
MEDITADA-MENT:  Eines per al creixement personal,
la regulació emocional, i l’afrontament de l’estrès a

l’entorn laboral.

PROFI008

Tipus d’activitat Taller

Impartit per Dra. Paloma Vicens i Dr. Luis Heredia
Departament de Psicologia de la URV 

Hores 18 hores
Places 15
Sessions Dia i Hora: Dimecres de 17.00 a 19.00h. 1, 8, 15, 22 i 

29 de març, 21 i 28 d'abril,  5 de maig. 
Lloc: Aula VG105. Facultat Ciències de l’Educació 
-Campus Sescelades

Presentació

Les  tècniques de meditació son una herència de la humanitat que ha
anat  desenvolupant-se  al  llarg  dels  segles  sota  diverses  tradicions.  En
l’actualitat,  algunes  d’aquestes   tècniques  de  meditació  sense  contingut
religiós han estat avaluades amb criteris científics per la seva utilitat com a
eines  d’autocura  i  creixement personal.  Aquestes  evidències
científiques posen de manifest que l’aprenentatge i utilització d’aquestes
tècniques al dia a dia contribueixen positivament a augmentar el benestar
psicològic i emocional dels seus practicants. 

Els docents,  cada dia més, estan sotmesos a un elevat estrès psicològic
derivat  d’unes  demandes  ambientals  cada  vegada  més  rigoroses
fomentades per una societat que no facilita la creació d’espais de silenci i
reflexió.  No  obstant  això,  hi  ha  pocs  programes  estructurats  i  validats
científicament  per  instruir  als  docents  en  tècniques  que  els  permetin
gestionar  de  forma  autònoma  i  eficient  aquestes  situacions.  En  aquest
programa  d’entrenament,  desenvolupat  per  investigadors  de  la
Universitat Rovira i Virgili i posat a prova a diferents centres educatius,
els docents reben formació sobre diverses tècniques que els poden ajudar
en aquesta difícil tasca. El programa està dissenyat per a possibilitar que
cada practicant pugui adequar i escollir les pràctiques en funció de les seves
preferències  o  circumstàncies  personals.  Amb  aquestes  tècniques
treballarem aspectes  tan  diversos  de  la  ment  humana com l’atenció,  la
concentració,  les  emocions,  l’ansietat,  l’estrès  i  el  coneixement  del  cos
utilitzant com a eina principal el desenvolupament de la consciència dels
esdeveniments  físic-mentals.  A  més  a  més,  el  fet  de  realitzar  aquesta



formació  en  grup  possibilita  la  creació  d’un  espai  humanitzador
d’intercanvi d’experiències relacionades amb la vida acadèmica i personal.
És per tant, un espai per desenvolupar també una actitud més amable cap
als altres i, sobretot, cap a nosaltres mateixos.

Programa

Objectius Principals del Programa

 Incrementar  el  nivell  de  consciència  dels  participants  afavorint  un
anàlisis més profund del propi procés introspectiu.

 Incrementar  el  benestar  emocional,  la  resiliència  i  la  capacitat
d’adaptació dels participants a les diferents exigències del  context
professional.

Desenvolupament del programa

SESSIÓ 1 
La meditació.

 Introducció a la dinàmica del programa.
 Pràctica d’una tècnica introductòria de meditació.
 Introducció al concepte, orígens i vessants pràctiques de la Meditació.
 La Meditació com a pràctica terapèutica secular.
 Pràctica meditativa d’inici a la introspecció.
 Les tècniques de meditació: formals i informals.
 La meditació a la vida quotidiana.

SESSIÓ 2 
La pràctica de la meditació.

 Revisió de l’experiència.
 La actitud com a base de l’experiència introspectiva.
 L’actitud meditativa en el dia a dia.
 Introducció als  aspectes fonamentals  del  funcionament de la ment

des de la introspecció terapèutica.
 Tècniques meditatives d’ancoratge.

SESSIÓ 3 
El procés de meditació.

 Revisió de l’experiència.
 La concepció holística de l’ésser humà.
 Altres  aspectes  fonamentals  del  funcionament  mental  (Cognició,

Emoció, Somestèsia).
 Tècniques Meditatives d’ancoratge.
 Tècniques Meditatives d’exploració emocional.

SESSIÓ 4 



Les tècniques meditatives i la reducció de l’estrès i l’ansietat.
 Revisió de l’experiència.
 Introducció a la fisiologia de l’estrès.
 L’atenció  com  a  base  fonamental  del  desenvolupament  de  la

Consciència.
 La Resposta i la Reacció.
 Tècniques de Meditació basades en la somestèsia.

SESSIÓ 5 
Aprofundiment en la pràctica de la meditació.

 Revisió de l’experiència.
 Tècniques de Meditació contemplatives.
 Tècniques de Meditació en moviment.

SESSIÓ 6 
La  Bondat  i  la  Compassió  com  actituds  fonamentals  davant
l’experiència.

 Revisió de l’experiència.
 La Bondat i la Compassió en la tècnica introspectiva.
 Tècniques de Meditació generatives.
 Tècniques de Meditació contemplatives.

SESSIÓ 7 
Aspectes interpersonals de la meditació.

 Revisió de l’experiència.
 Relació entre actitud meditativa i relació interpersonal.
 Tècniques d’escolta conscient.
 Tècniques de Meditació en parella.
 Tècniques de Meditació contemplatives.

SESSIÓ 8 
El manteniment de la pràctica meditativa.

 Revisió de l’experiència.
 Com establir un camí de pràctica meditativa.
 El Grup com a suport al desenvolupament tècnic i experiencial.
 Tècniques de Meditació diverses.
 Conclusions.
 Acomiadament.


