
GIRONA Curs 2019/20
Inici de la formacio: Novembre de 2019

 Organitzat i dirigit per : 

INFORMACIÓ 
formacions@mesistemic.cat

INSCRIPCIONS

https://forms.gle/LHEQqNtaGBqo3TmF9

Coordinació i tutoria: Míriam Contreras

Divendres: de 18.00h a 21.30h
Dissabtes: de 09.30h a 20.00h

Preu: 1.800€ (175h) Esmorzars i estància residencial inclosos. 
Dinars dels dissabtes no inclosos.
Forma de pagament: 
Inscripció / Matrícula: 150€  Socis/es MES: 75€
Fraccionat en 7 mòduls: 200€ Residencial: 250€ 
(El pagament fraccionat no eximeix d’abonar el cost total del curs)

Lloc: Centre Yuan Shen.
Carrer Oviedo, 5 [Girona]

Formació en tràmits de reconeixement pel Departament d’Ensenyament
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PRIMER CURS DE LA FORMACIO 

_ Mòdul 1: El perquè de tot plegat: referents, bases teòriques i en-
focament de la Pedagogia Sistèmica 
> Roser Solé, divendres 15 i dissabte 16  de novembre 2019

_ Mòdul 2: Els ingredients de la mirada de la PS: l’ordre, els nivells 
de consciència i la perspectiva quàntica
> Reyes Font, divendres 13 i dissabte 14 de desembre 2019

_ Mòdul 3: La història de la vida familiar, un recorregut transgene-
racional: genograma i fotograma
> Xavi Garriga , divendres 31 de gener  i dissabte 1 de febrer 2020

_ Mòdul 4: La dimensió corporal a la pedagogia sistèmica.
La biografia de vida, les petjades de la pròpia experiència 
> Carme Hinojosa, divendres 28 i Cruz Barba, dissabte 29 de febrer 
2020

_ 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
> Angi Rota, divendres 27  i dissabte 28 de març 2020

_ Mòdul 6:  La pràctica educativa i professional.
El “valor” del que acompanya: capacitat d’escolta, diferents tipus 
de lideratge...
> Escola Nova Maçanet, divendres  24  d’abril i Escola El Puig i Xesca 
Vela, dissabte 25 d’abril 2020

_ Mòdul 7:  L’apassionant món simbòlic: més enllà de les paraules 
(relats, metàfores, rituals, ...) 
> Eva Martínez, divendres 22 i dissabte  23 de maig 2020

_ Mòdul 8: L’altra cara de la moneda: de les lleialtats sistèmiques a 
l’amor que dona ales a la vida (format residencial)
>Sílvia Palou i Conxa Gómez,  6, 7 i  8 de juliol 2020

L’objectiu del primer curs de la formació és consolidar les bases d’aquest enfocament pedagògic i d’acompanyament: 
referències de la teoria de la comunicació humana i de la teoria general de sistemes, del paradigma de la complexitat, 
juntament amb aquesta perspectiva multidimensional emergent, les múltiples intel·ligències, les neurociències, la neu-
robiologia i la física quàntica, així com l’aplicació dels ordres de l’amor en tots els àmbits i vincles dels sistemes educatius 
i professionals. També suposa un treball personal, tant a nivell biogràfic com de reubicació en el propi sistema familiar, i 
un aprenentatge profund del maneig del món emocional, així com eines de contenció emocional per als alumnes i per-
sones amb les que s’intervé. 
A qui va dirigida: A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treba-
lladors socials... d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants i famílies, en 
contexts diversos. 

Pedagogia Sistemica Multidimensional`
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