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L’estrès i el son 

Dormir 

 

Dormir és meravellós, rejoveneix i retorna. Podeu recordar un matí en què hagueu dormit com un 

nen i us lleveu preparats per a afrontar tots els reptes? Així és com hauria de funcionar el dormir. 

Un adult necessita  dormir una mitjana de 7–8 hores durant la nit. El son es considera adequat 

quan no hi ha somnolència o alguna altra disfunció durant el dia. La privació del son es 

desenvolupa  si dormiu menys del temps que el vostre cos requereix o si hi ha una mala qualitat 

del son. La privació del son només pot ser contrarestada dormint més la propera nit o les dues 

properes nits, per bé que dormir una mica més us farà  molt de bé! 

Els efectes en la salut de la privació del son 

• Disminució rendiment (físic i mental) 

• Augment de fam (aliments grassos i ensucrats) 

• Augment risc obesitat (especialment obesitat abdominal) 

• Alteració funció sistema immune 

• Distorsió metabolisme del sucre (augment risc diabetis i les seves complicacions) 

• Augment secreció d'hormones d'estrès (cortisol i adrenalina) 

 

Què fer per a dormir prou? 

• Seguir rutina per a dormir: anar a dormir quan esteu cansats i llevar-vos a la mateixa hora 

• Contacteu amb els vostres factors d’estrès 

• Tècniques de relaxació; escriure... 

• Limitar tasques mentalment més exigents a la nit 

• Limitar temps de TV abans d’anar a dormir 

• Moderar consum cafeïna (especialment a la tarda) 

• Limitar la ingesta d’alcohol 

• Considereu deixar el tabac 

• Prendre un suplement lleuger a la nit, que contingui hidrats de carboni.  

• Evitar estar massa famolenc o massa ple  

• Realització d’exercici físic, a excepció del vigorós 

• Faci del seu dormitori un lloc relaxant, tranquil, acollidor i adequadament ventilat 

• Utilitzeu el llit només per a dormir i per a tenir sexe 

• Proveu taps per a les orelles, antifaç pels ulls (i unes bones cortines) 

• Considereu comprar un llit nou, si el vell no és gens confortable o no és prou bo. 

• Cercar consell mèdic (especialment sospita apnea del son) 

• Limiteu les begudes i aliments amb cafeïna (cafè, te, cacau, xocolata, coles...) 6 hores abans 

d’anar a dormir. 
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L'estrès positiu millora el funcionament 

de la persona. És una font de motivació i 

creativitat, motiva i inspira a les 

persones a superar els seus límits i a 

enfrontar-se a nous reptes. La persona 

se sent positiva i bé. L'estrès positiu es  

correlaciona positivament amb la 

satisfacció vital i el benestar.  

L’estrès negatiu és el tipus d’estrès que 

coneixem o anomenem com a tal. És negatiu i 

causa dany, especialment quan es perllonga. Es 

dona quan una persona és incapaç d’adaptar-

se completament als factors estressants i a 

l’estrès que d’ells se’n deriva. En l’estrès 

negatiu, els nivells de l’hormona de l’estrès són 

massa alts, i això juntament amb altres  

característiques, pot causar símptomes severs. 

 

Estrès 

L’estrès és una condició de manteniment de la vida. Hi ha diversos tipus d’estrès. Una forma de 

descriure’l és dividint-lo en estrès positiu i negatiu. Ambdós poden estar causats pels mateixos 

factors estressants, la diferència rau en com la persona percep aquests factors. Tanmateix, l’estrès 

positiu es torna negatiu si és perllongat o si no es descansa prou o no es dedica prou temps a la 

recuperació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonts d’estrès 

• Els factors estressants poden ser tant físics com mentals, com el soroll, les lesions, la 

incertesa, el ressentiment. 

• Els factors externs, per exemple, treball, escola, companys o companys de feina, família, 

malalties, mort, altres canvis grans en la vida, divorci, altres relacions difícils, dificultats 

estressants diàries (trànsit, pèrdua de coses), pressa, problemes de diners. 

• Auto generats, per exemple, incapacitat per a acceptar la incertesa, tendència al 

pessimisme, diàleg intern negatiu, expectatives poc realistes, perfeccionisme i manca 

d’assertivitat.  

 

Per a combatre l’estrès, la clau rau en trobar els factors estressants i fer alguna cosa al respecte.  

Si no podeu canviar les circumstàncies, si més no, podeu provar de canviar el vostre 

comportament de resposta. Exemple: La xocolata (o un altre aliment favorit) us pot alleujar els 

sentiments de tensió incòmode que dóna l’estrès. Això deixa empremta i torneu a menjar xocolata 

(i en el pitjor dels casos, també us estresseu per haver-ne menjat). La clau està en trencar l’hàbit i 

fer alguna cosa diferent en el seu lloc. Però primer heu d’identificar la cadena d’accions. Podeu 

trobar idees per al control de l’estrès al full de Tasques. 
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Símptomes d’estrès 

 

COGNITIUS

Problemes de memòria
Incapacitat per a concentrar-se
Manca de criteri
Veure només el negatiu
Pensament ansiós
Preocupació constant

EMOCIONALS
Mal geni
Irritabilitat i mal humor
Agitació, incapacitat per a 
relaxar-se
Sentir-se aclaparat
Sensació de solitud i aïllament
Depressió i infelicitat general

FÍSICS

Dolors i xacres (mal de cap, coll i 
espatlles tenses)
Problemes digestius
Nàusees, mareig
Mal de pit, batec del cor ràpid
Pèrdua de la gana sexual
Refredats freqüents
Problemes del son

COMPORTAMENTALS
Canvis en l’alimentació (més o 

menys)
Canvis en el son (més o menys)

Aïllament social
Postergació o defuig de 

responsabilitats 
Prendre tòxics per a relaxar-se

Hàbits nerviosos (mossegar-se les 
ungles…)

SÍMPTOMES 
ESTRÈS

 


