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PRESENTACIÓ
La situació de canvi de paradigma en la que ens trobem a l’actualitat tant a nivell socio-econòmic, professional i personal, està obligant a la
“reinvenció” de molts llocs de treball, de relacions i d’activitats professionals. És ben coneguda la “producció” d’estrès pel desajust que sovint
es produeix entre càrrec i persona, i l’esforç en assumir un control emocional per tal dur a bon terme l’activitat o tasca professional.
En aquest context, podem aportar la nostra experiència i coneixements tant teòrics com pràctics, per tal d’oferir un marc d’experiència vital
de les situacions que es viuen, així com de l’impacte en la personal biografia. Necessitem incorporar eines útils i protocols d’acció adequats
per contribuir a la bona gestió de les situacions integrant raó i emoció en les nostres respostes.
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Dr.en Neurociències, Col.nº 6614
Dr. en Sociologia, Col nº 51
Membre acreditat per la Fundación Europea de Asociación de
Psicólogos, nº 238
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TRAINING SOBRE
GESTIÓ EMOCIONAL I CONTROL DE L’ESTRÈS A LA FEINA
PER A PROFESSIONALS
SEMINARIS- TALLERS
Els nostres seminaris tenen com objectiu global afavorir un marc d'aprenentatge sobre la
part més humana en l’exercici de l’activitat laboral, adreçant-se a tots aquells
professionals que desitgin un seminari teòric i pràctic que faciliti la integració de
conceptes en el si de la persona.
Aquest seminari proposa donar resposta a preguntes com:











Qui sóc jo com a professional?
Quin sentit té avui la meva professió per a mi mateix?
Quines dificultats i quins beneficis m'aporta?
Com millorar la meva activitat diària?
Com afrontar les situacions difícils amb equips de treball o clients?
Com decidir sota pressió?
Com puc millorar la relació amb els meus companys d'equip, amb els meus
superiors, amb els meus subordinats?
Com acceptar les limitacions pròpies o de la gestió de l'atenció?
Com gestionar la culpa davant un error?
Com defensar-me davant agressions?

Metodologia
Els professionals, en general, compten amb una àmplia oferta formativa, què
sovint està mancada de la part més experiencial i sensitiva, pel que proposem
una metodologia combinada que faciliti la integració de continguts
experiencials i teòrics en el marc d’una co-creació de la jornada formativa en
un àmbit de plena natura que faciliti processos d’obertura i aprenentatge.
Es proposen diferents tipus d’accions metodològiques, per afavorir un procés
d’autoobservació i aprofundiment sobre un mateix i la relació amb els altres.
Observar la nostra conducta en contacte amb la natura, amb nosaltres
mateixos, els altres i la reacció enfront de situacions imprevistes que poden
estar present en tot moment. L'activitat de respiració, meditació i mobilització
ens permetrà explorar com el nostre cos processa l'experiència viscuda
produint benestar o removent aspectes adormits i latents que poden desitjar
ser transformats al llarg de l'experiència.
Activitat outdoor, en la qual s’utilitzen eines emprades en situacions de
rescat professional per a explorar aspectes com la confiança en un mateix,
amb els altres, la determinació, la gestió de la por o el conflicte. Es realitzaran
exercicis de estirament i preescalfament físic abans de l'activitat a
desenvolupar.
Activitat amb Cavalls permet essencialment descobrir l’impacte del nostre
nivell d’estrès en els altres, sent el vehiculitzador un animal, especialment
sensible a aquesta situació. L’objectiu és afavorir l’autoanàlisi de l’expressió
corporal i ajustos espontanis que realitzem per permetre l’enteniment amb
l’altre.
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Estructura dels Seminaris
Aquest seminari, està pensat per unes 12 persones com a màxim, per tal de
poder atendre les necessitats de cada assistent, ja que un dels objectius
fonamentals és acollir a cada persona en tota la seva dimensió física i
psicològica.
La durada dels seminaris és de 8 hores, amb dos mòduls de 4 hores i una pausa
al migdia per dinar.

Programa
CONTINGUTS
Els programes es dissenyaran ad-hoc, depenent de les demandes
o necessitats dels assistents en un programa de matí de 10 a
13,30h.



Habilitats requerides front la situació d’exigència actual, d’exercici de la
professió.



Anàlisi de la gestió emocional i control d’estrès que realitzem a l’actualitat.
Traducció en la fisiologia corporal. Propostes de millora.






La valoració del conflicte i la gestió del seu procés fins la resultant.



Les relacions amb persones en l’exercici de la nostra professió i consecució
dels nostres objectius. Estratègies de coping davant situacions conflictives.






Vida personal i vida professional. Transferències i projeccions.



La relació amb clients : Eines per afrontar situacions difícils



La comunicació: Integració harmònica d’expressió no-verbal i verbal.

Benvinguda
Activitat outdoor, activitat en contacte amb la natura o
activitat amb cavalls
Debrief de l’activitat realitzada
Dinar

Programa tarda 14,30 a 19h


Sessió integradora d’experiències i marc teòric dels
continguts objectiu del seminari – taller

Horari de 10 a 19h. amb una pausa d’una hora per dinar.

Ubicació
Campus del Coneixement de l’Institut de Prospectiva i Anàlisi de la
Realitat Social, Krebs, a Sant Quirze Safaja i a Vallfogona del
Ripollès.
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Sobre el Campus del Coneixement
El Campus del Coneixement de l’Institut de Prospectiva i Anàlisi de la Realitat Social,
Krebs, és un espai interdisciplinari de formació on l’èmfasi principal es situa més en la
síntesi que en l’anàlisi, en la integració més que en la fragmentació, en l’aprenentatge
personal més que en l’ensenyament impersonal i col·lectiu.
El Campus del Coneixement es centra en el coneixement bio-psico-social i espiritual de
l’ésser humà tant en la seva dimensió biogràfica com laboral, sociocultural i transcendent.
Conta amb tres seus; a Barcelona, Sant Quirze Safaja i a Vallfogona del Ripollès.
Entén la salut com un atribut holístic dimensional vinculat més a la incorporació del sentit de
la vida i finalitat de l’existència que a un manteniment de les constants vitals desvinculades
d’un Projecte Personal únic i intransferible que doti a l’individu de competències i domini
d’habilitats.

El marc del Campus del Coneixement, a més de les activitats
pròpies, acull entitats que d’acord amb aquests principis
desenvolupen la seva activitat, tant de forma independent com en
sinergia entre elles.







Fai Ecològic
Fai West Ranch
Forespro
Fundació Mecenatge i Societat “Caius Maecenas”
Grupactiva
Ordes Militars i Hospitalàries
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Les instal·lacions del Campus del Coneixement es situen a Sant Quirze Safaja (Barcelona), i Can Mandena, a Vallfogona del Ripollès (Girona)

Fai Ecològic,
Sant Quirze Safaja (Barcelona)

INSTAL·LACIONS DEL CAMPUS DEL
CONEIXEMENT

Finca Ecològica, amb una casa senyorial del segle XVI i més de 100ha. de terreny,
ubicada a 45 km de Barcelona, en l’espai natural de Cingles de Bertí.
S’han renovat les construccions annexes, oferint espais de treball amb suport
tecnològic, ideals per a reunions, presentacions i formació per a grups reduïts.
Inclou, també dos espais-apartaments multifuncionals de 30 i 60 m2 amb capacitat
per a 2 persones cadascun.
El marc incomparable de la seva ubicació, a 700 m d’alçada, permet la dualitat de
la concentració en els continguts del treball i el gaudi de la natura amb vistes a la
Vall del Riu Tenes, comarca del Vallès Oriental i el Mediterrani com a fons. Tant el
seu emplaçament com els espais naturals i arquitectònics de la Finca son ideals
també per a la celebració de qualsevol tipus d’esdeveniment mediambientalment
sostenible, outdoor events, filmacions cinematogràfiques… Al tractar-se d’una finca
amb registre ecològic, l’entorn està indicat per a la organització d’activitats que
tinguin respecte pel medi ambient com a valor afegit.

ESPAI
AULA “Caius
Maecenas”

m2
66

50

24

24

50

SALA DE REUNIONS
MENJADOR
MASOVERIA

32

16

16

16

25

32

16

16

16

PATI CASTANYERS

77

60

ESPAI DE SALUT

44

10

CAPELLA

33

50

SALA D’ARXIU

125

80

MENJADOR TXOCO
NAU
SEMICIRCULAR

34

10

280

200

80

40

60

40

80

10
200

200

200
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Can Mandena, Vallfogona del Ripollès (Girona)
Construcció totalment renovada de finals dels 80, amb vistes la vall de Sentigosa, on
la natura salvatge i un entorn privilegiat de pau, harmonia i confort es fusionen
permetent que interior i exterior siguin una mateixa experiència.
La Finca compta amb 6 Ha de terreny dels quals 1.000 m2 son de jardí i 4.000 m2 de
prat envolten la construcció que té uns 350m2, distribuïts en tres plantes. Les seves
instal·lacions ofereixen en la primera planta un ampli menjador-sala d’estar amb llar
de foc, distribuït en dos ambients: zona de menjador (capacitat per a 8-10 persones), i
zona de sala d’ estar. Els amplis finestrals apropen la natura vigorosa als ulls de
l’observador. En aquesta planta es troba una amplia cuina-office equipada i preparada
per a cuinar de forma còmoda (admet 4 persones treballant).
S’ofereixen tres amplies habitacions dobles, una d’elles tipus suite (amb bany
incorporat i vestidor), un despatx i una biblioteca distribuïdes en una mateixa planta i 3
banys complerts en dos plantes, un d’ells incorporat en l’ habitació tipus suite. El
tercer pis disposa d’una amplia i lluminosa sala de treball per a grups.
La seva situació en un lloc tranquil, retirat i discret a peu de muntanya i de la “Ruta del
Ferro" que va des de Ripoll a Sant Joan de les Abadesses, amb vistes al Canigó i
Pedraforca, li permet oferir activitats outdoor com senderisme, tir amb arc o rutes a
cavall.

ESPAI

m2

SALA ÀTIC

60

30

20

BIBLIOTECA

35

20

12

DESPATX
SALA DISTENSIÓ
NIVELL 1*
SALA DISTENSIÓ
NIVELL 2*

23

8

25

10

15

10

10

10
10
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