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Taller adreçat a monitors de lleure i menjador  
ESCOLA MALLORCA:  

Els conflictes i les emocions en l’espai migdia. Recursos 
per acompanyar emocionalment els infants.  

http://www.marmilanseda.com/
https://annesullivanbcn.com/?lang=es/
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T’agradaria aprendre recursos per a que els infants surtin 
reforçats dels conflictes? Que aprenguin per ells mateixos 
a comunicar-se assertivament, saber empoderar-los i 
potenciar-los? 

 

 

Coaching educatiu 



Quin impacte vols tenir tu com a 

educador en el lleure? 

DIVERSITAT 
EMOCIONS 

VALORS 

EDUCACIO 

RESPECTE OPORTUNITATS 

EMPATIA 

COMPROMÍS  AUTOESTIMA 

APRENENTATGE 

ACOMPANYAMENT 

DIVERSIÓ 

EQUIP 

EMPODERAMENT 

INICIATIVA SOLUCIONS 
DESCOBRIMENT 

REFERENT 

JOC 



Beneficis taller 

resolució conflictes 

 
• Millora de la comunicació entre els infants 
• Més confiança en ells mateixos  
• Aprenen a posar límits i a respectar-se a un mateix i 

als companys 
• Menys impulsivitat 
• Més seguretat en ells mateixos  
• Major benestar i felicitat dels infants 
• Més confiança en ells/es mateixos/es 
• Més empatia 

 

 
 



Taller per monitors de lleure i 

menjador 

Des de la vivència dels propis monitors al llarg del 
taller, els hi donem recursos i eines practiques per 
posar en pràctica a les escoles davant de 
situacions de conflicte i problemes de 
comunicació. Millora de la seguretat i eficàcia de 
l’adult. 

Facilitem tècniques d’assertivitat, comunicació no 
violenta, resolució de conflictes, des de les quals 
sortiran reforçats dels conflictes, ajudaran els 
infants a que aprenguin per ells mateixos.  

Testimonis cursos 

https://marmilanseda.com/cursos-para-maestros/   

Mestres i una directora t' expliquen com 

ha cambiat la seva  gestió de l’ aula:  
https://www.youtube.com/watch?v=PBSitRCjyY0  
https://www.youtube.com/watch?v=KVJwMIoOQSE 

http://www.youtube.com/watch?v=PBSitRCjyY0
http://www.youtube.com/watch?v=PBSitRCjyY0
http://www.youtube.com/watch?v=PBSitRCjyY0
http://www.youtube.com/watch?v=PBSitRCjyY0
http://www.youtube.com/watch?v=PBSitRCjyY0
http://www.youtube.com/watch?v=KVJwMIoOQSE
http://www.youtube.com/watch?v=KVJwMIoOQSE
http://www.youtube.com/watch?v=KVJwMIoOQSE
http://www.youtube.com/watch?v=KVJwMIoOQSE
http://www.youtube.com/watch?v=KVJwMIoOQSE
https://annesullivanbcn.com/?lang=es/


Qui som? 

Mar Milán Seda 

Treballo amb nens/es tant a extraescolars com a 
consulta individual oferint-los eines perquè puguin 
gestionar les seves emocions, potenciant la seva 
autoestima i els petits/es fan canvis interns que després 
generen canvis de conductes externes 
 
També soc formadora del Departament de 
Ensenyament de Catalunya. Formem en Educació 
emocional a mestres mitjançant cursos vivencials per a 
que puguin portar-lo a l’aula i la puguin gestionar amb 
més recursos, acompanyant al nen en el seu creixement, 
tot respectant els seus ritmes, la seva autoestima i 
emocions i oferint-los un espai de consciència i 
seguretat. 
 
Em vaig formar en Educació Infantil, especialitzada en 
Autoestima i desenvolupament personal, CTI com a 
Coach Professional Certificada, diferents programes de 
lideratge i coaching sistèmic (ORCS), formació en 
Intel·ligències Múltiples, TDAH, TEA… i amb experiència 
com a voluntària a diferents tipus d’educació (Educació 
Viva, Waldorf, Educació Convencional  tant privada i 
pública com concertada. 



¿Quién soy? 

Andrea Zambrano 

Después de ejercer 8 años la abogacía se formó 
ampliamente como coach y actualmente se dedica al 
coaching, a la formación y al mentoring. Su actividad se 
desarrolla tanto en el ámbito empresarial como 
personal, y tiene su propio proyecto de coaching para 
educadores: “Educar es Emocionar”. En octubre de 2018 
publicó su primer libro “Educar es Emocionar” (Paidós). 

 
Actualmente Andrea se dedica al coaching y a la 
formación. Su trabajo es también su pasión: acompañar 
a personas, dentro y fuera de las organizaciones, a vivir 
en coherencia con sus objetivos tanto en su vida 
personal como profesional. 
• Coach Certificada CPCC por “The Coaches Training 

Institute” (CTI) y ACC por "The International Coach 
Federation"(ICF) 

• Master en Liderazgo Co-Activo (Co-Leadership 
Program) en The Coaches Training Institute (CTI).  

• Coaching de Equipos ORSC por CRR- Augere 
• Practitioner en PNL por Institut Gestalt 
• Certificación CPCC por ICF (International Coaching 

Federation) 
  
 



Qui som? 

Vanessa López Llovet 

Formadora en Eines d’Autoconeixement, lideratge efectiu, 
educació emocional, habilitats socials i grupals.  
 
Experta a l’àmbit de l’educació. Dedicada a acompanyar i 
impulsar a persones, famílies, equips docents i 
adolescents a desenvolupar el seu lideratge i talent.  
 
Formadora del Departament d'Educació de la Generalitat 
de Catalunya. Formem en Educació emocional a mestres 
mitjançant cursos vivencials per a que puguin portar-lo a 
l’aula i la puguin gestionar amb més recursos, 
acompanyant al nen en el seu creixement, tot respectant 
els seus ritmes, la seva autoestima i emocions i oferint-
los un espai de consciència i seguretat. 
 
Directora i formadora del Programa d’ 
"Autoconeixement,  gestió emocional i habilitats socials”, 
programa dirigit a l’abordatge de les addiccions 
(pantalles, videojocs, cannabis, alcohol...), complementari 
al tractament cognitiu-conductual. 
 
Coach Certificada CPCC por CTI. 
Llicenciada en Dret. Advocada. 
Técnica en Projectes de Cooperació al Desenvolupament.  
Mare de dos fills/es. 



Algunes escoles on hem 

treballat 

Escola Turó del Cargol 

Escola Joan Perich i Valls 

http://www.eisbarcelona.com/


Tel.687873165 
www.marmilanseda.com   
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