
 

Una bona nit de son sempre és 

la millor manera d'iniciar el 

teu dia. 

El taller té una durada de dues hores 

i està adreçat a tots els 

empresaris/es i treballadors/es 

interessats en tenir un entrenament i 

coneixements amplis sobre hàbits 

saludables que evitin les alteracions 

del somni que poden interferir en el 

desenvolupament de la seva feina. 

  

Qui som 
 

La formació, l’experiència i les 

inquietuds dels diferents 

professionals que formen part de 

Salut i Empresa PJ han permès 

crear aquesta xarxa de 

col·laboració professional que 

ofereix diferents línies de treball 

dirigides a millorar el benestar 

dels treballadors dintre de l’àmbit 

de les seves empreses, buscant 

minimitzar els riscos no evitables 

i crear un  clima laboral positiu 

entre els seus treballadors. 

 

 

  

  

  

  

 

UNA AGENDA DE 

24 HORES PER 

PA·LIAR ELS 

TRASTORNS DEL 

SON 

 

 

 



 

Molts treballadors, directius i 

emprenedors pateixen alguna 

vegada d'ansietat, però no 

saben com eliminar els 

trastorns del son produïts com 

a resultat. 

 

  L’objectiu d’aquesta formació és 

construir una agenda aliada per 

vèncer segons el criteri de la 

cronobiologia, la ciència que estudia 

els ritmes biològics i demostra que 

per gaudir d'un son reparador cada 

nit només cal seguir algunes rutines 

durant la jornada. 

Una de cada tres persones a 

Espanya pateix trastorn del 

son. 

Coneixem les activitats i actituds 

més adients de les 7 hores del matí 

fins les 12 hores de la nit per 

aconseguir dormir millor. 

Finalment, aprendrem tècniques de 

relaxació. Hi ha moltes tècniques 

diferents, dissenyades per ajudar a la 

gent a relaxar-se, eliminar l'insomni i 

dormir millor. Posarem en pràctica 

una tècnica, perquè puguin realitzar-

la pel seu compte a casa seva, que 

els ajudarà a  alliberar la tensió que 

s'ha acumulat al llarg del dia i a 

quedar adormits abans que es 

vulguin donar compte. 

 

  COM 

Amb un gran contingut pràctic 

centrat en intentar educar o re-

educar a la persona per aconseguir 

hàbits de son més adequats que 

facilitin el son. 

 

PER QUÈ 

Perquè les alteracions del somni 

constitueixen actualment un 

problema tant de salut pública com 

de salut laboral, s'estima que al 

voltant del 45% de la població té 

algun problema amb el son. 

 

Som realment conscients del que ens 

pot perjudicar? Coneixem realment 

fins on ens està afectant dormir 

malament? Tenim clar quins han de 

ser els hàbits saludables al voltant 

del somni? Intentarem trobar algunes 

respostes. 
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