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MINDFULNESS PER A UNA CONDUCCIÓ
MÉS ATENTA I SEGURA 

Un entrenament de 8 setmanes per millorar l'atenció i reduir l'estrès en la

conducció de vehicles, mitjançant la consciència plena (Mindfulness). 

ORGANITZA: 

https://www.conplenaconciencia.com/
https://www.conplenaconciencia.com/
http://www.pat-apat.org/ca/
http://www.oxigenoemocional.com/


L'Associació per a la Prevenció d'Accidents de trànsit (P(A)T) és una entitat privada sense ànim

de lucre i declarada d'utilitat pública amb dos objectius bàsics: 

 

- La reducció del nombre de persones que moren i resulten ferides en sinistres de trànsit. 

- L'ajuda, l'orientació i defensa dels drets de les víctimes. 

 

La formació i la pràctica de Mindfulness pot contribuir a la consecució dels objectius referenciats i,

per aquesta raó, amb la col·laboració dels representants de l'Associació, proposem aquesta acció

formativa en el marc de les celebracions del 50 Aniversari de l'Associació, que se celebra aquest any

2018. 

 

Els estudis sobre accidents de trànsit ens demostren que l'atribució de la causa dels accidents

s'explica percentualment en la següent proporció: 

 

- 70-90% per factor humà 

- 6-12% per factor via/carretera, i 

- 4-10% pel vehicle 

 

Mentre conduïm cada vegada existeixen més distraccions que sovint provoquen major desconnexió

amb el que fem. Són factors concurrents de la conducció, altament associats al factor humà, a
causa d'una creixent falta d'atenció, i una conducció cada vegada menys compromesa i empàtica. 

 

Segons la DGT els accidents per distracció causen el 30% de les víctimes mortals d'accidents,

per la qual cosa cada any moren almenys 500 persones en accidents de trànsit en els quals la

distracció apareix com a factor concurrent. Segons el "Anuari estadístic d'accidents de trànsit de

Catalunya" en 2016 més del 50% dels factors concurrents en accidents de trànsit s'expliquen,
per infracció, error i distracció del conductor/a. Cal destacar que aquests factors afecten a

víctimes que inclouen a conductors i també a passatgers i vianants. 

 

Proposem un programa Introductori de Mindfulness de 8 setmanes per millorar l'atenció i reduir

l'estrès en la conducció de vehicles, amb la intenció d'engegar un entrenament en atenció plena que

pugui tenir efecte sobre aquests patrons cada vegada més estesos de conducció. Aquest programa

és fruit de la col·laboració de Con Plena Conciencia i l'Associació de Prevenció d'Accidents de
trànsit P(A)T 

 

Una formació experimental i interactiva inspirada en l'entrenament MBSR (Mindfulness Based Stress

reduction) del Dr. Jon Kabat-Zinn així com en els resultats de recerques i aplicacions pràctiques de

Mindfulness en l'àmbit de la conducció de vehicles.

www.conplenaconciencia.com 

MINDFULNESS PER A UNA CONDUCCIÓ  

MÉS ATENTA I SEGURA 

https://www.conplenaconciencia.com/


PER MÉS INFORMACIÓ: info@conplenaconciencia.com - Telèfon: 615 932 457 

www.conplenaconciencia.com 

Contingut del programa. En cada sessió es presentarà un

tema que anirà acompanyat de: 

- Pràctiques guiades de Mindfulness 

- Exercicis i dinàmiques grupals 

- Consells pràctics de seguretat viària 

- Pla d'entrenament setmanal, entre sessions 
 
Contingut de les sessions: 
1- Què és Mindfulness, la seva genèsi moderna. Que ens

diu la ciència dels seus beneficis. 

2- Percepcions i realitat. Com percebem el que ens passa i

com reaccionem. 

3- Intel·ligència emocional amb Mindfulness. 

4- La reacció biològica de l'estrès. Els riscos de l'estrès. 

5- Com prevenir i regular l'estrès desenvolupant resiliència. 

6- Comunicació conscient i no violenta. 

7- Conreant hàbits saludables i gestió del Temps  

8- Aplicant Mindfulness a una conducció més atenta i

responsable.

 
CARLES RUIZ-FELTRER 
Instructor Mindfulness-MBSR certificat per Instituto
esMindfulness 
Co-fundador Asoc. Prof. Instructores Mindfulness-MBSR 

SESSIONS PRESENCIALS de 2,5h. 
de 18.30h a 21h 

DATES: DIMECRES 
10,17, 24 i 31 d'octubre 

7, 14, 21 i 28 de novembre 

DIA PRÀCTICA INTENSIVA:  
Dissabte 17 de novembre  

de 10:00h a 18:00h 

SESSIÓ INICIAL INFORMATIVA  
oberta i gratuïta:  

Sessió obligatoria pels participants del programa

PREU: 350€ 
Inclou: 

Programa presencial de 30h
Llibre "Mindfulness Práctico. Reduce el estrés
y vive con conciencia plena" (Ed. Oberón-
Grupo Anaya)" de Carles Ruiz-Feltrer
MP3 amb pràctiques guiades per a
l'entrenament setmanal.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ: 
30 de Setembre de 2018 

Dimecres 3 d'octubre, de 19:00h a 20:30h

LLOC: OXIGENO EMOCIONAL 
Carrer Rogers, 65, pl. 1 - 08028 BARCELONA 

Telèfono: 93 280 95 89 

INSCRIU-TE 

En la nostra experiència, Mindfulness es tradueix en

avantatges en les següents situacions lligades a la

conducció: 

- Claredat mental, derivada d'una atenció més imparcial,

amb una millor presa de decisions. 

- Millor capacitat de connectar amb els altres, més
paciència i empatia amb altres conductors i vianants. 

- Millores en l'eficiència i eficàcia resultat d'una major
atenció i concentració. 

- Una conducció més present, relaxada, més solidària i

segura. 

MINDFULNESS PER A UNA CONDUCCIÓ 

MÉS ATENTA I SEGURA

*Una part dels ingressos d'aquest programa es destinarà
a la promoció de les campanyes de l'Associació de
Prevenció d'accidents de trànsit per a millora de la
seguretat vial i sensibilització social cap a la prevenció
dels accidents.

YOLANDA DOMENECH 
Psicóloga y Directora de la asociación de
Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T 
Experta en psicología de emergencias

Facilitaran el programa: 

https://www.conplenaconciencia.com/solicitud-inscripcion-al-programa-mindfulness-para-una-conduccion-mas-atenta/
https://www.conplenaconciencia.com/quienes-somos/
https://www.conplenaconciencia.com/
https://www.google.es/maps/place/Ox%C3%ADgeno+Emocional/@41.37793,2.1269168,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12a4988bc0655555:0xf40648a091fc64d2!2sOx%C3%ADgeno+Emocional!8m2!3d41.37793!4d2.1291055!3m4!1s0x12a4988bc0655555:0xf40648a091fc64d2!8m2!3d41.37793!4d2.1291055
https://www.linkedin.com/in/yolanda-domenech-0bab815b/



