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ESQUEMA DEL TALLER

- BENVINGUDA I INICI
- DINÀMICA SOBRE L’ ESTRÈS
- ESTRÈS I CORRELAT COS-PENSAMENTS-EMOCIONS-CONDUCTA
- BURNOUT I FATIGA PER COMPASSIÓ
- MODEL DEL SANADOR FERIT
- AKELARRE!

PAUSA

- FARMACIOLA D’AUTOCURA PRET-A-PORTER 
- PER QUÈ ENS HEM DE CUIDAR
- RELAT “EL LENYATAIRE”
- MANIFEST D’AUTOCURA / DRETS DEL CUIDADOR
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EXERCICI: SEGUEIX LES INSTRUCCIONS

1. Lee cuidadosamente estas instrucciones antes de hacer nada.

2. Escribe tu nombre en el ángulo superior derecho de esta hoja.

3. Rodea con un círculo la palabra “nombre” en la instrucción2.

4. Dibuja cinco cuadrados pequeños en el ángulo superior Izquierdo de esta hoja.

5. Escribe una X en cada uno de los cinco cuadrados que has dibujado.

6. Rodea con un círculo cada uno de los cinco cuadrado que has dibujado.

7. Haz tu firma debajo del titulo de este ejercicio.

8. Rodea con un círculo el número de esta instrucción.

9. Pronuncia en voz alta tu nombre cuando llegues a esta instrucción.

10. Si crees que hasta el momento has seguido correctamente las instrucciones grita SI.

11. En el reverso de esta hoja multiplica 70x10.

12. Escribe una X mayúscula en el ángulo inferior Izquierdo de esta hoja.

13. Dibuja un triángulo alrededor de esta X mayúscula.

14. Cuenta en voz alta 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

15. Subraya el número de las instrucciones 2,5,10.

16. Ahora que has terminado de leer cuidadosamente estas instrucciones, lleva a cabo solamente la instrucción 2.
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Situacions complexes d’estrès. 
Quins són els senyals d’alarma? 
Situacions complexes d’estrès. 
Quins són els senyals d’alarma? 
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Que penso? Que penso? Que sento? Que sento? 

Com es 
manifesta 
en el meu 
cos? 

Com es 
manifesta 
en el meu 
cos? 

Com actuo? Com actuo? 



MECANISMES D’ALARMA I 
“SENYALS D’ESGOTAMENT” EN EL CUIDADOR

Problemes 
del son

Pèrdua d’energia, fatiga 
crònica , cansament 

continu.

Problemes físics: Palpitacions, 
tremolors, opressió al pit, sensació 

d’ofec, molèsties digestives…

Problemes de memòria y 
dificultat en l’ atenció i 

concentració.

Pèrdua o augment de la 
gana.



MECANISMES D’ALARMA I 
“SENYALS D’ESGOTAMENT” EN EL CUIDADOR

Aïllament

Consum excessiu de 
begudes amb cafeïna, 

alcohol, tabac Consum excessiu 
de psicofàrmacs

Perdre el sentit de 

l’humor

Enfadar-se fàcilment, 
irritabilitat.  

Actes rutinaris i 
repetitius.

Conductes de 
risc



MECANISMES D’ALARMA I 
“SENYALS D’ESGOTAMENT” EN EL CUIDADOR

Tristesa, 
desànim, 

desesperança

Culpa

Por

Canvis freqüents en 

l’estat d’ànimRàbia, enuig

Dificultat per a superar 
sentiments negatius, 
gestionar emocions.



MECANISMES D’ALARMA I 
“SENYALS D’ESGOTAMENT” EN EL CUIDADOR

Idees recurrents, 
obsessions.

Pèrdua de sentit, 
motivació…..

Baixa Autoestima

Donar massa 
importància a detalls 

insignificants

No admetre l’existència de 
símptomes que se 

justifiquen per altres causes 
alienes. 

Menys interès per activitats 
i persones que 

anteriorment sí en tenien.



10

CÀRREGA ESTRÈS 

• Objectiva Càrrega 

• Subjectiva  Càrrega 

Limitacions en la vida familiar, social i laboral. 

Percepcions i sentiments desadaptatius, 

disfuncionals.  

Reductors de la càrrega 

-Estratègies d’afrontament adequat.

-Reforçar emocions adaptatives.

-Tenir recolzament.  

-Pautes d’autocura

- Autoconsciència i autoconeixement

Reducció de l’estrès
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BURN-OUT I FATIGA PER COMPASSIÓ

• El burn-out (sd. desgast professional)
es una resposta a l'estrès laboral
crònic.

• Sorgeix de la interacció del
professional amb l’entorn de feina i
organització.

• Hi influeixen factors personals, laborals
i institucionals.

• Relacionat amb una elevada demanda.
• Present en qualsevol especialitat.
• Es caracteritza per (tríada):

 Esgotament emocional
 Despersonalització
 Baixa realització personal

• La Fatiga per Compassió és un
sentiment de profunda empatia i
pena per la persona que pateix.

• Sorgeix específicament de la
relació pacient-professional; és
inherent a l’acte de cuidar.

• Propi de les especialitats i
professions socials i sanitàries.

• Relacionat amb dificultats no
resoltes del propi cuidador.
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MODEL DEL SANADOR FERIT

No es possible acollir la fragilitat i ajudar a curar les ferides dels altres sense 
haver cuidat abans  les nostres pròpies ferides, la pròpia vulnerabilitat. 
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“La teva felicitat depèn en un 

10% d’allò que et succeeix i en 

un 90% de com vius allò que et 

succeeix” (Andrés Aljure)
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Punt de queixa col.lectiva i ... Akelarre!Punt de queixa col.lectiva i ... Akelarre!



Comunicació. Procés d’informació males notícies,  parlar de temes complexes i dolorosos.

Gestionar la incertesa del futur, la por al patiment de l’altre, a la mort. 

Gestió del temps, planificació, abordatge de la pressió assistencial.

Dificultat en delegar i en compartir el procés de cuidatge. Model Atenció Centrat en la Persona.

Dificultat en com cuidar. Atendre les demandes/No atendre

Afrontar aspectes i dilemes bio-ètics.

Dificultat en autocuidarse i mantenir espais de desconnexió.  

Cuidar a les famílies. 

Gestionar les pròpies emocions.  Distanciament i implicació justa/límits en la relació terapèutica.

Altres.....

FONTS DE PATIMENT DELS PROFESSIONALS 
EN LA RELACIÓ TERAPÈUTICA



D   e   s c   a  n sD   e   s c   a  n s



Farmaciola d’autocura pret-a-porter Farmaciola d’autocura pret-a-porter 
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¿PER QUÈ ENS HEM DE CUIDAR?



EL LLENYATAIRE



Manifest d’autocuraManifest d’autocura
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ESQUEMA DEL TALLER
Per a qui i per què treballes?

Quines activitats et nodreixen?

Amb què estàs compromès/sa?

Què et fa mal?

Què et dona alegria?

Per a qui i per què treballes?

Quines activitats et nodreixen?

Amb què estàs compromès/sa?

Què et fa mal?

Què et dona alegria?

Quines accions podries posar en 
marxa per posar en pràctica el 
que has après avui?

Quina podria ser una intenció 
diària?

Quins acords has de fer amb tu 
mateix/a i amb els/les altres per  
posar en pràctica aquestes 
intencions? 

Quines accions podries posar en 
marxa per posar en pràctica el 
que has après avui?

Quina podria ser una intenció 
diària?

Quins acords has de fer amb tu 
mateix/a i amb els/les altres per  
posar en pràctica aquestes 
intencions? 





Adéu, gràcies i... cuideu-vosAdéu, gràcies i... cuideu-vos


