Monogràfic

ORGANIC: Una metodologia per
humanitzar l’educació i les organitzacions
amb Conxa Gómez i Cruz Barba
M A N R E S A · 8 D E M A I G D E L 2021

Tallers monogràfics 2021

per ampliar la mirada sistèmica a l’Escola Joviat (Manresa)

Una formació per aprofundir en un model que intenta integrar tots
els xacres a l’àmbit educatiu, als organismes i a les organitzacions.
Cada lletra representa un xacra: un color, una funció, un element, una
implicació i un desenvolupament d’activitats educatives.
Objectius:
• Incloure l’espectre que conforma la nostra essència més humana.
• Sentir les energies dels xacres i veure com tenen una implicació en el cos
físic, emocional, mental i espiritual.
• Vivenciar i connectar amb la informació de cada xacra per prendre
consciència personal.
• Aplicar l’ORGANIC a la nostra vida i a l’educació: activitats a les aules,
organitzacions..., inspirat per la Mercè Travesset.
Continguts: Abordatge dels set xacres. Correspondència entre cada xacra
amb l’acrònim ORGANIC: Origen, Reproducció, Gestió, Amor, Nosaltrescomunicació, Intuïció i Cosmos.
A qui va dirigit: A mestres, educadors socials, famílies i tots la gent que vulgui
conèixer i aplicar la metodologia ORGANIC.

Formadores
Cruz Barba Ramos. Diplomada en magisteri per l’Escola de
Magisteri de León, especialista en Educació Infantil. Mestra
d’Educació Primària i Infantil amb diferents càrrecs de coordinació, formadora de Tallers de famílies i mestres. Membre de
l’equip de formadors de Pedagogia Sistèmica de l’ICE de la
UAB de Barcelona. Màster en Pedagogia Sistèmica a l’Institut
Gestalt de Barcelona per la CUDEC de Mèxic (2006-2008).
Membre de l’equip de formadors de pedagogia sistèmica de
l’ICE de la UAB. Coordinadora i tutora del Màster d’Educació
Dia: dissabte 8 de maig del 2021
Horari: dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 21 h.
Durada: 10 hores
Preu: 130 €. Socis/sòcies: 115 €
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.

Sistèmica Multidimensional a la UdG (Universitat de Girona).
Col·laboradora de l’associació MES.
Conxa Gómez González. Pedagoga especialista en terapèutica.
Màster en Pedagogia Sistèmica. Coordinadora del Màster de
Pedagogia Sistèmica Multidimensional de la Universitat de
Girona. Actualment mestra de primària en una comunitat
d’aprenentatge i terapeuta sistèmica. Membre de l’equip
impulsor de l’associació MES i formadora de professorat.
Informació i inscripcions:
formacions@mesistemic.cat

Organitzat i dirigit per:

Amb la col·laboració de:

