
   CURS DE MINDFULNESS – MBSR 

Programa d’entrenament de l’atenció MBSR (Mindfulness based Stress Reduction) 
orientat a millorar l’atenció, reduir l’estrès i a viure millor les  situacions de dificultat. 

    

El programa de reducció de l’estrès neix l’any 1979 de la 

mà de Jonn Kabat-Zinn, professor de la Universitat de    

Massachusetts. Aquest és un dels entrenaments de mind-

fulness més reconeguts i l’eficàcia del qual ha estat demos-

trada per nombrosos estudis científics. 

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

tode es palesen en la reducció de l’estrès, augment de la 

resiliència i, per tant, en la millora de la salut. Així mateix, 

en la millora de la capacitat d’atenció i de relació interper-

sonal. 

Aquest programa alterna exercicis pràctics d’atenció, me-

ditació, estiraments i moviments conscients, amb explica-

cions teòriques i dinàmiques grupals. Es combinen mo-

ments de silenci, d’exploració individual i col·lectiva. 

En les sessions es tracten els següents temes: 

1. Què és Mindfulness o Consciència Plena.  
2. La percepció de la realitat. 
3. El poder de les emocions. 
4. La reacció a l’estrès. 
5. Donant resposta a l’estrès i cultivant la resiliència. 
6. Comunicació amb Mindfulness. 
7. Tenir cura d’un mateix i gestió conscient del temps. 
8. Integrant Mindfulness en la vida quotidiana. 

 

Imparteix el programa: 

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 programa té una durada total 
de 30 hores i inclou: 

• Sessió orientativa: presentació 
del programa. 

• 8 sessions de 2,5 hores de durada. 

• Pràctica intensiva: un dissabte  
(després de la 6a sessió) de 
10:00h a 18:00h. 

 
DATES: 
Dimecres:  

• 4, 11, 18 i 25 d’octubre. 

• 8, 15, 22 i 29 de novembre. 
Tardes:  

• De 19:00h a 21:30h. 
Pràctica intensiva: 

• Dissabte 18 de novembre de 
10:00h a 18:00h. 
 

MATERIAL: 

• 4 CD’S amb pràctiques guiades.  

• El llibre  “Con rumbo propio” 
d’Andrés Martín Asuero. 

 
PREU: 
El preu d’aquest programa de 30 ho-
res, inclòs el material, és de 300 €. 
 
SESSIÓ ORIENTATIVA GRATUÏTA: 
Obligatòria pels participants al pro-
grama: 

• 20 de setembre de 18:00h a 
19:30h. 

 
LLOC:  
ESPAI SACRA 
C/ Independència 95. Terrassa 
93 171 81 87 
 
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 
30/09/2017  
Descompte de 50€ si la inscripció es fa 
abans d’aquesta data. Informació a 
Espai Sacra. 


