PROGRAMA
TELE-TREBALL saludable

Es innegable que el tele-treball ha envaït les nostres llars i aquest és un
canvi molt important en la nostra vida laboral. Hem hagut d’adaptar-nos
–sovint de manera molt improvisada– a treballar en condicions no sempre
òptimes. Això, sumat a l’estrès generat per la situació actual, incideix
directament en la nostra salut. Estem parlant de salut laboral.
El Programa TELE-TREBALL saludable està pensat per adaptar-nos
òptimament a aquesta nova manera de treballar, integrant eines i recursos
molt senzills que ens ho faran més fàcil.
Objectius*
• Integrar eines i recursos per a un tele-treball saludable
• Millorar la postura i el físic en general
• Millorar l’enfocament i l’energia
• Construir una actitud positiva
*Aquests objectius s’assimilen més profundament si, després del taller introductori, hi ha la possibilitat
de seguir sessions setmanals

Beneficis
• Benestar personal
• Qualitat de vida
• Qualitat de la feina

Metodologia
El mètode del Programa TELE-TREBALL saludable es composa de diverses
tècniques practicables a qualsevol nivell. Es caracteritza per activitats
senzilles i molt beneficioses. No és necessari haver practicat ioga
anteriorment. La pràctica es du a terme asseguts i drets.
Què
•
•
•
•
•
•
•
•

fem?
Office Yoga
Higiene postural
Pautes i pauses
Ioga ocular
Estiraments
Auto-massatges
Respiració conscient
Relaxació

La sessió va seguint un in crescendo fins a assolir un estat de benestar i
vitalitat molt agradable.
INFO PRÀCTICA
El taller s’imparteix online, via ZOOM
Us fem arribar el link per entrar a la reunió uns dies abans de la sessió i un
cop aprovat el pressupost
Obrim la reunió 10 minuts abans de començar i la tanquem després de
comentar el taller entre els participants (uns 15 minuts)
Els participants segueixen la sessió amb l’àudio tancat
Els comentaris finals es fan amb l’àudio obert
Durada: 45 min
Recomanem una durada de menys d’una hora. Si es volgués allargar més,
es podria plantejar fer el taller en 2 sessions.
Nombre de participants: fins a 100
Material necessari
• 1 cadira
• La roba que portis
• 1 got d’aigua
Recomanem
No iniciar la sessió amb l’estomac ple
Descalçar-se
CONTACTE
Elisabet Surís Granell
+34 696 533 619
info@iogafeina.cat

