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Què sentim? Taller de gestió de les emocions adreçat a les 
persones grans. 
A vegades no sabem com entendre i expressar el què sentim o ho 
fem d’una forma poc beneficiosa per a la nostra salut. Amb aquest 
taller, a través de diferents activitats, es poden aprendre tècniques 
per expressar les emocions i a gestionar-les d’una manera més 
adequada. 
Els tallers els faran formadors especialistes en aquest àmbit. 
 
 
Dia i hora del taller:  
2 sessions, 23 i 30 de gener, dimecres de 17 a 19h 
Lloc: Espai G. G. Sagrada Família, Mallorca 425-433,  
5a pl, aula 8 
 
 
 
Inscripcions:  
del 8 al 22 de gener de 10.30 a 12.30 i de 16.30 a 19.30h,  
al despatx de l’Espai. 

 

Places limitades 
 

Què sentim? Taller de gestió de les emocions adreçat a les 
persones grans. 
A vegades no sabem com entendre i expressar el què sentim o ho 
fem d’una forma poc beneficiosa per a la nostra salut. Amb aquest 
taller, a través de diferents activitats, es poden aprendre tècniques 
per expressar les emocions i a gestionar-les d’una manera més 
adequada. 
Els tallers els faran formadors especialistes en aquest àmbit. 
 
 
Dia i hora del taller:  
2 sessions, 18 i 25 de gener, divendres de 10.30 a 12.30h 
Lloc: Espai G. G. Fort Pienc, plaça Fort Pienc 4/5 
 
 
 
 
Inscripcions:  
10 de gener a partir de les 10.30h a l’Espai de G.G Fort Pienc. 
 

 

Places limitades 
 



 

 

 

 

 

 

Què sentim? Taller de gestió de les emocions adreçat a les 
persones grans. 
A vegades no sabem com entendre i expressar el què sentim o ho 
fem d’una forma poc beneficiosa per a la nostra salut. Amb aquest 
taller, a través de diferents activitats, es poden aprendre tècniques 
per expressar les emocions i a gestionar-les d’una manera més 
adequada. 
Els tallers els faran formadors especialistes en aquest àmbit. 
 
 
Dia i hora del taller: Divendres de 10.30 a 12.30h,  
2 sessions, 22 i 29 de març. 
Lloc: Casal Carlit, Roger de Flor 162 (interior d’illa). 
 
 
 
 
Inscripcions: dilluns 11 de març a partir de les 10.30h.  
Al Casal Carlit. 

 

Places limitades 
 

Què sentim? Taller de gestió de les emocions adreçat a les 
persones grans. 
A vegades no sabem com entendre i expressar el què sentim o ho 
fem d’una forma poc beneficiosa per a la nostra salut. Amb aquest 
taller, a través de diferents activitats, es poden aprendre tècniques 
per expressar les emocions i a gestionar-les d’una manera més 
adequada. 
Els tallers els faran formadors especialistes en aquest àmbit. 
 
 
Dia i hora del taller: Dimarts de 18 a 20h, 
2 sessions, 19 i 26 de gener. 
Lloc: Espai G. G. Esquerra, Rosselló, 78-80. 
 
 
 
 
Inscripcions: a partir del dilluns 25 de febrer de 10.30 a 12.30 i 
de 17 a 19h. A l’Espai Esquerra  

 

Places limitades 
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