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Créixer com a persones, 
créixer com a pares,

Què és mindfulness

Mindfulness o Atenció plena És parar 
atenció d’una manera particular: amb un 
propòsit, en el moment present i sense 
establir judicis de valor (Jon Kabat-Zinn).
La pràctica de l’ atenció plena ens permet 
experimentar l’atenció, la paciència, la 
confiança i l’acceptació, ens ajuda a des-
connectar el pilot automàtic, a trobar la 
tecla “off” de l’agitació i la “on” de la 
calma. 
la pràctica habitual de mindfulness s´ha 
asociat a millores en la capacitat per fo-
calitzar l´atenció, en la disminució de 
la impulsivitat, l´ansietat, la depressió 
i l´estrès. en la millora de la capacitat 
de presa de decisions, en la regulació de 
les emocions, en la millora del benestar 
i la capacitat per gaudir de la vida, així 
com en el desenvolupament pro-social.

Per què en família

Perquè generem un aprenentatge que 
ens permet posar consciència en les 
pròpies emocions i trobar maneres més 
sanes de relacionar-nos amb nosaltres 
mateixos i amb els nostres fills. Amb la 
pràctica aprenem a aturar-nos i obser-
var la nostra experiència per gaudir de 
l’oportunitat d’escollir i dirigir les nos-
tres accions. Viure amb atenció plena ens 
permet créixer emocionalment i compar-
tir aquesta experiència de creixement en 
família.

compartint amb els fills
una experiència

Com ho fem?

Amb una formació de Mindfulness en 
família amb un programa de 8 sessions 
setmanals en les quals pares i fills 
hi participen de la següent manera:

1a- pares: Pilot automàtic
2a- fills : descobrim el mindfulness 
3a- pares : adonant-nos dels judicis 
4a- pares/fills : viatjant pel cos
5a- sessió pares: Acollint/acceptant 
6a- pares/fills: coneixem les emocions
7a- pares: promovent la comunicació 
8a- pares/fills: Continuar amb l’ aten-
ció plena en la vida quotidiana.

quadern de treball i llibre il-lustrat

per aprendre 
i gaudir junts

A qui va dirigit?

A pares que vulguin participar amb els 
seus fills-filles de 6 a 12 anys.
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