Taller de constel·lacions

L’adopció: una trobada de vida
amb Cruz Barba i Conxa Gómez
M ATA R Ó · 1 5 D E M A I G D E L 2021

Tallers monogràfics 2021
per ampliar la mirada sistèmica

L’adopció des dels diferents tipus de famílies.
Les seves motivacions i les implicacions sistèmiques
d’aquells que opten per aquest gran moviment de
vida. Treballarem els vincles entre els pares biològics
i els adoptius. Quan els pares decideixen l’adopció han
d’acceptar que adopten el seu origen i el seu sistema
familiar. D’aquesta forma es respecte el nen i flueixen
els llaços d’amor. Si es produeix un desordre dels pares
adoptius que volen oferir una millor vida o volen
fer de salvadors, es podran generar conflictes.
En el taller es faran exercicis i constel·lacions
relacionades amb la temàtica.
Objectius:
• Amplificar mirades del procés complex de l’adopció.
• Mostrar la vinculació triangular entre el nen,
el sistema biològic i el sistema adoptiu.
• Descobrir les lleialtats profundes dels pares biològics,
dels pares adoptius i dels infants.
Continguts:
• Les implicacions sistèmiques i els desordres
que dificulten les relacions.
• Vincles entre els pares biològics i els adoptius.
• Les lleialtats profundes del triangle de l’adopció.
• L’amor interromput del fill, les exclusions
i les ferides emocionals.
• Mestres, educadors, famílies i serveis socials
davant el món de l’adopció.
A qui va dirigit: A famílies, mestres, educadors socials
i persones interessades en el món de les adopcions.
Formadors/es:
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
Dia: dissabte 15 de maig del 2021
Horari: de 16 a 20 h
Durada: 4 hores
Preu: 40 €. Socis/sòcies: 30 €
Lloc: Espai de Diàleg, c. de Sant Josep Oriol, 19, Mataró
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.

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 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: formacions@mesistemic.cat
Inscripcions: https://bit.ly/38V9Xbm
Organitzat i dirigit per:

