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UNA MIRADA POSITIVA PER A TEMPS CANVIANTS
INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA
Professora: Crispina Gamo Martínez i Mercè Pena Laguna
Horari: dilluns 2, dimarts 3, dimecres 4, de 09.30 – 14.00 h.
dijous 5, de 9.30 a 13.00 h. (15 h.)
La pedagogia sistèmica suposa una nova mirada del món de l’educació i
ens aporta eines d’anàlisi i de gestió més efectives de la complexa realitat
que ens trobem dia a dia a les aules.
Des d’aquest nou paradigma que presenta la pedagogia sistèmica s’intenta
donar respostes a qüestions diverses que avui en dia ens plantegem els i
les mestres:
- Per què ens desgastem a la nostra feina? La pedagogia sistèmica
suposa un canvi de mirada, una manera de percebre enfocada en les
solucions, en allò que tenim disponible, enlloc de desgastar-nos lluitant amb
la nostra realitat.
- Què genera els conflictes que vivim a les aules? La pedagogia sistèmica
es basa en les teories de Bert Hellinguer que expliquen quins són els ordres
que regulen tots els sistemes humans, conèixer aquests ordres ens permet
entendre l’origen d’alguns dels principals conflictes que vivim a les aules i
ens dóna eines per donar respostes més ajustades i efectives en la gestió
d’aquests conflictes.
- Com ens sentim? Com ens relacionem amb els altres? La pedagogia
sistèmica posa l’èmfasi en els vincles que es generen en el context educatiu
i ens aporta eines per una millor comprensió del món emocional. Al mateix
temps que ens aporta estratègies per poder treure el millor de nosaltres i
ens anima a portar l’alegria a l’aula.
Objectius:
- Reflexionar sobre el nostre context educatiu i la resposta educativa que donem davant
els nous reptes que ens planteja la societat actual.
- Donar a conèixer el fonaments de la pedagogia sistèmica.

- Analitzar els canvis que aporta aquesta nova mirada.
- Aplicar els principis de la PS que facilitin la vinculació amb els alumnes, les famílies i
l’equip de mestres.
- Millorar la gestió emocional en el dia a dia a les aules.
- Desenvolupar estratègies que afavoreixin la resolució de conflictes aplicant els principis
sistèmics.
Metodologia: Metodologia activa, dinàmica i participativa.
Investigació – acció.
Contextualització dels continguts a la realitat educativa.
Reflexió a partir de diferents textos i materials audiovisuals.
Moviments sistèmics.
Continguts:
Sessió 1: La pedagogia sistèmica: fonaments i nou paradigma
-

Anàlisi de la realitat educativa
Definició de la PS
Aportacions, fonaments de la PS

La mirada sistèmica i els sistemes
-

Els sistemes i la seva diversitat
La mirada sistèmica: Contextualització i inclusió
Acceptació i respecte
Percepció de dinàmiques ocultes
Comunicació no verbal
Diferències de la visió lineal i la visió sistèmica

Sessió 2: Els ordres que regulen els sistemes: amor i ajuda
Els des-ordres i els conflictes:
-

Els conflictes des de la perspectiva sistèmica

Sessió 3: Els vincles i la gestió emocional a l'aula des de la mirada sistèmica
-

La importància dels vincles en el context escolar
Intel·ligència emocional, ecologia emocional i educació emocional sistèmica i
dimensions.

Sessió 4: Aplicació de la pedagogia sistèmica al context educatiu:
-

Aplicació pràctica amb alumnes d'educació infantil i primària

