III Jornades de Pedagogia Sistèmica de Catalunya

Reconciliant per conviure
D I S S A B T E 3 I D I U M E N G E 4 D E J U L I O L D E 2 021 • E S PA R R E G U E R A

La vida no s’atura, ni ens estalvia sotragades
que ens sacsegen contínuament que ens
recorden que encara estem en procés
d’evolució com a éssers humans capaços de
cooperar i estimar-nos tal i com es requereix
per generar una interacció basada en l’amor
i el bé comú. A més, els darrers mesos hem
viscut una situació inèdita a nivell mundial
que ens ha commogut profundament i que
ens està plantejant grans reptes en molts
àmbits de la nostra vida.
Sentim que ara és un bon moment per
afrontar i conversar sobre les dificultats
que es generen en una societat tan diversa
i complexa, i estem convençuts que des de
la perspectiva sistèmica podem generar un
punt de llum que il·lumini una manera de
fer i de sentir més coherent amb el que es
requereix, més conscient i connectada amb
el cor, que impulsi un canvi radical en les
relacions humanes.
Actualment estem convivint amb una
gran riquesa d’idees de renovació i canvi
emergents, en aquest sentit la Pedagogia
Sistèmica ofereix un model d’encaix i de
convivència, al servei del diàleg i la pressa
de consciència, per aquest motiu creiem
que és necessari facilitar espais de trobada
i de reconciliació que en aquestes jornades
volem abordar des de diferents eixos.

Continguts:

A banda dels tallers, les Jornades tindran
altres moments i aportacions:

ELS TALLERS
L’eix central de les Jornades consisteix en
cinc tallers, que cada persona recorrerà al
llarg dels dos dies de les Jornades. Aquests
tallers estaran coordinats per l’equip de
formadors/res de PS de l’Associació MES:
• La diversitat que genera la convivència
de persones procedents de diferents
territoris i cultures
• La reconciliació entre diferents
generacions que ens aporta múltiples
perspectives enriquidores
• El diàleg intern entre les diferents
etapes vitals de la persona
• La relació entre tot allò que està associat
a la masculinitat i la feminitat
• La mirada vers una salut que contempli
totes les dimensions de la vida i de les
persones
Consulteu el programa complet a la web:
www.mesistemic.cat

Horari: dissabte, de 8.45 a 20.30 h i diumenge, de 9.15 a 16 h.
Preu de les Jornades: 150 € (inclou els breaks i àpats dels dos dies)
(*) Preu de les conferències obertes online: 10 €
Lloc: Escola Cooperativa El Puig d’Esparreguera

La llengua oficial de les Jornades serà el català, però un dels
grups que farà els cinc tallers serà en castellà, així com les dues
conferències marc, que també es faran en castellà, obertes i online.

Dissabte 3 de juliol
De 9.15 a 10.30 h
Benvinguda a càrrec de l’Escola Cooperativa
El Puig d’Esparreguera
“Reflexions al voltant d’un temps d’incerteses
i oportunitats”. Intervenció a càrrec de Natxo
Tarrés i Carles Parellada
De 19 a 20.15 h
“El papel de las emociones en la dinámica
del corazón y en la mejora de la comunicación”.
Conferència* a càrrec de Carles Parellada
i Carme Hinojosa
Diumenge 4 de juliol
De 9.15 a 10 h
“El batec del cor i el cos que harmonitza
les relacions” Intervenció de Santi Serratosa
De 12 a 13.15 h
“Aportaciones de la Pedagogía Sistèmica
en un mundo en transformación”.
Conferència* a càrrec d’Angélica Olvera
De 13.15 a 14 h
“Els reptes de futur per a una convivència
saludable”. Tancament de les Jornades a càrrec
de Jordi Vilaseca, amb l’acompanyament de
Jonaina Salvador

Informació: jornadesps@mesistemic.cat
Inscripcions: https://bit.ly/3dNLbO4
Degut als protocols pel Covid19, el Departament d’Ensenyament no reconeix cap
activitat presencial fins a nou avís.
Organitzat i dirigit per:

Amb la col·laboració de:

