Primer Nivell de la Formació en

Pedagogia Sistèmica Multidimensional
[ REUS ]

Inici de la formació: febrer del 2021

L’objectiu del primer curs de la formació és consolidar les bases d’aquest enfocament pedagògic i d’acompanyament: referències
de la teoria de la comunicació humana i de la teoria general de sistemes, del paradigma de la complexitat, juntament amb
aquesta perspectiva multidimensional emergent, les múltiples intel·ligències, les neurociències, la neurobiologia i la física
quàntica, així com l’aplicació dels ordres de l’amor en tots els àmbits i vincles dels sistemes educatius i professionals. També
suposa un treball personal, tant a nivell biogràfic com de reubicació en el propi sistema familiar, i un aprenentatge profund
del maneig del món emocional, així com eines de contenció emocional per als alumnes i persones amb les que s’intervé.
A qui va dirigida: 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.

_ Mòdul 1. El perquè de tot plegat: referents, bases teòriques
i enfocament de la Pedagogia Sistèmica.
5 febrer 2021 Carles Parellada
6 febrer 2021 Marisol Aznar
_ Mòdul 2. Els ingredients de la mirada de la PS: la importància
de l’ordre, els nivells de consciència i la perspectiva quàntica.
26 i 27 febrer, Cris Gamo
_ Mòdul 3. La història de la vida familiar, un recorregut
transgeneracional: genograma i fotograma.
19 i 20 març, Xavier Garriga
_ Mòdul 4. La dimensió corporal a la pedagogia sistèmica.
La biografia de vida, les petjades de la pròpia experiència.
23 abril, Lídia Pedra
24 abril, Conxa Gómez
Horari: Divendres: 18 a 21 h. Dissabtes: 9.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h
Preu: 1.425 € (125 h)
Estança residencial i dinars dels dissabtes no inclosos.
Lloc: Escola Puigcerver, carrer d’Astorga,13. 43205 Reus
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.

_ Mòdul 5. L’Educació Emocional Sistèmica: un pas endavant
per donar-li el lloc que li correspon al cor com a centre neuràlgic
de la vida.
14 maig, tutoria
15 maig, Angi Rota
_ Mòdul 6 (format residencial). L’altra cara de la moneda:
de les lleialtats sistèmiques a l’amor que dona ales a la vida.
16, 17 i 18 juliol
Xavier Garriga i Cris Gamo
_ Coordinació i tutoria:
Marisol Aznar

Informació: bibi.calvera@institutgestalt.com
Inscripcions: https://bit.ly/2IdDlAC
Organitzat i dirigit per:

