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Dins del sector empresarial, vaig treballar al Regne Unit durant 6 anys per a la 
banca online (Abbey National Bank) i he col·laborat en diversos projectes per a 
reconegudes firmes internacionals (Whatsapp, Vodafone, Zambon, entre altres). 
Cofundador de Xopie.com, una solució de botigues online de baix cost que va 
arribar a ser número 1 a Espanya (venuda exitosament l'any 2014). L'empresa 
Xopie.com sempre va respectar els horaris i ritmes personals dels seus treballadors 
i va realitzar pràctiques de Mindfulness.
Actualment acompanyo a persones i empreses en processos de creixement 
personal.

Em dic Jordi Ferrer (1975) i formo 
part de l’equip de la Fundació la 
Casa Ambar de Barcelona. Sóc 
instructor de Mindfulness, 
practicant de meditació Zen des de 
fa més de 15 anys, Terapeuta 
Gestalt titulat per l'Associació 
Espanyola de Teràpia Gestalt
(AETG), cofundador de la Fundació 
La Casa Ambar i del projecte online 
CrecerConsciente.com



Falta de concentració? Inseguretat 
prenent decisions? Estrès? 
Desmotivació? Dificultat en les 
relacions d'equip?

Vivim actualment en una societat moguda per la 
rapidesa, la immediatesa i l’estrès. Difícilment 
experimentem realment el que fem i sentim perquè 
anem massa enfeinats immersos en la feina, la família, 
el mòbil, realitzant múltiples tasques al mateix temps...



Què és Mindfulness



El Mindfulness és una disciplina d'entrenament de 
la ment, practicada durant més de dos mil anys 
per diverses cultures d’arreu del món i validada 
actualment per la neurociència per mitjà d'estudis 
científics. 



Mindfulness = Atenció plena

Simplement ser conscient aquí i ara del que sents, 
penses, fas i el que t’envolta sense jutjar-ho.



Què diu la ciència



Hi ha més de 5.000 estudis científics que 
demostren els beneficis de la pràctica continuada 
del mindfulness i nous avenços sorgeixen gairebé
a diari.

Més Info: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/?term=mindfulness 

Són exemple els estudis de Davidson i Kabat-Zinn
o de Sara Lazar, una neurocientífica de l'Hospital 
General de Massachusetts.



Per què empreses i organiyzacions



L'estrès ja es el segon motiu de baixa laboral en 
els països de l’UE.

L'Organització Internacional del Treball diu 
que l'estrès laboral podria suposar pèrdues d'entre 
el 0,5% i el 3,5% del PIB dels països.



...per altra banda....

Estudis demostren que la nostra ment pensa en 
coses diferents a les que fem la major part del 
temps...com afecta això a la concentració? Al 
rendiment? A les relacions professionals?



La feina és per a molts un espai on dediquem una part 
molt important del nostre temps.

Una empresa o organització ‘conscient’, és un lloc que 
integra harmònicament els seus treballadors, clients i 
entorn socioeconòmic. Un espai de treball positiu, 
respectuós, feliç i productiu.

Empreses com Google, Apple, Nike, la NASA o eBay
disposen de programes basats en Mindfulness per als 
seus treballadors. En el cas de Google, des que ho van 
iniciar, ja han passat més de mil treballadors per 
aquestes classes, i hi han llargues llistes d'espera cada 
cop que ho ofereixen, quatre vegades a l'any.



Beneficis cursos



La Ciencia

Beneficis



Els programes de Mindfulness per a empreses 
permeten reduir l'estrès, desenvolupar la 
concentració, la intel·ligència emocional i el lideratge. 

El mindfulness ajuda als treballadors i directius a 
enfocar-se en el que és veritablement important, 
potenciar la claredat mental, el benestar, la presa de 
decisions, l'equilibri emocional, les relacions 
interpersonals i millorar la gestió de l'estrès. 



Mindfulness = Creativitat = +Innovació

Mindfulness = Benestar = +Harmonia a la feina

Mindfulness = Empatia = +Comunicació

Mindfulness = Concentració = +Rendiment



Sobre els cursos



Els cursos tenen una durada variable segons el format i 
són sempre flexibles a les necessitats del client. Poden 
ser tant tallers d’un sol dia com cursos de varies 
sessions.

Totes les sessions són pràctiques i incorporen senzills 
exercicis que es poden realitzar a la feina o a casa.

No hi ha un nombre mínim o màxim de persones per 
grup, tot i que  en base a l’experiència, en els grups de 
menys de 25 persones es pot fer una feina més 
propera i personalitzada.



Satisfets amb el curs.

Senten tenir eines de gestió de 
l'estrès.

Senten més calma i claredat mental.

91%

94%

81%
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Format

Format dels cursos:

Introducció Mindfulness

Núm. de dies Total hores

1 4h

8

1

16h

8h

Curs Mindfulness

Curs intensiu Mindfulness

*Addicionalment, s'ofereixen sessions de seguiment per donar 
continuïtat als cursos ja impartits.



Els cursos inclouen:

1. Document digital amb resum exercicis pràctics.

2. Enquesta anònima amb els resultats dels beneficis del 
curs en els assistents (nomes cursos 8 dies).

3. Possibilitat de poder profunditzar a nivell individual en 
Mindfulness o altres tipus de vies de creixement personal 
per mitjà de la Fundación la Casa Ámbar de Barcelona 
(www.lacasaambar.org) de la qual sóc cofundador.



Cursos bonificats



Com a empresa, és molt interessant saber que per 
mitjà de la Fundació Estatal la formació dels teus 
treballadors et pot sortir GRATUITA.

Tota empresa Espanyola, disposa d'un crèdit o 
quantitat de diners (calcular crèdit) per a la formació 
dels seus treballadors i que pot fer efectiu mitjançant 
l'aplicació de bonificacions a la Seguretat Social un 
cop realitzada aquesta formació (ORDRE TAS / 
2307/2007).



Contacte



Jordi Ferrer
Encantat de poder resoldre qualsevol dubte que tinguis :-) 

+34 692 666 620

info@jordi-ferrer.com

www.lacasaambar.org

www.jordi-ferrer.com/es


