
BARCELONA Institut Pau Claris, 8 i 9 de juliol 2019

INFORMACIÓ 
Bibiana Calvera, formacions@mesistemic.cat

INSCRIPCIONS
https://forms.gle/FEptQeFgVSJMG5js8

Equip de formadors: 
Raquel Serna González i Alícia Chamorro Rodríguez.

 

Dilluns 8 i dimarts 9 de juliol de 9 h a 14 h. 
(10 hores)

Preu: 60€ / Preu per socis/es MES: 50€

Lloc: Institut Pau Clarís, passeig de Lluís Companys, 18, 08018, Barcelona.

Formació en tràmit de ser reconeguda pel Departament d’Ensenyament
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Grup de Treball del Barcelones-Xarxa de Pedagogia Sistemica de Catalunya 

A qui va dirigida:
Els tallers van adreçats a educadors i educadores de les diferents 
etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i tre-
balladors socials... i d’alguna manera a totes aquelles persones 
que fan una tasca d’acompanyament a infants, adolescents i fa-
mílies en contextos diversos.

Una mirada inclusiva al nostre sistema familiar.

L’objectiu del taller és vivenciar i elaborar una activitat d’aplica-
ció pràctica a l’aula; la construcció del nostre mandala familiar.  
El cos i el treball a través del nostre sistema familiar seran els 
continguts principals del taller.

La intenció dels tallers és oferir grans experiències d’aplicació pràctica en petites dosis  d’activitats d’apre-
nentatge vivencials perquè la gent estigui cada vegada més preparada per aplicar la mirada sistèmica, 
treballar amb les eines que se’n deriven, i seguir aprenent i avançant en l’acompanyament dels processos 
d’aprenentatge, de les persones i de la vida
Les trobades dels  Grups de Treball de la Xarxa de Pedagogia Sistèmica de Catalunya 
ens permeten  mantenir-nos connectats, compartir i crear sinèrgies, i d’alguna manera sentir que formem part d’alguna 
cosa més gran. Des de la confiança i el respecte, els grups són espais de reflexió;  espais on es  comparteixen  vivències, in-
quietuds, dificultats, es generen  imatges i possibilitats de solució. Cada grup funciona de manera autònoma i té diferents 
dinàmiques de treball. A més, formar-ne part permet conèixer-nos i crear una ampla xarxa de relacions i d’aprenentatge.

Tallers vivencials de 
Pedagogia Sistemica`
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 Organitzat i dirigit per : 
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