
VALENCIA Curs 2019/20
Inici de la formacio: Octubre de 2019

 Organitzat i dirigit per : 

Els inscrits que realitzen un pagament únic a l’inici de la formació obtin-
dran un descomptes del 50% a la matrícula. 

INFORMACIÓ 
info@institutoaware.com

teléfono 637 64 94 94

www.institutoaware.com

Organitzat per:
Institut Aware: directora Mónica Fernández
Asociació MES: president Carles Parellada
Direcció acadèmica: Cris Gamo Martínez
Coordinació pedagògica: Josep Vicent Codonyer Soria
Tutoria: Josep Vicent Codonyer Soria i Rosana Hortal Martínez

Preu: 1.800€ (175 h) 
Estada residencial inclosa i dinar dels dissabtes no inclosos. 
Forma de pagament: Inscripció / Matrícula: 150€  
Fraccionat en 7 mòduls: 200€ Residencial: 250€ 
(El pagament fraccionat no eximeig d’abonar el cost total del curs)

Divendres: de 18.00h a 21.30h i dissabtes: de 09.30h a 20.00h

Ubicació: Avinguda Blasco Ibañez, 26, 46010 València
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PRIMER CURS DE LA FORMACIO 

_ Mòdul 1: 
Referents i principis clau de la Pedagogia Sistèmica
> Mercè Pena , divendres 4 i dissabte 5 d’octubre 2019

_ Mòdul 2:
 Visió sistèmica i multidimensional de l’ésser humà, 
ordres de l’amor i tipus de consciències
> Angi Rota , divendres 8 i dissabte 9 de novembre 2019

_ Mòdul 3: Estudi dels camps familiars llavors de vida que germinen
> Carles Parellada , divendres 13 i dissabte 14 de desembre 2019

_ Mòdul 4:  La biografia personal i la línia de vida
> Maria Gracia , divendres 24 i dissabte 25 de gener 2020

_ Mòdul 5:  Educació emocional sistèmica, 
la clau de l’aprenentatge  i del desenvolupament de la creativitat 
> Cris Gamo, divendres 14 i dissabte 15 de febrer 2020

_ Mòdul 6:  El  món simbòlic, a la recerca de sentit  
(rituals, contes, metàfores, narracions… ) 
> Eva Martínez, divendres 27 i dissabte  28 de març 2020

_ Mòdul 7: La intervenció pedagògica
> Josep Vicent Codonyer i equip de la xarxa de PS de València,
divendres  24 i dissabte 25 de abril 2020

_ Mòdul 8: Lleialtats sistèmiques al descobert,  
reubicació en la pròpia vida  i  en  el sistema familiar,
mirant vers la vocació professional (format residencial)
>Maria Gracia i Cris Gamo,  26, 27 i 28 de juny de 2020

L’objectiu del primer curs de la formació és consolidar les bases d’aquest enfocament pedagògic i d’acompanyament 
multidimensional: referències de la teoria de la comunicació humana i de la teoria general de sistemes, del paradigma 
de la complexitat, les múltiples intel·ligències, les neurociències, la neurobiologia 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 perso-
nal, 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 persones 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, adolescents 
i famílies, en contextos diversos. 
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