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I ara... què?

QUÈ FER?



QUÈ FER?

Quines opcions tenim?





El Mindfulness és un conjunt d’estratègies
orientades a “fer-nos més conscients de

l’experiència present, i a viure-la de manera oberta,

QUÈ ÉS EL MINDFULNESS?

l’experiència present, i a viure-la de manera oberta,

no reactiva, sense judicis i amb acceptació” (Jon
Kabat-Zin).



Actua a través de dues vies:

1.La  focalització de l'atenció, per tal de ser 
conscients dels nostres sentiments, 
pensaments i actes.

COM ACTUA EL MINDFULNESS?

pensaments i actes.
2.El trencament d’hàbits de pensament i

comportament que davant de determinades
situacions es disparen sense ser-ne massa
conscients i fan que s’activin uns patrons de
pensament negatius.



Senyal
Processos 
primaris

Processos 
secundaris

Resultats

Dissociació del 
jo respecte les 
experiències i les 
emocions

Flexibilitat de 
resposta

Descens del rumieig

Empatia

Millora en 
les 
relacions 
socials

QUÈ EN PODEM ESPERAR?

Decrement en 
l’ús de 
processos 
mentals 
automàtics

Consciència de 
regulació 
fisiològica

Previsió afectiva 
més acurada

Empatia

Regulació afectiva

Increment de 
l’autodeterminació i 
la persistència

Increment de la 
memòria de treball

Pràctica del 
Mindfulness

Millora en el 
rendiment i 
la presa de 
decisions

Increment 
de la 
resiliència



FFMQ

TEST INICIAL



FER

Situació real Situació desitjada

DISCREPÀNCIA

EL MALESTAR TÉ UNES CAUSES

FER
MODUS RESOLUCIÓ DE 

PROBLEMES

PERÒ, FUNCIONA SEMPRE?

1. Defineix i es centra 
clarament en un 
problema.

2. Generació d’idees. 3. S’intenta alguna 
cosa.



Modus solució de problemes:

FUNCIONA NO FUNCIONA



PENSAMENTS
(“Això no em porta enlloc”)

SENSACIONS SENTIMENTS

EL MALESTAR TÉ UNES CAUSES

Williams i Penman (2013) Mindfulness. Paidós. Barcelona

SENSACIONS 
CORPORALS

SENTIMENTS
(Tensió, preocupació)

IMPULSOS
(fugir, amagar-se al llit, 

tapar-se el cap)



RUMIACIÓ

CONDUCTA 
INDUIDA PER EVITACIÓ

QUÈ PASSA QUAN NO FUNCIONA?

INDUIDA PER 
EMOCIONS

EVITACIÓ

AUTOCRÍTICA

4 Hàbits de pensament que ens generen problemes



EL MINDFULNESS FOMENTA EL SER

Les set característiques dels modus mentals “fer” i “ser”

FER ( Modus resolució de problemes) SER (Modus acceptació conscient)

Pilot automàtic Elecció conscient

Analitzar Sentir

Lluitar Acceptar

Pensaments com a coses Pensaments com fets 

Williams i Penman (2013) Mindfulness. Paidós. Barcelona

Pensaments com a coses 
sòlides i reals

Pensaments com fets 
mentals

Evitació Apropament

Viatge mental en el temps Mantenir-se en el moment 
present

Activitats esgotadores Activitat energitzants



La  focalització de l'atenció es 
treballa a través de dues vies:

1. Activitats formals, i

COM ACTUA EL MINDFULNESS?

1. Activitats formals, i

2. Activitats no formals.



Comporten una intenció.

Es poden donar en qualsevol 
moment del dia i en qualsevol 

LES ACTIVITATS NO FORMALS...

moment del dia i en qualsevol 
situació.

Afecten a totes les activitats





•Com ha estat la teva experiència?

•De quines sensacions o sentiments i hàbits de 
pensament has estat conscient?

Reflexió sobre la meditació de la pansa.

pensament has estat conscient?

•Com s’ha diferenciat aquesta experiència de la 
teva experiència habitual? 

•On ha anat la teva ment durant l’exercici? 



PRÀCTIQUES NO FORMALS APLICADES AL 
MENJAR:
� Quan estiguis menjant o bevent, no facis una altra cosa. Seu i 

dóna’t temps per a gaudir. Obre tots els teus sentits. Observa els 
colors, les formes, les textures. Para atenció a les olors i als gustos. 
Escolta els son en menjar i beure. Escolta els son en menjar i beure. 

� Cada cop que mengis. Després de fer una mossegada, deixa la 
cullera o la forquilla damunt la taula. Porta la consciència a la boca 
fins que la mossegada hagi estat gaudida i empassada. Només 
aleshores, agafa un altre cop l’eina i fes una nova mossegada.

� Observa atentament el menjar o la beguda. Pensa: d’on ve? 
Quanta gent ha estat implicada per tal que tu el tinguis al `plat? 
Agraeix a aquestes persones abans de prendre un mos o beure.



Escull una (o més) de les activitats 
anteriors i posa-la en pràctica durant 

EXERCICI PER LA SETMANA:

anteriors i posa-la en pràctica durant 
tota la propera setmana



COM INICIAR-NOS EN LA PRÀCTICA FORMAL?



COM INICIAR-NOS EN LA PRÀCTICA?



EXERCICI: APRENDRE A RESPIRAR

Busca un lloc tranquil on  no et puguin molestar. Porta 
roba còmode que no t’estrenyi.

Posa’t assegut, amb l’esquena recta i tocant al respatller. 

Posa una mà damunt la panxa i inspira pel nas durant Posa una mà damunt la panxa i inspira pel nas durant 
tres segons. Nota com la panxa s’infla i la mà es mou.
Treu l’aire pel nas durant tres segons. Nota com la panxa 
baixa.

Continua respirant, posant l’atenció a l’entrada i la 
sortida de l’aire i afluixant qualsevol tensió. Respirar així 
t’ha de resultar còmode.



EINES PER A LA PRÀCTICA

1.El meu compromís. Carta a mi mateix.

Et proposo que agafis un paper i bolígraf i t’escriguis una 
carta a tu mateix. Una carta en la que manifestis el teu 
compromís amb el programa de 8 setmanes que et 
proposem en aquest curs.proposem en aquest curs.

Explica’t quins són els motius d’agafar aquest compromís i 
què n’esperes d’aquest treball. També, com creus que 
podria afectar a la teva vida. Finalment, escriu què faràs, 
abans d’abandonar, en el cas que a meitat del procés 
tinguis dubtes de si continuar o no, i de les conseqüències 
d’aquest abandonament.



EINES PER A LA PRÀCTICA

2. El meu diari de Mindfulness.

Aquesta és una eina fonamental per seguir el curs. 

Aconsegueix una llibreta i fes-la servir com a diari. Anota 
en ella totes les reflexions que el treball que aniràs fent et 
suggereixi. suggereixi. 

Comença per anotar les sensacions, pensaments o 
emocions que hagin aparegut mentre feies la meditació de 
la respiració. Has descobert alguna cosa nova per a tu? Has 
constatat res que ja sospitaves però no eres del tot 
conscient?



DIA 1. 

Data:
PRÀCTICA FORMAL PRÀCTICA NO FORMAL

Pensaments

DIARI DE MINDFULNESS

Sensacions

Sentiments



http://troposmind.wordpress.comhttp://troposmind.wordpress.com





•Pràctiques de respiració. 6 cops durant la 
setmana.

•Agafa almenys una de les 3 pràctiques no formals 
sobre el menjar, i fes-la durant la setmana de 
Agafa almenys una de les 3 pràctiques no formals 

sobre el menjar, i fes-la durant la setmana de 
forma conscient. 

•Anota al diari els resultats de la teva experiència. 



CONTACTA AMB NOSALTRES:

Jordi Pagès Pedrola: 627 48 15 53
Carles Guillamón Camañes: 618 13 50 88

troposconsultors@gmail.com
troposmind@gmail.com

http://troposconsultors.wordpress.com
http://troposmind.wordpress.com


