Monogràfics 2021

Relacions de parella
i nous models familiars
amb Carles Parellada

M A N R E S A · 1 3 D E M A R Ç D E 2021
Tots tenim un pare i una mare biològics i, per tant dos sistemes
familiars darrera, encara que de vegades no hi hagi contacte o
la relació existent no sigui bona. És necessari donar un bon lloc
en el nostre cor i en el cor de l’infant a aquests vincles, ja que no
desapareixen pel simple fet de ignorar-los.
Posar ordre implica que tothom ocupi el lloc que li correspon
i no envaeixi el lloc d’un altre i agrair a les famílies de cada un
dels membres de la parella o exparella la seva existència.
Objectius:
• Reconèixer els diferents tipus de famílies.
• Com són des del punt de vista sistèmic?
• Què ajuda i què dificulta a cada tipus de família.
• Dinàmiques ocultes en la parella i en cada tipus de família.
• Aprendre a donar lloc a cada un dels vincles i les relacions.
Continguts:
La mirada sistèmica en les famílies:
• Els nous models de família
• Com aconseguir un bon present i futur en elles.
• Què ajuda i què dificulta.
• Casos pràctics.
A qui va dirigit: A professionals que treballen en l’àmbit educatiu,
social, sanitari o terapèutic, especialment a aquelles persones
vinculades a la relació d’ajuda i l’acompanyament emocional
d’adolescents i joves. També per a mares i pares.

Dia: dissabte 13 de març de 2021
Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 21 h · Durada: 10 hores
Preu: 130 €
Lloc: Escola Joviat, Rubió i Ors, 3. Manresa
Degut als protocols pel Covid19, el Departament d’Ensenyament ens
ha notificat que no reconeixerà cap activitat presencial fins a nou avís.
Per a la vostra tranquil·litat, sempre que la situació així ho requereixi, us farem
arribar un certificat de mobilitat per a l’assistència presencial als mòduls del curs.

Imatge: Lisa Fotios (Pexels)

Formador: Carles Parellada. Pioner en la introducció i el desenvolupament de la Pedagogia Sistèmica a Catalunya. Mestre,
psicomotricista i terapeuta familiar, impulsor de la Xarxa de
Pedagogia Sistèmica de Catalunya: l’Associació MES (Moviment
Educatiu Sistèmic). Formador d’equips educatius, supervisor d’equips
que acompanyen a infants, joves i famílies en situacions complexes,
i tertulià en trobades de famílies interessades per la criança. Autor
de vàries publicacions.
Informació: bibi.calvera@institutgestalt.com
Inscripcions: https://bit.ly/3pHXLCz
Organitzat i dirigit per:

Amb la col·laboració de:

