Les aportacions de la visió sistèmica aplicada
al marc educatiu obren un nou paradigma
pedagògic que possibilita als docents mirar
la realitat educativa com un tot, vinculant els
sistemes familiars, socials, culturals i històrics.

Amb la col·laboració de:

Informació i inscripció:
Fundació URV | Centre de Formació Permanent
Av. Onze de Setembre, 112. 43203 Reus
Tel.: 977 779 963
samantha.gasco@fundacio.urv.cat
www.fundacio.urv.cat/formacio

Programa de postgrau en

Educació Sistèmica
Multidimensional
2a edició

Objectius

Programa

• Proporcionar una formació personal reflexiva al voltant de l’educació sistèmica multidimensional i les diferents
metodologies psicopedagògiques, posant l’èmfasi en la vivència personal, la intervenció professional i la preparació
de formadors i assessors.
• Treballar les competències emocionals i sistèmiques necessàries per aconseguir persones preparades per
assessorar positivament, des de la funció del coach sistèmic, a diferents professionals de l’àmbit educatiu, escolar,
social i de suport psicopedagògic.
• Formar professionals de l’educació, formal i no formal i del camp social, que puguin dissenyar, desenvolupar i
avaluar propostes d’intervenció adequades, des d’una mirada sistèmica, amb capacitat per trobar solucions als
problemes actuals de les escoles, dels nostres infants i adolescents, i de les famílies actuals.

Sortides professionals
Fitxa tècnica

- Tutoritzar grups d’alumnes de les diferents
etapes educatives.

Destinataris:
Persones amb la Diplomatura o Grau en Educació Social,
Mestre, Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia i altres
llicenciatures o graus relacionats amb l’àmbit de l’educació
i la psicologia. Així mateix, professionals de l’àmbit educatiu
no formal (esplais, lleure, etc) i persones titulades en Tècnic
Superior de Grau Mitjà (especialistes en llars d’infants i
altres similars).

- Assessorar i orientar a centres i organitzacions d’educació formal i no formal.

Durada:
Màster: 60 ECTS
Diploma d’Especialització: 30 ECTS
Dates:
Màster: del 06/10/15 al 26/09/17
Diploma d’Especialització: del 06/10/15 al 26/07/16
Horari:
Dimarts, de 18 a 21 h i un divendres i dissabte al mes,
de 18 a 21 h i de 9 a 20 h
Preu:
Màster: 3.900 €
Diploma d’Especialització: 1.900 €

- Orientar com a especialista en educació sistèmica multidimensional a persones o famílies.
- Actuar com a mediador social en immigració i
atenció a la diversitat.

Estructurat en mòduls, permet cursar de forma flexible l’itinerari formatiu. Aquest consta de:
- Un Màster
- Un Diploma d’Especialització
- Dos cursos de Formació Contínua

Antecedents i referents teòrics de la visió sistèmica
10 ECTS (70 hores presencials + 30 hores semipresencials)
• Referents del paradigma sistèmic
• Aportacions de la neurociència i de les intel.ligències múltiples a l’educació
• Contribució dels àmbits terapèutics a l’educació
Educació sistèmica multidimensional. Nou paradigma educatiu
11 ECTS (81 hores presencials + 29 hores semipresencials)
• Estructures i pautes en les relacions familiars
• L’educació sistèmica, una educació centrada en les relacions i els vincles
• El perfil del educador sistèmic
• Competències currículars i educació sistèmica
• L’atenció a la diversitat des de la mirada sistèmica

- Atendre i oferir formació a famílies adoptives,
i famílies amb fills/es que presenten altres dificultats (TDAH, dislèxia...).

Eines, experiències i pràctiques d’aplicació educació sistèmica multidimensional
5 ECTS (36 hores presencials + 14 hores semipresencials)
• Eines i experiències d’aplicació pràctica de l’educació sistèmica a
diferents etapes educatives

Quadre docent

Treball personal, línia de vida i biografia personal
4 ECTS (30 hores presencials + 10 hores semipresencials)
• Síntesi del treball personal i professional

L’equip docent està format per personal docent
investigador i professionals especialitzats en
educació sistèmica multidimensional altament
qualificats. Com a professionals externs en
destaquen la Mercè Traveset i el Carles Parellada, experts formadors en educació sistèmica
multidimensional.

Diploma
d’Especialització
en Educació
Sistèmica
Multidimensional

Eines metodològiques i estratègies d’intervenció sistèmica
10 ECTS (70 hores presencials + 30 hores semipresencials)
• Eines metodològiques i d’avaluació de contextos
Entrenament observació, percepció i moviments sistèmics
10 ECTS (75 hores presencials + 25 hores semipresencials)
• Mindfitness, centrament personal i aplicacio intel.ligències múltiples
• Pràctiques d’observació, percepció i moviments sistèmics.
Disseny i elaboració de projectes d’innovació educativa des de la perspectiva sistèmica
5 ECTS (36 hores presencials + 14 hores semipresencials)
Màster en
• Introducció a la investigació en educació sistèmica

Direcció:
Sandra Gilabert i Isabel Viscarro

Projecte de fi de curs
5 ECTS (50 hores)

Codirecció acadèmica:
Mercè Traveset i Carles Parellada
Nota:
Aquests cursos compleixen els requisits per ser bonificats a
través de la Fundació Tripartita. Per a més informació:
bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
Tel.: 977 32 74 13

Dibuix de Júlia Marquès (8 anys)

Lloc de realització:
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (Tarragona)
i Centre de Formació Permanent (Reus)

Curs de Formació Contínua en
Propostes d’Innovació des de l’Educació Sistèmica
Durada: 50 h (36 h presencials + 14 h semipresencials)
Dates: del 01/04/16 al 31/05/16
Preu: 390 €

Intervenció en
Educació Sistèmica
Multidimensional
Curs de Formació Contínua en Entrenament,
Observació, Percepció i Moviments Sistèmics
per a la Intervenció des de l’Educació Sistèmica
Durada: 100 h (75 h presencials + 25 h semipresencials)
Dates: del 10/01/17 al 28/03/17
Preu: 750 €
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