MINDFULNESS
PER A CENTRES
EDUCATIUS
Infantil
Primària
ESO
Batxillerat
Professorat
Famílies
Curs 2016/17

www.interpersonal.cat

Interpersonal, benestar i salut
Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3
08007 Barcelona
 93 487 27 46 / 93 215 58 83
 tallers@interpersonal.cat

Índex
Interpersonal ............................................................................................................. 3
Què és el Mindfulness ? ........................................................................................... 4
Educació Infantil i Primària .................................................................................. 5
Educació Secundària i Batxillerat ......................................................................... 8
Mestres i professorat ........................................................................................... 11
Mindfulness en família ........................................................................................ 13
Assessorament a Centres educatius .................................................................... 15
Contacte ................................................................................................................... 16

2

Projecte Mindfulness a l’escola - Interpersonal, benestar i salut

Interpersonal, benestar i salut
Presentació
Interpersonal, benestar i salut es una organització privada que neix com un recurs per a les
persones, per ajudar-les a millorar les seves
relacions personals, de parella i familiars, i per
ajudar-les a potenciar les seves capacitats,
especialment en els moments de crisi, i quan els
recursos personals es mostren insuficients per a
resoldre els conflictes propis de les relacions i la
convivència.
Per portar a terme aquest projecte, Interpersonal reuneix a un equip de professionals altament motivat, format i qualificat, format per
professionals de la psicologia, amb llarga i
notable experiència de treball, tant en l'àmbit
privat com en el públic, i que són els que formen
el nucli central i operatiu di Interpersonal.
Segons les necessitats i els projectes que desenvolupem, aquest equip s'amplia temporalment
amb altres professionals col·laboradors provinents dels camps de la medicina, la fisioteràpia, l'educació i el dret. Interpersonal es
constitueix com una organització privada i
independent que orienta la seva actuació en
base a criteris de:







qualitat
professionalitat
atenció i tracte càlid i proper
confidencialitat
ètica

Actualment s’estructura en 3 Àrees d’intervenció:

Àrea clínica: Especialitzada en atenció clínica a
problemes relacionats amb la teràpia individual, de
parella i familiar.

Àrea de formació:

Activitats de formació per a
professionals, en col·laboració amb les Universitats
de Girona i de Lleida. Actualment el programa
consta de 4 Màsters i 6 postgraus. Així mateix cal
incloure els programes de formació a mida, que
fem per a diferents centres de salut i administracions públiques.

Àrea educativa i comunitària:
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Activitats
de divulgació dirigides a un sector ampli de
població: conferències i col·loquis, programa
d’escola de pares i mares per a centres educatius, i
activitats educatives i informatives per a
adolescents i joves de 12 a 18 anys.
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Mindfulness
Què és el Mindfulness?
Mindfulness significa “atenció plena”, i és una
pràctica reconeguda i estudiada científicament
com una via per reduir l'estrès, augmentar la
autoconsciència i millorar el benestar general de
les persones.
El Mindfulness consisteix en establir una relació
mes sàvia amb el que ens envolta. És essencialment una manera de ser, d'estar i d'afrontar en
equilibri les anades i vingudes dels moments
positius i negatius de la vida.
Els resultats de la seva pràctica són un millor
reconeixement dels nostres estats interns des
de l'acceptació i la compassió, i una visió mes
nítida de les nostres emocions i pensaments,
experimentant profunds estats d'equilibri i pau.
Amb la pràctica del mindfulness aconseguim
dormir millor, gestionem de manera més competent l’afrontament de situacions estressants,
augmentem l'autoestima, i renovem el nostre
entusiasme per la vida, i per les nostres activitats, contribuint a sentir-nos millor amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb el nostre
entorn.
El Mindfulness es va divulgar mundialment des
de la Clínica per a la reducció de l'estrès, al
centre mèdic de la prestigiosa Universitat de
Massachusetts, de la mà de Jon Kabat Zinn,
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referent mundial en mindfulness pels seus estudis
científics en atenció plena i per la introducció de la seva
pràctica en el model mèdic occidental.
És precisament en aquesta clínica on s'han dut a terme
moltes de les investigacions sobre els efectes positius
que la pràctica del mindfulness produeix en el tractament de problemes físics i psicològics com l'ansietat, la
depressió, l’insomni, el dolor crònic i molts altres
símptomes associats a l'estrès.
Actualment són nombroses les investigacions científiques que demostren l’eficàcia i la gran utilitat
d’aquesta pràctica. Un dels estudis que proba i reuneix
els efectes d’aquesta pràctica en l’entorn educatiu, el
trobem de la mà dels investigadors Shapiro, Brown i
Astin, després que el 2008 van agrupar en el seu estudi,
tres dels beneficis principals del mindfulness en aquest
context: en primer lloc la millora del rendiment
cognitiu i acadèmic; en segon lloc una millor salut
mental i benestar psicològic; i en tercer i darrer lloc un
major desenvolupament integral i holístic de la
persona.
En aquesta línia podem dir, que la pràctica del mindfulness millora, no tant sols les habilitats de l’atenció
sinó que també incrementa l’habilitat cognitiva
(ajudant a processar de manera més ràpida la informació amb precisió i exactitud) i el rendiment
acadèmic.
Projecte Mindfulness a l’escola - Interpersonal, benestar i salut

Educació Infantil i Primària
Mindfulness a l’Educació Infantil Primària
Els infants, tenen la capacitat innata de viure
plenament en el present: l’ara i aquí. Una
qualitat que van oblidant a mesura que es van
fent grans. Aquesta pèrdua ve donada, en gran
mesura, per un cert grau de sobreestimulació,
responsable entre altres de l’aparició d’un nivell
ansietat ocasional que costa de reconduir, de
l’aparició de conductes relacionades amb el baix
control dels impulsos, -quan no directament
agressives-, o del dèficit d’habilitats cognitives
com la capacitat de mantenir l’atenció de
manera continuada.
Els programes educatius basats en mindfulness,
afavoreixen el desenvolupament de competències que compensen aquestes mancances i
afavoreixen la regulació emocional i la reducció
de l'estrès a través d'una metodologia pràctica i
senzilla.
L'objectiu del Mindfulness en el context
educatiu és, per tant, potenciar que els alumnes
adquireixin un estat de consciència i calma que
els ajudi a autoregular el seu comportament i a
conèixer-se millor, a més de crear un ambient
propici per a l'aprenentatge.
Els beneficis de la pràctica de mindfulness,
s'observen en el rendiment a l'aula però també
en la millora de les relacions, no només en
l’àmbit educatiu (entre professors i alumnes o

entre els mateixos alumnes) sinó també en el nucli
familiar.
Finalment, cal destacar que el Mindfulness és una
pràctica que en aquestes edats es pot aprendre jugant
i, per tant, la seva interiorització proporciona a nens i
nenes un magnífic recurs que els pot acompanyar al
llarg de tota la vida.

Beneficis del Mindfulness pels alumnes
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Millora el rendiment acadèmic
Millora l'autoconcepte
Redueix l'agressivitat i la violència
Augmenta la creativitat
Millora la participació a l'aula afavorint el control
d'impulsos
Potencia la memòria
Millora la concentració i l'atenció
Redueix l'ansietat davant els exàmens
Millora la capacitat de donar-se compte o de ser
conscient
Afavoreix una disposició per aprendre, per l’autoreflexió i la calma
Potencia l'empatia i la comprensió cap als altres
Fomenta conductes prosocials i relacions
interpersonals més sanes
Millora de forma general el benestar i la salut
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El país del silenci
Taller per a nens i nenes de 3 a 6 anys

Descripció:

Viatjarem al País del Silenci a través del joc, de la imaginació, de les
visualitzacions, del treball en equip i de l’observació, i farem exercicis
procedents del teatre, del ioga i de la relaxació, entre d’altres disciplines,
per treballar l’atenció, la respiració i el silenci.
Viatjar al País del Silenci , no deixa de ser la premissa per transportar-nos i
descobrir un espai per gaudir, sentir i connectar amb nosaltres mateixos i
amb els altres des de l’alegria, la pau i el respecte.

Dirigit a

Nens i nenes de 3 a 6 anys.

Objectius

Adquirir nous recursos per reconèixer, acceptar, comprendre i gestionar
les emocions.
Fomentar actituds de respecte, d’agraïment i responsabilitat envers a un
mateix i els altres.
Millorar l’atenció, la concentració i la capacitat de viure el present.

Durada

3 sessions d’una hora cadascuna.

Continguts

Sessió 1: Juguem atents i concentrats a través de la respiració: anem al
país del silenci.
Sessió 2: Consciència corporal a través del moviment i la relaxació
profunda.
Sessió 3: El termòmetre de les emocions.

Lloc

El gimnàs de l’escola o una aula gran que permeti tenir espai per moure’s
amb llibertat i per estirar-se.

Material

Estora per estirar-se al terra o similar i coixí o tovalloleta per reposar el
cap.

Preu

270 euros, per una única activitat al dia en el centre
240 euros, si es fan varies activitats a l’escola el mateix matí.
(Cal afegir el desplaçament)
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Respira
Taller per a nens i nenes de 6 a 12 anys

Descripció

A través d’exercicis procedents del ioga, la relaxació, la meditació i també
del teatre i la psicologia, es treballaran de manera lúdica l’atenció, la respiració, la visualització, el silenci i la consciència corporal.
També es portaran a terme activitats i jocs per tal d’ajudar-los a experimentar moments de silenci, d’harmonia i de consciència. D’aquesta manera, es promouran beneficis com la disminució de la impulsivitat i de
l’agressivitat; un increment de la concentració i de l’atenció, una major
creativitat, i es potenciarà la millora de les relacions interpersonals.

Dirigit a

Nens i nenes de 6 a 12 anys

Objectius

Millorar la capacitat de reconèixer, comprendre i gestionar les emocions.
Fomentar actituds de respecte, d’acceptació, d’agraïment i responsabilitat
envers a un mateix i els altres.
Millorar l’atenció, la concentració i la capacitat de viure el present.

Durada

3 sessions d’una hora cadascuna.

Continguts

Sessió 1: Atenció i concentració a través del joc i la imaginació
Sessió 2: Consciència corporal a través del moviment i relaxació profunda.
Sessió 3: El termòmetre de les emocions.

Lloc

El gimnàs de l’escola o una aula gran que permeti que els nens tinguin
espai per moure’s amb llibertat i poder estirar-se.

Material

Estora per estirar-se al terra o similar i coixí o tovalloleta per reposar el
cap.

Preu

270 euros, per una única activitat al dia en el centre
240 euros, si es fan varies activitats a l’escola el mateix matí.
(Cal afegir el desplaçament)
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Educació Secundària i Batxillerat
El Mindfulness i la pressió pels estudis
Ja hem comentat com els beneficis de la pràctica
del Mindfulness s'observen en la millora en la
gestió emocional, així com en una millor resolució de conflictes i una millora en els vincles
socials, acadèmics i familiars, però també son
notables pel que fa al rendiment acadèmic, fet
que cal tenir en compte en el moment en el que
la pressió pel rendiment en els estudis es fa
progressivament més gran, especialment en el
segon Cicle de la ESO i en el Batxillerat.
És precisament en aquests moments que el
Mindfulness pot ajudar en una de les seves
màximes aplicacions com és la de ser un fabulós
aliat en la lluita contra l'estrès.
Si els alumnes aprenen a utilitzar adequadament
aquest recurs, en molts sentits millorarà la seva
capacitat de connectar amb la calma, de fer
pauses quan la pressió els afecti, de fer un
“temps fora” que els faciliti l’autocontrol, i una
reconnexió amb les seves tasques i responsabilitats. El mindfulness ha demostrat plenament
la seva eficàcia a l’hora d’ajudar les persones a
aturar-se i distanciar-se, a fer una pausa, i a fer,
com dirien els informàtics, un reset, és a dir a
tornar a un posició que permeti gestionar millor
el que ens pugui provocar estrès o ansietat. Un

8

major control del propi estat d’ànim repercutirà
notablement en un millor rendiment i benestar.
D’altra banda, si parlem d’adolescència, estem parlant
també d’un moment de grans canvis a tot nivell:
personals, en la relació amb els altres, en les relacions
familiars i, sobretot, a nivell emocional, el que porta
sovint a l’adolescent a una muntanya russa de
sentiments i emocions diverses: ansietat, alegria, ràbia,
tristesa, por, eufòria, i moltes altres que en segons
quins moments els costa de gestionar.
Per aquest motiu considerem que un aprenentatge
bàsic de Mindfulness, pot ser una bona ajuda pels
adolescents, tant pel que fa relació als estudis, com a
nivell personal.
Els programes basats en el mindfulness proporcionen
una nova manera de relacionar-se amb el moment
present a traves de pràctiques senzilles com la
respiració conscient, la millora de la consciencia
corporal i la regulació emocional, promouen una
actitud de calma i acceptació i una millor resolució dels
conflictes davant la frustració i nerviosisme que la
nostra societat i el ritme de vida ens imposa.
També caldria afegir que la pràctica bàsica del
Mindfulness pot afegir benestar a un dels àmbits de
relació adolescents més complicats, com és el familiar.
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Reset
Taller per a nois i noies de 12 a 16 anys (ESO)

Descripció:

El taller pretén ser un reset per als joves als que va destinat: per treballar
l’atenció, la concentració, la respiració, la consciència corporal i sensorial;
per tornar a començar, per connectar i per reprendre l’activitat amb major serenor, concentració, atenció, creativitat, comprensió, i també amb
una millor gestió emocional. Una experiència, per gaudir de viure en “l’ara
i aquí” amb pau i harmonia cap a un mateix i els altres.

Dirigit a

Nois i noies de 12 a 16 anys.

Objectius

Adquirir nous recursos per reconèixer, acceptar, comprendre i gestionar
les emocions.
Fomentar actituds positives i de respecte, d’agraïment i responsabilitat
envers a un mateix i els altres.
Millorar l’atenció, la concentració i la capacitat de viure al present.
Dotar al participants d’eines i recursos per a fer front a l’estrès

Durada

3 sessions de dues hores de durada cada una.

Continguts

Sessió 1: Atenció i concentració a través de la respiració.
Sessió 2: Relaxació profunda i consciència corporal
Sessió 3: Com ens sentim? - Identifiquem les emocions.

Lloc

El gimnàs de l’escola o una aula gran que permeti disposar d’espai per
moure’s i poder estirar-se.

Material

Estora per estirar-se al terra o similar i coixí o tovalloleta per reposar el
cap.
Serà necessari també en algunes de les sessions disposar d’un projectorpantalla i ordinador per a poder visualitzar documents i vídeos.

Preu

360 euros el taller complet (Cal afegir el desplaçament)
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Gestress
Taller per a nois i noies de Batxillerat

Descripció:

Gestress és un taller en el que els alumnes aprendran tècniques basades
en mindfulness per afrontar situacions estressants, la pressió pels estudis..., però també per aprendre a viure el moment present amb calma, a
través de l’autoobservació, la respiració conscient, la consciència corporal
i sensorial.

Dirigit a

Alumnes de batxillerat

Objectius

Millorar la gestió de la resposta emocional / autoregulació de les emocions
Millorar l’atenció i la concentració, per tal de millorar el rendiment acadèmic
Adquirir noves estratègies i habilitats efectives per entendre cóm funciona
l’estrès i com fer-li front

Durada

3 sessions de dues hores de durada.

Continguts

Sessió 1: Mindfulness i estrès.
Sessió 2: La clau per la calma. Consciència corporal i sensorial.
Sessió 3: “M’estic ratllant! Què faig?”- Estratègies d’afrontament.

Lloc

El gimnàs de l’escola o una aula gran que permeti que els alumnes tinguin
espai per moure’s amb llibertat i poder estirar-se.

Material

Estora per estirar-se al terra o similar i coixí o tovalloleta per reposar el
cap.
Disposar d’un projector-pantalla i ordinador per a poder visualitzar documents i vídeos.

Preu
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360 euros el taller complet (Cal afegir el desplaçament)
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Mestres i Professorat
Viure i fer viure el Minfulness
Mestres i professorat
Tothom és conscient que la feina de mestres i
professorat no sempre és una tasca fàcil, i que la
gran exigència que comporta pot generar certs
nivells d'estrès en ocasions.
Nivells d’estrès que, gestionats de manera
inadequada, poden derivar en estrès crònic,
fatiga emocional, problemes de relació amb
l'alumnat o amb els companys de feina, etc.
Amb la possibilitat de que aquest estrès laboral
es faci extensiu a altres àmbits personals com
els de la relació familiar i/o de parella.
El Mindfulness ha demostrat la seva eficàcia en
aquestes situacions: per exemple, reduint
l’impacte de l'estrès en els docents. Però també
es considera un bon aliat a l’hora d’ajudar a
reincorporar les baixes per malaltia mèdica, o
per a fer front a l'ansietat o a l’impacte de la
síndrome del burnout.
La pràctica regular del Mindfulness dota a
mestres i professorat d'eines que els permeten
afrontar situacions problemàtiques i ajuden a
millorar la seva qualitat de vida i el seu
benestar. Aquest fet, al seu torn, té repercussió

en la relació amb els alumnes, el que facilita la
recuperació per generar i estar present en un entorn
educatiu òptim per a l'aprenentatge.
D’altra banda, amb la formació adequada, mestres i
professorat poden introduir elements de Mindfulness
en el seu context de treball, i molt concretament a
l’aula, de tal manera que ells mateixos i els seus
alumnes en puguin sortir beneficiats.

Beneficis del Mindfulness en mestres i
professorat
 Millora l’atenció i la consciència
 Augmenta la receptivitat davant les necessitats dels
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alumnes
Fomenta l'equilibri emocional
Millora la capacitat de gestionar i reduir l'estrès
Millora el clima de l'aula i fomenta un entorn òptim
per a l'aprenentatge
Afavoreix el pensament positiu, el benestar general i
l'autoestima
Millora l'aprenentatge social i emocional
Potencia la bona salut de les relacions personals en
el treball
Millora de forma general el benestar i la salut
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L’illa de la calma
Taller de Mindfulness per a mestres i professorat

Descripció:

L’illa de la calma és un espai mental, un refugi al que anar quan ens sentim malament, estressats, emocionalment esgotats o de malhumor. Es un
recurs per allunyar-se i refer-se, per connectar amb un/a mateix/a, amb
la calma i la serenitat, per poder tornar a les rutines diàries amb una millor capacitat de gestionar les tensions, amb una millor sensació de benestar i amb major capacitat per relacionar-se amb els altres positivament.

Dirigit a

Mestres i professorat d’Educació infantil, primària i secundària.

Objectius

Millorar la capacitat de detectar els símptomes d'estrès i entrenar recursos per a fer-li front
Ajudar a reduir i a prevenir els signes de burnout, treballant l'esgotament i
el desgast emocional.
Potenciar la serenitat com una via d’ajuda per millorar la capacitat d’enfrontament efectiu de conflictes dins de l'aula així com la relació amb els
alumnes.
Millorar la concentració i l’atenció plena al moment present.

Durada

4 sessions de 2 hores.

Continguts

Sessió 1: Com ens afecta l’estrès? La resposta del cos
Sessió 2: Consciència, respiració i relaxació profunda.
Sessió 3: El paper de les emocions i els pensaments.
Sessió 4: Mindfulness. Gaudim del moment present!
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Lloc

El gimnàs de l’escola o una aula gran que permeti tenir espai per moure’s
amb llibertat i per estirar-se.

Material

Estora per estirar-se al terra o similar i coixí o tovalloleta per reposar el
cap.

Import

480 euros (Cal afegir el desplaçament)
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Mindfulness en família
Compartir el benestar
Compartir experiències positives és una de les
claus del creixement d’una família.
Però en totes les famílies, i de manera natural,
apareixen moment de tensió o de crisi, que
responen a una gran varietat de causes i
situacions.
D’altra banda, en moltes ocasions, la mala o
difícil comunicació i els conflictes familiars
dificulten la convivència I ens impedeixen gaudir
d’altres aspectes positius de la relació familiar.
El mindfulness pot representar una ajuda en dos
nivells diferents: el primer a títol individual,
ajudant a desenvolupar hàbits i recursos per a
fer front a l’estrès i les tensions; el segon, dirigit
al conjunt de membres de la família, per tal que
disposin d’habilitats compartides per millorar el
grau de benestar i d’interrelació familiar.
Així, els beneficis de la pràctica del mindfulness,
tant a nivell individual com en família, aporten

una major empatia i una major capacitat d'atenció i
concentració, un aprenentatge en el maneig de la
emocions i de l'estrès i, el que és més important,
proporcionen un espai i un temps en família, per poder
simplement estar junts, fent una activitat compartida,
que aporti moments de calma i de benestar enmig de
les obligacions i la pressió per fer coses que comporta
el dia a dia. Nodrir la família amb aquests espais és
sanador per si mateix, ja que aquestes tècniques
milloren notablement la capacitat per focalitzar
l’atenció en el present i per gaudir amb plenitud dels
petits moments que conformen la nostra vida.
Finalment, el Mindfulness és actualment prou
reconegut com un recurs de primera categoria per a la
reducció de l'estrès que en ocasions pot produir la
conciliació laboral i familiar. Ajuda a avaluar i regular
les nostres emocions i ajuda també a aconseguir una
millora dels conflictes familiars tant a nivell de relació
de parella com a nivell de la relació entre pares i fills.

Projecte Mindfulness a l’escola - Interpersonal, benestar i salut
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Familyfulness
Taller de Mindfulness per a famílies amb infants 6 a 10 anys

Descripció:

Activitat dissenyada per a Associacions de pares i mares, per tal que puguin compartir amb els seus fills la integració d’eines bàsiques de Mindfulness en l’espai escolar i en el familiar.

Dirigit a

Pares i mares amb fills entre els 6 i els 10 anys.

Objectius

Compartir un espai d’aprenentatge conjunt pares - fills
Adquirir nous recursos per reconèixer, acceptar, comprendre i gestionar
les emocions, i per a relacionar-se millor.
Fomentar actituds de respecte, d’agraïment i responsabilitat envers a un
mateix i els altres.
Millorar l’atenció, la concentració i la capacitat de viure el present.
Potenciar la integració de recursos per a fer front a les tensions i a l'estrès

Durada

3 sessions. 2 sessions de 2 hores, i 1 sessió d’1,5 hores.

Continguts

Sessió 1 i 2: Pares i mares: Què és el Mindfulness? (2 hores)
Sessió 3: Mindfulness i família. Gaudim del moment present junts! (1,5
hores)
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Lloc

El gimnàs de l’escola o una aula gran que permeti que tinguin espai per
moure’s amb llibertat i poder estirar-se.

Preu

420 euros (Cal afegir el desplaçament)

Projecte Mindfulness a l’escola - Interpersonal, benestar i salut

Assessorament a escoles
Acompanyament en la integració a l’escola
El Mindfulness és essencialment una pràctica
que necessita ser integrada, que requereix d’un
hàbit, per senzill que sigui, i que necessita d’una
certa repetició per facilitar que aquesta
integració acabi produint-se de la manera més
natural possible:

Imaginem per un moment un grups d’infants de
2n curs de primària a primera hora del matí:
venen del carrer, entren corrents a classe, parlen
en veu alta, etc. Imaginem també que el seu
mestre els demana, de manera habitual, que
ben asseguts a la seva cadira facin unes poques
però profundes respiracions al ritme que els
proposa; i que tanquin els ulls i que pensin en
algun moment que hagin viscut que els faci
sentir bé, alegres, i en cap altra cosa. Que
intentin recordar si feia fred o calor, si se sentia
algun soroll, si se sentia alguna olor... Que
intentin conservar aquest record sense despistar
-se, que facin algunes respiracions més, i que, a
poc a poc, vagin obrint els ulls.
El o la mestra els pot preguntar com se senten i
deixar, per exemple, que cada cop un de diferent
expliqui en què ha estat mantenint la seva ment
concentrada. I tot seguit, començar amb
normalitat amb l’activitat del dia.

Això pot ser perfectament un exemple de com es podria
integrar -de manera molt senzilla- la pràctica del
mindfulness a l’escola, de ben petits, quan la
predisposició de nens i nenes és molt gran per aquesta
mena d’activitats i aprenentatges.

L’escola és un marc privilegiat per, tal com s’ha fet a
l’exemple, incorporar petites pràctiques que no
distreuen al mestre o la mestra de les seves activitats,
sinó que afegeixen aprenentatges dels que, més d’hora
que tard, es beneficiaran tots els alumnes de l’aula.
Actualment existeixen nombrosos llibres i programes
que donen pautes i orientacions, i si bé en alguns casos
tenen grans virtuts, també és cert que son massa
generalistes, o en altres, responen a experiències dutes
a terme en altres països amb notables diferències amb
el nostre.
Per això proposem als centres educatius que en puguin
estar interessats, el nostre suport i acompanyament
per tal d’afavorir la integració de la pràctica del
Mindfulness en el dia a dia del centre, a nivell
d’alumnes, de mestres i de professorat, i també com
una activitat d’interès per a les famílies per mitjà de les
associacions de pares i mares de cada centre interessat.
Vegeu a la pàgina següent qui som i com contactar amb
nosaltres.

Projecte Mindfulness a l’escola - Interpersonal, benestar i salut
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Contacte
Coordinació del projecte
Cynthia Rubio Pérez
Psicòloga. Instructora
programa MBSR per a la
reducció de l’estrès i
l’ansietat basat en
Mindfulness. Postgrau en
Intervenció sistèmica breu en
conflictes intrafamiliars.

Marta Robles Arboix
Graduada en Història de l’Art.
Diplomada en Art Dramàtic.
Màster en Relaxació,
Meditació i Mindfulness
(REMIND). Viatgera. Ha rebut
formació de ioga i altres
disciplines, a Catalunya i a la
Índia.

Interpersonal, benestar i salut
C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3
08007 Barcelona

Telèfon:

93 215 58 83

Email:

tallers@interpersonal.cat

Web:

www.interpersonal.cat

Facebook:

www.facebook.com/Interpersonal.Serveis

Twitter:

@Inter__Personal

Anissa Ouali
Psicòloga de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
(IESP). Màster en Teràpia
Integradora. Coordinadora
del programa de Tallers educatius de l’IESP i
Interpersonal.
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