
 
 

 

 

 
 

 

 

ORGANITZACIÓ 

 

Oficina d’Estudis 
 

 

 

 

DIRECCIÓ 
 

Daniel Pinazo Calatayud 
 

 

 

COL·LABORA 
 

Departament de Psicologia Evolutiva,  

Educativa, Social i Metodologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
MBSR – Reducció de l’Estrès  

basat en Mindfulness 
 

 30 de gener a 10 d’abril de 2018 
 

 

 

 

 

 

 

CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA 

Oficina d’Estudis 

 

 

 

 

 

 

 



C17045 - MBSR – Reducció de l’Estrès basat en Mindfulness 

PROGRAMA 
Orígens del mindfulness 

Concepte de mindfulness 

Beneficis de mindfulness 

Els fonaments de la pràctica 

La percepció 

Regulació emocional basada en mindfulness 

Fisiologia i psicobiologia de l’estrès 

Estratègies de reducció d’estrès basat en mindfulness 

Aplicacions de mindfulness I: comunicació conscient i no violenta 

Aplicacions de mindfulness II: gestió del temps 

PROFESSORAT 
LAURA TERESA GARCIA PRIETO. Instructora del Programa de Jon Kabat-Zinn de la 

Universitat de Masachussetts per l’Institut esMindfulness a Espanya, màster de Mindfulness per 

la Universitat de Saragossa 

 

INFORMACIÓ DEL CURS 
Persones destinatàries i preferències de selecció: persones amb motivació per portar el 

mindfulness a la seua vida quotidiana. 

Dates de realització: es realitzarà una primera sessió d’orientació per a presentar persones 

participants la metodologia, evidència científica dels beneficis del programa, el compromís i el 

dia a dia de dues hores de duració. 

1. 30 de gener de 2018 (de 19.00 a 21.00 hores) 

- Posteriorment es realitzaran 8 sessions de 2 hores i 30 minuts setmanals on s’aprendran les 

pràctiques de mindfulness que s’han de realitzar durant la resta de la setmana. També es 

resoldran dubtes i es tractaran els continguts del programa. Les sessions 7 i 8 seran de 3 hores. 

1. 6 de febrer de 2018 (de 19.00 a 21.30 hores) 

2. 13 de febrer de 2018 (de 19.00 a 21.30 hores) 

3. 20 de febrer de 2018 (de 19.00 a 21.30 hores) 

4. 27 de febrer de 2018 (de 19.00 a 21.30 hores) 

5.13 de març de 2018 (de 19.00 a 21.30 hores) 

6. 20 de març de 2018 (de 19.00 a 21.30 hores) 

7. 27 de març de 2018 (de 19.00 a 21.30 hores) 

8.10 d’abril de 2018 (de 19.00 a 22.00 hores) 

- Un dia intensiu de pràctica entre la sessió 6 i 7 en la qual realitzem una sessió intensiva de 

pràctica de 5 hores, el dissabte 24 de març en horari de matí (de 9.00 a 14.00 hores). 

Lloc de realització: aula sala de laboratori del pavelló d’esports de l’UJI 

Horari de realització del curs: de 19.00 a 21.30 hores 

Nombre de participants: màxim 20 alumnes 

Metodologia: pràctica i vivencial 

Criteris d’avaluació: participació activa en el curs 

Certificació: certificat d’un curs de formació continuada de 30 hores 

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EN LÍNIA 
S’ha d’entrar al web https://goo.gl/jdJPJk i gravar la preinscripció, que estarà accessible fins 

al 15 de gener de 2018. 

Data d’admissió: 22 de gener a partir de les 14 h, es comunicarà mitjançant un missatge 

electrònic. 

Termini de pagament de matrícula: el 22, 23 i 24 de gener de 2018. El 22 de gener s’enviarà 

un missatge electrònic amb l’enllaç per a poder pagar amb targeta bancària. 

Import de matrícula: 

 Per a estudiantat de l’UJI i membres d’AlumniSAUJI Premium: 290 euros  

 Per a la resta: 350 euros 

 

INFORMACIÓ 
Informació acadèmica: 

Daniel Pinazo Calatayud, pinazo@uji.es  

 

Informació administrativa: 

Oficina d’Estudis. Edifici de Rectorat. Despatx RR0121SD 

Tel.: 964 387 230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es  

www.estudispropis.uji.es  

 

HORARI d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 10 a 14 hores  
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