
 

 

 

 

 

Vull saber més de la Sessió 6 
Sessió 6 

 

Vull saber més de la Sessió 6 

 

Alguns apunts més sobre el son i dormir bé  

- El son es considera adequat si no hi ha somnolència o disfunció durant el dia. El 

sopar perfecte per a dormir bé, es desconeix. Un bon consell, però, és no anar a 

dormir amb l’estómac buit i no menjar un gran àpat just abans d’anar a dormir; 

però confieu en les vostres pròpies experiències. 

 

- Recordeu controlar la cafeïna (cafè, te, alguns medicaments, xocolata, cacau, 

begudes de cola amb cafeïna) i l’ alcohol si no dormiu bé.  Us pot ajudar a 

agafar el son, però proporciona un son de menys qualitat i menys restaurador. 

També pot fer-vos despertar durant la nit. 

 

- Sobre el dormitori: no ha d’estar ni massa fred, ni massa caldejat o sorollós. 

Una temperatura de 18-21 graus es considera òptima. El dormitori es pot 

ventilar a la tarda. El dormitori ha d’estar fosc amb cortines que bloquegin la 

llum del dia. El despertador pot estar amagat sota el coixí. Molta gent mira el 

rellotge i això no ajuda massa a agafar el son. 

 

Alguns apunts més sobre l’estrès  
 

- La forma en què una persona percep el factor estressant pot dependre dels 

sentiments actuals de control, la conveniència, la ubicació o el moment del 

factor estressant de la persona. 

 

- L’estrès positiu pot donar lloc al negatiu si dura molt i la persona no té prou 

temps per a la recuperació. 

 

- Poden ser factors estressants: treball, escola, companys, companys de feina, 

familiars, malalties, mort, divorci, esdeveniments d’estrès diari (trànsit, pèrdua 

d’objectes, per exemple, les claus), la pressa, els canvis importants de la vida, 

les dificultats en la relació, problemes financers, estar massa ocupat, nens i 

família. No tot l’estrès és causat per factors externs.  
 

- L’estrès també pot ser auto generat: Incapacitat per a acceptar la incertesa, el 

pessimisme, el diàleg intern negatiu, les expectatives poc realistes, el 

perfeccionisme, la manca d'assertivitat. 
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- Hi ha múltiples factors que afecten el  comportament alimentari i l’activitat 

física Si els factors estressants són massa grans, pot ser difícil, o fins i tot 

impossible, fer canvis d’estil de vida. Però si els factors estressants es detecten i 

es tracten a temps, es podria millorar tant l’alimentació com l’activitat física.   

 

Ampliem a continuació alguns dels símptomes que pot provocar l’estrès negatiu, 

alguns dels quals hem comentat a la sessió educativa. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Recordar ... 

 

Hi ha maneres No saludables de manejar l'estrès (Aquestes estratègies poden reduir 

temporalment l’estrès, però a la llarga, comportaran més mal): 

 

Prendre substàncies tòxiques (fumar, beure alcohol, pastilles, drogues), menjar en 

excés o massa poc, posar la TV, l’ordinador, l’iPad, etc. per a apaivagar els pensaments i 

sentiments, allunyar-se dels amics, la família i les activitats; dormir massa, postergar 

responsabilitats, omplint cada minut del dia amb tasques innecessàries o buides per tal 

d’evitar enfrontar-se als problemes. 
 

SIMPTOMES COGNITIUS 

Problemes de memòria 

Incapacitat per a concentrar-se 

Manca de criteri 

Veure només el negatiu 

Pensament ansiós 

Preocupació constant 

SÍMPTOMES 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 

SÍMPTOMES 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 

SÍMPTOMES 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…) 


