Presentació d’experiències

– Imatges dels treballs que es presentaran

Pedagogia Sistèmica

En línia des del Vallès

Dijous 21 de gener de 18 a 19.30 h
al canal YouTube de MES
L’objectiu d’aquestes trobades...
és donar a conèixer experiències d’aplicació de la Pedagogia Sistèmica
que s’estan duent a terme en diferents àmbits i contextos amb la voluntat
que totes les persones que estan treballant des d’aquesta perspectiva
trobin un suport vivencial a les seves pràctiques pedagògiques i que les
persones que s’interessen a conèixer aquesta proposta, trobin un espai
on poder-s’hi posar en contacte.
Propostes diverses i complementàries, que són el fruit dels treballs
elaborats durant el segon any de formació de PS a Barcelona, Girona,
Lleida, Manresa i Reus, i presentats recentment en els residencials
corresponents de cadascuna d’aquestes formacions. Esperem us resultin
interessants i enriquidores.
Programa
18.00 h Benvinguda i presentació de la trobada, a càrrec de Carles Parellada,
Roser Solé i Mercè Parés, president de MES i responsables de l’àmbit
de les Presentacions d’experiències MES, respectivament.
18.10 h “Compartir ens fa grans” a càrrec d’Helenca Ortega. Treballadora
social, treballa en l’acompanyament de processos de canvi i desenvolupament
de persones des de l’àmbit de serveis socials d’atenció primària. En la seva
vida professional i personal ha estat significativa la participació en el
projecte Housing First d’intervenció amb persones sense sostre a Edimburg
(2011-2012) i les formacions en Meditació Vipassana (2017) i en Pedagogia
sistèmica (2018-2020). El projecte pretén crear un espai de trobada
segur i de confiança per a persones d’entre 65 i 75 anys, autònomes i
residents al municipi. Pal·liar la soledat no desitjada, generar xarxa
social i oferir una experiència enriquidora i profunda als participants.
Trencar estereotips i prejudicis entorn la vellesa n’esdevenen objectius
rellevants. El projecte està contextualitzat en els serveis socials de
Benestar Social Municipal com a espai de qualitat per al benestar
de les persones.

Dijous, 21 de desembre a les 18 h
Preu: xerrada gratuïta amb inscripció prèvia.
—
Canal de YouTube de MES
Un cop feta la inscripció, us enviarem l’enllaç,
dos dies previs a la trobada.

18.30 h “Teatre Mundi, una proposta pedagògica des de la literatura
i l’escriptura creativa amb perspectiva sistèmica” a càrrec de
Mònica Carbó Ariño. Llicenciada en Filologia Hispànica, en Antropologia
Social i Cultural, Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i
Ciutadania. Recentment, ha finalitzat la formació en Pedagogia Sistèmica.
Ebrenca de criança i santsenca d’adopció. Ha treballat com a educadora en
projectes vinculats a persones amb diversitat funcional i com a professora
de llengua i literatura a secundària. Actualment, treballa com a docent
d’Atenció Educativa Domiciliària en el grup estable del Consorci de Barcelona,
que és on s’emmarca la seva proposta. Prenent com a punt de partida
el tòpic literari del Theatrum Mundi, elabora un seguit de propostes
pedagògiques que tenen com a finalitat detectar les nostres màscares
identitàries, les quals es manifesten a través dels relats personals.
L’objectiu és identificar la narrativa personal, mitjançant la literatura,
i redirigir els discursos limitadors cap a uns altres de potenciadors,
gràcies a l’escriptura creativa.
18.50 h “ÂMAR Espais Sistèmics” a càrrec de Cristina Motos Cabello.
Formada com a educadora infantil, la seva experiència professional ha estat
vinculada al món social i educatiu, treballant durant molts anys en un centre
residencial de menors i actualment exercint de professora de programes
de formació i inserció amb adolescents. ÂMAR Espais Sistèmics, ha
estat creat amb la finalitat de ser un recurs al servei de la comunitat
educativa. Està destinat a acompanyar, assessorar i a aconseguir els
suports i recursos necessaris per a tots aquells centres educatius que
sentin la necessitat de transformar els seus espais per a adaptarlos a les noves propostes pedagògiques, per a donar resposta a les
necessitats actuals de l’aprenentatge.
19.15 h Presentació de les formacions i activitats de MES amb Carles Parellada,
president de MES.
19.25 h Acomiadament, a càrrec de Roser Solé i Mercè Parés, coordinadores
de l’Equip de MES_Experiències Vallès.

INFORMACIÓ
Bibiana Calvera, formacions@mesistemic.cat
—
INSCRIPCIONS
https://forms.gle/W6kC4fcaG9QRw39K9

Organitzat i dirigit per:

