UNIVERSITAT
DE LLEIDA

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:
Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia
anterior a l’inici del curs

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Patrocina:

Presencial:
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71
Per telèfon: 973 70 33 90
Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si s’efectua
l’ingrés entre el 8 i el 31 de maig de 2017
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre l’1 i el 16 de juny de 2017
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés
entre el 8 de maig i el 16 de juny de 2017
Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals
Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

LA SEU D’URGELL
Del 17 al 21 de juliol de 2017

E S T I U 2 0 1 7

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

46U7

Ensenyament i Didàctica

APROXIMACIÓ A LA PEDAGOGIA
SISTÈMICA. OBRINT EL COR I LA
MIRADA PER PODER EDUCAR
Del 17 al 20 de juliol
La Seu d’Urgell
Aquest curs d’aproximació a la pedagogia sistèmica pretén reflexionar sobre el nostre context educatiu i la resposta educativa que
donem als reptes que ens planteja la societat actual; conèixer els
referents i els paradigmes científics sobre els quals es fonamenta la
pedagogia sistèmica; introduir els conceptes bàsics de la pedagogia
sistèmica; aprendre a mirar les situacions educatives amb uns altres
ulls; reflexionar sobre els principis de la pedagogia sistèmica que
faciliten la vinculació entre els alumnes, les famílies i l’equip de mestres, i conèixer diferents eines i estratègies sistèmiques que facilitin
el treball educatiu. Es tracta d’enfocar la mirada cap a la solució i
no cap al problema; contribuir a ampliar el punt de vista dels professionals de l’educació per tal d’afavorir el creixement personal i
facilitar els canvis en la tasca educativa. I prendre consciència de la
importància de sentir-se ben ubicats en el sistema familiar propi per
acompanyar els infants.
En aquest curs, es combinarà el treball teòric conceptual amb dinàmiques individuals i grupals més vivencials per integrar els conceptes i els coneixements des de la pròpia experiència i facilitar els
canvis en la tasca professional, es proposaran diverses dinàmiques,
moviments sistèmics i treball amb material audiovisual i es mostraran
diferents eines sistèmiques: genograma, fotograma, entrevistes sistèmiques, contes... Els formadors actuaran com a facilitadors i acompanyaran el grup perquè pugui experimentar per si mateix, treure
conclusions i portar-les a la pràctica educativa.
El curs s’adreça a estudiants de Magisteri, a professionals de l’educació i, en general, a tothom que formi part d’una comunitat educativa.
Observacions: Es demana als matriculats que portin, aproximadament, 15 fotos de la seva família d’origen i 5 més de la seva família
actual.
Llengua
d’impartició

Català i castellà

Coordinació

Durada

Carles Parellada Enrich (formador) i Teresa Raventós Domènech (logopeda)
Marga Alerm Flaquer (mestra), Olga de la Horra Martínez
(mestra), Rafel Muñoz López (mestre) i Teresa Raventós
Domènech (logopeda)
30 hores lectives

Espai
Preu
Places

Centre Cultural Les Monges. La Seu d’Urgell
94,87 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 108,00 € la resta
30

Equip docent

PROGRAMA
Dilluns 17

ALLOTJAMENT

Rafel Muñoz
Benvinguda
Ampliem la mirada
Marga Alerm
11.30-13.30 h Les fonts de la pedagogia sistèmica
Olga de la Horra
15.30-17.30 h Ordres de l’amor
Teresa Raventós
17.45-19.45 h Ordres de l’ajuda

Per a més informació sobre l’oferta cultural i turística i per a reserves
d’allotjament a la Seu d’Urgell

Dimarts 18

Activitats paral·leles al curs:

09.00-11.00 h

Olga de la Horra
09.00-13.30 h Multidimensionalitat de l’ésser humà
Teresa Raventós
15.30-19.45 h Dimensió educativa de la pedagogia sistèmica
Dimecres 19

Rafel Muñoz
09.00-13.30 h Eines metodològiques: genograma, fotograma...
Marga Alerm
15.30-19.45 h Calaix de sastre sistèmic
Dijous 20

Rafel Muñoz i Carles Parellada
Dificultats d’aprenentatge
Marga Alerm i Carles Parellada
11.30-13.30 h Moviments sistèmics
Olga de la Horra i Carles Parellada
16.00-18.00 h Xarxa de pedagogia sistèmica
Equip docent
18.00 h
Comiat del curs
09.00-11.00 h

Oficina de Turisme de la Seu
C/ Major, 8 - 25700 La Seu d’Urgell
Tel: 973 351511
info@turismeseu.com
http://www.turismeseu.com/

INFORMACIÓ
Dijous, 20 de juliol
22.00 h. Concert Cel i terra en el bisbat d’Oriola, de Lucentum XVI al Castell de
Castellciutat (FeMAP)
Entrada gratuïta per als matriculats a aquest curs que hi vulguin assistir.

