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FORMACIÓ EN CONSTEL·LACIONS PER A LA SESSIÓ INDIVIDUAL - ESTIU 2018
A QUI VA DIRIGIDA LA FORMACIÓ?
Aquesta formació va dirigida a pedagogs
sistèmics, constel·ladors familiars, mestres,
psicòlegs, terapeutes, educadors; que vulguin
fer ús de la mirada sistèmica i les constel·lacions
familiars per a la consulta en sessió individual, i a
qualsevol persona que vulgui conèixer i aprofundir
en aquesta eina.
OBJECTIU
Dotar els assistents dels coneixements teòrics
i pràctics per a poder fer ús de l'eina de les
constel·lacions familiars i els moviments sistèmics
per a la sessió individual
METODOLOGIA
• Marc teòric
• Dinàmiques en petit grup
• Constel·lacions individuals amb casos dels
mateixos assistents
• Pràctiques supervisades de constel·lacions
individuals
És inevitable que els assistents realitzin un treball
de creixement i de consciència del mateix sistema
familiar al llarg de la formació.

Amb aquesta formació es té accés a la
formació de segon curs: constel·lacions
per a la sessió grupal.
Dilluns 9 _ Laura Cortés
LA FAMÍLIA D'ORIGEN
- Els ordres de l’amor
- El genograma com a eina sistèmica
Dimarts 10 _ Laura Cortés
LA PARELLA
- Marc teòric de la intervenció amb playmòbils
- Pràctiques amb playmòbils
Dimecres 11 _Josep Ayet i Laura Cortés
LA PERCEPCIÓ
- Marc teòric del camp energètic
- Autoprotecció i neteja energètica
- Activitats pràctiques en relació al camp
energètic
- Pràctiques amb playmòbils
Dijous 12 _ Laura Cortés
L'ÀMBIT EDUCATIU
- Marc teòric del treball amb plantilles
- Pràctiques amb les plantilles
- Estratègies d'intervenció en els moviments
sistèmics
Divendres 13 _ Laura Cortés
LES ORGANITZACIONS
- Altres eines d'intervenció per a la sessió
individual
- Pràctiques amb playmòbils i plantilles

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
Formadora de Pedagogia Sistèmica a l'Associació
MES (Moviment educatiu Sistèmic) i a l'IG
Barcelona. Formadora de Constel·lacions Familiars
al centre Espiral 108.
FORMADOR
JOSEP AYET
Terapeuta energètic. Astròleg.
Formador d’Astrologia. Curs de monitor
de QiGong al Heilpraktiker Institut de
Barcelona. Aprenentatge de diferents tècniques
de Dansa, expressió corporal, ioga, meditació,
tarot i runes. Curs d’interpretació de somnis.
Investigador.
DIRECCIÓ: Lluïsa Paulo
ORGANITZEN: Espiral 108 - Laura Cortés

Centre de Teràpies
Naturals i Sistèmiques

PREU
450 EUROS
200 euros a pagar en el moment de la inscripció i
250 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 a 25 persones per ordre d'inscripció
DATES I HORARIS
9-10-11-12-13 de juliol
De 9.00-15.00

