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EINES D'INTERVENCIÓ SISTÈMICA
PER A L'ORGANITZACIÓ I L'EMPRESA
A QUI VA DIRIGIDA LA FORMACIÓ?
A professionals de tots els àmbits d'activitat que
vulguin incorporar una visió sistèmica a l'entorn
empresarial i desenvolupar possibles intervencions
des d'aquesta mirada.
CONTINGUTS
- Marc teòric.
- Paral·lelismes sistema personal i d'organització.
- Estructura d'una intervenció a l'organització
- Tancament d'un projecte.
TÈCNIQUES I RECURSOS D'INTERVENCIÓ
- Moviments sistèmics.
- Coaching sistèmic
- Dinàmiques I+D
METODOLOGIA
- Entrevista personal amb les formadores.
- Dinàmiques en petit grup
- Mètode del cas
CALENDARI
Dijous 26 de juliol [09:00 -17:00]
Divendres 27 de juliol [09:00 -17:00]
Dissabte 28 de juliol [09:00 -15:00]

FORMADORA I COORDINADORA
LAURA CORTÉS
Mestre de Primària, especialitzada en
Educació Física. Master en Pedagogia
Sistèmica per l'IG Barcelona. Formació en
Constel·lacions Familiars, Empresarials i
organitzacions a l'IG Barcelona
Formador Sistèmica a l'Associació MES (Moviment
educatiu Sistèmic) i a l'IG Barcelona. Formadora
de Constel·lacions Familiars al centre Espiral 108.
FORMADORA
MIREIA SEBASTIÀ
Consultora en Desenvolupament
Organitzacional i Coach Sistèmic.
Llicenciada en Psicologia per la
Universitat Ramon Llull, formada en Recursos
Humans i Organització d’Empreses. Ha liderat
l’àrea de selecció per Montaner & Asociados
d’Andorra. Membre del comitè de direcció d'un
Holding familiar. Directora del seu propi despatx
col·laborant amb professionals de diferents
disciplines.
DIRECCIÓ: Lluïsa Paulo
ORGANITZEN: Espiral 108 - Laura Cortés

Centre de Teràpies
Naturals i Sistèmiques

Aquesta formació és un requisit per a inscriure's
als grups reduïts d'investigació i desenvolupament
per a les organitzacions sota la mirada sistèmica,
que es portarà a terme al mateix centre el curs
vinent de 2018/19.
En finalitzar la formació es facilitarà un certificat
d'assistència per les hores impartides.

PREU
600 EUROS
300 euros a pagar en el moment de la inscripció i
300 a l'inici de la formació.
Inclou l'assistència a 5 tallers de CF a triar
a partir de la formalització de la matrícula.
Grup limitat per ordre d'inscripció.

