
1. Defunció d'estres. Estrès positiu i estrès negatiu.
 
2. Resposta del nostre organisme davant de l'estrès
 
3. Identificador d'estressos laborals i el seu impacte
 
4. Indicadors de símptomes d'estrès
 
5. Estratègies i recursos d'enfrontament de l'estrès

            . Estratègies personals d'afrontament de l'estrès
            . Estratègies cognitives
            . Estratègies emocionals
            . Estratègies físiques
 

6. Conclusions i propòsits: Pla de treball
 
 
 
 
 
En la primera part el curs utilitza les eines en línia per
aconseguir que el participant adquireixi consciència de
com ell s'estressa i quin son els elements estressos del
seu lloc de treball, partint de que cada persona té
respostes diferents davant els mateixos estímuls i la
segona part ens centrem en la pràctica de recursos per fer
front a aquestes situacions.
 
Per realitzar aquest treball el participant al llarg del curs
realitzar lectures, veu els vídeos, respon a qüestionaris i
realitza activitats, i  molt especialment, se l'invita a anar
posant a la pràctica els recursos que es van adquirint i
compartir les experiències i dificultats en un fòrum.

 

Conèixer què és l’estrès, les causes que
l’originen i les conseqüències de l’estrès i les
seves implicacions sobre la nostra salut 
 
Aprendre a identificar les situacions que ens
provoquen estrès
 
Autoavaluar les competències que ens
ajuden a afrontar l’estrès.
 
Focalitzar una visió realista a nivell
personal, distingint entre estratègies i
competències que hem de mantenir o
desenvolupar i les que hem d’adquirir.
 
A dquirir un major control sobre les nostres
respostes, mitjançant tècniques i habilitats
personals que ens ajudin a fer front a l’estrès
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Píndola 6h les estratègies i recursos
d'enfrontament de l'estrès son a nivell de
presentació (3 h)
 
Taller de 12h les estratègies i recursos
d'enfrontament de l'estrès es treballen (9h) més
concretament i amb més pràctiques.

METODOLOGIADURADA (DOS OPCIONS)


