
Àrea: Formació 
Circular: F-16.021 
Data: Sabadell, 1 de febrer de 2016 

Segueix-nos 

CENTRE METAL.LÚRGIC, C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457810 — www.centrem.cat — centrem@centrem.cat 

MINDFULNESS: GESTIÓ DE L’ESTRÈS 

Formació de 24 hores teòrica i pràctica. 

23 i 25 de febrer i 1, 3, 8, 10, 15 i 17 de març 

Dimarts i dijous de 15 a 18h.  

A ESEC Centre Formació (c. Concepció, 40. Sabadell). 
 

INSCRIPCIÓ 
Data límit d'inscripció 20 de febrer 
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CONTINGUT: 
 
 

Introducció // L’estrès: què és i com el generem. // Ruminació i atenció plena en el dia a 
dia. // La conducta induïda per les emocions. // L’evitació. // L’autocrítica. //  Atrapats en 
els hàbits.// Les emocions. // Estar cremat. // Amabilitat amb un mateix, o 
autocompassió. / / Cloenda.    

Veure el contingut complet 

Preu: 415€ - Curs Bonificable 
Les empreses poden recuperar 312€ 

Autònoms  i aturats 352,75€.  

El nostre docent: el  Jordi Pagès és Llicenciat en Psicologia per la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb un Postgrau en Assessorament 
Psicopedagògic per la UAB i un Màster en Direcció de Formació a l’Empresa per  la 
Universitat de Barcelona (UB). És coach certificat per l’ICT Joseph O’connor. I actualment 
exerceix com a psicòleg, coach, consultor i formador.  

Pateixes estrès, nerviosisme, ansietat, tensió, 
irritabilitat, desànim, falta de concentració o baixa 
autoestima? Ets conscient que aquests estats d’ànim 
afecten negativament a la teva salut psicològica i 
física, influint tant en la teva vida personal com en la 
professional?  FRENA’LS ARA! 

APRÈN A RELACIONAR-TE AMB LA MENT PER RECONECTAR AMB EL TEU PROPI BENESTAR 

ESEC Centre Formació té la solució als teus problemes! Sabies que el veritable secret del 
benestar i la felicitat resideix en la nostra ment? INTRODUEIX-TE EN LES PRÀCTIQUES DEL 
MINDFULNESS! Et dotarem de les eines i recursos necessaris per augmentar els teus nivells 
de consciencia, contribuint a que optimitzis la presa de decisions, augmentis l’eficiència i 
gestionis les crisis i els desafiaments del dia a dia per tal que tinguis un alt rendiment a la 
teva vida.  

EXPERIÈNCIA 

EXPERIÈNCIA 

REACCIÓ 

MINDFULNESS RESPOSTA 

Sense MindFulness: 

Amb MindFulness: 

http://www.centrem.cat
mailto:centrem@centrem.cat
http://es-es.facebook.com/pages/centre-metallúrgic/192290734147780#!/pages/centre-metallúrgic/192290734147780?sk=wall
https://twitter.com/centreminfo
https://www.linkedin.com/company/centre-metal.l-rgic?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=1977
http://www.centrem.cat
http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=1977

