TALLERS PER A AMPAs I AFAs
D'ESCOLES I PROJECTES PEDAGÒGICS
PER A INFANTS DE 0 A 6 ANYS

MATRIUSQUES
DONES MARES I FAMÍLIES

Dones que volen viure en harmonia amb els seus propis cicles,
que volen créixer i tenir salut, empoderar-se des dels valors
pròpiament femenins (des de la força de la dolçor, la suavitat,
la subtilitat, la elegància, etc.), que són conscients de la
importància de les relacions a la seva vida i transformen els
conflictes (parella, amistats, laborals, etc.) en oportunitats per
a ser millor persones.

Mares que senten una crida interna a augmentar la
consciència sobre el que suposa la maternitat en la seva vida.
Mares que busquen maneres d'estar millor amb el que els
passa. Mares que que saben que cuidar-se és important per a
poder cuidar als altres amb plaer i entrega.

Famílies que necessiten assessorament en la criança, que es
recolzen en altres famílies per a fer tribu. Que es defineixen en
un moviment constant de co-construcció.
Famílies que es descobreixen i construeixen a si mateixes en la
millora conscient de la comunicació i la convivència.

DONES, MARES I FAMÍLIES

índex
1. EL CATÀLEG DE MATRIUSQUES
QUI SOM?
QUÈ FEM?
COM HO FEM?
2. ELS NOSTRES TALLERS
1. Maternitat Plena. Mindfulness per a pares i mares.
2. Criança, creixement personal i vincle amb el nadó.
3. Una maternitat diferent: acollir la maternitat tal com ens ha arribat.
4 Les veus que hi ha dins d'una mare.
5. Com parlar per a que els nens escoltin i com escoltar per a que parlin.
6. L'autoestima dels nens (interiors).
7. El següent embaràs. Ampliar la família.
8. Revisar la mirada, obrir el cor.
9. Massatge infantil i benestar emocional.
10. Sexualitat i conflictes de parella en la ma/paternitat.
11. Ordre i acció en una casa amb nens.
12. Aprendre a menjar des del respecte.
13. Punts terapèutics per mantenir la salut als infants.
14. Tècnica metamòrfica - un massatge a les memòries embrionàries.

TALLERS PER A AMPAs I AFAs
D'ESCOLES I PROJECTES PEDAGÒGICS
PER A INFANTS DE 0 A 6 ANYS

qui som?
Som les Matriusques, un equip de psicòlogues i professionals
expertes en dones, mares i famílies que volem aportar recursos
que empoderin a les dones, especialment a les mares, i que
ofereixin un creixement global per a les famílies.
Establim un vincle segur i t’' acompanyem a desplegar el teu
potencial intern de creixement i sanació.
Tots/es el tenim i sol estar més disponible en els moments de
crisis i dificultats, especialment en el moment únic de la
maternitat i la criança.
Presentem aquest projecte perquè som conscients de la
necessitat de formació continuada per als pares i mares de
nens i nenes en edat pre-escolar (0-6 anys).
Acompanyar en la criança convida a una revisió de les nostres
ferides,
de les nostres vides, en un gest de coratge i d'obertura.
Volem apropar la nostra experiència i expertesa per a cobrir
aquesta necessitat i facilitar les accions formatives establint
una relació de
col·· laboració flexible amb les AMPAs i AFAs que ho desitgin.

TALLERS PER A AMPAs I AFAs
D'ESCOLES I PROJECTES PEDAGÒGICS
PER A INFANTS DE 0 A 6 ANYS

què fem?
Volem compartir i ajudar a integrar el nou paradigma de la salut que
situa en el punt de mira les emocions i les relacions amb nosaltres
mateixes, amb els altres i amb el món en el seu conjunt.
La nostra concepció de l'ésser humà és humanista, sistèmica i holística.
Treballem creant espais de seguretat psicològica basats en la
confidencialitat i la confiança, on convidem a participar en dinàmiques
vivencials, corporals i sistèmiques.
Oferim propostes on utilitzem música, moviment, joc i creativitat
per a generar nous registres des dels quals acompanyar
als nostres fills i filles.
No tenim la veritat, però us ajudem a fer un pas més en el vostre
creixement.
En aquest catàleg presentem 14 activitats formatives que abarquen un
ampli ventall d'interessos de les famílies: vincle, criança, parella, salut
psicològica i emocional, salut física, hàbits, etc.
Els formats són els que pensem que poden facilitar
l'aprenentatge dels continguts i les competències,
però ens adaptem a les necessitats horàries de les famílies.
Per exemple, un taller que presentem en 4 sessions de 3 hores,
també es podria realitzar en 6 sessions de 2 hores.
Acordem els horaris que ens vagin bé a totes les parts.
Els tallers es poden fer en els espais de la mateixa escoleta, grup de
criança, escola o escola bressol.
Si calgués llogar un espai, això incrementaria el cost de l'activitat.

TALLERS PER A AMPAs I AFAs
D'ESCOLES I PROJECTES PEDAGÒGICS
PER A INFANTS DE 0 A 6 ANYS

com ho fem?
Les fitxes d'aquest catàleg contenen
una llegenda on s'especifica el tipus
de taller, el número de sessions i
d'hores en total.
Fem TALLERS que tenen un número
determinat d'hores i sessions i també
fem CLASSES REGULARS, si són
classes que es realitzen un cop cada
setmana/mes i es programen
trimestralment.

TALLER

X

X

SESSIONS

HORES

TALLER

CLASSE
REGULAR

També hi trobareu un diagrama amb el sistema progressiu de
reducció de preu: com més sigueu, menys pagueu.
Aquest sistema assegura la viabilitat del taller (per l'ajustament del
número mínim d'inscrits) i alhora, garanteix que cada participant
tingui un preu molt assequible (en el cas del preu més alt) o molt
reduït (en el cas del preu més baix).

6-7 persones
8-9 persones
10-11 persones
12 persones

90 € cadascuna
80 € cadascuna
70 € cadascuna
60€ cadascuna

En aquest exemple, si sou 6 o 7 persones inscrites, les 6 o 7
persones pagueu 90 €. En canvi, si sou 12, pagueu 60 € cadascuna.

MATERNITAT PLENA.
MINDFULNESS PER A
PARES I MARES
Desconnecta de la imatge idealitzada que tens de "com haurien de ser" uns
bons pares" i podràs ser simplement la millor mare o el millor pare que ja ets.
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CLASSE
REGULAR

10-11 persones
12-14 persones

VALENTINA ROSSI

15-17 persones

Psicòloga i Psicoterapeuta 18 persones
especialitzada en Mindfulness

PREU
TRIMESTRAL

1.5
HORES/SETM.

100 € cadascuna
90€ cadascuna
80€ cadascuna
70€ cadascuna

OBJECTIUS:
-aprendre i practicar en grup tècniques de Mindfulness.
-preservar un espai d’'auto-cura, lliure de judici extern i/o intern,
-desenvolupar la consciència psicosomàtica del cos i de les emocions.
-reduir símptomes d'estrès i ansietat, augmentant el benestar psicofísic.
-desenvolupar la intel·ligència emocional, aprenent a gestionar i conduir les
emocions, incorporant la capacitat de relaxació i d'autoregulació.
-augmentar la concentració i l'atenció sostinguda.
-disminuir els processos obsessius i els pensaments repetitius.
-augmentar la capacitat de mantenir la calma en situacions límit, reduïnt
l'agressivitat i la tensió.

CRIANÇA,
CREIXEMENT PERSONAL
I VINCLE AMB L'INFANT
Espai per ESTAR i SER amb l'infant
i amb la vida.
Desenvolupem la PRESÈNCIA, i ens
sincronitzem amb els TEMPS de la
criança.
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ESPAI
REGULAR

10-11 persones
12-14 persones

ALBA DEL CID
Psicòloga perinatal i Doula

15-17 persones
18 persones

PREU

1.5

TRIMESTRAL

HORES/SETM.

100€ cadascuna
90€ cadascuna
80€ cadascuna
70€ cadascuna

OBJECTIUS:
Acompanyar-se en grup durant el procés d'esdevenir mare, pare i família.
En els moments més difícils en que ho qüestionem tot, anirem més enllà del model de
criança, de les receptes i consells i fins i tot, més enllà de les nostres pròpies idees
per recuperar l'autenticitat del nostre ésser a l'hora de tenir cura de l'infant.
TEMÀTIQUES:
- la connexió amb un mateix i regulació de les emocions.
- la connexió amb el nadó a través del tacte, les cançons, els contes i els jocs de falda.
- pràctiques que estableixen el vincle; obstacles del vincle.
- l'acompanyament del plor, l'autonomia i l'acompanyament a l'exploració.
- Els límits que limiten i alliberen. La separació i la pèrdua.

UNA MATERNITAT DIFERENT:
ACOLLIR LA MATERNITAT
TAL COM ENS HA ARRIBAT
Ens acompanyem per poder viure
els clarobscurs que suposa la
maternitat, l'adaptació als canvis i
tot allò que ha estat tant
diferent de com ens imaginàvem.

TWELVE - A

3

ESPAI
REGULAR

6-7 persones

ALBA DEL CID
Psicòloga perinatal i Doula

8-9 persones
10-11 persones
12 persones

PREU
TRIMESTRAL

2
HORES/MES

53€ cadascuna
46€ cadascuna
40€ cadascuna
35€ cadascuna

OBJECTIUS:
-Trobar calma i suport i sentir-se còmoda i acollida entre iguals.
* Per la necessitat de superar un dol o una pèrdua gestacional.
* Per la necessitat de superar i sanar el part.
* Per la necessitat d'integrar les emocions que no ens deixen gaudir
de la maternitat: ansietat, tristesa, culpa i ràbia.
-Aprendre a acollir, validar, compartir i donar sentit a les experiències de
cada mare.

LES VEUS QUE HI HA DINS D'UNA MARE - LA RÀBIA

Indaga en la pròpia ràbia, descobreix la necessitat que hi ha darrera i
la oportunitat d'integració i coherència interna que t'aporta.
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TALLER

7-8 persones
CRISTINA SALVIA

9 persones
10 persones

Psicòloga,
Psicoterapeuta i Mare 11 persones

1

4

SESSIONS

HORES

32 € cadascuna
28 € cadascuna
25€ cadascuna
23 € cadascuna

OBJECTIU:
- Facilitar l'auto-coneixement per a que pugueu millorar la relació amb la pròpia
ràbia i per tant millorar la relació amb la ràbia dels fills o d’'altres persones.
PROGRAMA:
Treballem creant un ambient de confiança, sense judicis i amb el màxim respecte.
Utilitzem tècniques suaus de desbloqueig psico-corporal i un exercici de
visualització guiada.
Facilitar la vostra expressió emocional i dirigir amb preguntes clau per a que
pugueu resoldre la tensió interna.
* Les altres versions d'aquest taller també estàn disponibles: por, culpa, tristesa, vergonya i
amor/desamor, així com la general, oberta a qualsevol emoció relacionada amb la maternitat.

COM PARLAR PER A QUE
ELS NENS I ADOLESCENTS
ESCOLTIN I COM ESCOLTAR
PER A QUE PARLIN
Habilitats de comunicació
pràctiques, efectives i
respectuoses per a una relació
més fàcil, enriquidora i
satisfactòria amb els teus fills o
amb qualsevol nen/a.
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TALLER

7-8 persones
9-10 persones
MARIA DEL MONT LLOSAS
Psicòloga,
Psicoterapeuta i Mare

11-12 persones
13 -14 persones

4

14

SESSIONS

HORES

112 € cadascuna
98 € cadascuna
86 € cadascuna
75€ cadascuna

OBJECTIUS:
1. Saber acompanyar i gestionar les emocions i sentiments de nens i
adolescents.
2. Que els nens i adolescents siguin més col·laboradors.
3. Saber posar límits ferms amb amor i respecte.
4. Potenciar l'autonomia.
5. Contribuir a la construcció d’'una bona autoestima.
6. Detectar i alliberar nens i adolescents d'etiquetes i rols.

L'AUTOESTIMA DELS NENS
(INTERIORS)
Connecta amb els teus fills,
sanant l’autoestima del propi
nen/a interior.
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TALLER

7-8 persones
9-10 persones
CRISTINA SALVIA
Psicòloga, Psicoterapeuta i
Mare

11-12 persones

13 persones

1

4

SESSIONS

HORES

32 € cadascuna
28€ cadascuna
25€ cadascuna
23€ cadascuna

OBJECTIUS:
-Sanar assumptes pendents de la infància.
-Recuperar l'energia creativa de la teva infància.
-Tornar a sentir que mereixes tot allò que és bo a la teva vida.
PROGRAMA:
1. Actituds necessàries per a desenvolupar l'autoestima pròpia i la dels nostres
fills.
2. Com accedir i acompanyar respectuosament el nen que viu dins nostre:
escoltar el cos.
3. Sondes per a trobar i curar la ferida interna.

EL SEGUENT
EMBARÀS.
AMPLIAR LA FAMÍLIA
Prepara un embaràs conscient
mentre acompanyes la criança de
l'altre fill/a/s/es.
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TALLER

6-7 persones
8-9 persones
ALBA DEL CID
Psicòloga perinatal i Doula

10-11 persones

12 persones

5

10

SESSIONS

HORES

80 € cadascuna
70 € cadascuna
60 € cadascuna
50 € cadascuna

OBJECTIUS:
Un espai per a poder preparar-se per un embaràs conscient, ara que ja saps el
que significa tenir un fill.
Una oportunitat per treballar tots aquells temes en els quals t'hauria agradat
aprofundir en el primer embaràs i si cal, sanar el primer part.
Un lloc per a centrar-te en el vincle amb el nadó que arriba, creant una base
segura a la vegada que acompanyes la criança del primer fill.

REVISAR LA MIRADA,
OBRIR EL COR
Els adults hem sigut infants, i
les nostres ferides de la infància
condicionen la
nostra mirada sobre el món i
sobre els infants.
Només revisant allò que es mou
en nosaltres podem actualitzar
la pròpia experiència.
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TALLER

6-8 persones
9-12 persones
TAMARA DEPARES

13-17persones

Filòsofa, Terapeuta i Mare 18 persones

2

8

SESSIONS

HORES

71€ cadascuna
59€ cadascuna
47€ cadascuna
35€ cadascuna

OBJECTIUS:
La formació pretén que els/les participants:
- entrin en contacte amb el seu nen/a interior ara que són adults.
- desenvolupin una major comprensió sobre la mirada dels infants.
- assoleixin/iniciïn la possibilitat de construir una mirada neutra.
- nodreixin l'hemisferi dret del cervell mitjançant recursos simbòlics.
PROGRAMA:
Sessió 1: recuperar la mirada del nostre nen/a interior.
Sessió 2: posar consciència de com els judicis condicionen les
nostres reaccions.

MASSATGE
INFANTIL
I BENESTAR
EMOCIONAL

Un taller que és molt
més que aprendre el
massatge.
És una porta a
l’autodescobriment del
teu nou rol a la vida.
Obre't a les infinites
possibilitats d'aquest
viatge conjunt.
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TALLER

7 persones
8persones
ALBA DEL CID

9 persones

Psicòloga perinatal i Doula 10 persones

5

10

SESSIONS

HORES

82€ cadascuna
72€ cadascuna
65€ cadascuna
60€ cadascuna

PROGRAMA:
1. Introducció al massatge infantil. Història dels orígens i el moviment mundial. Beneficis
i pràctica. Massatge de peus i cames.
2. Autocura per trobar la calma en moments d’'estrès. Reflexió amb la lectura d’'un
article. La digestió i els còlics. Massatge de Panxa. Repàs.
3. Exercici d'autoconeixement amb el plor. El plor en el nadó i com acompanyar-lo.
Massatge de pit i braços. Repàs.
4. L'automassatge i el sentit del tacte en família. Límits corporals i tacte amb respecte.
Massatge de cara i esquena. Repàs.
5. El massatge quan van creixent. Cançons de bressol i de falda. Contes sobre la pell.
Estiraments. Repàs.

SEXUALITAT I
CONFLICTES DE PARELLA
EN LA MA/PATERNITAT
Millora la relació de parella
i descobreix vies d’integració
del 2 dins del 3 (o més).
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TALLER

6-8 persones

CRISTINA SALVIA
Psicòloga,
Psicoterapeuta i Mare

9-11 persones
12-15 persones
16 persones

2

8

SESSIONS

HORES

71€ cadascuna
59€ cadascuna
58€ cadascuna
38€ cadascuna

OBJECTIUS:
-comprèn el fenomen dels conflictes en l’'etapa de SER família.
-descobreix quines ferides antigues es desperten i us impedeixen fluir.
-incorpora la influència de les històries familiars en la vostra relació.
-trobeu la connexió que hi ha més enllà del conflicte i retroba't amb la parella.
PROGRAMA:
Sessió 1 : conflictes i família
Sessió 2: sexualitat i parella

ORDRE I ACCIÓ EN UNA CASA AMB NENS
Pau, tranquil.litat, armonia, ordre mental…
són alguns dels beneficis que aconseguim amb
un sistema d’ordre instaurat a casa nostra.
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TALLER

6-8 persones
9-11 persones

YOLANDA LÓPEZ
Dona, Mare i Organitzadora

12-14 persones
15 persones

1

2

SESSIONS

HORES

16€ cadascuna
14€ cadascuna
12€ cadascuna
10€ cadascuna

PROGRAMA:
1. Ordre en espais, objectes i hàbits.
2. Eines i recursos per a que puguis fer una feina de re-coneixement de casa
teva i per a que puguis aconseguir sentir-te a gust en el teu espai.
3. Pensament constructiu, aplicant sistemes als processos i simplificant l’'ordre.
4. Recursos i ajudes per a aprofitar millor el teu temps i poder gestionar de
forma eficaç els reptes tant a la vida familiar com a la feina laboral.

APRENDRE A MENJAR DES DEL RESPECTE
El que hi ha sobre la taula alimenta el cos del seu fill, però el que
passa al voltant de la taula alimenta el seu cor i la seva ment.
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TALLER

8-10 persones

SUSANNA TRES
Psicòloga i psicoterapeuta

11-13 persones

14-16 persones
17 persones

1

3

SESSIONS

HORES

18€ cadascuna
16€ cadascuna
14€ cadascuna
12€ cadascuna

PROGRAMA:
1. La nutrició física i emocional des del principi.
2. L'autoestima i la comunicació com a base de tots els aprenentatges.
3. Com s'instauren els hàbits alimentaris? Estratègies per afrontar les
dificultats que puguin sorgir: nen que rebutja el menjar, no tasta aliments
nous, es cansa, menja amb ansietat...
4. El trastorn alimentari a la infància. Com el podem prevenir? Senyals
d'alarma. Com hem d'actuar?

PUNTS TERAPÈUTICS
PER A MANTENIR LA
SALUT DELS INFANTS
El shiatsu és una tècnica
oriental que consisteix a
manipular els
punts reflexos del cos per
tractar dolències i per
aconseguir relaxació i
benestar.
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TALLER

6-8 persones

ANA MARIA GUTIÉRREZ
Professora i terapeuta
de Shiatsu

9-11 persones
13-17 persones

18 persones

1

4

SESSIÓ

HORES

35€ cadascuna
30€ cadascuna
25€ cadascuna
20€ cadascuna

PROGRAMA:
1. Presentació i introducció al Shiatsu.
2. Com funciona el ki (energia vital).
3. Anatomia energètica, meridians, línies de punts.
4. Com és la pressió: concentrada, profunda i mantinguda.
5. Exercicis matinals per despertar i vitalitzar el cos.
6. Exercicis per flexibilitzar les articulacions i de respiració.
7. Makko-ho: estiraments per desbloquejar els meridians.
8. Punts terapèutics: Punt aspirina: per al dolor. Punt per calmar la ment. Punt
de relaxació: per dormir. Punt pel mal de panxa. Punt calmar ansietat.

TÈCNICA
METAMÒRFICA
Un massatge a les
memòries
embrionàries.
Ajuda al teu fill/a a
transitar els moments
de canvi en que
apareixen dificultats.

TWELVE - A

14
TALLER

2

8

SESSIONS

HORES

TRIMESTRAL

6-8 persones
9-12persones

VANESSA BARROS
Psicòloga i Psicoterapeuta
Professora de Tècnica
Metamòrfica

13-17 persones
18 persones

71€ cadascuna
59€ cadascuna
47€ cadascuna
35€ cadascuna

Existeixen bloqueigs que es porten des de la concepció, patrons de
comportament que ens limiten i produeixen diferents disfuncions físiques,
emocionals o de realització personal, impedint que siguem tot el que podem
arribar a ser.
Amb la Tècnica Metamòrfica aquests bloqueigs energètics s'alliberen,
permetent que l'energia flueixi lliurement.
ESPECIALMENT INDICADA PER:
-Dificultats d'adaptació. Canvis en els hàbits.
-Canvis vitals (alteració de l'entorn familiar, canvi de lloc de vivenda, etc.)
-Èpoques de confusió, depressió, estrès o ansietat.

TEMPORADA 2018
NÚM.
TÍTOL

NÚM.

MÍNIM

MÀXIM

TIPUS SESSIONS D'HORES ALUMNES ALUMNES

1 MINDFUL

REGULAR

12

1'5/set.

10

18

2 VINCLE

REGULAR

12

1,5/set.

10

18

3 DIFERENT REGULAR

3

2/mes

6

12

4

TALLER

1

4

7

11

TALLER

4

12

7

14

6 AUTOESTIMA TALLER

1

4

7

13

7 AMPLIAR

TALLER

5

10

6

12

8 MIRADA

TALLER

2

8

6

18

9 MASSATGE TALLER

5

10

7

10

VEUS

5 PARLAR

10 PARELLA

TALLER

2

8

6

16

11

ORDRE

TALLER

1

2

6

15

12 MENJAR

TALLER

1

3

8

17

13

TALLER

1

4

6

18

14 METAMÒRF. TALLER

2

8

6

18

PUNTS

TEMPORADA
2018

Cristina Salvia
Alba del Cid
Vanessa Barros
Tamara Depares
Valentina Rossi
Susanna Tres
Yolanda López
Maria del Mont Llosas
Ana Maria Gutiérrez

SOM VINCLES
ELS NOSTRES FILLS,
SÓN ELS NOSTRES MESTRES

General:
-Psicoteràpia per a adults/es, infants, adolescents, parelles i famílies.
-Neuroprocessament del trauma, Brainspotting i EMDR.
-Acompanyament en el dol i la pèrdua.
-Psicoteràpia psico-corporal.
Atenem en català, castellà, anglès i italià.

Dones:
-Psicoteràpia i acompanyament emocional en processos de separació.
-Cercle de dones.
-Classes de Ioga Iyengar per a dones: cicle menstrual, fertilitat, menopausa.
-Tallers per a reconèixer i connectar amb el cicle menstrual. (dones adultes i adolescents)
-Sanació de l’úter.
-Tallers de sexualitat conscient (per a homes i dones).

Mares:
-Psicologia perinatal.
-Acompanyament psicològic i emocional durant l’embaràs i el post-part.
-Classes de Ioga Iyengar per a l’embaràs.
-Classes de Ioga Iyengar per a mares i nadons.
-Tallers de Mindfulness Emocional: “Les Veus que hi ha dins d’una mare”, per a resoldre el
conflicte emocional intern.
-Cursos de Massatge Infantil i benestar emocional.
-Curs d’embaràs conscient.
-Espai de criança i vincle.
-Grup d’acompanyament a la maternitat que no ha resultat com l’havíem imaginat.

Famílies:
-Psicoteràpia familiar sistèmica per a parelles o famílies.
-Tallers i assessorament individual sobre sexualitat i masculinitat.
-Tallers de Mindfulness per a mares i pares.
-Tallers relacionats amb la comunicació i resolució de conflictes amb els fills.

·

-Constel lacions Familiars.

ALTRES SERVEIS

Un bon vincle inclou dos
aspectes: base segura
(presència consistent i
previsible d'una figura
parental confiable) i
exploració de l'entorn.
John Bowlby
-

C. D'en Grassot, 91 5è 3a,
08025 Barcelona
619.285.875
www.matriusques.com

