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CÀPSULES REFLEXIVES PEL DESENVOLUPAMENT DIRECTIU 2016 

 

EINES PER A LA GESTIÓ DE L’ESTRÈS 

27 d’octubre  

 

 

El Gremi de Fabricants de Sabadell organitza una nova càpsula formativa dins del 

programa “Càpsules Reflexives pel Desenvolupament Directiu”. 

 

“Eines per a la gestió de l’estrès” a càrrec de: 

 

 Sra. Aura Costa, Llicenciada en Ciències de la comunicació. Amb estudis de 

psicologia i coaching (UOC i UNED). Mindfulness Trainer certificada per les 

Universitats de Barcelona i Berkeley (USA). Formadora, conferenciant i consultora 

en comunicació i mindfulness, especialitzada en gestió de l’estrès laboral i lideratge 

conscient. 

 

Sessió Dirigida a : Empresaris, autònoms, emprenedors i treballadors de tots els 

sectors que pateixin estrès, se sentin desbordats per la feina i/o vulguin conèixer un 

nou estil de lideratge: el mindful leadership. 

 
Objectiu:. Donar a conèixer tècniques i eines de 3ª generació per a la gestió de 

l’estrès, la prevenció dels conflictes i la millora de la comunicació a les empreses, 

basades en l’enfoc del Mindfulness. 

 

Introduir el concepte de Mindful Leadership o lideratge conscient, un nou estil de 

lideratge que arriba amb força des dels EUA on ja l’apliquen empreses com  

Google, Facebook o la NASA. 

 

Petites pràctiques de relaxació per al dia a dia a l’oficina. del concurs de creditors. La 

transmissió de la unitat productiva i els avantatges i inconvenients de la declaració 

d’una empresa en situació de concurs de creditors.  

 

Dia: 27 d’octubre 

Hora: 13:00 a 16:00 h (inclou lunch) 

Lloc: C/ Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell 

 

Aquesta sessió és bonificable (preu: 70 euros) 

Per a formalitzar la inscripció, cliqueu aquí:   INSCRIPCIÓ  

S’adjunta calendari de les càpsules previstes de realitzar al 2016 
 

Més informació Sra. Esther Camacho, esther@gremifab.org - Tel 937450944 
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