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NOVA FORMACIÓ
On el treball directe del cos i 
del desenvolupament afectiu i 
motriu dels infants camina de 
la mà amb la mirada àmplia 
i ordenada del treball propi 
del sistema familiar. Al llarg 
del treball compartit ara 
fa cinc anys, hem creat un 
mètode efectiu que combina el 
coneixement i la pràctica de la 
psicomotricitat i la pedagogia 
sistèmica. 

A QUI VA DIRIGIDA LA 
FORMACIÓ?
A psicomotricistes, mestres 
i/o educadors que desitgin 
enriquir i complementar la seva 

pràctica professional a partir 
d’una proposta original. I per 
als qui coneguin o utilitzin la 
psicomotricitat com a eina.

OBJECTIUS
• Coneixement de la relació 
entre psicomotricitat i la mirada 
sistèmica.
• Aproximació al mètode de 
treball Espiral 108.
• Aprofundiment del 
coneixement de la pròpia 
història i el propi cos per 
millorar les pràctiques 
psicomotrius amb infants.
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PRESENTACIÓ



MÒDUL 1
8 octubre
L’ESPAI DE SEGURETAT
La sala i els element de joc. Creació 
de camp. Els ordres de l’amor i les 
dimensions sistèmiques en el treball 
psicomotriu.

MÒDUL 2
5 novembre
IDENTITAT 1
El jo personal i el jo corporal, 
pertinença i ordre del psicomotricista 
sistèmic. 

MÒDUL 3
14 gener
IDENTITAT 2
Etapes evolutives, pertinença,  
entrevista i genograma.

MÒDUL 4
4 febrer
TIPUS DE JOCS
El cos vivenciat. Treball del símptoma. 
Dimensió intergeneracional, 
intrageneracional i transgeneracional. 

MÒDUL 5
4 març
EVOLUCIÓ I CREIXEMENT
Evolució dels jocs. Treball amb 
les famílies. Moviments sistèmics i 
devolucions. Nous registres. 

MÒDUL 6
29 abril
EXPRESSIÓ I REPRESENTACIÓ
Pràctica de casos.  Aplicacions i  visió 
del teu projecte. CAMP.

PROGRAMA
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FORMADORES

_______________________ 
Diana Sanfeliu
Ciències de l’Educació a la Universitat 
de Barcelona, especialitat Orientació 
educativa i Professional. Assessora 
psicopedagògica i orientadora del 
Departament d’Educació. Màster en 
Pedagogia Sistèmica. Coordinadora de 
la formació de Pedagogia Sistèmica 
de Manresa i de la formació d’Eines 
sistèmiques. Membre de la junta 
de l’associació MES i formadora de 
professorat. Assessora sistèmica per 
famílies.

Col·labora:

_______________________ 
Nardi Ariño
Màster en Pedagogia Sistèmica per 
l’Institut Gestalt de Barcelona.
Diplomada en Psicomotricitat 
Educativa i Preventiva per l’Associació 
per a l’Expressió i la Comunicació 
(AEC), (Barcelona).
Formada en Constel·lacions Familiars 
i Sistèmiques, en sessió individual 
i de grup al centre Espiral 108 
(Esparreguera).
Diplomada en Belles Arts per l’Escola 
Massana (Barcelona).
Educadora de Massatge Infantil per 
AEMI (Barcelona).
Formada en activitats aquàtiques per 
a nadons (Esplugues de Llobrega).
Directora d’activitats de lleure infantil i 
juvenil, Centre d’Estudis de l’Esplai.
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MÉS INFORMACIÓ
Inscripcions
T. 619 73 66 60
info@espiral108.net
 
Horaris
Dissabtes
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Dates
2022: 8 d’octubre i 5 de 
novembre
2023: 14 de gener, 4 de 
febrer, 4 de març, 29 d’abril

Espai
Sala de 90 m2

Grups
Grup limitat a 25 persones
per ordre d’inscripció

Preus
750 € comptat >>
150 € inscripció + 600 € 
08/10/22 

850 € a terminis >>
150 € inscripció + 350 € 
08/10/22 + 350 € 04/2/23

Una vegada iniciat el curs no hi 
haurà opció a la devolució de 
l’import per baixa.

 
Localització
Espiral108
Centre de teràpies naturals  
i sistèmiques
C. Francesc Macià 135
08292 Esparreguera
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