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FORMACIÓ 
psicomotricitat 

sistèmica

Centre de Teràpies  
Naturals i Sistèmiques 

A QUI VA DIRIGIDA LA FORMACIÓ?
A psicomotricistes, mestres i/o 
educadors que desitgin enriquir 
i complementar la seva pràctica 
professional a partir d’una proposta 
original. I per als qui coneguin o 
utilitzin la psicomotricitat com a eina.

MÒDULS
El curs consisteix en cinc mòduls en 
dotze sessions. Divendres tarda, de 
18:00 a 21:00. 

OBJECTIUS
• Coneixement de la relació entre 

psicomotricitat i la mirada sistèmica
• Aproximació al mètode de treball 

Espiral 108
• Aprofundiment del coneixement de 

la pròpia història i el propi cos per 
millorar les pràctiques psicomotrius 
amb infants.

CURS 2019 - 2020

Obrim una nova formació de 
Psicomotricitat sistèmica, on 
el treball directe del cos i del 
desenvolupament afectiu i motriu 
dels infants camina de la mà amb la 
mirada  àmplia i ordenada del treball 
propi del sistema familiar. Al llarg 
del treball compartit ara fa tres anys, 
hem creat un mètode efectiu que 
combina el coneixement i la pràctica 
de la psicomotricitat i la pedagogia 
sistèmica.



FORMADORES

Nardi Ariño
Belles Arts per l'Escola Massana, Centre 
Municipal d’Art i Disseny de Barcelona. Màster 
en Pedagogia Sistèmica per l’Institut Gestalt 
de Barcelona. Formació en sensibilització a la 
pràctica psicomotriu, mètode B. Aucouturier 
(PPA) per l’Escola d’Expressió i Psicomotricitat 
Carme Aymerich. Educadora de Massatge Infantil 
per AEMI (Associació Espanyola de Massatge 
Infantil). Diplomada en Psicomotricitat Educativa 
i Preventiva per l’Associació per a l’Expressió i la 
Comunicació (AEC), ASEFOP i Universitat de Vic. 
Cursos de 1r i 2n en Constel·lacions Familiars i 
Sistèmiques, centre Espiral 108.

Diana Sanfeliu
Ciències de l’Educació a la Universitat de 
Barcelona, especialitat Orientació educativa 
i Professional. Assessora psicopedagògica i 
orientadora del Departament d’Educació. Màster 
en Pedagogia Sistèmica. Coordinadora de la 
formació de Pedagogia Sistèmica de Manresa. 
Membre de l’equip impulsor de l’associació MES i 
formadora de professorat. Assessora sistèmica per 
les famílies. 

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. 

FORMACIÓ PSICOMOTRICITAT SISTÈMICA 

DIRECCIÓ: Nardi Ariño i Diana Sanfeliu 
ORGANITZA: Lluïsa Paulo

Centre de Teràpies  
Naturals i Sistèmiques 

PREU
650€ comptat* o 700€ a terminis**
*150 € inscripció + 500 € 29/09/19
**150€ inscripció + 275 €  27/10/19 + 275 € 23/2/20
Una vegada iniciat el curs no hi haurà opció a la devolució de 
l'import per baixa.

HORARIS
divendres tarda, de 18:00 a 21:00 
Grup limitat a 20 persones per ordre d'inscripció

Mòdul 3) 17 i 31 gener

• Simbologia dels jocs
• Jugar les implicacions. Rols simbòlics
• Dimensió intrapsíquica

Mòdul 4) 14 febrer i 6 març

• Tècniques de treball
Mètode Espiral 108: tipus de treball psicomotriu,  
pedagògic i terapèutic

Mòdul 5) 20 març i 3 abril

• Interpretació de les produccions reals
• Resultat de tres anys de treball conjunt   
• Conclusions

Mòdul 1) 20 setembre, 4 i 18 octubre i 8 novembre

• Cos i expressió
• Cos físic (Carme Hinojosa)

• La Sala i els elements
• Creació de camp
Ordres de l'amor de Bert Hellinger. 

Mòdul 2) 22 novembre i 13 desembre

• Genograma i ordre
Fidelitats i informacions intergeneracionals i 
transgeneracionals.

• El lloc que ocupo com a fill
Desordres, vincles, desequilibris i implicacions 
sistèmiques.

MÒDULS


