
Setmana 1 
1. Escolta l’àudio d’Atenció a la Respiració 5 minuts. 

2. Escolta l’àudio d’Exploració del Cos. 

3. Tria una activitat rutinària de la teva vida quotidiana i realitza-la amb 

Consciència Plena. 

4. Fes almenys un àpat amb Mindfulness. 

5. Parar, respirar i ser. 

 

 

 

Setmana 2 
1. Escolta l’àudio d’Atenció a la Respiració 5 minuts. 

2. Escolta l’àudio d’Exploració del Cos. 

3. Tria 3 activitats rutinàries de la teva vida quotidiana i realitza-la amb 

Consciència Plena, fente servir els gomets.. 

4. Captura moments agradables, parant atenció a què penses, quin 

sentiment sents i quines sensacions percebs.  

5. Para atenció quan elaboris un judici, i pregunta’t:  

● Quina és la interpretació d’aquest fet que em porta a sentir-me 

així?  

● Hi ha altres possibilitats? I, si és així, com canviaria la meva 

experiència del moment?  

● Puc, almenys, suspendre el judici de moment i veure què passa?  

● Si suspens el judici, pots tenir diferents percepcions...i guanyaràs 

llibertat! 

 

7 Bases per a conrear el Mindfulness  

1. Viu moment a moment.  

2. No jutgis tant, no et jutgis.  

3. Confia en les teves capacitats, la teva saviesa i els teus recursos.  

4. Conrea la ment del principiant, oberta, interessada.  

5. No busquis només resultats, fixa’t en el procés i intenta fer el millor que 

puguis.  

6. Accepta la realitat tal com és, coneix els teus límits i aprèn a deixar anar.  

7. Cuida’t, tracta’t amb amor i amabilitat.  
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Setmana 3 
1. Escolta l’àudio d’Atenció a la Respiració 10 minuts. 

2. Alterna l’àudio d’Exploració del Cos. i el Ioga Dret. 

3. Practica la Regulació Emocional en 5 passes.  

Aprofita les ocasions que tinguis creant una pausa entre l’estímul que 

causa l’emoció i la resposta. I reflexiona després, per què té aquest tema 

tanta càrrega emocional.. 

4. Captura moments desagradables, parant atenció a què penses, quin 

sentiment sents i quines sensacions percebs.  

 

Practica la Regulació Emocional en 5 passes:  

1. Reconeix l’emoció. Identifica que alguna cosa t’està passant.  

2. Accepta sense culpar. Et permets sentir-te així.  

3. Acull plenament l’experiència. Per a això, utilitza l’atenció a la respiració i a 

les sensacions del cos. Cuida’t com ho fa una mare afectuosa al seu fill que 

pateix.  

4. Reflexiona, amb calma, sobre quines són les causes internes 

(condicionaments, judicis, pors ...) Per què em passa a mi això?  

5. Saviesa. Obté un aprenentatge d’aquesta experiència.  

 

 

 

Setmana 4 
1. Escolta l’àudio d’Atenció a la Respiració 10 minuts. 

2. Alterna els àudios del Ioga. 

3. Para atenció als moments d’estrès o de tensió emocional aquesta setmana 

i fixa’t en:  

● Quins són els teus estressors, o estímuls desencadenants de 

l’estrès?  

● Quins són els teus comportaments habituals de tipus reactiu?  

Sense intentar canviar res. Sense fer res especial, només observant-te, i 

practica estar present amb la realitat d’aquell moment tal com és. 

4. Practica caminar amb Consciència Plena, observa la llum, sent les olors, 

sons, temperatura, mira la gent en passar...  

També ho pots fer en estar parat en els semàfors.  

Refresca la teva connexió amb el fluir de la vida, mentre et desplaces. 
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Setmana 5 
1. Escolta l’àudio d’Atenció a la Respiració 10 minuts. 

2. Alterna l’àudio del Ioga i Meditació guiada. 

3. Observa alguna Comunicació difícil que tinguis durant la setmana. 

Connecta amb les teves sensacions, emocions i pensaments del moment. 

4. Practica la Consciència Plena al menjar/beure aquesta setmana. Observa 

les teves actituds en moments d’estrès i de relaxació, com t’alimentes i 

quina és la teva postura a la cadira.  

 

“Que tingui la serenitat per acceptar les coses que no puc canviar, valor 

per canviar les que si puc i saviesa per distingir la diferència.”  

 

L’entrenament amb Mindfulness ens 

permet identificar de forma precisa 

aquells esdeveniments que causen 

estrès, per poder actuar així de forma 

ràpida i eficaç davant d’ells. A més ens 

ajuda a valorar si les estratègies que 

utilitzem resulten adequades o no, 

identificant si són adaptatives o no.  

 

Ens permet passar de la reacció a l’estrès, és a dir, de comportar-nos de forma 

automàtica, cega i inconscient a respondre a l’estrès, la qual cosa suposa 

atendre a les necessitats de la situació, considerant els valors personals, 

utilitzant els recursos propis.  

Aquest és l’objectiu: respondre en comptes de reaccionar davant l’estrès o 

davant els desafiaments de la vida.  

 

 

 

Setmana 6 

1.  Escolta l’àudio d’Atenció a la Respiració 10 minuts. 
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2. Escolta l’àudio de la Meditació Guiada. 

3. Practica Comunicació i Consciència Plena. Observa: 

● Què dius 

● Com ho dius 

● Com et sents 

● I quin efecte tenen les teves paraules o actituds en els altres. 

Intenta practicar l’assertivitat, comunicant des del respecte i si has 

d’expressar disconformitat, fes-ho de forma amable. 

   4.  Observa com gestiones el temps aquesta setmana, quins lladres del temps 

trobes.  

 

La comunicació conscient 

que es nodreix de l’amabilitat cap a nosaltres i cap als altres. Com a 

conseqüència de l’amabilitat i de la nostra sana autoestima també som 

amables amb els altres, reconeixent-los diferents i complets. 

En l’acceptació d’aquesta diferència desenvolupem empatia i podem entendre 

que no tinguin la mateixa visió de les coses que tenim nosaltres i, amb aquest 

enteniment, respectar-los. 

Així, ens comuniquem de manera assertiva: reconeixem i defensem per igual 

els nostres drets i els drets dels altres. No busquem imposar les nostres idees, 

no volem ser els vencedors, sinó arribar a acords on tots guanyem.  

Quan notis que t’estàs alterant i perdent els papers, en comptes de reaccionar 

com ho fas habitualment, dirigeix la teva Atenció a la Respiració per a des d’aquí 

sentir el teu cos, identificar l’emoció i acollir-la amb amabilitat. Llavors, pots 

revisar les opcions d’evitar la discussió amb els 5 punts següents:  

1. Què està passant ara? Què estic fent, sentint, pensant?  

2. Què és el que vull ara mateix? Quin és el meu objectiu què pretenc 

aconseguir?  

3. Què estic fent que m’impedeix aconseguir el meu objectiu? Llavors, el 

que haig de fer és...  

4. Pren una decisió dient-te internament alguna cosa així com: Ara vaig 

a...(dir, fer o deixar passar).  

5. Llavors conscientment inspira i encamina la teva comunicació cap al 

nou rumb que has pres. 
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Setmana 7 

1. Practica cada dia, amb l’àudio que tu vulguis. 

2. Practica cada dia amb l’àudio de la Meditació de l’Amabilitat. 

3. Aplica Consciència Plena a l’organització del treball o de la teva vida, i a 

les emocions que apareixen. Estàs reaccionant o responent? Intentes fer 

més del que és possible? Tens clares les teves possibilitats? Deixes temps 

per a gaudir i relaxar-te?  

4. Evita la Multitasca, fent les coses amb Consciència Plena, com si en aquest 

moment no hi hagués res o ningú més important que el que tens davant. 

 

Para atenció als patrons 

o idees que surten amb freqüència en la meditació. Quan acabis la 

meditació reflexiona sobre el tema. La reducció de l’estrès requereix una 

estratègia en dos sentits, per una banda has de valorar l’oportunitat de realitzar 

algun canvi en la teva vida i, d’altra banda, establir un compromís ferm per a la 

pràctica d’exercicis de renovació física i mental com la meditació o el ioga. Per a 

facilitar aquest procés et proposo aquestes tasques:  

1. Escriu-te una carta amb la Visió del Futur que t’agradaria viure a 

mig termini (6-12 mesos des de la fi d’aquest curs). Com si hagués passat 

i relata com és la teva vida en aquest moment futur. Escriu en present i 

en positiu, sobre el que has aconseguit, com han canviat alguns dels teus 

hàbits i quines coses noves fas, indicant els guanys aconseguits. No 

tinguis por, fins i tot pots exagerar una mica. Intenta fer-ho amb la més 

gran convicció i detall, això t’ajudarà. Posa la carta en un sobre i 

guarda-la fins el termini escollit..  

2. Elabora un Pla Personal de Canvi a Curt Termini. Identifica algun 

estressor rellevant sobre el que puguis fer algun canvi (tasca o emoció) 

que sigui adaptatiu. Intenta que sigui alguna cosa prioritària on el canvi 

sigui atractiu i realista. Pots guiar-te per l’annexe: Pla per a Respondre 

sense Reaccionar. Incloent-hi el teu propi Pla de Suport o Renovació 

amb algunes de les pràctiques que t’han sigut més beneficioses i que et 

facilitaran el Canvi.  
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ANEXE: PLA PER A RESPONDRE SENSE REACCIONAR 
Escull un comportament que vulguis canviar i fes servir el següent full per a preparar un Pla 

de Canvi, intenta que sigui a curt termini, 20-30 dies: 

1. Descriu la situació o el comportament que desitgis canviar. 

 

 

2. Recorda com Reacciones actualment (què fas, penses o sents). 

 

 

3. Com t’agradaria Respondre (què hauries de fer, pensar, sentir o dir). 

 

 

4. Prepara una estratègia per a poder Respondre a aquesta situació. Pensa com 

regular l’emoció o com enfocar l’atenció, quina actitud has de tenir o quines habilitats 

has de desenvolupar, a qui has de demanar ajuda. 

 

 

5. Prepara un Pla de Renovació amb els elements de suport (meditació, ioga...) que 

millor et funcionin. Indicant com i quan els practicaràs. 

 

 

6. Prepara un Pla d’Acció determinant les pases concretes que faràs i fixa una data 

tope per a cadascuna d’elles (com dates realistes però atractives). 

 

 

7. Estableix un compromís amb tú mateix i comparteix-lo amb algú proper que t’ajudi a 

enfortir aquest compromís. Pots pensar en un premi si ho consideres adequat 
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