Eines Sistèmiques per al
Despertar de la
Consciència

Fitxa Tècnica
Adreçat a:
Professionals de l'atenció a persones que treballen en primera línia de contacte amb usuaris
o alumnes que requereixen un recolzament emocional: mestres, pedagogs/es, educadors/es
i treballadors/es socials, psicòlegs/òlogues, psiquiatres, metges/esses, infermers/eres,
advocats/des... I evidentment, pares i mares en període de criança, especialment amb fills
petits i/o adolescents.
Codi:
CESDCED-A1-2021-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
●

●

●
●
●

Autoconeixement d'un mateix a través de la pròpia història personal amb els nous
descobriments de l'academicitat i l'humanisme modern.
Assolir els coneixements teòrics i les competències pràctiques necessàries per treballar un
canvi de paradigma.
Identificar les necessitats personals per millorar la pròpia salut física, emocional i mental.
Empoderar a la persona per aconseguir l'autoestima.
Aprendre a accedir a les eines del segle XXI per iniciar el procés de creixement personal.

Coordinació acadèmica:
M. Concepció Torres Sabaté
Durada:
70 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 02/07/2021 al 18/07/2021
Horari:
1r mòdul residencial::
de les 14.30 h de divendres fins a les 18.30 h de diumenge
Dies: 2/4 de juliol 2021
Resta del curs:
3 mòduls no residencials: primer dia, de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h i segon
dia, de 10.00 h a 14.00 h
Dates:
●
●

6/7 de juliol de 2021
9/10 de juliol de 2021

●

17/18 de juliol de 2021

Ubicació:
El Residencial es farà en un complex turístic a l'Atmella de Mar (Partida Carratillana, 62. 43860
Tarragona) i els altres 3 mòduls no residencials a MamaTÀLEM (Carrer Major, 4. 43003
Tarragona)
Plànol de situació:
Compleix turístic (primer mòdul)
MamaTÀLEM
Preu:
490 €
Contacte:
Samantha Gascó - samantha.gasco@fundacio.urv.cat
Telèfon de contacte:
Samantha - 977 77 99 63
Més informació:
El preu del Residencial no està inclòs en el preu de la matrícula (pendent de confirmació)
-------------------------------------------------------Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per
a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Programa
Mòdul:

PROGRAMA: Eines Sistèmiques per al Despertar de la Consciència

Durada:

70 h.

Contingut:

Qui sóc, on sóc, cap on vaig (1r mòdul residencial del 1r)
●

Tradicions antigues
Propostes cosmogòniques
Imatges recurrents i Principis transversals
Saviesa occidental versus Saviesa oriental
Fonaments Universals de la Llibertat
Les noves descobertes neurocientífiques
Plasticitat i mal·leabilitat neuronal
Experiència emocional
Jo, en tot això...
❍
❍

●

❍

●

❍
❍

●

La meva Família a través de Mi (2n mòdul no residencial)

●

Teoria de Sistemes
Origen de les teories sistèmiques
L'Univers Hologràfic
Principis Bàsics de la Vida. Sistèmica Hellingeriana
Consciència, personalitat, moral i valors
La Mirada Sistèmica
El meu Genograma Familiar
Família i desenvolupament psicosocial de la persona
❍
❍

●

❍
❍

●

❍

Intel·ligència Transgeneracional (3r mòdul no residencial)
●

El mètode fenomenològic
Estudi de la manifestació
Xarxes d'intercanvi sistèmic-fenomenològiques
Vida i mort i peces que no encaixen
Viure abans i després de morir
Consciència Universal
Implicacions sistèmiques
Dret a la Pertinença
Ordres i desordres sistèmics
❍
❍

●

❍
❍

●

❍
❍

L'atracció dels Oposats (4t mòdul no residencial)
●

Vinculació en la relació de parella
Matriarcat, Patriarcat, materialisme sobirania personal
El que no va ser, però queda
Relació entre iguals; sóc adult/a
Solucions de futur
❍
❍
❍

●

Fundació URV. Centre de Formació Permanent
Av Onze de Setembre, 112. 43203 REUS
Tel.: 977 779 950 Fax: 977 310 113
formacio@fundacio.urv.cat

www.fundacio.urv.cat/formacio

