XXV Trobada de Presentació d’Experiències d’aplicació de la Pedagogia Sistèmica
Dijous 19 de març de 2019 – 18:00 a 20:30 - Casal Pere Quart – Sabadell
El dijous 19 de març realitzarem la XXV Trobada d’Experiències del Vallès i serà la segona que la
portarem a terme al Casal Pere Quart de Sabadell. Molt agraïts de ser acollits de nou en aquests
emplaçament.
L'objectiu de totes aquestes trobades és donar a conèixer experiències d'aplicació de la Pedagogia
Sistèmica que s’estan duent a terme en diferents àmbits i contextos del nostre país amb la voluntat que
totes les persones que estan treballant des d’aquesta perspectiva, trobin un recolzament vivencial a les
seves pràctiques pedagògiques i que les persones que s'interessen en conèixer aquesta proposta,
trobin un espai on poder-s’hi posar en contacte.
La trobada permetrà conèixer quatre experiències. Les dues primeres ens mostren un ritual; cadascú
amb les seves particularitats, objectius i format peculiar. La tercera proposta duta a terme en un centre
de teràpia ocupacional de persones adultes afectades de paràlisi cerebral i una darrera, portada a
terme en una escola d’educació lliure. Quatre propostes molt diferents que esperem que us siguin
interessant i suggerents.

PROGRAMA
18:00 Benvinguda i presentació de la Trobada, a càrrec de Roser Solé i Mercè Parés com a
responsables de l’àmbit de les Presentacions d’Experiències de l’associació MES.
18’10 “De l’alegria a l’agraïment” a càrrec de Laia Tarrida Carrera, la tercera filla d’una família
barcelonina vinculada a l’educació. Apassionada del clown, el dibuix i la música rock ha estat treballant
al servei de l’escola pública com a mestra d’Educació Infantil des del 2007 i ha passat per escoles de
Sant Cugat, Badalona, Olivella, Llinars i Barcelona. Actualment treballa des de ja fa vuit cursos a
l’escola Els Quatre vents, un centre d’atenció preferent de Canovelles.
El projecte que avui ens presenta és un ritual d'agraïment. El treball, dut a terme a l’escola “Els Quatre
Vents” de Canovelles, un centre d’atenció preferent que actua com a comunitat educativa a la barriada
nova de Canovelles, que acull a gran part de les famílies gitanes de Canovelles i famílies amb una alta
diversitat cultural i de procedències. L’escola, fins fa un curs ubicada en barracons, ha estat edificada
damunt d’un poblat neolític és per això que la Laia va desenvolupar un treball dirigit a tota la comunitat
educativa per tal de realitzar un ritual d’agraïment a aquests avantpassats que van permetre que la vida
continués.
18’40h. “Rumb a la vida” a càrrec de l’Alba Colilles Escolà, targarina afincada a Barcelona des de
1987, amant de la natura, la cultura, els vincles personals i els rituals com a eina de pertinença. És
educadora social i mestra d’educació especial. Li agrada presentar-se com a persona que, treballi a on
treballi, intenta generar canvis. Sempre s’ha dedicat a acompanyar persones que per algun motiu han
estat excloses del sistema.
El treball es desenvolupa a la Fundació Nouxamfrà de Sant Feliu de Llobregat la qual treballa amb
persones amb capacitats diverses i té com a missió oferir un acompanyament integral per tal que totes
elles es sentin part activa de la societat. El treball s’emmarca en el servei de Formació Professional de
la Fundació, i s’adreça a joves de 16 a 21 anys que estan cursant Programes de Formació i Inserció
d’educació especial i pretén donar eines de ritualització per acompanyar els processos de comiat d’una
etapa educativa a un altra. Poder tancar des de la consciència, l’amor i l’agraïment una etapa per
després poder obrir l’altra amb tota l’energia enfocada cap aquesta direcció, amb unes arrels fortes i
una mirada cap a la vida i abundància.
19’10h “Vincles” a càrrec de Llorenç Ladero Elias. Treballa com a educador al Centre de Teràpia
Ocupacional Aspace a Poblenou el qual pertany a la Fundació Aspace de Catalunya.
Vincles, reflexions sobre la xarxa de persones usuàries, centre i famílies. Diàlegs musicals i sensorials
va adreçat a les persones usuàries del Centre de Teràpia Ocupacional, persones adultes afectades de
Paràlisi Cerebral i patologies afins, i a les seves famílies i als professionals del centre.

19’40 “Compartint la mirada” de Bibiana Marin Martinez, nascuda a Barcelona el 13 de juny de 1980.
Des de fa 4 viu a Mallorca, abans havia viscut al Penedès i a l'Hospitalet, la seva ciutat natal. Formada
en el treball social, sociologia i pedagogia sistèmica i també ha fet formació en facilitació de grups,
aprenentatge i servei, educació lliure i eneagrama. Les feines en les que ha estat implicada han estat
sempre en l'àmbit educatiu: educació no formal, acompanyaments individuals en educació formal,
projectes d'educació lliure i projectes de desenvolupament comunitari dins i fora de l'àmbit escolar.
El projecte que presenta es desenvolupa a l’escola lliure de Mallorca. Un projecte d’educació lliure
unitari amb infants de 3 a 8 anys. La proposta és un seguit d’activitats i accions sistèmiques amb el
grup d’infants i amb el seu equip d'acompanyants i les famílies i en l'àmbit de l'organització del
col·lectiu. La intenció, compartir la mirada pedagògica i amorosa que ens brinda la pedagogia sistèmica
en un context d'educació en llibertat..
20:20 Acomiadament, a càrrec de l’Equip de la presentació d’Experiències del Vallès.
Cal fer la inscripció en aquesta pàgina: h
 ttps://forms.gle/ZZYBw82Jetpx6Y817 . Entreu i ompliu el
formulari. És molt important que feu aquest pas per un tema de previsió d'espai, i per poder-nos
organitzar per acollir-vos de la millor manera possible. Aquesta és una activitat oberta i gratuïta, a la
qual podeu convidar a les persones dels vostres equips docents o professionals, i a qualsevol persona
que us sembli que li pugui interessar, i tan sols cal que faci la inscripció.
El Casal Pere Quart es troba en la Rambla 69 de Sabadell. És una zona céntrica de la ciutat amb una
certa complexitat per aparcar, per la qual cosa és recomana accedir-hi en transport públic. En cas
d’anar en cotxe el millor és seguir les indicacions dels diferents pàrquings que hi ha a la vora del Casal
(https://www.google.com/maps/place/Casal+Pere+Quart/@41.5444195,2.1105659,15z/data=!4m5!3m4!
1s0x0:0x4080395b506b7333!8m2!3d41.5444195!4d2.1105659)
Es poden visualitzar les darreres Trobades a través del youtube de la UAB: XXIII - 9 de maig de 2019;
XXII - 7 de febrer de 2019; XXI – 8 de novembre de 2018; XX- 3 de maig de 2018; XIX- 1 de febrer
de 2018; X
 VIII- 9 de novembre de 2017; X
 VII- 4 de maig de 2017
Recordeu que sent una activitat adreçada a persones adultes no es pot accedir a la sala amb bebès ni
infants.

