recursos per a la seva resolució. 

 

 

Durada dels tallers i sessions d’acompanyament: a partir de 60 minuts, a concretar. 

Preu del taller: 120 €/h + desplaçament, si es contracta un sol taller. 

    100 €/h + desplaçament, si se’n contracten 2 o més. 

 

Per més informació o contractació: juliaprunes@gmail.com ·  665631051 
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