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MINDFULNESS  
PER LA REDUCCIÓ DE L'ESTÈS  

 
 
 
Què és Mindfulness ?  
 
Mindfulness significa " atenció plena " i implica focalitzar-se en l'experiència, 
evitar la dispersió i concentrar l'energia plenament en el present. 
 
La pràctica regular d' Mindfulness ens permet gestionar l'estrès de forma efectiva 
i ens ajuda a convertir-nos en persones d'alt rendiment. Per això l'interès és 
creixent , i seguirà augmentant en els propers anys en l'àmbit laboral. " 
Mindfulness per a la reducció de l'estrès " és un entrenament que mobilitza els 
recursos interns del participant per aprendre , créixer i fer canvis positius en les 
seves actituds i conductes . 
 
Objectius 
 
• Conèixer els conceptes bàsics que intervenen en la relació empresarial i d’equip 

de treball. 
• Entendre com es desenvolupen els processos de comunicació, motivació, i equip. 
• Obtenir uns coneixements bàsics per diagnosticar els tipus de problemàtiques 

que es donen dins d’una organització relacionats amb la comunicació, la 
motivació i l’equip. I adquirir eines per tal d’afrontar-les, i resoldre-les 
satisfactòriament. 

 
 
Programa 

 
• Què és Mindfulness , en què es basa i en què consisteix. El necessari per a 

una bona pràctica.  
• La respiració com a agent regulador del sistema nerviós. 
•  L'estrès , les seves causes , símptomes i conseqüències. 
•  Gestió del temps i priorització de tasques. 
•  El cicle reactiu i els efectes de viure en " pilot automàtic". 
•  Com ens afecten i com gestionar les nostres emocions i pensaments 

estressants. 
•  Comunicació, assertivitat i escolta activa. 
•  Empatia i compassió. 

 
 
Metodologia 
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Les sessions combinaran l’exposició de conceptes teòrics amb la realització de 
supòsits pràctics, la formació està enfocada a promoure la practica, 
experimentació i reflexió per part dels alumnes. 
 
Els mitjans didàctics utilitzats per a la impartició del curs consisteixen en la 
utilització del canó de projecció, pissarra  i el lliurament de material didàctic de 
suport que complementarà l’exposició del docent 
 
Dades del curs 

Inici: 04/04/2016 
Horaris: dilluns i dijous de 18 a 21h 

Fi: 14/04/16 
Durada: 12 h 

 


