
EDUCACIÓ EMOCIONAL:  
POTENCIANT EL DESENVOLUPAMENT DEL NEN 
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ÀMBITS QUE TREBALLEM 

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL 



Oferim un programa d'Intel·ligència Emocional perquè els nens coneguin els seus punts forts i 
aprenguin estratègies que els ajudin a sentir-se millor amb si mateixos en qualsevol àmbit de la 
seva vida, creant benestar i felicitat. 

A través de divertides dinàmiques i materials didàctics, ampliarem el vocabulari emocional, 
habilitats emocionals com l'escolta, la comunicació, l'efectiva resolució de conflictes, l'empatia, 
la comunicació, autoestima, les habilitats socials, els seus punts forts ... Fent partícip a la 
família en tot moment. 

Si el teu fill té entre 6 i 12 anys... 
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• Millora l´autoestima i per tant es valoren més, són més capaços de 

fer el que volen. 
• Conèixer i gestionar les seves pròpies emocions: disminueix la 

impulsivitat i  els estats d´humor, per tant els conflictes a l´aula i a 
casa. 

• Es respecten i es fan respectar. 
• Prenen decisions més adequades. 
• Més capacitat de comunicació: Escolta empàtica, torn de paraula… 
• Millor tolerència a la frustració i resiliència 
• Milloren les relacions amb un mateix, entre companys, mestres i 

familia. 
• Més motivació personal. 

 

I MILLOREN ELS RESULTATS ACADÈMICS! 

 

 

Beneficis d´aplicar l´Educació Emocional 

 



Treball en equip i lideratge, la 

confiança en mi i en els demés.  

Vull que confiïn en mi? 

Com em sento quan confien en mi? 

Puzzle de les emocions; 

incrementant el 

vocabulari emocional. 

Treball en equip i cooperació, 

potenciant els punts forts de 

cadascú 

Alguns treballs dels nostres alumnes… 

 



• Dates i preus: 

L´extraescolar s'imparteix 1hr a la setmana 
 
Seguiment  setmanal als pares amb fotos i explicació del treball realitzat a cada sessió per poder 
compartir a casa amb els seus fills. 
 
Contacte directe amb cada pare/mare en cas d´alguna necessitat especial de l´infant, molt 
personalitzat per a cada nen. 
 
Avaluació trimestral 
 
Lloc: Aula de l´escola 
 
Preu: 40 eur / mes (grup mínim de 8 nens) 
 
“Muchas gracias Mar. Estamos encantados con la extraescolar de Educación Emocional. Es estupendo 
que nuestros hijos puedan expresar sus emociones y aprendan a gestionar sus miedos, e impulsividad. 
Gracias por todo lo que haces y por hacerlo con tanto cariño y entrega”  
          Padres de Pablo y Mario. 3o y 5o primaria. 
 
 



• Qui sóc… 

Sóc Mar Milán, formadora del Departament d´Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, ajudo als infants tant amb extraescolars com en consulta 
individual a tenir eines perquè puguin gestionar les seves emocions, potenciar 
l´autoestima i els petits fan canvis interns que després es veuen en canvis de 
conducta externes.  Sempre amb una estreta comunicació amb els pares. 
 
Em vaig formar en Grau Mitjà en Educació Infantil, especialitzada en Autoestima 
i Desenvolupament personal, CTI com Coach Professional Certificada, diferents 
programes de lideratge i coaching sistèmic, formació en Intel·ligències 
Múltiples, i amb experiència en diferents tipus d'educació com a voluntària en 
educació Viva, Waldorf, convencional ... 
 
Més informació: www.marmilanseda.com 



Escola Turó del Cargol 

Escola Joan 

Perich i Valls Escola José 

Juan Ortiz 

• Algunes escoles amb les que hem treballat… 

http://www.eisbarcelona.com/


EDUCACIÓ EMOCIONAL 
PER A NENS 


