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Identificació i maneig de l’estrès 

Manejar el vostres factors estressants i l’estrès us ajudarà a tenir èxit en els canvis d’estil de vida. 

El sol fet d’identificar els factors estressants i fer-hi alguna cosa al respecte, pot ajudar al control 

del pes i a dur un estil de vida més saludable, ja que l’estrès perllongat pot conduir al sobrepès i a 

l’obesitat – i això a la diabetis--  a causa dels canvis hormonals i de comportament. 

Control de l’estrès 

Té a veure en fer-vos càrrec de:  els vostres pensaments, emocions, calendari, i en la forma de 

tractar els vostres problemes. 

Primer pas:  

Identifiqueu els vostres factors estressants. Observeu objectivament els vostres comportaments i 

pensaments; hi ha alguna cosa que podríeu treballar? Culpeu als altres pel vostre estrès o us 

responsabilitzeu de les vostres accions i dels vostres pensaments? Són els terminis o la postergació 

el que us porta a l’estrès? 

 

Segon pas: Trieu la vostra estratègia: 

Eviteu: aprendre a dir NO a la gent, tasques, idees, activitats que us facin estar en tensió. 

Canvieu: gestioneu millor el vostre temps. Expresseu-vos en lloc de reprimir-vos. Adquiriu 

compromisos. 

Adapteu: adapteu la vostra actitud. Ser positiu, amb perspectiva.  

Accepteu: observeu reptes i oportunitats. Compartiu els vostres sentiments amb algú proper a 

vosaltres. Perdoneu. 

 

Tercer pas: Preneu-vos el temps per a alleujar l’estrès cada dia i cada setmana.  

Trieu les activitats que us fan sentir bé i relaxats, no les que algú altre vol o us diu que heu de fer. 

E.g. preneu-vos temps per a llegir un llibre, cada dia durant 15–30 minuts, o sortiu a passejar sols 

(deixeu el telèfon mòbil a casa). 

 

Quart pas: Adopteu estils de vida saludables! Recordeu: activitat física, dormir, descansar,  dieta, 

eviteu tòxics com l’alcohol i el tabac. Això us ajudarà a controlar l’estrès més fàcilment. 
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IDENTIFICAR ELS FACTORS ESTRESSANTS 

Primer pas: Identificar i escriure dins els cercles alguns factors que afecten els vostres nivells 

d’estrès i el son. Penseu també en alguns factors que afecten positivament  els vostres nivells 

d’estrès (e.g. La veïna pren la meva filla al seu 

hobby (afició) cada dimecres). 

Trieu un o dos factors estressants dels que us en 

ocupareu primer (si voleu, comenceu amb un 

parell de factors petits, per tal d’assegurar l’èxit) 

i justifiqueu-ho. Aquests factor són: 

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

CONTROLEU ELS FACTORS QUE US ESTRESSEN 

Segon pas : Planifiqueu un pla per a fer front a aquests factors estressants : 

Trieu l’estratègia ( encercleu-la ):  Evitar /Alterar/Adaptar/ Acceptar 

Descriviu allò que vareu fer per a disminuir la influència del factor estressant. Recordeu el terme 

SMART/INTEL·LIGENT ! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Pas tres : Planifiqueu com trobareu temps per a vosaltres. Recordeu, INTEL·LIGENT ! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

EL MEU 

ESTRÈS 
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Pas quatre : Quin tipus de canvis d'estil de vida podeu fer per tal de reduir els nivells d’estrès? 

Quins dels canvis que ja heu fet us ajuden a alleujar l'estrès ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

SEGUIMENT DEL VOSTRE ÈXIT 

Pas cinc : A la fi del mes avalueu : Com ho he fet ? Em sento millor ? Què ha canviat ? Què més ha 

passat? El canvi ha estat una millora? Com se sent la meva família respecte al meu èxit? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 


