Curs d’introducció

La Pedagogia Sistèmica
aplicada a l’àmbit social
B A R C E LO N A — F E B R E R - A B R I L 2022
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La Pedagogia Sistèmica és una aposta per un
acompanyament holístic, estratègic i respectuós,
dels infants i joves, contemplat des de la complexitat de les circumstàncies familiars i socials amb les
que ens toca conviure en aquesta època, farcida de
reptes que necessitem encarar per la sostenibilitat
de la convivència i pel desenvolupament Integral de
les persones.
Què aconseguiràs amb aquesta formació?
• Viure un procés de transformació personal per millorar
l’acompanyament a nens, adolescents, joves, famílies…
• Introduir els fonaments teòrics de la Pedagogia Sistèmica
• Conèixer els principis que regeixen els sistemes:
els Ordres de l’Amor
• Comprendre la naturalesa sistèmica de les relacions
i les seves implicacions
• Aprendre a identificar les dinàmiques més habituals
que generen malestars en les famílies
• Introduir els Ordres de l’Ajuda en l’acompanyament
social i educatiu
• Presentar les capacitats i actituds sistèmiques
del professional social
• Conèixer les eines metodològiques i la seva aplicació:
la intervenció sistèmica social
• Ampliar la mirada del professional per millorar la resposta
a les problemàtiques familiars
• Aprendre a mirar situacions familiars (casos/usuaris)
des de la mirada sistèmica
A qui va dirigida: A persones que treballen en l’àmbit
social: Integradores socials, educadores socials,
treballadores socials, psicòlogues, sociosanitàries,
terapeutes i altres professionals que treballin en el camp
de la relació d’ajuda i l’acompanyament. També està dirigit
a estudiants d’alguna d’aquestes professions socials.
Formadores: Xavier Vaquero, Angi Rota i Rafael Cortés.
Dies: 16 i 23 de febrer, 2, 9, 16, 23 i 30 de març, i 6 d’abril de 2022
Durada: 30 hores (24 h presencials i 6 hores de treball personal)
Horari: Dissabtes, de 9 a 14 h
Preu: 220 €
Lloc: Institut Gestalt, carrer Verdi, 90 Barcelona
Degut als protocols pel Covid19, el Departament d’Ensenyament
no reconeix cap activitat presencial fins a nou avís.

Programa
Sessió 1 _ 16/02/22
La mirada sistèmica:
un canvi de perspectiva
multidimensional.
Treball personal: La història
familiar i la professió social.
Formador: Xavier Vaquero
Sessió 2 _ 23/02/2022
La pedagogia sistèmica:
fonaments d’aquest nou
paradigma.
Formadora: Angi Rota
Sessió 3 _ 02/03/2022
Els principis que regulen
els sistemes: Els ordres de
l’Amor.
Formadora: Angi Rota
Sessió 4 _ 09/03/2022
Els principis que regulen
els sistemes: Els ordres de
l’Amor.
Formadora: Angi Rota

Sessió 5_ 16/03/2022
La intervenció social
sistèmica. Els ordres de
l’Ajuda. Estratègies, eines i
recursos sistèmics.
Formador: Xavier Vaquero
Sessió 6 _ 23/03/2022
La gestió emocional des de la
mirada sistèmica. L’educador
és la pròpia eina sistèmica.
Formador: Rafael Cortés
Sessió 7 _ 30/03/2022
L’educador és la pròpia eina
sistèmica. Estratègies, eines i
recursos sistèmics.
Formador: Rafael Cortés
Sessió 8 _ 06/04/2022
Exemples d’aplicació pràctica
en la intervenció sistèmica
social. Elaboració de
conclusions i tancament
del curs. Bibliografia i
avaluació.
Formador: Xavier Vaquero

Informació: bibi.calvera@institutgestalt.com
Inscripcions: https://bit.ly/32qXhJG

Organitzat i dirigit per:

