
Bon dia, 
 
Per si és del vostre interès, us faig arribar aquest taller d'Educació Emocional que es fa en 
diferents dates. És un sol taller que es repeteix: 
Tallers: Emoció i Vida 
Millorar de la gestió de les emocions i de la convivència amb l’entorn personal i social és un 
repte amb el qual sovint ens trobem.  Els tallers de gestió de les emocions i la 
convivència treballaranels seus objectius utilitzant diferents tècniques basades en 
el coaching transformacional, reflexionant i treballant sobre aspectes pràctics que ens poden 
ajudar a millorar el nostre autocontrol i, en conseqüència, la convivència en el nostre entorn 
immediat. A l’inici del taller es donarà un breu marc conceptual. A partir d’aquí, els participants 
realitzaran el seu aprenentatge a través de l’experiència, mitjançant dinàmiques, exercicis 
corporals i escrits, ja que es pretén que tingui un caràcter eminentment vivencial, dinàmic i 
participatiu. S'ofereixen un total de 6 tallers independents, en les següents dates: 

 Taller 2: Dijous, 12 de juliol 

 Taller 3: Dijous, 13 de setembre 

 Taller 4: Dijous, 11 d'octubre 

 Taller 5: Dijous, 8 de novembre 

 Taller 6: Dijous, 13 de desembre 

Més informació i inscripcions: 

 Horari: de 17:30h a 20h. 

 Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Central de Terrassa (Passeig de les Lletres, 1). 

 Formadora: Núria Martorell i Soldevila, psicòloga, formadora i consultora en 
Desenvolupament de Persones i Coaching Transformacional 

 Preu: Els tallers són gratuïts 

 Cal que tingueu en compte que les places són limitades (assistència màxima: 20 - 
25 persones) i que cal confirmar la vostra inscripció 

 Per fer les inscripcions, truqueu al Servei de Ciutadania i Drets Civils, al telèfon 
937315982 (extensió 2812), o també a través de l’adreça 
electrònica ciutadania@terrassa.cat 

 
Cordialment, 
  
Luci Morera 
Tècnica en mediació Ciutadania i Drets Civils. Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i 
Benestar Social. Ajuntament de Terrassa . Crta Montcada 596 Edifici "Glòries"  . Telf 93 731 
59 82 Ext: 2574 
 Maria Victòria Hernández 

Ajuntament de Terrassa 

Tècnica del Punt Municipal d'Atenció a la Discapacitat (PUMAD) 

Servei de Serveis Socials 

Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social 

Crtra. Montcada, 596 

Telf. 93 731 59 82 – Ext. 2567 
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