TALLER
D’ARTTERÀPIA
PER A PARES I
MARES

10 NOVEMBRE 2018
TALLER D’ARTTERÀPIA
Les imatges poden crear claredat d’expressió, i en especial amb aquelles
coses que són difícils d’expressar amb paraules.
Plasmar experiències i sentiments a través de les imatges pot ser un mitjà de
comunicació més poderós que la descripció verbal, i al mateix temps pot fer
que aquests sentiments i experiències es vegin menys amenaçadors.

Tessa Dalley

DISSABTE
10 DE
NOVEMBRE
de 11:30h a
13h
PREU: 3€
CAL FER INSCRIPCIÓ
CLICANT AQUÍ
MÉS INFORMACIÓ A:

L’objectiu d’aquest taller és oferir-vos un espai on els pares i mares pugueu
expressar-vos lliurement a través d’una proposta artística grupal. Un espai
on poder compartir les vostres vivències, enfortir els vincles amb altres
pares i mares. En definitiva, un espai on poder expressar les vostres
emocions. Per a fer artteràpia no és necessita ser un artista o tenir facilitat
per dibuixar. Només es necessiten ganes d’experimentar i de jugar amb els
materials.
Amb el suport de:

martapinya@nexefundacio.org

NEXE FUNDACIÓ
Travessera de Dalt, 100
08024 Barcelona
www.nexefundacio.org

93.284.64.23

TALLER DE
ARTTERAPIA
PARA PADRES
Y MADRES

10 NOVIEMBRE 2018
TALLER DE ARTETERAPIA
Las imágenes pueden crear claridad de expresión, en especial respeto a las
cosas que son difíciles de decir.
Simbolizar sentimientos y experiencias a través de las imágenes puede
constituir un medio de expresión y de comunicación más poderoso que la
descripción verbal, y al mismo tiempo puede hacer que tales sentimientos y
experiencias se vuelvan menos amenazadores

Tessa Dalley

SÁBADO
10 DE
NOVIEMBRE
de 11:30h a
13h
PRECIO: 3€
HAY QUE INSCRIBIRSE
CLICANDO AQUÍ
MÁS INFORMACIÓN:
martapinya@nexefundacio.org

El objetivo de este taller es ofreceros un espacio en el que los padres y
madres podáis expresaros libremente a través de una propuesta artística
grupal. Un espacio donde poder compartir vuestras vivencias, fortalecer los
vínculos con otros padres. En definitiva, un espacio donde poder expresar
vuestras emociones. Para hacer arteterapia no es necesario ser un artista o
tener facilidad para dibujar. Solo se necesitan ganes de experimentar y de
jugar con los materiales.
Con la colaboración de:
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