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Cicle infantil i primària
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Un espai vivencial on mitjançant tècniques variades i dinàmiques
de joc, els infants aprenen:

 
• Gestió i posicionament en els Conflictes.

•Autoestima
• Eines i recursos per gestionar les emocions.

• Relacions entre iguals.
• Respecte a la diversitat.

• Comunicació assertiva, escolta activa i empatia.
• “Desetiquetar” i “Deixar de comparar”.

• Gestió emocional de xarxes socials.
 

Què fem al Gimnàs de la Felicitat?

- Un espai de comunicació i de diàleg on aprenem a conèixer-
nos i a conèixer als altres, a identificar les necessitats i a

expressar-les.
- Un equip de professionals que es preparen per acompanyar
als nens i nenes, amb les millors eines de desenvolupament

emocional, oferint-los experiències lúdiques, activitats,
dinàmiques, contes; que els ajuden a treballar la seva

intel·ligència emocional i social.
 - Un espai de valors, de respecte, de trencar estereotips, que
fomenta l’autonomia, la cura d’un mateix i la sana autoestima.
- Un moment de la setmana especial per als infants, que tenen

l'oportunitat d’exercitar la seva comunicació i les seves
emocions a un gimnàs molt especial.

-  Distribuït per etapes (infantil, cicle inicial, mitjà i superior),
amb dinàmiques adaptades a cada franja de desenvolupament.
 - Adaptem les activitats a les necessitats del curs, segons van

creixent amb les propostes, i segons es van identificant
necessitats pròpies dels participants.

-  Un dia a la setmana que genera un hàbit molt important per
la vida futura de l’infant, que impacta en les seves relacions

amb si mateix i amb l’entorn.

 



 
Envia un email amb les teves dades

personals a: 

sonia@esalma.com
 

Inscripció digital i pagament octubre en el
següent enllaç: 

https://checkout.social-commerce.io/1beAtj
 

Podeu contactar per telèfon o whatsapp al:
722838467 

 
 
 

Tastet gratuït els dies 20,21 i 22 de
setembre prèvia inscripció.

 
Us esperem per compartir un espai de

diàleg!
 

Cicle infantil (P3,P4,P5): 
dilluns de 13.30 a 14.30 hores

Primer i segon: 
dimecres de 13.30 a 14.30 hores

Tercer i quart:
 dimecres de 12.30 a 13.30 hores 

Cinquè i sisè: 
dimarts de 12.30 a 13.30 hores 

 
 
 

Preu mensual: 35 € per alumne, inclou
informe trimestral 

 

Informació i inscripcions

Escola Sant Jordi
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