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Inici de la formació: gener del 2021

Aquesta formació de segon nivell de PS seguirà aprofundint en el treball personal iniciat en el primer, amb un format més
específic per les temàtiques que es tractaran, acompanyades de les seves corresponents eines d’aplicació en els diferents àmbits
professionals. Al seu torn, seguiran desenvolupant-se les actituds per fer un bon acompanyament, que es deriven de la perspectiva
sistèmica, amb un ampli abast, i que formaran part troncal del recorregut d’aquesta proposta formativa.
Dirigit a: A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors socials, …
d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts diversos,
tanmateix a pares i mares que volen aprofundir en les seves funcions parentals en relació a llurs fills i filles.

_ Mòdul 1. Per una pedagogia dels nostres temps:
l’art d’acompanyar des de la mirada sistèmica.
29 i 30 de gener de 2021, Carles Parellada

_ Mòdul 4. Introducció als moviments sistèmics, una metodologia
per la comprensió de les dificultats d’aprenentatge i relacionals
7 i 8 de maig, Laura Cortés

_ Mòdul 2.
Tutoria
5 de març, Equip de tutoria
Ordres de l’ajuda: el lloc de cadascú/na en la intervenció
professional.
6 de març, Joan Corbalán

_ Mòdul 5
Sistema corporal II
2 de juliol, Carme Hinojosa
El lideratge sistèmic
3 de juliol, Jordi Vilaseca

_ Mòdul 3
Sistema corporal I
9 d’abril, Carme Hinojosa
L’enneagrama, una eina per la gestió emocional
i l’acompanyament sistèmic.
10 d’abril, Cris Gamo

_ Mòdul 6 (format residencial). El poder de la intenció i els
projectes professionals de futur
17, 18 i 19 de setembre, Carles Parellada
_ Tutoria:
Reyes Font

Horari: Divendres 18 a 21 h i dissabtes 9.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h
Preu: 1.425 € (125 h)
Estància residencial i dinars dels dissabtes no inclosos.
Lloc: Col·legi Martí Codolar, Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 15 Barcelona

Informació i inscripcions: bibi.calvera@institutgestalt.com

Degut als protocols pel Covid19, el Departament d’Ensenyament ens ha notificat
que no reconeixerà cap activitat presencial fins a nou avís.

Organitzat i dirigit per:

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.

