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Descripció 

 

El Programa de Mindfulness i Mentoring Educatiu: Formació en Processos 

d’Acompanyament i Lideratge està dirigit als educadors i les educadores que 

ja tenen coneixements en mindfulness en qualsevol enfocament o tradició, i 

desitgen aprofundir en un procés: 1) d’autoindagació i transformació d’ells 

mateixos, 2) de coaching entre iguals a través d’un procés 

d’acompanyament, 3) en 

l’àmbit educatiu cultivant els 

processos de mindfulness i 

empoderament amb 

l’alumnat, i 4) recolzats per un 

procés de mentoring al llarg 

de tot el recorregut del curs. 

Aquests quatre enfocaments, 

combinats amb saviesa i 

inspirats pels ensenyaments 

del mestre zen Thich Nhat 

Hanh, i les teories sobre 

mentoring i coaching educatiu, seran explorats per a connectar amb la nostra 

essència més profunda i harmonitzar la nostra vida personal i professional. 

 

En aquest programa de formació en Mindfulness i Mentoring Educatiu els 

educadors partiran del coneixement en mindfulness previament, i, així, 

s’aprofundirà en cultivar l’energia de la comprensió i la comunicació al servei 

d’un projecte de consolidació i maduresa tant a nivell personal com amb el 

seu alumnat i escola, sempre d’acord amb les necessitats i aspiracions 

profundes de cada educador. 



 

 

Es tractarà d’explorar les eines del mentoring i coaching educatiu des d’una 

mirada de consciència plena per a construir un camí que inspiri els educadors 

a despertar la seva mirada profunda, i, així, junts i a nivell individual, recòrrer 

un sender de reconeixement, aprofundiment i transformació. En aquest 

camí, el professorat tindrà la oportunitat d’indagar, de manera creativa, en 

els seus patrons recurrents i hàbits de conducta, dissenyar un pla d’acció 

adeqüat al seu context i aspiracions personals i professionals i construir un 

procés armòninc i equilibrat per a la transformació. Així mateix, s’adquiriran 

coneixements i competències de coaching i mentoring educatiu per 

acompanyar el professorat i alumnat i despertar el potencial creatiu tant d’ell 

mateix com dels altres. 

 

Objectius 

 

1. Conèixer els fonaments teòrics del mentoring i coaching educatiu i la 

seva funcionalitat per a la posada en pràctica del desenvolupament 

personal del professorat i l'alumnat. 

 

2. Explorar un model d’intervenció basat en el mentoring i coaching 

educatius per a construir un camí ple basat en una dieta de valors 

universals adaptats a les necessitats de cada participant i context 

educatiu. 

 

3. Desenvolupar un espai col·lectiu basat en la confiança i la compassió 

per despertar la mirada profunda i la indagació en la vida personal i 

professional de cada educador. 

 

4. Cultivar relacions de coaching entre iguals basades en la comunicació 

conscient, la paraula amorosa i l’escolta profunda. 

 

5. Aplicar processos pedagògics a l’aula i a l’escola, basats en el 

mindfulness, que recolzin el procés de transformació del professorat i 

que ajudin a cultivar la comprensió i un clima emocional afectiu en 

l’alumnat. 

 



 

 

6. Desenvolupar un sistema orgànic basat en relacions 

d’acompanyament entre formadors-educadors, entre educadors com 

a iguals, i entre educadors-alumnat, que doni sentit a la vocació 

profunda dels educadors en harmonia amb els processos de 

transformació personal i professional. 

 

7. Aprendre a desenvolupar processos de mentoring i coaching educatius 

basat en el mindfulness. 

 

8. Desenvolupar un model de comprensió i transformació orgànic al 

servei de la vocació dels educadors, de l’alumnat i a l’escola. 

 

9. Crear una xarxa de confiança i recolzament per aprofundir en camins 

de vida que nodreixin la felicitat, la pau i la cura. 

 

Continguts 

 

El programa incidirà en l’exploració d’eines i processos d’orientació basats 

en el mentoring i coaching educatius per a mirar profundament i indagar en 

les necessitats, reptes, i aspiracions profundes dels educadors tant a nivell 

personal com professional i en relació amb el seu alumnat. Amb aquest fi, els 

educadors aprendran recursos i metodologies per a investigar en els seus 

propis patrons habituals, i estrategies d’empoderament que els hi 



 

 

servirà de guia en els procés de canvi i tranformació personal mitjançant el 

coaching entre iguals i el mentoring educatiu. 

Els educadors tindran l'oportunitat d’explorar les eines del mentoring i 

coaching educatius per dissenyar un pla d’acció ajustat tant a les seves 

necessitats professionals, així com les del seu alumnat, com una manera 

d’articular les aspiracions personals i professionals i exercir un servei basat 

en l’acompanyament i el recolzament. En base a una diagnosi basada en les 

necessitats personals i professionals del professorat i l’alumnat, s’adquiriran 

eines per dissenyar un pla d’acció que ofereixi recolzament i 

acompanyament a les aspiracions profundes del professorat i el creixement 

emocional de l’alumnat.  

 

Metodologia 

 

1) Sessions presencials 

El programa disposarà de quatre caps de setmana per explorar les eines del 

mentoring i coaching educatius; crear un espai d’indagació, reflexió i 

acompanyament compartit; i desenvolupar un pla d’acció per a la posada en 

pràctica en la vida personal i professional dels educadors. 

 

2) Mentoring i acompanyament personalitzat 

Els educadors tindran tres sessions de mentoria en moments clau del procés 

d’indagació al llarg de la formació. 

 

3) Coaching entre iguals 

Un dels components de la formació serà un projecte basat en el coaching i 

acompanyament entre iguals a través del qual cada educador serà 

acompanyat per un altre al llarg de tot el recorregut de la formació. Cada 

parella d’educadors serà dotada d’eines per a l’acompanyament i tindrà 

l'oportunitat d’explorar un pla d’acció personalitzat que donarà significat a 

un projecte entre iguals que s’adapti a les necessitats i aspiracions de cada 

educador. 



 

 

4) Guia de pràctica mensual  

Els educadors rebran cada mes una guia de recursos seqüenciats per orientar 

la seva pràctica esglaonada i donar valor al seu pla d’acció i de 

desenvolupament personal i professional. 

 

Avaluació 

 

- Assistència a les sessions presencials (40 hores). 

- Jornada de Mindfulness per a Educadors (8 hores). 

- Participació a les sessions de mentoring personalitzades (3 hores). 

- Participació en el projecte de coaching entre iguals (21 hores). 

- Guia de pràctica mensual, elaboració d’un diari reflexiu i participació a 

la plataforma on-line (32 hores). 

- Disseny i implementació d’un projecte d’intervenció a nivell personal i 

professional (50 hores). 

- Presentació del projecte d’intervenció a la Jornada d’experiències 

educatives (8 hores). 

- Assistència a un Recés de Mindfulness a l’Educació a Catalunya (32 

hores).  

 

 

 



 

 

Directora i professora del programa 

 

Pilar Aguilera és especialista en educació emocional i 

mindfulness en la tradició del mestre zen Thich Nhat Hanh, i 

doctoranda de la Universitat de Saragossa. Dirigeix el 

programa Escoles Despertes, Mindfulness Aplicat a 

l’Educació, a l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UB 

i és dissenyadora i formadora del nou programa en 

mindfulness per al professorat, Respira i Connecta’t, del Departament 

d’Educació de Catalunya. És autora del llibre El despertar de tu presencia amb 

l’editorial Kairós. 

És professora-col·laboradora al màster Remind i al màster en Intervencions 

basades en Mindfulness de la UB, i participa en diversos congressos sobre 

mindfulness a l’educació. L’any 2003 es va iniciar en la pràctica del 

mindfulness en la tradició de Thich Nhat Hanh i és membre de la seva Ordre 

de l’Interser a Espanya. Té un màster en Institutional Management and 

Leadership per al desenvolupament professional per la University of 

Southampton, i ha realitzat estudis de doctorat com a Visiting Scholar en 

l'Institute of Education de la University College London. Coordina la Sangha 

de Barcelona amb Gràcia i és investigadora de la iniciativa Escoles Despertes. 

L’any 2014 va ser la organitzadora principal amb l’ICE, de les primeres 

jornades internacionals de Mindfulness a l’Educació (Escoles Despertes) amb 

el mestre zen Thich Nhat Hanh a la UB. 

 

Professor convidat a la Jornada de Mindfulness a l’Educació 

 

Antoni Giner Tarrida és doctor en Pedagogia. Llicenciat en 

Psicologia. Màster en Psicoteràpia familiar Sistèmica i 

Màster en Educació per a la Ciutadania i en Valors. Expert en 

Psicologia-Coaching acreditat pel Col·legi de Psicòlegs de 

Catalunya (COPC). Co-Director del Postgrau en Mentoria i 

Coaching Educatiu de la UB. Inspector del Departament 

d’Ensenyament. Professor de la Facultat d’Educació de la UB 

i membre investigador del GROP. Coordinador del Projecte Escolta’m i 

membre del grup de treball Coaching Educatiu. Formador expert sobre 



 

 

temes de: conflictes i mediació, creixement personal, gestió emocional, 

lideratge, coaching, comunicació, i psicoteràpia familiar sistèmica. Coautor 

dels y personalitat (2012) i La tutoria i el Tutor. Estratègies per a la teva 

pràctica (2008), entre d'altres, així com de diferents articles especialitzats. 

 

Profesorado del Retiro de Educación en Cataluña 

 

Javier García Campayo és metge psiquiatra a l'Hospital 

Universitari Miguel Servet, professor Titular en Psiquiatria a 

la Universidad de Zaragoza i professor del Màster de 

Psicologia de la Salud a la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED). Fou President de la Societat 

Espanyola de Medicina Psicosomàtica (SEMP) i el 1997 va 

fundar la primera Unitat de Trastorns Somatomorfes desenvolupada a 

Espanya. Des de 2013 dirigeix el Màster de Mindfulness de la Universitat de 

Saragossa. Autor, entre altres llibres, de “La ciencia de la compasión” i 

“Mindfulness y compasión”.  

 

Dat PHAN és llicenciat en Comunicació per la Universitat de 

Texas-Austin. És estudiant de Thich Nhat Hanh i va ser 

ordenat com a monàstic. Actualment resideix a França on 

comparteix la pràctica del mindfulness a empreses, escoles 

i comunitats locals. És co-fondador de 'Arbre Aux Mille 

Feuilles' (arbreauxmillefeuilles.com), el primer centre de 

pràctica de plena consciència secular i és autor de dos llibres. També va crear 

el primer programa de mindfulness nacional per al Grup Casino a França 

(Formació de Restons Zen) actiu a vint ciutats amb 3000 empleats i líders.  

 

 

 



 

 

Pilar Aguilera és directora del programa Escoles Despertes 

de l’ICE de la Universitat de Barcelona, inspirat en les 

ensenyances del mestre Thich Nhat Hanh i autora del llibre 

‘El despertar de tu presencia’ de l’editorial Kairós. Màster 

(Ed) en Institutional Management and Leadership for 

Professional Development per la University of 

Southampton i Visiting Scholar a la University College London. Professora 

col·laboradora del Màster Remind i del Máster en Intervencions Basades en 

Mindfulness a la UB. Doctoranda de la Facultat d’Educació de la Universitat 

de Saragossa. Membre de l’Ordre de l’Interser del mestro zen Thich Nhat 

Hanh. 

 

Destinataris 

Professorat de primària, secundària i universitat, psicopedagogs, coaches i 

educadors dedicats a la formació en mindfulness. 

 

Calendari i horaris 

Fase IDP-ICE 

Programa sessions presencials i jornada: 

 
● Novembre 2019 – Gimnàs del Campus Mundet 

 
Dissabte 23, de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h 
Diumenge 24, de 10 h a 14 h 
 

● Gener 2020 – Gimnàs del Campus Mundet 
Dissabte 18, de 10h a 14h i de 15h a 19h                             
Diumenge 19, de 10h a 14h 
 

● Febrer 2020 – Gimnàs del Campus Mundet 
 

Dissabte 15, de 10h a 14h i de 15h a 19h                             
Diumenge 16, de 10h a 14h 

 



 

 

● Març 2020 – Gimnàs del Campus Mundet 
 
Dissabte 7, de 10h a 14h i de 15h a 19h (Jornada de Mindfulness en Educació 
amb el Professor convidat Antoni Giner) 
Diumenge 8, de 10h a 14h 
____________________________________________ 
 

● Entrega de projectes d’intervenció 

Divendres 22 de maig del 2020 

● Jornada vivencial de presentació de projectes 

Dissabte 27 de juny del 2020 

 
Fase Recés de Mindfulness a l’Educació 

● Recés de Mindfulness a l’Educació a Catalunya ofert per Javier 

García Campayo, Dat Phan i Pilar Aguilera 

Durant la tercera setmana de juliol del 2020 

Hores totals: 194 h  

Idioma: Fase IDP-ICE català o castellà, segons els assistents 

Places: 30 

Preu: 550 € (inclou la fase de sessions presencials i la jornada. No inclou 

l’estada al Recés de Mindfulness a l’Educació). 

 

La formalització de la inscripció de la Fase Recés en Mindfulness a l’Educació 

a Catalunya es realitzarà durant el procés de formació de la Fase de l’IDP-ICE. 

L’aportació econòmica aproximada per al recés és de 300 euros y s’haurà 

d’abonar directament a la direcció d’Escoles Despertes durant els plaços que 

s’indicaran a la formació. 

 

Període d’inscripció: del 10 d’octubre al 15 de novembre de 2019 

Per Internet:  Formulari de matrícula 

Informació 

http://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice?curs=38784


 

 

Informació continguts del programa:  info@escuelasdespiertas.org 

Informació inscripcions: icecursos@ub.edu. Telèfon: 934 021 024 

 

Les   activitats   organitzades   per   l’IDP-ICE   tenen   els   mateixos   efectes   per   al 

professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament 

d’Ensenyament. 

 

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del 

professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents 

concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  

Catalunya,  amb  els  termes  que  indiqui cada convocatòria. 

 

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites. 

 

 

 

 

 

mailto:info@escuelasdespiertas.org
mailto:icecursos@ub.edu

