
GIRONA Curs 2019/20
Inici de la formacio: Octubre del 2019

 Organitzat i dirigit per : 

INFORMACIÓ 
Bibiana Calvera, formacions@mesistemic.cat

INSCRIPCIONS
https://forms.gle/AWDA9FumZDs4PFSP9

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

Preu: 1.700€ (175h) Esmorzars i estància residencial inclosos. 
Dinars dels dissabtes no inclosos.
Forma de pagament: 
Inscripció / Matrícula: 50€ Inscripció / Matrícula gratuïta
per socis/es MES 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. 17005 Girona

Formació en tràmit per ser reconeguda pel Departament d’Ensenyament
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Segon Nivell de la Formacio dEspecialista en

_ Mòdul 1: L’art d’acompanyar des de la mirada sistèmica. 
> Cris Gamo, divendres 18 i dissabte 19 d’octubre 2019

_ Mòdul 2: Ordres de l’ajuda: el lloc de cadascú 
en la intervenció professional.. 
>Carles Porrini, divendres 22 i dissabte 23 de novembre 2019

_ Mòdul 3: Introducció als moviments sistèmics . 
>Laura Cortés, divendres 17 i dissabte 18 de gener 2020

_ Mòdul 4: El lloc de l’observador: la dimensió quàntica. 
Introducció a l’eneagrama
>Mercè Pena, divendres 21 i dissabte 22 de febrer 2020

_ Mòdul 5: Indicadors de context 
La gestió de la comunicació: PNL i Coaching.

> Carles Parellada  divendres 20 i Victoria Nicuesa dissabte 21 de març 

2020

_ Mòdul 6: La dimensió Corporal a la pedagogia sistèmica.
Aprofundiment amb els moviments sistèmics amb objectes.
> Carme Hinojosa, divendres 8 i Conxa Gómez dissabte 9 de maig 2020

_ Mòdul 7:  El lideratge sistèmic, 
aplicació en els àmbits educatiu i social
> Xavier Vaquero, divendres 5 i Jordi Vilaseca dissabte 6 de juny 2020

_ Mòdul 8: El poder de la intenció i els projectes professio-
nals de futur (format residencial)
>Equip de coordinació i tutoria , 18 , 19 i 20 de setembre 2020

> Coordinació i tutoria: María José Reina

Aquesta formació de segon nivell de PS seguirà aprofundint en el treball personal iniciat en el primer nivell, amb un format 
més específic per les temàtiques que es tractaran, dirigides a consolidar un canvi de mirada profunda, acompanyades de les 
seves corresponents eines d’aplicació en els diferents àmbits professionals a les que va adreçada: moviments sistèmics amb 
objectes, PNL, coaching, eneagrama, consciència corporal... Al seu torn, seguiran desenvolupant-se les actituds per fer un 
bon acompanyament, que es deriven de la perspectiva sistèmica, en bona part dels ordres de l’ajuda amb un ampli abast i que 
formaran part troncal del recorregut d’aquesta proposta formativa. Paral·lelament cadascú/na anirà desenvolupant un treball 
d’aplicació pràctica en el propi àmbit professional, del que se’n farà un seguiment al llarg dels diferents mòduls i que es presen-
tarà en el residencial de finalització de la formació.

A qui va dirigida: A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors 
socials... d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts 
diversos, tanmateix a pares i mares que volen aprofundir en les seves funcions parentals en relació a llurs fills i filles. Cal haver 
fet el primer nivell de la formació: Fonaments de la Pedagogia Sistèmica
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