
   VIU SENSE ESTRÈS AMB MINDFULNESS 

Curs de caràcter introductori a la pràctica de Mindfulness. 

    

L’any 1979, Jonn Kabat-Zinn, professor de la Universitat de 

Massachusetts i practicant de meditació i ioga, va crear un 

programa de reducció de l’estrès basat en Mindfulness.  

L’atenció plena (també anomenada consciència plena o 

Mindfulness) és un estat de consciència fruit de la total 

atenció a l’experiència del moment present.  

Els efectes positius de  la pràctica continuada d’aquest en-

trenament en Mindfulness es palesen en la reducció de 

l’estrès i, per tant, en la millora de la salut. Així mateix, en 

la millora de la capacitat d’atenció i de relació interperso-

nal. Nombrosos estudis científics proven l’eficàcia de la 

pràctica sostinguda de Mindfulness. 

Aquest curs alterna exercicis pràctics d’atenció, meditació, 

i moviment conscient, amb explicacions teòriques i dinàmi-

ques grupals. Es combinen moments de silenci, d’explora-

ció individual i col·lectiva. 

En les sessions es tracten els següents temes: 

1. Què és Mindfulness o Consciència Plena.  
2. Beneficis del Mindfulness en la salut. 
3. La percepció de la realitat i l’estrès. 
4. Intel·ligència emocional i Mindfulness. 
5. Donant resposta a l’estrès i cultivant la resiliència. 
6. Comunicació amb Mindfulness. 
7. Tenir cura d’un mateix. 

Imparteix el curs: 

PILAR VICIANA TENA 
Instructora Acreditada del Programa MBSR per l’Instituto 
esMindfulness. 
Màster en Counselling integratiu-relacional de dol i pèr-
dues (Universitat de Barcelona). 
Màster en assessors personals, especialistes en Counse-
lling (Fundació Pere Tarrés). 
Llicenciada en Història de l’Art (UAB). 

http://www.pilarviciana.com 
 

 

SESSIONS: 
Aquest curs té una durada total de 
15 hores: 

• 6 sessions de 2,5 hores de du-
rada. 

 
DATES: 
Dimarts i dijous:  

• 4, 6, 11,13, 18 i 20 de juliol. 
Tardes:  

• De 18:00h a 20:30h. 
 
MATERIAL: 
Cal que els participants portin una 
estora o manta per estirar-se al 
terra. 
 
PREU: 
El preu d’aquest curs de 15 hores, 
és de 150€. 
 
LLOC:  
VAPOR UNIVERSITARI 
C/ Colom 114 
Terrassa 
 
INFORMACIÓ: 
pilar.viciana@gmail.com 


