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La Pedagogia Sistèmica (PS) 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, la inclusió i pel desenvolupament
integral de les persones, atenent a la seva diversitat en un marc
de treball cooperatiu sense defugir de la incorporació de les
noves tecnologies.
Beneficis
- Viure un procés de transformació personal per a la millora
de l’acompanyament d’infants, adolescents, joves, famílies…
- Millorar la comunicació i el treball en equip
- Augmentar el teu grau d’autoconeixement
- Desenvolupar eines de gestió emocional
per a la teva vida i el teu àmbit de treball
- Comprendre les xarxes relacionals que conformen
els sistemes
- Aprendre estratègies i eines per a millorar les relacions
i la comunicació amb les famílies
- Canviar la mirada en l’acompanyament dels processos
de vida

A qui va dirigida: A educadors/res de les diferents etapes
educatives, equips directius, orientadors, educadors i
treballadors socials... d’alguna manera a totes aquelles
persones que fan una tasca d’acompanyament a infants,
joves i famílies, en contexts diversos.

Horari: Divendres: 18 a 21 h. Dissabtes: 9.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h
Preu: 1.470 € (125 h)
Estança residencial i dinars dels dissabtes no inclosos.
Lloc: Centre Yuan Shen, Carrer Oviedo, 5. 17005 Girona
Degut als protocols pel Covid19, el Departament d’Ensenyament no reconeix cap
activitat presencial fins a nou avís.

Programa
Mòdul 1
El perquè de tot plegat:
referents, bases teòriques
i enfocament de la Pedagogia
Sistèmica

Mòdul 4
La història de la vida
familiar, un recorregut
transgeneracional:
genograma i fotograma

15 i 16 octubre 2021 _ Conxa Gómez

11 i 12 març _ Carles Parellada

Mòdul 2
La dimensió Corporal a la
pedagogia sistèmica (I).
Els ingredients de la mirada
de la PS: la importància
de l’ordre, els nivells de
consciència i la perspectiva
quàntica

Mòdul 5
L’Educació Emocional
Sistèmica: un pas endavant
per donar-li el lloc que
li correspon al cor com
a centre neuràlgic de la vida

Mòdul 3
La dimensió Corporal a la
pedagogia sistèmica (II).
La biografia de vida, les
petjades de la pròpia
experiència

8, 9 i 10 de juliol _ Conxa Gómez i
Xavier Garriga

19 novembre _ Carme Hinojosa
20 novembre _ Reyes Font i Roser
Solé

6 i 7 maig _ Angi Rota

Mòdul 6 (format residencial)
L’altra cara de la moneda:
de les lleialtats sistèmiques a
l’amor que dona ales a la vida

28 gener 2022 _ Carme Hinojosa
29 gener _ Cruz Barba

Informació: bibi.calvera@institutgestalt.com
Inscripcions: https://bit.ly/3cdASBV
Organitzat i dirigit per:

Amb la col·laboració de:

