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Objectiu 

El principal objectiu del curs és augmentar el benestar de la persona incorporant l'hàbit de la 

pràctica de l'atenció plena a la vida 

pràctica de mindfulness. 

El Mindfulness o presencia plena 

en la pràctica de l’atenció plena a través de l’observació de la respiració i de l

percepcions per poder viure el present, d’una forma més conscient i saludable. 

 

Aquest curs va dirigit a totes les persones que vulguin aprendre a meditar,

reduir l'estrès, l'ansietat i que 

d'una manera diferent i més satisfactòria. 

Atura’t i deixa’t portar pel poder de la presència plena per despertar la consciència i augmentar  

el benestar i la salut.  

Les sessions són pràctiques i l'aprenentatge és vivencial:

 S’expliquen conceptes teòrics a través de dinàmiques i exercicis.

 Es practica diferents tipus de meditacions.

 Els alumnes tenen pràctiques

per part dels participants)

 Hi ha un acompanyament i resolució dels dubtes que puguin sorgir durant la pràctica.

El programa proporciona les pautes i eines necessàries als assistents pel desenvolupament de 

la pràctica diària i autònoma de l'Atenció Plena un co

 

Beneficis de la pràctica del Mindfulness

El programa emfatitza la capacitat "d'aturar i veure abans d'actuar" per aprendre a 
"respondre en lloc de reaccionar als esdeveniments". 

El Mindfulness millora:  

• La comunicació 
• La concentració 
• La intuïció i la creativitat 
• La gestió emocional 
• La Salut 
• L’autoestima 
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principal objectiu del curs és augmentar el benestar de la persona incorporant l'hàbit de la 

pràctica de l'atenció plena a la vida diària i poder gaudir dels beneficis que proporciona la 

El Mindfulness o presencia plena és una eina de transformació i auto-coneixement. 

en la pràctica de l’atenció plena a través de l’observació de la respiració i de l

percepcions per poder viure el present, d’una forma més conscient i saludable. 

totes les persones que vulguin aprendre a meditar,

que vulguin aprendre a regular les seves emocions o a viure la vida 

d'una manera diferent i més satisfactòria.  

Atura’t i deixa’t portar pel poder de la presència plena per despertar la consciència i augmentar  

l'aprenentatge és vivencial: 

conceptes teòrics a través de dinàmiques i exercicis. 

diferents tipus de meditacions. 

Els alumnes tenen pràctiques per fer a casa durant la setmana (es demana compromís 

part dels participants) 

ompanyament i resolució dels dubtes que puguin sorgir durant la pràctica.

El programa proporciona les pautes i eines necessàries als assistents pel desenvolupament de 

la pràctica diària i autònoma de l'Atenció Plena un cop finalitzat el curs. 

Beneficis de la pràctica del Mindfulness 

El programa emfatitza la capacitat "d'aturar i veure abans d'actuar" per aprendre a 
"respondre en lloc de reaccionar als esdeveniments".  
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principal objectiu del curs és augmentar el benestar de la persona incorporant l'hàbit de la 

diària i poder gaudir dels beneficis que proporciona la 

coneixement. Consisteix 

en la pràctica de l’atenció plena a través de l’observació de la respiració i de les sensacions i 

percepcions per poder viure el present, d’una forma més conscient i saludable.  

totes les persones que vulguin aprendre a meditar, que necessitin 

vulguin aprendre a regular les seves emocions o a viure la vida 

Atura’t i deixa’t portar pel poder de la presència plena per despertar la consciència i augmentar  

per fer a casa durant la setmana (es demana compromís 

ompanyament i resolució dels dubtes que puguin sorgir durant la pràctica. 

El programa proporciona les pautes i eines necessàries als assistents pel desenvolupament de 

El programa emfatitza la capacitat "d'aturar i veure abans d'actuar" per aprendre a 
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El Mindfulness redueix: 

• L'estrès 
• La càrrega mental i cansament
• La ansietat 

“Mindfulness significa prestar atenció
el moment present i sense jutjar

Programa i continguts del curs:

L’enfoc de les sessions serà essencialment pràctic, tot i que cada sessió inclou una part 

formativa: 

 Orígens i pilars del Mindfulness

 Evidències dels beneficis de la pràctica 

 Descripció de l’estrès i efectes sobre la nostra salut.

 Assaborint el silenci i la pràctica de l’atenció plena. 

 L’actitud mental de ser conscient, viure el present i gaudir de la calma. 

 Les 7 actituds bàsiques del Mindfulness

 L’Art de Viure practicant el

 Comunicació i Escolta activa

 Autorregulació emocional.

 Connexió emocions/cos. 

 El poder del Mindfulness per reduir el patiment emocional, millorar la relació amb un 

mateix i les relacions interpersonals, tant en l’àmbit 

 Sentit de la vida, valors i creences. 

 Pla de gestió personal. 

 Mindfulness i compassió

 

FORMADORA:Teresa Sanz
l’adquisició de l’hàbit de la pràctic
Màster en intervenció psicològica
 
 

Dates, horaris i inversió:
DATES: 19 i 26 d’Octubre de 2017 + 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2017
novembre, retir intensiu de 10h a 17h a Cadaqués*
HORARI: Dijous de 18h a 21h i el dia 25 de novembre de 2018

INVERSIÓ: 390€ (es pot fraccionar en tres quotes de 130

UBICACIÓ: Girona. C/Francesc Ciurana 17, ent
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cansament 

“Mindfulness significa prestar atenció d’una manera especial: intencionadament
i sense jutjar”. Jon Kabat-Zinn 

Programa i continguts del curs: 

L’enfoc de les sessions serà essencialment pràctic, tot i que cada sessió inclou una part 

Orígens i pilars del Mindfulness 

Evidències dels beneficis de la pràctica  

Descripció de l’estrès i efectes sobre la nostra salut. 

Assaborint el silenci i la pràctica de l’atenció plena.  

L’actitud mental de ser conscient, viure el present i gaudir de la calma. 

bàsiques del Mindfulness 

L’Art de Viure practicant el Mindfulness a la vida quotidiana.  

Comunicació i Escolta activa 

Autorregulació emocional. 

Connexió emocions/cos.  

El poder del Mindfulness per reduir el patiment emocional, millorar la relació amb un 

mateix i les relacions interpersonals, tant en l’àmbit familiar com laboral

Sentit de la vida, valors i creences.  

Pla de gestió personal.  

Mindfulness i compassió 

Sanz i Pinyol,  Instructora de Mindfulness i Coach en 
l’adquisició de l’hàbit de la pràctica meditativa. Psicòloga, coach i formad

psicològica amb DBM. Formada en hipnosi Ericksoniana. 

Dates, horaris i inversió: 
19 i 26 d’Octubre de 2017 + 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2017

novembre, retir intensiu de 10h a 17h a Cadaqués* 
Dijous de 18h a 21h i el dia 25 de novembre de 2018 de 10h a 17h a Cadaqués

(es pot fraccionar en tres quotes de 130€/mes) 

Girona. C/Francesc Ciurana 17, ent 4 de Girona 
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una manera especial: intencionadament, en 

L’enfoc de les sessions serà essencialment pràctic, tot i que cada sessió inclou una part 

L’actitud mental de ser conscient, viure el present i gaudir de la calma.  

El poder del Mindfulness per reduir el patiment emocional, millorar la relació amb un 

familiar com laboral 

Instructora de Mindfulness i Coach en 
ativa. Psicòloga, coach i formadora. 

amb DBM. Formada en hipnosi Ericksoniana.  

19 i 26 d’Octubre de 2017 + 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2017 i el 25 de 

de 10h a 17h a Cadaqués 
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Girona Coaching

que vols assolir. Aprendràs a gestionar el temps, a prioritzar les 

teves funcions, a trobar les eines per assolir els teus objectius

en la teva vida personal com professional, i el més important, 

aprendràs a ser tu mateix on vulguis i com vulguis.

A Girona Coaching

transició per desenvolupar el seu talent i descobrir el millor que 

porten dins, ja que el

El propòsit de Girona Coaching

és el millor per a tu en la teva vida i que no t’autolimitis per assolir

ho. Estem convençuts que a l’interior de cadascú està la màxima 

motivació per tirar endavant.

Per més in
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Girona Coaching és el punt d’inici dels teus canvis cap als propòsits 

que vols assolir. Aprendràs a gestionar el temps, a prioritzar les 

a trobar les eines per assolir els teus objectius

vida personal com professional, i el més important, 

aprendràs a ser tu mateix on vulguis i com vulguis. 

Girona Coaching acompanyem les persones en el seu procés de 

transició per desenvolupar el seu talent i descobrir el millor que 

porten dins, ja que els nostres clients son els protagonistes. 

Girona Coaching és fer que facis, que aprenguis que 

és el millor per a tu en la teva vida i que no t’autolimitis per assolir

ho. Estem convençuts que a l’interior de cadascú està la màxima 

per tirar endavant. 

Per més informació contacta amb nosaltres: 

 

E-mail: info@gironacoaching.com 

Web: www.gironacoaching.com 

T. 872026642 
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és el punt d’inici dels teus canvis cap als propòsits 

que vols assolir. Aprendràs a gestionar el temps, a prioritzar les 

a trobar les eines per assolir els teus objectius, tant 

vida personal com professional, i el més important, 

acompanyem les persones en el seu procés de 

transició per desenvolupar el seu talent i descobrir el millor que 
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