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Trobada virtual
16.04.20
GRUPS DE TREBALL PEDAGOGIA SISTÈMICA
EQUIP DE COORDINACIÓ: SUSANA BRIEBA, XAVI SOLÉ I JOAN MONLLEÓ.

En

aquest

reconforta

període

d'aillament

poder-nos

social

trobada

ha

estat

una

tarda

d'aprenentatges,

dels Grups de Treball de PS amb la membrana de

sentir junts malgrat la impossibilitat del contacte físic.

MES

Són

empodera

gran

quantitat

grups

La

persones amb les quals estem vinculats, compartir i

una

els

ens

complerta, intensa i amb moltes connexions. La Xarxa

on

amb

forçat

de

moments

trobar

de

persones

ens

permet
als

que

grups

i

aquest
als

seus

moviment
membres,

es
“I

jo

doni,
que

estan vivint soles moments de gran dolor, altres poden

aporto? I els grups que aporten?” connectant amb la

estar conectades amb moltes persones però amb una

creativitat

manca de contacte real i pròxim.

aquesta riquesa i les sinergies es van generant en un

El sentit de la xarxa ens connecta amb aquest vincle

moviment que te efecte dominó en el territori.

profund,

amb

consciència

i

presència,

on

tothom

aporta i es nodreix.
Les tecnologies ens faciliten poder-nos comunicar i
veure'ns, d'alguna manera la informació circula en el
"camp", i se'ns mostra disponible per fer-ne aquest ús.
Sentim

les

vibracions

des de les nostres llars.

d'aquesta

energia

·

col lectiva

i

els

talents.

Novament

s'ha

fet

palesa

"Els neurolegs insiteixen
en què els èssers
humans, igual que les
neurones, necesiten
estar conectats, i que el
seu benestar depèn de
les xarxes de relaxions
a
les quals estan
integrats."
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Els rituals
Homenatge a
Sobonfu Somé
¿

– Qué les diría entonces a quienes sienten que tienen un problema
porque se enfrentan a una crisis personal, económica, laboral, etc?
–El problema es que cuando llega la crisis nuestra prioridad es
empujarla

para

que

se

vaya.

Pero

para

resolverla

es

preferible

abrazarla, entonces ya no es un enemigo al que se deba vencer.
Solo cuando no te asusta empiezas a encontrar la manera de estar
con ella.Es importante abrazar el dolor que conlleva la crisis para
comprender qué molesta tanto a esa persona, familia o comunidad.
Suele ser útil preguntarse:

¿Cuál

es la bendición que viene de este

¿

¿

reto? Qué es lo positivo que puede llegar de todo esto? Qué se
está abriendo ante mí que aún no sé ver?Vivimos para desarrollar
un don, Sobonfu Some. (REVISTA CUERPO MENTE)

Mirem

en

dins

i

en

fora...

ens

pemet

donar

pas

i

harmonitzem-nos.
Per a què i per a qui fem rituals?
Conversem sobre els rituals com a eina que ens servei
pel treball del compromís i el permís que hem estat
mirant al llarg del present curs.

El

GT

de

Balaguer

ens

ofereix

un

espai

per

harmonitzar i mirar cap a dins:
"Ens connectem amb nosaltres mateixes, la mirada
s'escampa per tot el nostre cos, poc a poc notem
totes les parts. Ens fem conscients de la connexió que
tenim entre nosaltres, el que ens uneix.
Ens imaginem en una rotllana totes i tots, donem la
nostra

força

i

llum

a

aquells

que

creiem

que

ho

necessiten.
Des del nostre cap expandim amb intenció un torrent
d'aigua que arrossegui tots els dolors i pensaments
feixucs,

del

arrosseguem
Sentim

la

nostre
fins

calma

cos

a
i

la

la

i

de

terra

plenitud

la

nostra

per
per

a

ànima,

els

regenerar-los.

acompanyar

en

aquest moments complicats. Recollim llum de l'univers
per poder irradiar-ne i compartir-ne. Posem intenció
per a què aquesta força vagi omplint tots els ambits.
Oferim aquest impuls a l'univers per a què la llum
pugui brillar i escampar l'esperança."

Teresa Nosàs i Teresa Pujol (GT Balaguer).
Música: Alan Silvestri - Cast Away Theme (Cast Away
Soundtrack).

Tienes que compartir
lo que tienes, nada
puede quedarse
estancado. Una
relación sana es
recíproca.
SOBONFU SOMÉ
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Ball amb les mans.
A les mans duc amor,

A les mans sent el sol,

Si a les mans tot ho puc,

duc dolor,

sent el vol,

tot ho duc,

duc bondat.

sent virtut.

tot te avanç,

A les mans duc perfum,

A les mans tinc cami,

a les mans... tot per Deu,

duc la llum,

tinc el hui,

tot yo en creu,

duc pecat.

tinc dema.

tot... A MANS!

A les mans porte el pes,

A les mans tinc el vers,

porte el bes,

tinc revers,

Pedro Delmonte Hurtado

porte el plor.

tinc el pa.

València (1928-2004).

A les mans porte el fanc,

A les mans soc un foc,

porte sanc,

soc un poc,

porte flor.

son un ric.

A les mans toque espills,

A les mans soc amant,

toque els fills,

soc constant,

toque neu.

soc amic.

A les mans toque el jorn,

A les mans sempre l’or,

toque el torn,

sempre el cor,

toque arreu.

sempre el be.

A les mans sent el mal,

A les mans sempre actiu,

sent la sal,

sempre viu,

sent lo brut.

sempre fe.

¡

Música: Alegria del Cirque du Soleil.

Les mans que toquen,
que perceben, que es
mouen, que ens
connecten amb
l'exterior i amb els
altres, alhora que
freguen suament les
diverses textures de les
emocions.
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JORNADES D'ESTIU
RECONCILIANT PER CONVIURE
2,3 I 4 DE JULIOL A L'ESCOLA JOVIAT - MANRESA.
El títol de les Jornades és "Reconciliant per Conviure" i la

EDCAMP SISTÈMIC.

proposta

Una trobada oberta a totes les persones que formen part

consistirà

d'aspectes
aquesta

que

en

cinc

considerem

reconciliació:

temàtiques

que

són

masculí-femení,

al

voltant

importants

per

territoris-cultura,

dels

grups de treball de pedagogia sistèmica del territori.

amb la finalitat de compartir aprenentatges, coneixements,

generacions (avis-pares-fills, generacions sistèmiques, ...),

inquietuds i passions sobre la pedagogia

etapes vitals (els diferents moments biogràfics pels que

sistèmica.

passem al llarg de la vida, que comporten experiències

conversa i l’intercanvi.

diverses que no sempre encaixen a la perfecció amb la

5 espais amb 5 temàtiques definides pels coordinadors/es

resta), formats pedagògics i organitzacional.

dels diferents grups, que construeixen el programa a partir

TRES MATINS DE FORMACIÓ - TALLERS

de l'interès col lectiu.

TARDES DE 16:00-18:00

Es

Dijous 02.07.20 EdCamp Sistèmic - GTXPS

personalment

Sopar de reconciliació amb els pagesos (productes de

l'educació.

proximitat)- Equip de Joviat.
Divendres 03.07.20 Camí Ignasià (Manresa 2022).
Irehom (espiritualitat i meditació).
Dissabte 04.07.20
Dinar de cloenda.

Un

aprenentatge

entre

iguals,

a

través

de

la

·

genera

aprenentatge
i

i

xarxa,

on

professionalment

ens
per

desenvolupem
transformar
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TEMÀTIQUES
EDCAMP
SISTÈMIC
GTXPS
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Petit nen curiòs.
Petit nen curiós

Petit infant

mirant a través d'ulls d'infant,

que a cada pas

observa moure's el món

fa un gran salt.

·

·

amb sorpresa i il lusió.

Ulls il lusionats,

Cavalcant damunt petits somnis,

per gaudir de cada instant.

observant amb emoció,

Somriures preparats,

amb tendra mirada,

per als més inesperats.

a través d'ulls d'infant.

Rialles per regalar,

Mirada desperta,

petons per emportar,

descobrint petits detalls.

abraçades per donar.

Ment alerta,

Il lusions per compartir.

esperant cada reacció.

Petit nen curiós,

Pensament lliure.

amb ganes de descobrir el món.

·

·

Il lusions per un munt.

Petit infant graciós

Sensacions per viure.

que té a tothom ansiós.

I una vida per descobrir.

Petit infant amb grans somnis,

Petit nen curiós,

que cavalca veloç,

que té molt per viure.

amb ànsies per créixer

Petit nen ansiós,

i emoció per viure.

amb ganes de descobrir-ho tot.

Creixerà per fer realitat les seves il lusions

Petit nen curiós,

i acabarà de descobrir cada racó.

que un dia serà grandiós.

Viurà cada instant intensament,

Mirada alegra.

assaborint el gust d'un somriure.

Somriure dolç.

Petit nen poderós,

Tendres rialles.

capaç de canviar-ho tot.

·

Ulls encisadors.
Mirada d'infantUn relat de: kispar fidu.
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Espai
Formació.
ELS GRUPS MOSTREN...

A

continaució,

brillant,

el

L’ESPAI
van

FORMACIÓ,

gestionar

de

els

manera
diferents

coordinadors.
Gràcies Juan Manuel, Judit del GT de Girona i
Pilar i Mireia del GT de Martorell (AMAE), per
compartir

la vostra experiència amb els Tallers

vivèncials de l'estiu passat al Juliol. Uns treballs
acurats i de gran valor. Que van ser una gran
inspiració per tots

i

de ben segur una magnífica

experiència per les persones que la varen poder
viure.
Gràcies també a la María José del GT de Blanes,
al Joan Domènech del GT de Terres de l'Ebre i
l'Emi

de

GT

Vilafranca,

per

compartir

amb

nosaltres l'impressionant treball de les cartes de
colors que han creat l'Emi i Mati del grup Mirada's
de

Vilafranca.

amb

moltes

Ens

ganes

vàreu
de

deixar

saber

bocabadats

més

del

i

vostre

treball.
Gràcies a la Pilar Estapé i la Mireia del GT de
Martorell (AMAE) per compartir la gestió que es
va

iniciar

per

crear

els

tallers

amb

moviments

sistèmics amb la Laura Cortés i la Sílvia Palou,
que malauradament no s'han pogut dur a terme
però

que

esperem

circumstàncies

ens

reprendre
ho

de

nou

permetin.

quan

Les

les

vostres

aportacions ens ajudaran a gestionar-ho de nou
amb millor eficiència. Gràcies també Marta dels
GT de Cardedeu, per la gestió i la feina feta al
teu territori, esperem que puguem compartir les
teves impressions en un altre moment.
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TRAVELLE

DOCUMENTACIONS, MÚSIQUES
I LECTURES.
ARTICLES I LECTURES
Article

Sobonfú

Somé:

“Vivimos

para

desarrollar

un

don”,

Enllaç:

https://www.cuerpomente.com/nos-

inspiran/espiritualidad-desarrollar-don_56903.2.2.
Article Carles Parellada “El regreso a la escuela, un reto para el acompañamiento educativo”
Llibre:

“La

força

d'una

escola

de

vida,

un

projecte

educatiu

des

de

la

mirada

sistèmica”,

Jordi

Vilaseca

Brugueras.“L'educació és una de les grans preocupacions de la societat actual i els resultats de les proves
internacionals surten a les portades dels mitjans de comunicació. Però la realitat és molt més rica que la imatge
que es projecta a la televisió i hi ha experiències escolars i sistemes pedagògics que tenen com a objectiu oferir
una formació global de la persona amb la transmissió de coneixements, valors i actituds mitjançant activitats
arrelades a l'entorn social i familiar de l'alumne. El centre educatiu ha de ser una escola de vida oberta al món,
inclusiva per a tothom i amb una pedagogia que intenti extreure el bo i millor de cada persona. En aquest llibre,
Jordi Vilaseca ens explica la teoria i la pràctica d'un model educatiu diferent que, sense abandonar la normativa
vigent, desenvolupa tota una sèrie d'activitats aplicables a qualsevol escola i nivell educatiu. Una manera
engrescadora d'entendre l'educació i la vida”.
MÚSICA I VÍDEO
Músiques del ritual d’inici: River Flows In You.
https://www.youtube.com/watch?v=1KbauuM9EhY&feature=youtu.be
Alegria del Cirque du Soleil:
https://www.youtube.com/watch?v=tFXoU1m_6UA&list=PL0DDEFE8EEB4D7BCD&index=4
Música celta que va suggerir la Mireia Florenza.
https://www.youtube.com/watch?v=w5gT3QwMMJE&app=desktop
Vídeo : “Petit nen curiós”. Poema de Kispar Fidu. Música de Ludovico Einaudi “I giorni”
Documents dels Tallers Vivencials. Juliol 2019.
Que ens han facilitat els coordinadors dels GT Martorell I GT Girona.
Vídeos Canal Youtube MES Moviment Educatiu Sistèmic
Conversa a través de youtube - 30 de marzo 2020 de las 18:00 a las 19:30, d’en Carles Parellada i

organizada

per MES – Movimiento Educatiu Sistèmic. “El regreso a la escuela, un reto para el acompañamiento educativo”.

TANCAMENT SIMBÒLIC
OBJECTE.
Endoll: connexió,
energia, força.
Angelet: inocència.
Foto de la Família:
formo part d'aquesta
família sistèmica.
Amor.
Flor i obertura.
Mineral: terra,
arrelament, harmonia,
connexió cel i terra.
Mans: xarxa, contacte,
sentir-nos aprop.
Fils: connexions
Boli carregat amb tinta
per poder escriure i
retornar-ho
Essència, lo subtil

