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MINDFULNESS

El mindfulness es una eina bàsica que ens permet afrontar els reptes de la vida 

professional i quotidiana des d’una perspectiva respectuosa cap a nosaltres i els 

altres. 

L’objectiu del programa és practicar la consciència plena (mindfulness) que ens aporta beneficis a l’hora de controlar 

els nostres nivells d’estrès, gestionar les relacions amb altres persones de forma més assertiva i empàtica, etc.
 

OBJECTIUS: 

 Conèixer el Mindfulness com un nou recurs que ens pot ajudar a millorar la salut i el benestar.

 Practicar amb eines que ens permetin millorar la capacitat de concentració, empatia i benestar general tan en el 

lloc de treball com a la vida quotidiana, la qual cosa do

 Disposar de recursos per fer front a l’estrès i de tècniques per millorar l'atenció, l'assertivitat i la creativitat a 

l’hora de comunicar-se, prendre decisions i encarar els nous reptes.
 

CONTINGUTS: 

 Introducció Mindfulness. 

 Percepció, estrès i gestió de l’estrès

 Prevenció de l'esgotament professional.

 Gestió de les emocions i comunicació assertiva.

 Tècniques per afrontar i millorar el treball diari.
 

METODOLOGIA:  

La metodologia emprada serà eminentment pràctica on s'explicaran conceptes teòrics a través de dinàmiques i 

exercicis. S’experimentarà i practicarà diferents activitats de meditació, reflexió i mindfulness, i es 

exercicis per fer a casa entre les sessions.
 

CONDICIONS DE LA PROPOSTA 

La formació inclou 3 sessions de 4 hores de durada cada una, impartides en horari de matí o tarda 

Dates previstes: 18 de setembre, 2 i 23 d’octubre

 Horari previst edició matí: 10h –

 Horari previst edició tarda: 16h –

Ubicació: pendent de concretar 

Inversió: 195€* 
*Possibilitat de bonificar-se un màxim de 156
formatiu disponible)   
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Informació i inscripcions contactar a Tel. 872 026642

                            

              silvia@gcestrategic.com
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