
FORMADOR

 Anna M. Rifà

DURADA
15 hores

(13 hores online + 2hores presencials)

CALENDARI I HORARI

MODALITAT
Mixte: Virtual / Online

(amb una sessió presencial)

PREU
Total preu per cada grup:

1.680€
Veure l'apartat condicions econòmiques

LLOC D'IMPARTICIÓ

Sessió presencial al col·legi Regina

Carmeli - Horta
Abans del curs els participants rebran un

mail amb instruccions per accedir a la
plataforma de la formació, on hi haurà la
documentació, tasques i accessos a les

sessions virtuals.

FINANÇAMENT
Bonificable

Veure l'apartat condicions econòmiques

CONTINGUTS
 Què passa amb l’estrès? Què ens estressa?
 La observació i la concentració. Atenció a la respiració.
 Pilot automàtic i consciència. L’atenció al cos. 
 L’actitud. Conèixer la ment i aprendre a calmar-la.
 Aprendre a conviure amb els pensaments. 
Consciència i emocions. La resposta emocional. Aprendre a identificar i a gestionar les
pròpies emocions.
 Aprendre a identificar i a gestionar les tensions i l’estrès. 
 L’acceptació. La confiança. La compassió: amabilitat i felicitat.
 Buscar l’equilibri amb un mateix, amb els altres i amb l´entorn. 
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PRESENTACIÓ
Com podem cuidar-nos els docents  i sentir-nos millor? 
Les tensions del dia a dia, la pandèmia, els conflictes actuals, entre altres, ens
generen un desgast emocional i d’estrès fomentant l'ús del pilot automàtic, portant-
nos a viure fora de nosaltres mateixos i a vegades sense rumb.
Però, podem entrenar-nos a portar l'atenció al que succeeix en el moment present
(sensacions corporals, emocions i tot allò que pugui experimentar el cos-ment en el
present), permetent que aquest moment sigui així i no com m'agradaria que fos. 
La capacitat de millorar l´atenció, la concentració, la relaxació, la calma mental,
l'autoconeixement  i la gestió emocional són alguns dels beneficis, entre d'altres, que
podem experimentar a mesura que anem introduint la pràctica de l’atenció plena
(Mindfulness) a el dia a dia. Sigueu benvinguts i benvingudes!

DESTINATARIS
Docents del col·legi Regina Carmeli - Horta

OBJECTIUS
Aprendre a desenvolupar en un mateix l’actitud i l’hàbit de la pràctica de l’atenció
plena amb una atenció amorosa al moment present, sense jutjar.
Ajudar a través de diverses tècniques de meditació a desenvolupar competències com
l´atenció, la concentració, la bondat cap a un mateix i cap els altres.
Ser conscient del propi cos, de la pròpia ment i de l´entorn.
Estar present en el moment actual, aquí i ara.
Acceptar-se un mateix i a les altres persones.
Assolir familiaritat i proximitat en la base pràctica de l´atenció plena aplicat a diverses
situacions quotidianes.
Identificar i aprendre a gestionar les pròpies emocions, per tal de gaudir d´un millor
benestar i d’unes relacions interpersonals més favorables.
Recolzar i motivar l’entrenament de mindfulness com a una tècnica de modificació
cognitiva i de treball en valors com la gratitud, l’amabilitat, l’alegria, l’empatia, la
comprensió i la compassió.
Desenvolupar habilitats que permetin la reducció de l’estrès i la regulació emocional.
Contribuir a la millora de la qualitat de vida i la reducció del patiment  de nosaltres
mateixos i dels nostres alumnes mitjançant la pràctica de l´atenció plena i altres
tècniques de meditació.
Donar eines per endinsar-nos en el que som per tal de gaudir dels beneficis
d'acompanyar i de fer créixer la nostra dimensió interior.
Ajudar a enfortir l´atenció i la consciència per a millorar la capacitat d´identificar allò
que passa, allò que em passa i allò que em traspassa, per dins i fora.

GESTIONAR EL BENESTAR EMOCIONAL
I L’ESTRÈS DEL DOCENT AMB 
LA PRÀCTICA DE L’ATENCIÓ PLENA
(MINDFULNESS)

Col·legi Regina Carmeli Horta

22067.1 - 22067.2

FORMADORA
Anna M. Rifà Sais. Llicenciada en Història i Estudis de filologia clàssica per la UAB.
Postgraduada en Pastoral Educativa i en Acompanyament Espiritual per la URL. Creadora
i responsable del programa "Escola Vedruna. Escola atenta". Professora  de la Universitat
de Barcelona. Formadora de la Universitat BLANQUERNA (Escola d’Estiu). Formadora del
Departament d’Ensenyament. Col·laboradora de RIIEB (Red Internacional de Educación
Emocional y Bienestar). Formadora i col·laboradora de la FECC (Fundació Escoles
Cristianes de Catalunya). Formadora de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. 

Grup 1 -CS PRI + ESO

19 abril (Aula Virtual) 18h-19.30h

26 abril (Aula Virtual) 18h-19.30h

3 maig (Aula Virtual) 18h-19.30h

11 maig (Aula Virtual) 17.45h-19.15h

17 maig (Aula Virtual) 18h-19.30h

24 maig (Aula Virtual) 18h-19.30h

31 maig (PRESENCIAL) 17.15h-19.15h

Data de finalització a efecte de

lliurament de tasques: 07/06/22

 

Grup 2 -INF + CI-CM PRI

20 abril (Aula Virtual) 17.45h-19.15h

27 abril (Aula Virtual) 17.45h-19.15h

4 maig (Aula Virtual) 17.45h-19.15h

12 maig (Aula Virtual) 17.45h-19.15h

18 maig (Aula Virtual) 17.45h-19.15h

25 maig (Aula Virtual) 17.45h-19.15h

1 juny (PRESENCIAL) 17.15h-19.15h

Data de finalització a efecte de

lliurament de tasques: 08/06/22



INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES 

L’import total d’aquest grup formatiu és de Total preu grup: 1.680€, independentment del nombre de participants (el màxim per
bonificar és de 30 participants en el cas de formació presencial o virtual, o de 80 per tutor en el cas de Teleformació)
L'import es facturarà a l'escola un cop iniciada la formació. 
Aquesta formació és bonificable, per un import màxim de 126€ per participant (sempre que es compleixin totes les condicions
(veure l’apartat “Bonificacions de la matrícula”)
Les sol·licituds d’inscripció a accions formatives es formalitzaran a través del formulari que trobareu a la web de la FECC
www.escolacristiana.org en l’apartat Formació. O accedint directament a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/formacions-
sollicitades-pels-centres/

Full d’inscripció de cada participant, signat i segellat pel director/titular/administrador del centre. Aquest full podeu obtenir-lo un
cop us haguem confirmat la inscripció anant a l’apartat "Formació" de la pàgina web, entrant a “Cursos en els quals la teva
inscripció ha estat acceptada” i clicant al símbol (+).
Document d'Informació a la Representació Legal dels Treballadors (només per als participants dels centres que bonifiquin). El
model podeu obtenir-lo al web, clicant a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/ En cas que l'entitat ja hagi
lliurat aquest document en un curs anterior fet dins de l’actual exercici, no cal tornar-lo a lliurar.
Certificat de cost salarial del participant (excepte autònoms i participants d’entitats no adherides a la FECC, o participants que  
 hagin demanat expressament que NO els tramitem bonificació). El model podeu obtenir-lo al web, clicant a:
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/

IMPORTANT! Per bonificar aquesta formació cal que l'entitat/escola disposi de remanent de crèdit de formació (si voleu que us
consultem el crèdit que us queda per aquest any, feu-nos un correu a gestio@escolacristiana.org)

L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions: Real Decreto 694/2017, de 3 de julio i Ley 30/2015,
de 9 de septiembre 

Preu i inscripcions

Baixes
En ser un preu tancat per grup, les baixes no afecten a l'import facturat a l'escola. Tot i això, us demanem que ens les comuniqueu
abans de l'inici de la formació per tal que puguem treure el participant de les llistes, i el formador tingui constància de quins son els
participants reals.

Documentació a enviar a la FECC prèvia a la realització del curs (IMPRESCINDIBLE)

Certificat d’assistència
Per rebre el certificat d’assistència cal haver assistit a un 75% de la docència presencial o de les aules virtuals, i en cas que hi hagi
teleformació haver aprovat també aquesta part (segons la valoració del formador). També és imprescindible haver lliurat la
documentació del curs (documentació indicada a l'apartat anterior).

 Bonificacions de la inscripció

Per tal de poder-vos bonificar l'import corresponent, cal haver fet prèviament els tràmits. Nosaltres realitzem automàticament els
tràmits per a les escoles adherides a la FECC, i un cop finalitzada la formació us enviarem l'import exacte a bonificar. Si no sou
entitat adherida a la FECC però voleu que us fem aquesta gestió (cost de la gestió: 12€/participant) cal que ens ho demaneu a:
gestio@escolacristiana.org

No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que no arribin al 75% d’assistència de la
part presencial o aula virtual, la no superació de la part de Teleformació (en cas que n’hi hagi), la participació dels Autònoms, les
inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat.
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