
ACTIVAR EL MEU ACTIVAR EL MEU ACTIVAR EL MEU ACTIVAR EL MEU 
BENESTAR  GESTIONANT BENESTAR  GESTIONANT BENESTAR  GESTIONANT BENESTAR  GESTIONANT 

LLLL’’’’ESTRESTRESTRESTRÈÈÈÈSSSS DIARI!DIARI!DIARI!DIARI!



Fins fa poc la paraula estrFins fa poc la paraula estr èès no pertanyia al camp de la s no pertanyia al camp de la 

Psicologia, si no al de la FPsicologia, si no al de la F íísica:sica:

Els enginyers que calculen la resistEls enginyers que calculen la resist èència                                         ncia                                         

dd’’un pont utilitzen la paraula un pont utilitzen la paraula ““ estrestr èèss”” per                                                        per                                                        

expressar el concepte de expressar el concepte de ““ forfor ççaa”” que pot                                     que pot                                     

resistir lresistir l ’’estructura.estructura.

Aquesta idea de resistAquesta idea de resist èència davant dncia davant d ’’una pressiuna pressi óó equipara, en equipara, en 

cert sentit, als humans amb els ponts, per això el scert sentit, als humans amb els ponts, per això el síímil ha mil ha 

estat tan acceptat.estat tan acceptat.

LLLLLLLL’’’’’’’’ ESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRÈÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS



El fisiòleg HANS SEYLE, al 1974, va incorporar el t erme El fisiòleg HANS SEYLE, al 1974, va incorporar el t erme 

estrestr èès al camp de la Psicologia, afirmant que:s al camp de la Psicologia, afirmant que:

Procès d’adaptació humà,

per condicions vitals difícils 

Estrès de les grans construccions,

dels ponts, dels edificis...=

Estrès humà = Sobrecàrrega humana que depèn de:

Intensitat

de la pressió

Recursos amb que

conti l’individu

per fer-hi front

LLLLLLLL’’’’’’’’ ESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRÈÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS



LL’’estrestr èèss o so s ííndrome general dndrome general d ’’adaptaciadaptaci óó (S.G.A.), (S.G.A.), 

éés una resposta  de ls una resposta  de l ’’organisme per fer front a les organisme per fer front a les 

demandes de la vida. demandes de la vida. 

ÉÉs una reaccis una reacci óó corporal que ens avisa i ens corporal que ens avisa i ens 

prepara davant situacions noves (bones o prepara davant situacions noves (bones o 

dolentes), ddolentes), d ’’esforesfor çç o de perill.o de perill.

((ProfessorProfessor Hans SELYE Hans SELYE –– 1926)1926)

QUE ES QUE ES QUE ES QUE ES QUE ES QUE ES QUE ES QUE ES LLLLLLLL’’’’’’’’ESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRÈÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS HUMHUMHUMHUMHUMHUMHUMHUMÀÀÀÀÀÀÀÀ????????



L’estrès és la sobrec àrrega humana
que dep èn tant de la intensitat

de la pressió emocional
com de la capacitat de fer-li front.

LL’’estrestr èès s éés la sobrecs la sobrec ààrrega humanarrega humana
que depque dep èènn tant de la intensitattant de la intensitat

de la presside la pressi óó emocionalemocional
com de la capacitat de fercom de la capacitat de fer --li front.li front.

QUE ES QUE ES QUE ES QUE ES QUE ES QUE ES QUE ES QUE ES LLLLLLLL’’’’’’’’ESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRÈÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS HUMHUMHUMHUMHUMHUMHUMHUMÀÀÀÀÀÀÀÀ????????



EQUILIBRI RELATIU
entre l’individu i ell

mateix i 
l’individu i el medi

EQUILIBRI RELATIUEQUILIBRI RELATIU
entre entre ll’’individuindividu i i ellell

mateixmateix i i 
ll’’individuindividu i el i el medimedi

PRESSIÓ
DE 

L’ENTORN

PRESSIPRESSIÓÓ
DE DE 

LL’’ENTORNENTORN

REACCIÓ DE 
L’INDIVIDU

REACCIREACCIÓÓ DE DE 
LL’’ INDIVIDUINDIVIDU

EN PERILLEN PERILL

DESESTRUCTURACIDESESTRUCTURACIÓÓ REESTRUCTURACIREESTRUCTURACIÓÓ

SITUACIÓ
ANTIGA

SITUACIÓ
NOVA



SSSSSSSSÍÍÍÍÍÍÍÍNDROME GENERAL DNDROME GENERAL DNDROME GENERAL DNDROME GENERAL DNDROME GENERAL DNDROME GENERAL DNDROME GENERAL DNDROME GENERAL D’’’’’’’’ADAPTACIADAPTACIADAPTACIADAPTACIADAPTACIADAPTACIADAPTACIADAPTACIÓÓÓÓÓÓÓÓ

Alarma Resistència Esgotament

Activació



PROGRAMA
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• Història personal

• Biogenètica

• Situació actual

INTERPRETACIÓ

Cognició

( tots soms diferents )

Entra pels sentits



EUSTRESEUSTRESEUSTRESEUSTRESEUSTRESEUSTRESEUSTRESEUSTRESEUSTRESEUSTRESEUSTRESEUSTRES
El bon estrès és el que causa 
plaer; tot el que s’accepta fer en 
harmonia amb un mateix.

• Predisposa a actuar de forma eficaç
• Activa el cos i la ment
• Agilitza els nostres moviments
• Genera força i energia per actuar

LLLLLLLL’’’’’’’’ESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRÈÈÈÈÈÈÈÈS POSITIUS POSITIUS POSITIUS POSITIUS POSITIUS POSITIUS POSITIUS POSITIU



DISTRESDISTRESDISTRESDISTRESDISTRESDISTRESDISTRESDISTRESDISTRESDISTRESDISTRESDISTRES

L’estrès negatiu és tot el que es fa en 
contradicció amb un mateix. 
L’individu ja no pot evitar una reacció
negativa.

• En excés, l’estrès perjudica la 
salut. L’organisme no pot 
assimilar l’excés d’energia i el 
cos pateix un desgast. 

• Ens incapacita per ser 
eficaços.

LLLLLLLL’’’’’’’’ESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRÈÈÈÈÈÈÈÈS NEGATIUS NEGATIUS NEGATIUS NEGATIUS NEGATIUS NEGATIUS NEGATIUS NEGATIU



REACCIONS FREACCIONS FREACCIONS FREACCIONS FÍÍÍÍSIQUESSIQUESSIQUESSIQUES

• Augment pressió sang
• Gastritis i úlceres
• Insomni i cansament
• Alteracions de la gana
• Tensió muscular i dolors
• Taques a la pell
• Dificultats per respirar
• Augment del colesterol
• Disminució sistema 

immunològic

REACCIONS PSREACCIONS PSREACCIONS PSREACCIONS PSÍÍÍÍQUIQUESQUIQUESQUIQUESQUIQUES

• Sensació de confusió
• Incapacitat per decidir
• Oblits freqüents
• Incapacitat concentració
• Bloqueig mental
• Explosions emocionals
• Conductes impulsives
• Dificultats en la parla
• Predisposició a consumir 

drogues, pastilles, tabac...

LLLLLLLL’’’’’’’’ ESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRÈÈÈÈÈÈÈÈS NEGATIUS NEGATIUS NEGATIUS NEGATIUS NEGATIUS NEGATIUS NEGATIUS NEGATIU



ÉÉs la dosi ds la dosi d’’estrestrèès biològicament necesss biològicament necessàària perquria perquèè
cadasccadascúú funcioni harmoniosament amb la seva personalitat funcioni harmoniosament amb la seva personalitat 

i les seves possibilitats di les seves possibilitats d’’adaptaciadaptacióó

•• Un judici mUn judici m éés fiable i objectius fiable i objectiu
•• MMéés claredat en la percepcis claredat en la percepci óó de les cosesde les coses
•• MMéés energia i equilibris energia i equilibri
•• Millor condiciMillor condici óó ff íísicasica
•• Una aptitud a no perdre el cap en cas de crisiUna aptitud a no perdre el cap en cas de crisi
•• Possibilitat de formular estratPossibilitat de formular estrat èègies de recanvigies de recanvi

EL NIVELL ÒPTIM DEL NIVELL ÒPTIM DEL NIVELL ÒPTIM DEL NIVELL ÒPTIM DEL NIVELL ÒPTIM DEL NIVELL ÒPTIM DEL NIVELL ÒPTIM DEL NIVELL ÒPTIM D’’’’’’’’ESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRÈÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS



Que em produeix pressió
emocional?

Que em provoca físicament?
Quin pensament tinc?

PRESSIPRESSIPRESSIPRESSIÓÓÓÓ I EQUILIBRI EMOCIONALI EQUILIBRI EMOCIONALI EQUILIBRI EMOCIONALI EQUILIBRI EMOCIONAL



Les Endorfines... la Les Endorfines... la Les Endorfines... la Les Endorfines... la ““““droga de la felicitatdroga de la felicitatdroga de la felicitatdroga de la felicitat””””

• Son opiacis naturals de l’organisme que poden ésser 
fins a 20 vegades més potents que els medicaments 
contra el dolor que es venen a les farmàcies.

• Pèptids (petites proteïnes) produïdes a partir d’una 
glàndula situada a la base del cervell, quan aquesta és 
estimulada.

• Inhibeixen el dolor i actuen a nivell cerebral produint 
experiències subjectives (disminució de l’ansietat, sensació de 
benestar, sedació, aixecar l’autoestima, millorar l’estat d’ànim,  ...) 



Com activar les ENDORFINES...Com activar les ENDORFINES...Com activar les ENDORFINES...Com activar les ENDORFINES...

� Prendre el sol
� Menjar xocolata
� Massatges
� Meditació
� Ioga
� Ballar
� Cantar
� Escoltar música
� Exercicis respiratoris
� Relaxació (a més possibilita que les endorfines circulin millor per tot el cos)

� Córrer, anar en bici, caminar, nedar, exercicis aeròbics,...
� JUGAR
� RIURE
� Recordar sensacions de plaer
� Visualització positiva
� Dormir
• ...



Beneficis de les ENDORFINES...Beneficis de les ENDORFINES...Beneficis de les ENDORFINES...Beneficis de les ENDORFINES...

� Promouen la calma
� Creen un estat de benestar
� Milloren l’humor
� Redueixen el dolor
� Alenteixen el procés d’envelliment
� Potencien les funcions del sistema immunitari
� Redueixen la pressió sanguínia
� Contraresten els nivells elevats d’adrenalina 

associats a l’ansietat
� Ajuden a reduir els símptomes
� Demostren a la ment que la reducció dels 

símptomes és possible i la recuperació també
� ...



Les Les Les Les nostresnostresnostresnostres VVVVààààlvuleslvuleslvuleslvules dddd’’’’EscapamentEscapamentEscapamentEscapament



CLASSIFICACICLASSIFICACICLASSIFICACICLASSIFICACICLASSIFICACICLASSIFICACICLASSIFICACICLASSIFICACIÓÓÓÓÓÓÓÓ DDDDDDDD’’’’’’’’EINES de REGULACIEINES de REGULACIEINES de REGULACIEINES de REGULACIEINES de REGULACIEINES de REGULACIEINES de REGULACIEINES de REGULACIÓÓÓÓÓÓÓÓ

1.Farmaciola d’emergència (Botiquin):

Aquelles eines que tinc a mà, son ràpides de 
utilitzar, i que són útils per a mi. Les puc aplicar 
immediatament  en cas de necessitat.

2.L’armari de les medecines (a casa):
Aquelles eines que tinc en reserva, impliquen més 
temps, més recursos, ...,  i útils per a mi. 
Les puc aplicar més a llarg termini.



“ Posa el cor, la ment i l’à nima, fins i 
tot en els teus actes m és petits. 

Aquest és el secret de l’è xit”


