
TALLER   AUTOESTIMA -  8h 

En aquest taller mesurarem la nostra autoestima en diferents àmbits, ja que pot variar a cada context que 

vivim i compartim. 

T’oferirem eines i recursos per enfortir-la, potenciar-la i també per detectar què és el que la debilita i en 

quins moments i situacions.  

Treballarem en un petit grup de màxim 12 persones. L’experiència m’ha ensenyat que es més efectiu el 

treball grupal que l’individual.  

Si estàs passant un moment delicat, estàs fent canvis, tens alguna dificultada amb fills, et sents insegura, 

confosa... pots trobar en aquest taller el que busques. 

És un taller vivencial, un camí ple d’experiències que et portaran a brillar l’estrella que ets. Una 

oportunitat per créixer i expandir-te, per empoderar-te cap els teus desitjos i objectius. 

CAL PORTAR 

Estris per escriure, una foto de la infància, un peluix, i mitjons per la sala. 

FORMADORA  Àngels Xena, mestra, kinesiòloga i coach personal. 

PROGRAMA 

 L’autoestima, què és exactament?  

 Factors que construeixen unes bones bases. 

 Factors que la debiliten i malmeten. 

 Comportaments d’una bona autoestima i d’una baixa autoestima. 

 Diferències entre autoestima, egoisme, i narcisisme. 

 El nostre ne@ interior, què té a veure? 

 Cal un llenguatge específic, la intenció no és suficient. 

 Les creences i els valors. 

 L’èxit. 

 Les relacions. 

 Els fills. 

 L’arbre genealògic. 

 Protocols d’observació-indagació i protocols de sanació. 

 Nou diàleg intern. El compromís. 

 ADREÇAT A qualsevol persona interessada, no cal tenir cap coneixement previ.  

 DATA, dissabte 25 de febrer 2017. De 9,30 a 13,30h i de 15 a 19h. 

 LLOC, Al Taller del Benestar. c/ Príncep de Viana 79 entresòl. Lleida 

 APORTACIÓ, 100€ amb IVA i material inclòs.  



 INCRIPCIONS,  Mery Peralta 663 582 325. La plaça es reservarà per ordre d’inscripció.  

 MÉS INFORMACIÓ,  Àngels Xena 605 097 616 


