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L'ESTRÈS: APRÈN RECURSOS PER CONTROLAR-LO  
 
L'ESTRÈS I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES:  
L'estrès és una resposta automàtica i natural del nostre organisme davant 
situacions que ens resulten amenaçadores o desafiants. La resposta d'estrès 
constitueix un procés d'interacció entre el nostre entorn, la manera com 
percebem aquest entorn (condicionada per la nostra personalitat, experiències 
prèvies, etc.) i la percepció dels nostres propis recursos per afrontar les 
demandes d'aquest entorn.  
 
Hi ha dos tipus d'estrès:  
L'estrès positiu (eustrès), quan la nostra resposta a l'estrès afavoreix 
l'adaptació al factor estressant.  
L'estrès negatiu (distrès), quan la nostra resposta a l'estrès no afavoreix o 
dificulta l'adaptació al factor estressant.  
 
Entre les principals fonts d'estrès, es troben les següents:  
§ Fonts ambientals: Temperatura, humitat, soroll, contaminació, etcètera.  
§ Fonts socials: Família, treball, escola, etcètera.  
§ Fonts psicològiques: Creences sobre un mateix o els altres, records de 

situacions o fets dolorosos, etcètera.  
§ Fonts biològiques: Malalties, descans insuficient, dolenta alimentació, 

cafè, tabac, alcohol, etcètera.  
 
Quan la resposta a l'estrès es perllonga en el temps o s'intensifica, pot influir 
negativament sobre la nostra salut a diferents nivells:  
 
§ A nivell comportamental, pot provocar trastorns de l'alimentació, 

conductes addictives, aïllament social, disminució del temps d'oci, etc.  
§ A nivell mental, apareixen dificultats de concentració, hipersensibilitat a 

la crítica, augment de la preocupació, bloquejos i oblits mentals, 
etcètera.  

§ A nivell emocional, un estrès continuat pot produir tristesa, apatia, baixa 
autoestima, culpabilitat, etcètera.  

§ A nivell físic, poden aparèixer problemes gàstrics, malalties 
cardiovasculars, dolors musculars, insomni, trastorns sexuals, etcètera.  

 
COM PODEM CONTROLAR  L'ESTRÈS:  
 
Les estratègies d’afrontament tenen com a principals objectius abordar el 
problema per intentar solucionar la situació causant de l'estrès i abordar les 
respostes cognitives, emocionals i físiques que apareixen com a 
conseqüència de l'estrès per a intentar regular-les.  
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Entre les principals estratègies d’afrontament de l'estrès, destaquem les 
següents:  
 
La solució de problemes  
Aquesta tècnica es basa en l'anàlisi d'un problema amb l'objectiu de pensar la 
majoria de solucions possibles per arribar a decidir la més convenient, valorant 
els seus avantatges i desavantatges. Finalment, és important establir un pla 
d'actuació per portar a terme la solució que comporti més conseqüències 
positives.  
 
La cura de l'ambient físic i l'organització i planificació eficaç de les 
nostres tasques  
Ordenar l'espai personal i, en el cas necessari, canviar l'ambient físic ajuda a 
treballar i a descansar millor.  
A l'hora d'organitzar i planificar les nostres tasques és important seguir els 
següents passos:  
§ Fer una llista de tots els treballs pendents i dividir les tasques complexes 

en fases amb objectius més fàcils d'assolir.  
§ Prioritzar les activitats. Ordenar-les segons la seva importància.  
§ Assignar dates límit per completar les tasques.  
§ Si sorgeix un problema, intentar solucionar-lo ràpidament. Si és 

necessari, tornar a considerar les pròpies dates límit.  
§ Identificar les hores de més energia: planificar les tasques i activitats que 

exigeixen major esforç durant les hores de major energia i reservar les 
hores de menor energia per al descans i les activitats més relaxades.  

 
La detenció del pensament  
La detenció del pensament és una tècnica cognitiva basada en parar atenció 
als tipus de pensaments que apareixen davant una situació estresant per  
tractar d'identificar aquells amb connotacions negatives (centrats en el fracàs o 
la culpa), amb l'objectiu de detenir-los i substituir-los per altres pensaments 
més positius que ens ajudin a afrontar la situació.  
Exemple:  

 
 
 

Pensaments negatius: 
 
§ “Sóc un desastre”  
§ “No puc suportar-lo”  
§ “Em sento desbordat”  
§ “Tot sortiràmalament”  
§ “No puc controlar aquesta 

situació”  
 

Pensaments positius: 
 

§ “Sóc capaç de superar 
aquesta situació”  

§ “Si m'esforço, tindré èxit”  
§ “Preocupar-se no facilita les 

coses”  
§ “Això no serà tan terrible”  
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L'assaig mental  
Aquesta tècnica consisteix en imaginar la situació estresant i visualitzar que 
s'afronta amb seguretat i confiança. És important practicar mentalment allò que 
es dirà i farà i repetir aquesta visualització diverses vegades, fins començar a 
sentir-se més relaxat i segur de si mateix.  
 
L'entrenament en habilitats de comunicació interpersonal  
L’assertivitat es defineix com l'habilitat d'expressar els propis desitjos d'una 
manera amable, sincera i adequada, sense ofendre els altres. Emprar 
l’assertivitat requereix saber demanar, negar-se, negociar i ser flexible per  
poder aconseguir el que es vol, respectant els drets de l'altre i expressant els 
nostres propis sentiments de forma clara.  
L'entrenament de tècniques específiques de comunicació, permet millorar les 
nostres habilitats socials i exercir l’assertivitat de manera eficient.  
 
El perfeccionisme  
Esperar massa d'un mateix o dels altres, exigir-se la perfecció o ser inflexible 
amb les prioritats, genera molta frustració. És important intentar mantenir 
expectatives realistes i substituir els “deuria” per “preferiria”.  
 
L'entrenament en tècniques de relaxació 
L'aplicació de tècniques de relaxació constitueix una forma efectiva de disminuir 
l'ansietat i l'estrès. Les tècniques de relaxació ajuden a reduir la tensió 
muscular i l'activació del sistema nerviós autònom per tal d’aconseguir un estat 
de relaxació psicofisiològic, disminuir la fatiga i l'insomni i millorar la nostra 
capacitat d’autocontrol.  
 
La pràctica regular d'exercici físic  
L'exercici regular és una de les mesures més positives per a disminuir l'estrès i 
mantenir-se sa i en forma al llarg de tota la vida.  
 
 
Finalment, és important recordar que no fer res pot millorar la nostra salut 
física, mental i emocional. Certa inactivitat resulta enormement terapèutica i 
agradable.  
Combinar les responsabilitats amb el plaer (passar temps lliure amb elsamics o 
la família, practicar aficions i prendre períodes de descans) ajuda a equilibrar la 
nostra vida i a disminuir l'estrès. 
 


