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Sostenibilitat com ingredient clau del nou paradigma

Alta efectivitatBaixa efectivitat

Alt Benestar

Baix Benestar

• Manca de focus

• Baixos resultats

• Incompetència

• Diversió i connexió

• Èxit 

• Proactivitat

• Benestar

• Comunicació fluïda

• Confiança

• No consecució objectius

• Crítica

• Defensiva

• Por a equivocar-se

• Eficiència

• Resultats

• Estrès

• Relacions tenses

• Mal ambient

Comoditat

Fugida

Alt

Rendiment

Sostenible

Supervivència



Organitzacions sostenibles (efectives i amb benestar)

KPI’s d’efectivitat:

• Alineació

• Objectius

• Seguiment

• Proactivitat

• Presa de decisions

• Recursos

• Processos

KPI’s de Benestar: 

• Confiança

• Empoderament

• Complicitat

• Comunicació

• Interacció constructiva

• Diversitat i inclusió

• Equilibri



Organitzacions sostenibles (efectives i amb benestar)

BENESTAR 
MENTAL

BENESTAR 
EMOCIONAL

BENESTAR 
FíSIC

BENESTAR 
RELACIONAL



Benestar mental. Mindfulness

Tècnica de relaxació exprés: NASA

1. Cinc respiracions "conscients" agafant l'aire molt ràpid i 
deixant-lo anar molt a poc a poc.

2. Cinc respiracions "conscients" imaginant que el meu cor 
és un globus que s'infla en agafar aire dins del meu pit i 
es desinfla dins del meu pit en deixar anar l'aire

3. Cinc respiracions connectant amb una situació en què 
sentiu agraïment



Benestar mental. Mindfulness

"Presència plena"



Benestar mental. Mindfulness

• Multitasking com a enemic de l'eficiència

• Llei de Pareto: Amb el 20% de les activitats aconseguim el 
80% dels resultats: Prioritzar i focalitzar-se en el realment 
important:

• La satisfacció del client

• El lideratge de l'equip

• El desenvolupament del negoci



Benestar mental. Gestió del estrès

ESTRÈS =

PERCEPCIÓ DEL NIVELL 

DE DIFICULTAT

AUTO PERCEPCIÓ DE LA 

CAPACITAT PER 

AFRONTAR-LA



Benestar mental. Gestió del estrès

• Potenciar la preparació de les persones de l' equip
i el feedback de reforç

• Garantir uns mínims d'equilibri (objectius, càrregues 
de Treball)

• Potenciar l’empoderament de les persones i els equips

• Potenciar canals de comunicacions constructius



Benestar emocional

El nostre Cervell



Benestar emocional

El cervell humà està dividit en 3 àrees diferenciades: 

• El cervell rèptil (Hipotàlem), responsable del sistema parasimpàtic, és a dir 
dels processos automàtics de l'organisme (respiració, batec del cor ...).

• El sistema límbic, format per l’amígdala i l’hipocamp, on es generen les 
emocions. (Compartit amb els mamífers i altres animals). Actua de manera 
ràpida, inconscient i inhibitòria. 

• L'escorça cerebral o Neocòrtex, on es genera el raciocini, les idees i 
pensaments. És l'àrea del cervell que distingeix als humans. Funciona de 
forma més complexa, associativa i lenta. 



Benestar emocional

Reaccions davant d'una "bronca“

• Atac / defensa

• Fugida

• Bloqueig / congelació



Benestar “relacional”

• Comunicació transparent i constructiva

• Gestió apreciativa de l' error

• Empoderament de persones i equips

• Gestió des de la confiança



Programa "L'empresa saludable"

1. Estratègies de 
Gestió 

2. Taller de teràpia 
postural i 

respiratòria

3. El camí cap a la 
Igualtat

4. El límit te’l poses 
tu! 

5. Alimentació 
saludable

6. Taller de Tai-chi / 
Chi-kung

7. Taller sobre gestió 
de l’estrès

8. Taller de 
Mindfulness per a la 
reducció de l’estrès 

9. Com afecten a la 
salut i a la 

productivitat, els 
espais de treball: 

accions de millora



Tancament de la sessió

Què et portes de la sessió?

Moltes gràcies

jmbustos@focusinside.net

www.focusinside.net

https://www.linkedin.com/company/focus-inside/
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