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Editorial
Us donem la benvinguda a totes les sòcies i els socis a aquest nou espai
de comunicació que hem creat l’Associació MES a través de la
publicació mensual d’aquest butlletí.
Des de l’associació MES vivim amb molta il·lusió poder generar un
espai íntim, proper i exclusiu per a les sòcies i els socis.
Aquest butlletí està dedicat a vosaltres, les que feu possible mantenir
activa la xarxa a través de la vostra aportació econòmica anual i també
a través de la vostra col·laboració activa de formes diverses: divulgant
allò que oferim, assistint als tallers, jornades, monogràfics, actes de
MES Comunitat i altres activitats que anem oferim al llarg del curs, així
com formant part dels grups de recerca, treball o escoles sistèmiques.
Moltes gràcies!!!!
Té com a objectiu generar un espai a través del qual compartirem
informació, reflexions, articles de creació pròpia i d’externs, així com
altres informacions que ens puguin enriquir. Serà un butlletí que estarà
obert a les vostres propostes o aportacions; sereu part activa de la
creació dels continguts.
Esteu convidades!!!
Ens uneix un sentiment profund vers el benefici contrastat que té
l’aplicació de la mirada sistèmica en els professionals que l’apliquen
com en els infants i famílies que la reben. També ens uneix el
compromís i responsabilitat de voler mantenir tot allò que amb molt
d’amor i esforç van impulsar i construir la Mercè Traveset i el Carles
Parellada.
Aquest curs hem agafat el relleu de la Junta sortint. La Junta Actual
tenim un sentiment profund d’admiració i respecte cap a tot el que
han estat capaços de crear, impulsar i i sostenir en aquests quatre
anys de vida de l’associació. Nosaltres continuem creant a partir de la
bona base ja construïda. Una base sòlida i coherent.
El moviment educatiu sistèmic està en moviment,
Mes a mes, fem MES
Laura Cortés Martín
Presidenta de MES
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Què hem fet?
Taller de supervisió de casos per en Carles Parellada
El dissabte 11 de gener l’institut de Sant Pol de Mar va obrir les seves portes per acollir un
Taller de Supervisió de Casos amb Carles Parellada.
Hi van assistir unes 15 persones d’arreu del territori que van poder escoltar una primera part
on Carles Parellada va explicar la seva línia d’intervenció terapèutica dibuixant una possible
seqüència i els àmbits a tenir en compte i, una
segona on un professional del grup va poder
fer una supervisió d’un cas.
Sempre és un goig poder escoltar les paraules
de Carles Parellada i veure el seu saber fer,
acurat, generós, ordenat, clar, amorós i
respectuós i la Supervisió de casos a través
dels moviments sistèmics, ens ajuden a obrir
mirades, a veure possibilitats i imatges de
solució que a vegades en el dia a dia, no
podem adonar-nos ni veure.
Va ser un dissabte assolellat, lluminós, prop
del mar i envoltats de bon fer i bones persones, amb ganes d’aprendre i acompanyar-se en el
nostre fer de cada dia a les aules que ens va aportar un gran aprenentatge en molts sentits a
totes i a tots!
Roser Solé

Taller de configuracions sistèmiques per grups de Laura Cortés
Aquest dissabte 26 de febrer l'escola La Noguera de Balaguer ens ha obert les portes a MES
per poder oferir el taller que portava com títol Les configuracions sistèmiques aplicades als
grups.
Vam compartir aquest taller de matí de dissabte persones vinculades al moviment sistèmic
des de fa molts anys, persones actualment en formació amb IG-MES i un grapat de persones
del mateix claustre de l'escola La Noguera que mai no havien rebut formació oficial en
Pedagogia Sistèmica.
Aquest grapat de persones van arribar molt motivades, en aquest cas, per la Lídia Pedra que
en l'actualitat forma part d'aquest claustre i que prèviament ja havia fet dinàmiques i
intervencions sistèmiques amb les companyes del claustre.
Oferir un taller on es relacionen persones amb expertesa en l'aplicació de la mirada sistèmica
i persones novelles el fa d'allò més interessant i a la vegada tot un repte com a formadora.
Els veterans van poder evidenciar tot allò que ja saben, que és molt, i els novells poden veure
el benefici professional i personal que poden adquirir a través de la formació en Pedagogia
Sistèmica.
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Al llarg del matí vam desenvolupar tres dinàmiques d'aplicació de les configuracions
sistèmiques per a grups a partir dels 7 anys, fins a grups d'adults d'una mateixa organització o
centre.
L'objectiu de l'aplicació de les configuracions sistèmiques a grups pot ser diversa: sociograma,
alineació d'equips davant del projecte, detectar dificultats individuals o grupals que estan en
l'inconscient individual i col·lectiu...
Totes tres dinàmiques impartides van tenir
la mateixa base: vivenciar en primera
persona, fer èmfasi en la corporització i
consciència individual i després a la
col·lectiva
i
oferir
una
estructura
d'intervenció.
A través de les dinàmiques van poder
detectar la diferència fonamental entre la
imatge visual que tenim d'alguna situació i la
veritable experiència introspectiva que
aconseguim a través de posar consciència en
allò que passa en el cos davant de la situació o tema que es planteja.
L'atenció al cos ens ajuda a prendre una mica de distància de les nostres emocions negatives i
sistema de creences negatius i també a contactar amb la sensació d'allò més favorable. En
descobrir que no només som els nostres pensaments i imatges, d'aquesta manera podem iniciar
un moviment cap a més plenitud, més presència i més sensibilitat davant del grup que
compartim.
L'última dinàmica la vam focalitzar en una temàtica que actualment ocupa i preocupa al
claustre de la Noguera. Vam realitzar una configuració individual cadascuna de les persones
per portar-la a una imatge grupal.
Aquestes configuracions sistèmiques aplicades i mirades de forma fenomenològica va permetre
mostrar un seguit d'informació de l'inconscient individual i col·lectiu. Aquesta és una
informació que pot permetre i facilitar fer el següent pas com a claustre amb més claredat,
força i respecte.
El camp va ser molt respectuós i generós
Gràcies a tots els assistents per fer possibles aquests espais on podem compartir coneixements,
experiències i riquesa personal.
Laura Cortés Martín
Formadora
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Què farem?
La psicomotricitat sistèmica per Diana Sanfeliu i Nardy Ariño
Data: 30 d’abril de 2022
Lloc: L’Espiral 108, carrer de Francesc Macià. 135
Esparreguera
Horari: de 10:00 a 14:00
Inscripcions: info@mesistemic,cat
Taller vivencial d’una possible aplicació de la mirada
sistèmica a la psicomotricitat i l’acompanyament a les
famílies

Els camps mòrfics i les lleialtats per Conxa Gómez i Ricardo Cuéllar
Data: 21 de maig de 2022
Lloc: Escola Pau Casals, carrer de Sant Pere, 40 Rubí
Horari: de 10:00 a 14:00
Inscripcions: info@mesistemic,cat
Taller teòric i vivencial sobre el funcionament dels camps mòrfics.
Influència de les lleialtats sistèmiques.

Tauler d’anuncis
IV Jornades de Pedagogia Sistèmica
Recursos pràctics per treballar a l’aula des de la mirada sistèmica
Data: 2 de juliol del 2022
Horari: de 9:30 a 20:30
Lloc: Escola Mare de Déu de Montserrat, Carrer Manuel Fernández Pelaez, 3 de Castellví de
Rosanes
Preu Socis/es: 70€. Preus no socis/es: 95€ - Dinar i esmorzar inclòs.
Inscripcions: info@mesistemic,cat
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Tauler d’anuncis
Monogràfic d’en Carlos Bernués
Moviments sistèmics per a la millora del vincle en l’àmbit educatiu.
Data: 1 i 2 d’octubre de 2022
Horari: dissabte de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 i diumenge de
9:00 a 14:00
Lloc: Llar La Ginesta, carrer Llorer, s/n (cantonada Avgda.
Vallserrat, 52) Sant Esteve Sesrovires
Preu Socis/es: 175€. Preus no socis/es: 220€
Inscripcions: info@mesistemic,cat

Contacte, inscripcions, informació i altres a info@mesistemic.cat
Web: https://www.mesistemic.cat/
Facebook: https://www.facebook.com/mesistemic.cat/
Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/mesistemic/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqEu7CuM_LY_usUNkAUttig

Xarxa
Famílies
Formació
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