
C A T À L E G  D E
F O R M A C I Ó  E N
B E N E S T A R  I
C O N S C I È N C I A

2021-2022



RUNA BLANCA som na Núria Martínez i
na San Batle. Com a microcooperativa
materialitzem el canvi de valors enfront
del mercat laboral i les relacions
interpersonals. 

Entenem la nostra feina des de la relació
amb les persones com un element
potencialment transformador i
contestari enfront de les injustícies
socials.



BENESTAR I CONSCIÈNCIA

Els tallers estan destinats a trobar un
espai d'escolta activa, alliberar tensions
corporals i calmar la ment.
En els continguts dels tallers s'aporten
diferents estratègies per drenar
emocions derivades de la incertesa:
ansietat, por, angoixa, soledat, confusió,
frustració, incomoditat....
Procurem acostar la consciència plena i
com ens pot ajudar en la gestió de les
nostres emocions. Des d'aquest estat es
treballen diferents àrees com són: la
millora de la comunicació amb un/a
mateix/a, la qualitat dels temps, la
resolució de conflictes, etc.
En definitiva explorem de forma
col·lectiva la nostra manera d'estar i
viure en relació amb les altres i amb
un/a mateix/a: autoestima,
autoconcepte, assertivitat, empatia,
solidaritat, suport mutu, honestedat,
confiança, autoconfiança, sentit crític.



Els tallers grupals comencen generant
un espai de seguretat i confiança. Es
cercarà un ambient distès, lúdic i
cooperatiu. Es desenvoluparan exercicis
i dinàmiques que ens ajudin a verbalitzar
i compartir les emocions. Donar espai al
món intern i acceptar-ho tal qual és
dona tranquil·litat i genera noves
emocions dirigides a la seguretat
personal.

La nostra metodologia



Els tallers s'ofereixen en paquet, però
també funcionen per separat. Podeu
triar-ne els més adients per la vostra
entitat. Nosaltres els adaptarem al
grup.

Connectar amb les necessitats pròpies

Compartim les nostres pors

Estrés i sobrecàrrega

Estils de comunicació

Resolució de conflictes I

Resolució de conflictes II

Pensament positiu

Tècniques de relaxació i connexió

Intel·ligència emocional

Pensament crític i identificació de les fake new

Autocura

Meditació guiada

Automassatge
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Les necessitats internes i externes.
Tipus de relació amb un/a mateix/a.
Tècniques de connexió amb les nostres
necessitats. 

Continguts

CONNECTAR AMB LES
NECESSITATS PRÒPIES
En aquest taller es pretén connectar amb les
necessitats pròpies que molts cops queden
anul·lades o ajornades per cobrir les necessitats
de les altres persones. Aquest fet genera
conseqüències negatives sobre la nostra
autoestima i benestar personal.

Les dinàmiques es dirigeixen a connectar amb les
emocions, revisar les relacions i vincles afectius al
nostre entorn i a potenciar i treballar la connexió
amb les necessitats personals per generar
dinàmiques de connexió i autocura.

2 Hores



COMPARTIM LES NOSTRES
PORS
Aquest molts cops és un tema tabú i poques
vegades trobem espais per parlar-ne. Que ens diu
la por?, a què tinc por?, com la sento al meu cos?,
que puc fer quan sento por? En aquest taller
treballarem aquestes qüestions i compartirem en
grup les diferents estratègies per enfrontar les
situacions que ens angoixen o ens espanten.
Compartir els malestars, molts cops, és una
primera passa per alliberar-los. 

El concepte i la definició de la por. 
Com reacciona la por en el nostre organisme. 
Les conseqüències de no gestionar les pors a
la nostra vida. 
Tècniques per alliberar les pors. 

Continguts

2 Hores



ESTRÈS I SOBRECÀRREGA
Vivim en un model de societat que ens sotmet a
infinitat de situacions que posen a prova la nostra
capacitat de resposta. Les demandes poden ser
de tota mena, des de les exigències cada vegada
més elevades dels nostres respectius treballs, les
responsabilitats domèstiques, la cura dels infants,
etc.-, sense oblidar els conflictes interpersonals.

Les conseqüències de l'estrès són molt negatives i
es manifesten quan les persones senten que no
poden fer front adequadament a les exigències
de l'entorn, o a les quals un mateix s'imposa,
amenaçant el seu propi benestar.
Al taller aprendrem eines que ens permetin
detectar els símptomes i adquirir una sèrie de
tècniques per gestionar i controlar l'estrès i
l'angoixa.

Símptomes de l'estrès i l'ansietat.
Percepció de manera adaptativa les situacions
que ens generen estrès o ansietat.
Connexió amb els recursos interns.
Tècniques de concentració, relaxació i
respiració.

Continguts

2 Hores



ESTILS DE COMUNICACIÓ
Sovint, no és el què sinó el com.

La manera com ens comuniquem, a vegades, diu
més de nosaltres que el què estem dient. Per
explicar el que volem o com ens sentim, ho
podem fer mitjançant tres estils comunicatius:
l’agressiu, el passiu i l’assertiu.

Ser assertius ens ajuda a potenciar la nostra
autoestima, ja que ens permet ser nosaltres
mateixos sense por i defensar les nostres
opinions, pensament i sentiments. 

Concepte de comunicació verbal i no verbal.
Estils de comunicació. 
Elements claus: paralingüístics, kinèsia i
proxèmica. 

Continguts

2 Hores



RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES (I i II)
En aquests tallers partim del principi que el
conflicte té funcions positives pel que fa a
transformar relacions i millorar-les, fer canvis
personals i socials, aprendre noves i millors
maneres d'afrontar els problemes i conèixer-nos
millor a nosaltres mateixes i als altres.

Es treballaran els aspectes necessaris per a
assolir estratègies de resolució de conflictes
mitjançant dinàmiques i recursos adaptats a les
necessitats i les característiques de cada grup. 
El taller es divideix en dues sessions una que serà
més teòrica i l'altre amb exercicis pràctics que ens
ajudin a enfrontar els conflictes quotidians d'una
forma més positiva.

La naturalesa dels conflictes i la seva funció. 
Elements claus en el conflicte. 
Identificació dels estats emocionals en els
conflictes. 
Estratègies per a la resolució de conflictes. 
Exercissis pràctics per enfrontar situacions
reals futures. 

Continguts

2 Hores



PENSAMENT POSITIU
El pensament en positiu és un tema molt rellevant
en l'actualitat, la manera que tenim de pensar té
una forta influència en les nostres accions i
també, en conseqüència, en la nostra manera de
viure. Amb els nostres pensaments, tenim a les
mans eines poderoses per l'autotransformació.

Per altra banda i no menys important, destacarem
que a vegades, sorgeixen certes situacions en la
vida que dificulten pensar de manera positiva. És
fonamental ser conscients de les nostres pròpies
limitacions i aprendre a sostenir-les, la perfecció
no existeix, el ideal és irreal, no tots els desitjos
es compleixen, i no passa res. Tenim ben present
que el món no és blanc o negre, bo o dolent, sinó
d’infinitat de colors.

Al taller es presentaran una sèrie d'estratègies
que ajuden a posar el focus en els nostres
pensaments d'una forma positiva: centrar
l'atenció en el present, ús del llenguatge positiu,
visualitzacions en positiu, acceptació, connectar
amb el riure, l’espiritualitat, celebrar els èxits,
música, exercici físic...

Que significa ser una persona feliç?
El benestar subjectiu i la satisfacció vital.
El poder del pensament positiu.
Origen de les emocions positives.
Estratègies per construir la positivitat en el dia
a dia.

Continguts

2 Hores



TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I
CONNEXIÓ
La relaxació és principalment un estat de calma i
descans profund que fa sentir una agradable
sensació d'energia física i claredat mental.

Posar en pràctica la respiració conscient,
meditació i relaxació muscular té un impacte
positiu sobre el nostre cos i ment, millorant la
nostra qualitat de vida en tots els sentits.

L'objectiu d'aquest taller és aprendre a
desenvolupar individualment les tècniques i
mètodes de relaxació que contribueixen a
controlar l'estrès i ajudar a la persona a reduir la
seva tensió/càrrega física, mental i emocional.

Conceptes de tensió i distensió. 
Autocontrol emocional. 
Millorar l'autocontrol emocional.
Capacitat d'introspecció i connexió amb el
cos.
Consciència corporal i emocional a través de
tècniques de relaxació. 

Continguts

2 Hores



INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
La intel·ligència emocional és la capacitat per a
reconèixer sentiments i emocions en un/a
mateix/a i en aquelles persones que ens envolten.
I no sols això, sinó que també és l'habilitat per a
saber manegar-nos adequadament en funció del
context o situació en la qual ens trobem.

En el moment que no controlem les nostres
emocions (esclats emocionals), podem generar
conflictes interpersonals, disminuir el nostre
rendiment intel·lectual o laboral, deteriorant les
nostres relacions sentimentals, incapacitant-nos a
l'hora de dur a terme els nostres propòsits, etc.

En aquest taller oferirem estratègies per tenir un
major control de les nostres emocions i aprendre
a lidiar amb les dels altres.

Conceptes emocions i sentiments.
L’impacte de les emocions al nostre cos. 
Que és la intel·ligència emocional? 
Actituds i conductes emocionalment
intel·ligents.

Continguts

2 Hores



PENSAMENT CRÍTIC I
IDENTIFICACIÓ DE LES FAKE
NEWS
Els diferents canals de comunicació (premsa, TV,
internet, xarxes socials, etc.) posen a la nostra
disposició molta informació en relació amb
qualsevol tema d’actualitat. Avui en dia, és difícil
saber en quin mitjà creure o ni tan sols on cercar
informació verídica. A tot això, se li suma l'excés
d'informació que pot arribar a ser un problema
(infoxicació).

En aquest taller es facilitaran pautes per fer una
selecció/gestió de la informació d'una forma
efectiva i com utilitzar eines per a optimitzar
l'accés a la informació que ens interessa i
diferenciar les notícies falses. 

Mitjans de comunicació.
Pensament crític i anàlisis de la informació.
Pautes per a la verificació de fonts.
Eines pel debat i expressar l’opinió pròpia.

 

Continguts

2 Hores



AUTOCURA
Si tenim en compte la definició que fa
l'enciclopèdia catalana del significat d'Autocura
trobem que és el "Conjunt d'accions que, a partir
de l'empoderament, duu a terme una persona per
al seu benestar i la seva salut".

En aquest taller es treballarà per fer una
supervisió dels hàbits i les cures de cada un/a
mateix/a. En aquest espai d'acompanyament i
revisió des del no judici, cercarem el suport del
grup per introduir noves formes de "cuidar-se
un/a mateix/a i a les persones que ens envolten".
És important, comprendre i potenciar les
capacitats d'autocura des d'una visió integral i
introduir les pautes i els procediments de forma
senzilla per recuperar i connectar amb el
benestar emocional de forma progressiva.

Introducció als coneixements sobre
salut/malaltia.
Experiència i el coneixement sobre la
utilització d'hàbits saludables.
Estratègies per promoure el benestar i
l'autocura.
Optimitzar els mateixos recursos.

Continguts

2 Hores



MEDITACIÓ GUIADA
Els beneficis de la pràctica regular de la meditació
són nombrosos, alguns exemples són: sensació
de benestar i beneficis físics, ja que, disminueix
l'estrès, l'ansietat i la depressió, millora la vida
social, augmenta la concentració i la producció
laboral, millora el sistema immunitari, etc.
Aquesta tècnica potencia el procés de creixement
personal, beneficiant el teu cos, ment i anima.
A través d'aquest taller s'introduiran, conceptes
bàsics i actituds de l'atenció plena per aconseguir
una relaxació corporal i mental, essencial per a la
nostra salut.
La meditació és un entrenament, però mental. I
dista molt de "posar la ment en blanc". Al contrari,
en meditar fem una cosa molt més pràctica:
desenvolupar qualitats com l'atenció plena, la
compassió i l'optimisme; i gestionar dificultats
com l'estrès, l'ansietat i els pensaments
obsessius.
En el taller es desenvoluparan diferents exercicis i
pràctiques de meditació on els i les participants
experimentaran les sensacions en ells/elles
mateixes/es.

Beneficis de la meditació. 
Tècniques de respiració i visualització. 
Consciencia corporal. 
Identificació de patrons de pensament. 

Continguts

2 Hores



AUTOMASSATGE
Existeix un paral·lelisme entre la postura corporal,
amb la forma d'expressió no verbal i la manera
que ens relacionem amb les altres persones i el
món. Treballarem per observar, des del no judici,
possibles implicacions relacionals i el nostre cos.

Aquest taller ofereix un espai i un temps per
connectar amb la calma, la confiança interna, la
seguretat, juntament amb el plaer. Un moment de
pausa on allunyem, per uns instants, els neguits i
les presses, connectem amb el nostre cos, i amb
el que realment necessitem.
Per altra banda, en el taller d'automassatge
aprendrem unes maniobres senzilles i efectives
de massejar-nos, acaronar-nos, destensar la
musculatura, per a relaxar-nos, premiar-nos,
estimar-nos i valorar l'esforç que fem dia a dia.

Presencia, respiració i cos.
Estimulació de la circulació al cos.
Identificació de zones amb rigidesa.
Tècniques d'automassatge senzilles.

Continguts

2 Hores



L'acompanyament en moments de
vulnerabilitat ha d'aportar caliu, reflexió,
enfortiment i seguretat per seguir
endavant malgrat les dificultats. Les nostres
formacions tenen la intenció de guiar a les
persones cap als seus objectius i autonomia. 

Des de RUNA BLANCA posem a la vostra
disposició tota la nostra creativitat,
experiència i expertesa. 

FER MÉS
AMABLE LA VIDA
DE LES
PERSONES



runablanca.org

info@runablanca.org


