
Activitats Educatives deActivitats Educatives de  
Creixement EvolutiuCreixement Evolutiu

http://creixementevolutiu.wordpress.com

Formació per a la salut integralFormació per a la salut integral

L'objectiu de les activitats és millorar la salut dels participants tractant a les persones com a 
un sistema complex, i no com a parts.

Sóm éssers vius, amb un cos, unes emocions, una ment, un intelecte que tenim que cuidar a  
fi de manifestar bona salut, i necessitem tenir bona salut a fi de tenir millor qualitat de vida.

Així ofereixo activitats per l'intelecte, pel cos, i per a les emocions.

No podem oblidar que vivim i experimentem constant ment emocions, des de l'avorriment a la 
felicitat, passant per la ira, la frustració, la desesperació, l'ansietat, o per l'amor, la joia, la  
satisfacció.

L'activitat constant  ens porta al cansament, tenim tot el temps ocupat, per això no hi ha 
temps per a nosaltres mateixos. La proposta d'activitats educatives és per a que us agafeu 
un temps per vosaltres. Un temps per cuidar-vos. Un temps per estar millor.

Creació de tallers a mida segons els destinataris.

El creixement personal i la salut emocional són clau avui en dia per a tenir una millor  salut,  
qualitat de vida. Per això oferixo la possibilitat de crear un taller a mida de les necesssitats 
dels destinataris.
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Tarifes de les activitats
Hi ha diverses possibilitats segons es prefereixi gestionar els grups i activitats.

Activitats Preu mensual /
individual

Preu mensual 
grupal

(No importa quantes 
persones)

Promoció  més  d'una 
activitat grupal
(Si  es  fan  més  d'una  activitat 
seguides es pot fer un descompte  a 
acordar)

Tallers mensuals 18,00 € 150,00 € 130,00 € /120 €…?

Intensiu 8h. 50,00 € (individual) cal un grup de 6 persones mínim. 

Xerrades per 
inscripció als tallers

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Xerrades de 
divulgació 

indepentdents dels 
tallers

80,00 €

Contacte i consultes
David Gateu Valls
web: http://creixementevolutiu.wordpress.com 
tel: 625 618 197
Mail: dgateu@yahoo.es

Xerrades divulgatives
 Gimnàstica emocional.
 Gimnàstica integral.
 Que són el tai chi chuan i el Qi Gong.
 Nens de la “Nova Era” Pares de la “Nova Era”. & La necesitat de creixement personal 

i de la dimensió espiritual del ésser humà en l'educació.
 Altres xerrades i tallers

Activitats mensuals:
 Gimnàstica emocional.
 Gimnàstica integral.
 Taller de memòria.
 El tai chi chuan
 Classes de qi gong
 Gimnàstica per a la salut física
 Classes d'informàtica

Concert musicoterapèutic.
Formació El creixement personal amb les energies de les 8 direccions.
Formació sobre Geometria Sagrada
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Xerrades divulgativesXerrades divulgatives

Gimnàstica emocionalGimnàstica emocional
Després de totes les transformacions que està pasant la nostra societat ens cal e el nostre 
mon intern un treball qu ens ajudi a superar les crisis.

Cal una aproximació directa a la nostra manera d’enfrontar-nos al estrés i a les emocions 
negatives que ens produeix la pressió constant del nostre entorn.

Aquesta xerrada ens explica una mica com funcionem a nivell intern i ens proposa un parell 
de pràctiques que ens puguin esser útils en el dia a dia per fer front als nervis quotidians. 

Més enllà de les tècniques de relaxació, ens calen unes eines de gestió emocional de les 
emocions negatives.

Gimnàstica integral Gimnàstica integral 
Per a millorar la nostra salut necessitem fer un manteniment del nostre cos físic amb 
exercicis que ens audin a alliberar-nos de les tensions quotidianes al hora que posi a to els 
nostres muscles tendons i ossos a fi de poder mantenir el nostre benestar complert.

El El     Tai chi chuan i el Qi GongTai chi chuan i el Qi Gong    

Originaris de Xina, són exerccis que tenem una llarga tradició, i que fins i tot avui en dia 
s'estudien dins la carrera de medicina xinesa.

En aquesta xerrada s'expliquen els principis històrics i l'evolució del dels dos conceptes i 
s'explica que són cadascún com s'apliquen i per a que serveixen al hora de millorar la nostra 
salut, tot molt ràpidament per poder fer unes petites pràctiques que ens permetin assaborir 
que són des d'una vesant experimental.
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Nens de la “Nova Era” Pares de la “Nova Era”  Nens de la “Nova Era” Pares de la “Nova Era”  
& & 

La necesitat de creixement personal i de laLa necesitat de creixement personal i de la  
dimensió espiritual del ésser humà en l'educació.dimensió espiritual del ésser humà en l'educació.

Els nens d'avui ja són d'una nova era, molt diferents de nosaltres, per que han nascut 
directament en un món molt diferent.

Ara els pares i educadors necessitem posar-nos al dia per saber que hem de fer amb ells per 
ajudar-los a que es desenvolupin plenament.

Des d'aquesta perspectiva el creixement personal és bàsic com a eina pels pares i educadors 
del fills de la nova era.

Junts tractarem de respondre a les seguents preguntes:

 Com em relaciono amb el meu fill per a que pugui ser ell mateix?
 Com saben que fem el correcte en el nostre camí per ajudar a creixer les seves 

qualitats?
 Com actúo per ajudar-lo a integrar-se en la nostra societat?
 Com alimentem els nostres fills?
 Com interpreto el procès de creixement personal en mi i en els meus fills?

Altres xerrades i tallers Altres xerrades i tallers 
Podem organitzar altres xerrades i tallers relacionats amb la meditació el creixement 
personal, la salut física, la alimentació sana i ecològica, l'educació dels infants així com tallers 
de musicoteràpia o construcció d'instruments musicals amb material reciclat.

Podeu veure més informació sobre les activitats i conceptes que treballo en els tallers en la 
meva web aixi com també podeu veure algún fragment dels nostres concerts o de les 
xerrades que proposo.

http://creixementevolutiu.wordpress.com
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Gimnàstica  IntegralGimnàstica  Integral
Per a millorar la nostra salut necessitem fer un manteniment del 
nostre cos físic amb exercicis que ens audin a alliberar-nos de les 
tensions quotidianes al hora que posi a to els nostres muscles 
tendons i ossos a fi de poder mantenir el nostre benestar complert.

En aquests tallers combinem continguts de altres dues activitats

Gimnàstica emocional

Una aproximació directa a la nostra manera d’enfrontar-nos 
al estrés i a les emocions negatives.

Veniu i aprendreu exercicis per poder desfer-vos de les 
emocions negatives i a estar millor. 

Gimnàstica per la salut

Aquest programa d'exercicis té en compte  els diferents 
sistemes del nostre cos, i desenvolupa un  programa 
bàsic d'exercicis que ha d'ajudar  a millorar el  estat 
físic.

Així proposem una sèrie d'exercicis bàsics destinats a 
millorar l'estat de les articulacions, tendons, la 
respiració i el nostre equilibri.
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El taller de memòria.El taller de memòria.

Exercitarem la nostra ment, a traves de jocs i exercicis  
reforçarem la nostra ment per evitar la pèrdua de  

memòria.

La salut avui en dia és un element imprescindible per a una bona qualitat de vida.

El treball de la salut a nivell físic i psiquic és fonamental. Ja no podem tenir una actitud 
passiva respecte el nostre cos, i el nostre essser, hem d'esser actius a fi de poder actuar per 
prevenir un deteriorament de les nostres condicions físiques i psíquiques.

Així com cal una gimnàsia que mantingui el cos en bona salut, cal una gimnàsica mental que 
mantingui el nostre cervell despert.

El taller de memòria no és només un taller de memòria, és un espai en el que es treballa el 
cervell, se l'estimula a fi de millorar les seves capacitats i evitar el seu deteriorament.

Cada sessió es treballen diferents 
aspectes cognitius.

 Pràctica d'atenció, observació, 
percepció.

 Estàtegies per a recordar.
 Exercicis de pensament, 

endevinalles.

La memòria té tres fases: 

 Registre: atenció i percepció.
 Retenció: organizació, associació, 

visualizació i repetició.
 Record: referències i context.
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Classes de Qi GongClasses de Qi Gong
Proposta:

El Qi Gong és una pràctica per a la salut que es basa en exercicis terapèutics , i gimnastics  
destinats a enfortir al salut del nostre cos i del nostre esser.

Originaris de xina, són exerccis que tenem una llarga tradició, i  que fins i tot avui en dia 
s'estudien dins la carrera de medicina xinesa.

Hi ha diversos tipus d'exercicis destinats a treballar les diferents parts del cos, i a treballar en 
diferents nivells de profunditat.

Tipus d'exercicis:

 exercicis de respiració
 Estiraments dels tendons
 movilitxzació de les articulacións
 treball amb els meridians d'acupuntura.
 Treballs amb els òrgans interns...

Poc a poc anirem introduint exerccics en funció de les necessitats dels participants.

La pràctica del Qi Gong promou:

 Major flexibilitat i relaxació.
 Equilibri.
 Educació postural.
 Consciència del propi cos.
 Actituds positives vers un mateix i els altres.
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Gimnàstica per a la salut físicaGimnàstica per a la salut física
Avui en dia vivim molts anys, i ens cal mantenir la salut física del nostre cos. És per això
que proposem una serie dexercicis destinats a millorar l'estat de les articulacions i
tendons així com millorem la nostra respiració i equilibri.

La gent gran pateix a nivell físic moltes dolències fruit del desgast del cos al llarg de la
seva vida, de molts esforços i tasques quotidianes.

Moltes limitacions físiques sorgeixen a causa d'una vida rutinaria que no ha tingut en
compte cap pràctica d'exercicis per a la salut.

Aquest programa d'exercicis té en compte totes aquestes coses i té un programa bàsic
d'exercicis que ha d'ajudar a les persones grans a millorar el seu estat físic.

Nosaltres per a la gent gran agafem una selecció d'aquests exercicis amb la finalitat de
millorar la seva salut, i la seva movilitat amb l'intenció de millorar la seva qualitat de vida.

En tots els exercicis busquem efectes positius sobre la movilitat i sobre l'estat emocional
de la persona, donat l'enfoc global que té aquest tipus de pràctica.

Taula d'exercicis.

Automassatge:

Estimulació del reg sanguini pel cos, cap, extremitats i tronc.
Punt de vista positiu sobre el propi organisme.

Desbloqueig de les articulacions.

Exercicis que treballen la movilitat de les articulacions.
Des del coll fins els dits de braços i peus passant per moviments de columna.

        Exercicis estructurals.

        Treball de l'estrucutra del cos,
        Alineament en l'eix vertical i horitzontal.
        Expansió del cos.
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Concert músicoterapèutic Concert músicoterapèutic 
L'ús dels instruments en aquest espectacle està destinat a incidir en els nostres estats  

interns per ajudar-nos a desconnectar i a relaxar-nos tot invitant-nos a somiar.

Som vibració, els nostres àtoms vibren, per això us invitem a deixar de pensar i a que  
permeteu que la vibració ressoni en els vostres cossos desbloquejant totes les tensions.

Concert i experiència acústica: 
Per escoltar amb el cos i sentir-lo amb els ulls tancats.

Experència terapèutica on el públic reb tots els beneficis del cant 
harmònic  i  de  la  medicina  del  so.  Descobrirem el  secret  més 
profund de la veu.

El  tipus  de  veus  és  anomenat  cant  d'harmònics,  originari  de 
Mongolia,  era  el  cant  dels  xamans  que  a  través  seu  es 
comunicaven amb els esperits de la Natura. 

Com  a  tècnica  artística  musical  es  desenvolupa  a  Mongòlia, 
Tíbet, sud de Siberia i Asia central. És una tècnica vocal amb la 
que es poden emetre dos o més sons alhora, es canta una nota 
base acompanyada de una o dues notes que ressonen amb ella.

La bellesa d'aquest  cant  produeix efectes sanadors,  armonitza 
l'estructura energètica, anímica i física dels nostres cossos.

Amb  instruments arcàics i sons primitius activaren les parts més antigues del nostre cervell 
que ens connectaran amb la nostra natura aportant-nos estats de  major profunditat, pau i 
tranquilitat a la nostra consciència.

Repertori d'instruments :

 Vols de metall, monocordi veus.
 Sruthi  tambura,  Vols  de  metall,  Tambura 

electrònica, campaneta i veus.
 Tambura , koto, cítara, diapassó.
 Tambor oceànic, sánsula.
 Tambor xamanic, flauta.
 Granota de fusta, dijeridoo, maraca i veus.
 Darbuka, címbalos, maraca i veus.
 Monocordio i veus

René Montiel 
Sonoteràpia,  musicoteràpia.
http://www.thecelestialmonochord.com

David Gateu
http://creixementevolutiu.wordpress.com
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El creixement personal amb lesEl creixement personal amb les  
energies de les 8 direccions.energies de les 8 direccions.

Eines per a la meditació, la construcció i desenvolupament del propi projecte personal de 
creixement.

El Procès evolutiu de creixement personal a  
través de la sensibilitat amb el món que ens  

envolta, i l'Yi Jing (i Ching) com a patró  
d'interpretació de l'energia.

 El treball s'estructurarà en 11 sesions 
corresponents a    dues fases.

 Cada sessió es durà a terme durant tot  un  
dissabte de cada mes. Així seran 11  
dissabtes d'11 mesos diferents.

 Cada sessió es pot fer independent tot i  
que la comprensió complerta es té quan es  
realitza tot el programa.

En cada sessió:
 Tractarem d'incidir en els diferents plans de l'ésser humà: pla físic, emocional,  

energètic, evolutiu...
 Desenvoluparem la nostra sensibilitat i consciència.
 Ens netejarem d'emocions negatives.
 Harmonitzarem amb el nostre entorn.
 Connectarem amb el nostre potencial.

Faren pràctiques de
 Meditació, 
 Qi gong, Gimnàstica emocional.
 Massatges,
 i altres tècniques de sanació.

On es realitzarà?:
 Cada sessió buscarem el lloc més adequat per  

desenvolupar-la.
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Formació sobre GeometriaFormació sobre Geometria  
SagradaSagrada

La geometria Sagrada és una metafora de l'ordre universal, és l'estudi de les proporcions,  
patrons i sistemes que estructuren la realitat.

El punt de vista modern de la teoria de quatre camps i la mecànica d'ones es correspon amb 
la antiga visió dels geòmetres pitagòrics

En base  a  certes  proporcions,  patrons i  frequencies  podem esser  capaços  de  crear  les 
condicions  necessaries  pel  desenvolupament  de  la  nostra  consciència,  elevant  la  nostra 
qualitat de vida i la nostra capacitat d'estimar.

Index

 La construcció dels temples

 La construcció d'un laberint.

 Les dimensions de l'home

 Els sòlids platònics

 Els sòlids platònics de l' home

 Símbols sagrats

 Fes els teus propis arquetips

 Les proporcions armòniques  i la música.

Contacte i consultes

David Gateu Valls
web: http://creixementevolutiu.wordpress.com 
tel: 625 618 197
Mail: dgateu@yahoo.es
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