
LLOC D’IMPARTICIÓ

HORARI

DIRIGIT A:

OBJECTIUS:

CONTINGUTS:
PRESENCIAL

Passatge d’Aloi 9

(08041 Barcelona)

30 Hores PRESENCIALS

Persones que vulguin adquirir i
consolidar habilitats interpersonals o
directives mitjançant el mindfulness

Formació 100 % SUBVENCIONADA pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Està adreçada prioritàriament a treballadors/es, autònoms/es i també treballadors en situació d’atur.

INICI: 01/02/2018
FI: 16/02/2018
Dijous i Divendres
9:00 a 14:00h

Per més informació contactar amb Cesi Iberia:
93 240 56 97

Documentació que s'ha de portar per curs i per 
persona abans del inici del curs:
- Document original Annex 1 (Sol·licitud de 
participació) degudament emplenat i signat en 
color blau.
- Fotocòpia llegible DNI 
- Fotocòpia encapçalament darrera nòmina o 
en cas d’estar a l’atur (full de l’ OTG i fotocòpia 
d’un document amb el numero d’inscripció a la 
seguretat social)
Recomanem avançar la documentació 
escanejada per email i desprès portar els 
originals

IMPORTANT: Les places es confirmaran una vegada 
tinguem un grup mínim imprescindible.
No s'acceptarà a cap participant, que el dia d'inici del 
curs, no tingui tota la documentació correcta.

OBJECTIU GENERAL:
 Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de

consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la
presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a
dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i
professional

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
 Establir un pla d’acció per a la millora personal i professional en els

aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis i
benestar general.

Informació i Inscripcions

MINDFULNESS

1. CONSCIÈNCIA EMOCIONAL. Aprendre a relaxar-se i a deixar
anar

1. Com fer una relaxació corporal i aprendre a meditar
en la vida quotidiana

2. Identificar els teus estressos i superar-los
3. Identificar les teves emocions i aprendre a gestionar-

les. La consciencia plena i la reducció de l'estrès
4. Com parar el teu cap?

2. Actuar en comptes de reaccionar. Aprendre a gestionar el
conflicte

1. Aprendre a comunicar-te d’una forma assertiva
2. Tècniques d’assertivitat

3. L'estrès i la gestió del temps
1. Gestionar el temps de forma eficaç
2. Els lladres del temps: imprevistos, distraccions,

interrupcions
4. Aprendre a optimitzar la presa de decisions

1. Aprendre a veure altres perspectives
2. Com disminuir els judicis i les expectatives
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