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Curs de Pedagogia sistèmica amb coaching
sistèmic
Us presentem un nou curs per a professionals de l'ensenyament, reconegut pel Departament d'Ensenyament i
de pagament que organitzem a Barcelona i que pensem que us serà de molt interès i d'aplicació a la vostra
tasca docent.

Curs de Pedagogia sistèmica amb coaching sistèmic.
Aquest curs de 30 hores està distribuït en 6 mòduls de 5 hores on descobrir les aportacions de la Pedagogia
Sistèmica i del coaching sistèmic a l’educació, desenvolupant la nostra mirada sistèmica en relació al diagnòstic, la
comprensió i la solució de situacions personals i en la nostra tasca educativa, així com aprendre maneres
d’intervenció eficaces que promouen el canvi i el desenvolupament personal i professional en el nostre centre
educatiu.

MODUL 1 Introducció


Origen de la PS



Què és el coaching?



Aportacions del coaching a la nostra tasca educativa



La mirada sistèmica



Els nivells neurològics: De la mirada sistèmica a la personal

MODUL 2 Eines del coach-docent


Centrament



Posicionament: Posicions perceptives



Rapport



La pregunta



Escolta activa
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MODUL 3: Ordres de l’amor i de l’ajuda


Ordres de l’amor de Bert Hellinger
1. La inclusió i exclusió
2. Ocupar el nostre lloc
3. L’equilibri entre donar i rebre



Ordres de l’ajuda



Els ordres de l’amor


En els centres educatius



En l’aula



En la família

MODUL 4: Intel·ligència emocional


Classificació de les emocions



Gestió i transformació de les emocions



Exercicis per obrir el cor



L’autoestima des de la mirada sistèmica

MODUL 5: El genograma


Com fer el genograma



El genograma com a eina de descobriment personal i sistèmic



Aplicacions del genograma a l’entrevista amb els pares

MODUL 6: Intervenció sistèmica


Els moviments sistèmics en grup



Ús d’objectes i ninots en els moviments sistèmics



Límits d’intervenció



Aplicacions de la PS en l’àmbit educatiu
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MODALITAT:
 Presencial: 30 hores
 Formador: Joan Justicia Prunera.
 Horari: Dissabtes, de 9h a 14h.
 LLoc: Seu UGT Barcelona. Rambla del Raval 29.
 Dates: Març: 8 - 15 - 22 - 29.
Abril: 5 - 12.
El preu del cursos serà:
Afiliats: 100€
Nous afiliats (amb 6 mesos de carència): 110€
No afiliats: 125€

Ingrés de preinscripció: 30€
Ingrés de preinscripció: 33€
Ingrés de preinscripció: 37,50€

El número de compte per a la preinscripció és ES48 2013 0306 15 0200829124.
Tota persona que estigui interessada en fer la preinscripció al curs haurà d’enviar fotocòpia del DNI, fitxa de
matriculació (adjunta) i rebut de pagament bancari del 30% del cost del curs, abans del dia 1 de març a
feteforma1@catalunya.ugt.org .



Si per falta d’assistents s’ha d’anul·lar el curs es retornarà el dipòsit de la preinscripció.
Tota persona que desprès de feta la preinscripció es doni de baixa no se li retornarà l’import ingressat.
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