
CURS D’EINES SISTÈMIQUES PER A PROFESSIONALS 

DIRIGIT A: Pedagogs sistèmics, mediadors, 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 la utilització d'aquesta eina. 

Curs pendent d’acreditació  pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

OBJECTIUS  

- Aprofundir en les teories sistèmiques com a marc de referència interpretativa de les 
eines sistèmiques 

- Practicar amb diferents  eines sistèmiques per tal de poder utilitzar-les en els àmbits 
professionals. 

- Treballar en petits grups per tal de poder agafar agilitat en l’ús d’aquestes eines. 
- Veure l’aplicació dels moviments sistèmics amb ninos i objectes, el genograma, el 

fotograma, les constel·lacions individuals, per tal de poder veure quins passos i 
recursos es poden utilitzar amb cada una d’aquestes eines. 

- Supervisar diferents casos dels propis professionals participants en el curs, per tal de 
veure aplicacions reals d’aquestes eines. 

- Posar la mirada sistèmica en problemàtiques sistèmiques, siguin de caire familiar, 
escolar, d’organitzacions, vinculars,... 

 

CONTINGUTS 

- Eines sistèmiques:  

 Moviments sistèmics  individuals i grupals 

 Constel·lacions amb ninots i objectes  

 Genograma i fotograma 

- Marc teòric per aplicar les eines sistèmiques: 

 La mirada sistèmica i les seves aplicacions 

 La família d’origen  i la parella 

 Tipologia de famílies i les seves implicacions vinculars: Famílies 

monoparentals, adopcions, famílies reconstituïdes,... 

 Dificultats d’aprenentatge i emocionals 

 Dificultats de relació i vinculació 

 Dinàmiques de grup complexes 

METODOLOGIA  

- Sessions teòrico-pràctiques 

- Supervisió de casos de les participants i pròpies 

- Pràctiques supervisades en l’ús de les eines apreses. 

- Participació en 5 sessions de constel·lacions familiars en el mateix centre. 



- Es basa en un treball personal, professional, que es basa en l’aportació de 

l’expert també en les aportacions individuals dels que en formen part, i 

sobretot, amb la força del grup. Sota aquesta mirada sistèmica compartirem 9 

sessions: 

*- Vives: adaptades a les persones que formen part i al grup de es creí 

*- Dinàmiques: en 3Sentits: passant pel Cap, el Cor i el Cos 

*- Respectuoses: cadascú farà el seu camí des d’on està i fins a on vol arribar 

*- Amables: a partir d’una confrontació amorosa 

*- Professional: amb experts molt reconeguts en les seus camps, i per a donar 

eines en els camps professionals dels participants. 

 

IMPARTIT PER A:  

Sílvia Palou i Vicens, mestra i psicòloga [col. 19070], formada en pedagogia sistèmica i 

constel·lacions familiars, vicepresidenta de l’Associació d’Educació sistèmica de 

Catalunya (MES), co-directora del màster d’Educació sistèmica de la Universitat de 

Girona (UDG) i Directora de 3Sentits, Centre de cultura, psicologia i pedagogia 

sistèmica. 

DATA I HORARI: Un divendres al mes , d’octubre a juny, de 18 a 21h., i 5 sessions de 

constel·lacions dilluns a la tarda, un cop al mes de 19 a 21h. 

TOTAL HORES:: 36h presencials, repartides en: 21h curs i 15h constel·lacions.  

Certificat: caldrà assistir a un 80% del curs. Curs pendent de reconeixement pel 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

APORTACIÓ: Matricula: 100 €.  Si es reserva la plaça abans del 15 de setembre el 

cost són 70 €. 

INSCRIPCIONS:  silviapalou3sentits.com, tel.  686846144. Places limitades. 


