Estimades sòcies de MES,
El passat mes de setembre es va renovar la Junta de l’Associació
MES.
Som nou persones que hem entrat a formar part d’aquesta Junta per
donar continuïtat a l’associació MES (moviment educatiu sistèmic)
que fa quatre anys va crear l’anterior junta, liderada pel Carles
Parellada.
A tots ells els hi estem molt agraïts pel gran esforç que han fet
perquè la Pedagogia Sistèmica tingués una casa comuna per a
enriquir-se i construir possibilitats i opcions en acord a l’evolució que
el món està fent.
Les persones que ara formem part d’aquesta Junta hem estat
vinculades a l’associació des de fa molts anys col·laborant,
organitzant i gaudint de tot el que s’ha dut a terme.
La Junta l’hem organitzat de la següent manera:
Diana Sanfeliu
Laura Cortés
Roser Solé
Reyes Font
Mireia Florenza
Marisol Aznar
Juan Manuel Justícia
Xavier Inglès
Maria José Reina

Secretaria
Presidenta
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vicepresident
Tresorera

Un sentiment profund cap al moviment educatiu sistèmic i el desig de
continuar col·laborant perquè la Pedagogia Sistèmica es vagi
desenvolupant. Ens fa il·lusió i dediquem part del nostre temps a
l’Associació MES
Com a Junta ens hem traçat tres línies d’acció. Per un costat generar
propostes de tallers, jornades i monogràfic, per poder continuar
ampliant i profunditzant en l’aplicació de la mirada sistèmica. Per un
altre, apropar-nos a les escoles d’arreu del nostre país i als claustres

d’aquestes per facilitar el contacte de la mirada, les eines i aplicació
de la Pedagogia Sistèmica. I un darrer, de generar espais de trobada
amb la família sistèmica: alumnes, exalumnes, sòcies, formadores i
col·laboradores , on poder compartir, reflexionar i mantenir activa la
nostra ressonància.
Per finalitzar volem aprofitar aquest escrit per a fer-vos arribar la
proposta de tallers que hem organitzat, tot desitjant que siguin del
vostre gust i interès. Hem vetllat per facilitar preus assequibles i
mantenir la qualitat dels formadores i formadores.
La proposta que avui us presentem és diversa i variada en quan a
continguts i professionals.
Iniciem el primer acte l’11 de desembre amb un Taller de Supervisió
de casos que portarà a terme en Carles Parellada a l’Institut de Sant
Pol de Mar i tancarem amb el monogràfic del Carlos Bernués com a
formador internacional, amb l’objectiu de continuar aprenent i
evolucionant amb els millors professionals que hi ha avui en dia.
A la nostra pàgina web mesistemic.cat trobareu tota la informació.
Sentiu-vos lliures com a sòcies, de fer-nos arribar noves propostes i
suggeriments.
Gràcies per la vostra fidelitat i acompanyament, això ens portarà,
ben segur, cap a camins on contribuiran al fet que la Pedagogia
Sistèmica s’enriqueixi i evolucioni d’acord amb els temps que vivim i
viurem.

Desitgem poder retrobar-nos als tallers que hem preparat.
Rebeu una forta abraçada de la Junta.

