
TECENDO REDES DENDE A ECONOMÍA SOCIAL

ENCONTRO CEGASAL: 
Introdución ao Mindfulness. 

Aprendendo a parar

Data: 21 de DECEMBRO do 2021

Duración previsible: 1.30 minutos (de 10:00 a 11:30)

Modalidade: Teleformación

Inscricións:
https://forms.gle/Ym2Vw1XMaW7

eaHqe7
Contacta con nós:
info@cegasal.com



Encontro – Introdución ao Mindfulness. Aprendendo a parar

1.Breve práctica para contactar coa intención. 
2.Natureza e funcionamento da mente. 
3.Que é e que non é o mindfulness.
4.Como practicar mindfulness.
5.Práctica de atención á respiración.

Achegarémonos ao concepto de mindfulness de forma experiencial fundamentalmente, dando unha breve base teórica que sirva de base para entender mellor as 
prácticas que iremos facendo durante a sesión. 
Obxectivos:
Aprender a parar, a estar máis presente, no aquí e no agora. 
Tomar consciencia de como estamos.
Ser conscientes da relación con nos mesmos e co entorno.

Imparte:
Ana Isabel Martínez Arranz
Psicóloga habilitada para o exercicio de actividades sanitarias (colexiada G-2573), exerce na práctica privada no Gabinete de Psicoloxía 
Claves, en Vilagarcía de Arousa.
Psicóloga dos Servizos Sociais de Camariñas entre xaneiro de 2002 e setembro de 2021. 
Membro do Grupo de Intervención Psicolóxica en Castástrofes e Emerxencias (GIPCE) do COPG desde 2004, do que foi coordinadora (2006-
2019); acreditada como experta neste ámbito polo Consejo General de la Psicología. Máster de Mindfulness na Universidad de Zaragoza, conta 
con formación en terapia centrada na compaixón, é instrutora do Programa de Adestramento no Cultivo da Compaixón organizado por Nirakara
e o Compassion Institute, e en formación como instrutora do programa psicoeducativo MSC (Mindfulness & SelfCompassion) do Center for 
Mindful Self-Compassion.

Destinatarios:
Axentes da Economía social.
- “Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2021 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta

de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Trabajo y Economía Social”.


