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Formació de 1r curs
Constel·lacions Familiars 
per a la sessió individual

5a promoció

CURS 2019-2020

Centre de Teràpies  
Naturals i Sistèmiques 

A QUI VA DIRIGIDA LA FORMACIÓ?
Aquesta formació va dirigida a 
pedagogs sistèmics, mediadors, 
constel·ladors familiars, mestres, 
psicòlegs, terapeutes, educadors; que 
vulguin fer ús de la mirada sistèmica 
i les constel·lacions familiars per 
a la consulta en sessió individual, 
i a qualsevol persona que vulgui 
conèixer i aprofundir en aquesta eina.

OBJECTIU
Dotar els assistents dels 
coneixements teòrics i pràctics  
per a poder fer ús de l'eina de les 
constel·lacions familiars per a la sessió 
individual 

METODOLOGIA
• Marc teòric
• Dinàmiques en petit grup
• Constel·lacions individuals amb 
casos dels mateixos assistents
• Constel·lacions grupals amb casos 
dels mateixos assistents
• Pràctiques supervisades de 
constel·lacions en sessió individual
És inevitable que els assistents 
realitzin un treball de consciència 
del mateix sistema familiar i 
paral·lelament, de creixement 
personal.

Amb aquesta formació es té 
accés a la formació de segon curs: 
constel·lacions per a la sessió grupal.



FORMADORS

Josep Ayet
Terapeuta energètic. Astròleg. Formador 
d’Astrologia. Curs de monitor de QiGong al 
Heilpraktiker Institut de Barcelona. Aprenentatge 
de diferents tècniques de Dansa, expressió 
corporal, ioga, meditació, tarot i runes. Curs 
d’interpretació de somnis. Investigador.

Laura Cortés
Mestre de Primària, especialitzada en Educació 
Física. Màster en Pedagogia Sistèmica per l'IG 
Barcelona. Formació en Constel·lacions Familiars, 
Empresarials i organitzacions a l'IG Barcelona.
Formadora de Pedagogia Sistèmica a l'Associació 
MES (Moviment Educatiu Sistèmic) i a l'IG 
Barcelona. Formadora de Constel·lacions Familiars 
al centre Espiral 108.

Carme Hinojosa
Psicomotricitat reeducativa per l’ASEFOP de 
Bernard Aucouturier. Teràpia familiar sistèmica. 
Constel·lacions familiars per IG. Pedagogia 
Sistèmica a IG per la UDEC. Especialista corporal 
en l’àmbit de l’eutonia i la consciència corporal 
actualment a l'Espiral 108. 

Carles Parellada
Magisteri per la UB. Psicomotricista per l’ASEFOP 
de Bernard Aucouturier. Terapeuta familiar 
sistèmic. Constel·lador familiar per l’Institut Gestalt 
de Barcelona. Pedagogia Sistèmica a IG per la 
UDEC. Formador col·laborador de l’ICE de la UAB 
d’Infantil i Primària. Director de les formacions l'IG 
Barcelona, UAB, URV. President de l'Associació 
MES (Moviment Educatiu Sistèmic)

Mireia Sebastià
Consultora en Desenvolupament Organitzacional 
i Coach Sistèmic. Llicenciada en Psicologia per 
la Universitat Ramon Llull, formada en Recursos 
Humans i Organització d’Empreses.

21 setembre  Laura Cortés 

• LA MIRADA SISTÈMICA I FAMÍLIA D'ORIGEN
Ordres de l'amor de Bert Hellinger. 
Funció de les Constel·lacions Familiars. 
El genograma, eina per a la sessió individual.
Constel·lacions de grup.

19 octubre  Laura Cortés 

• LA PARELLA
Les implicacions sistèmiques.
Metodologia de treball (I): l'estructura.

23 novembre  Josep Ayet / Laura Cortés

• LA PERCEPCIÓ
El camp energètic. 
Autoprotecció i neteja energètica.
Metodologia del treball (II): ús de Playmobil.

14 desembre  Laura Cortés 

• LA FAMÍLIA ACTUAL
Implicacions sistèmiques.
Metodologia del treball (III): ús de Playmobil i fustes.

25 gener  Laura Cortés 

• L’ÀMBIT EDUCATIU
Implicacions sistèmiques de problemes de 
conducta, hiperactivitat i atenció dispersa.

29 febrer  Mireia Sebastià   

• L’EMPRESA I L’ORGANITZACIÓ
Marc teòric.

Paral·lelismes sistema personal i d'organització

Estructura d'una intervenció a l'organització

Tancament d'un projecte

FORMACIÓ EN CONSTEL·LACIONS FAMILIARS PER A LA SESSIÓ INDIVIDUAL - CURS 2019/20

21 març  Carles Parellada   
• INDICADORS I MOVIMENTS
SISTÈMICS AMB OBJECTES
Dificultats relacionals i d'aprenentatge.

25 abril  Laura Cortés   
• LA PROFESSIÓ I LA VOCACIÓ
L'èxit i els diners.
L'actitud del terapeuta sistèmic.
Altres eines sistèmiques: ‘tapete’ i visualitzacions.
Metodologia del treball (V): supervisió de pràctiques.

30 maig  Carme Hinojosa / Laura Cortés  
• EL COS 
El cos com la xarxa o sistema més proper
Relació entre aspectes corporals i implicacions 
sistèmiques
La Visualització com a imatge de solució
Metodologia del treball (V). Ús de plantilles.

20 juny  Laura Cortés
• SUPERVISIÓ DE CASOS
Metodologia del treball (VIII): supervisió de pràctiques

COORDINADORA: Laura Cortés
Info@lauracortes.cat
www.lauracortes.cat

DIRECCIÓ: Lluïsa Paulo
ORGANITZEN: Espiral 108 - Laura Cortés

Centre de Teràpies  
Naturals i Sistèmiques 

PREU
900€ comptat* o 1.000€ a terminis**
*200 € inscripció + 700 € 21/09/19
**200€ inscripció + 400 €  19/10/19 + 400 € 29/2/20
El preu de la formació inclou l'assistència als 
tallers mensuals organitzats al mateix centre.
Una vegada iniciat el curs no hi haurà opció a la devolució de 
l'import per baixa.

HORARIS
1 dissabte al mes, matí de 9:00 a 15:00 
14 desembre i 25 abril de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00
Grup limitat a 25 persones per ordre d'inscripció


