FORMACIÓ INNOVADORA
MULTIDISCIPLINAR EN

CONSTEL·LACIONS FAMILIARS
Psicologia Sistèmica des de la
mirada de Bert Hellinger
CURSOS 2017-2020

Dirigida a:
Valents professionals que busquen l’excel·lència en les seves
intervencions i que vulguin aportar Valor relacional (psiquiatres,
metges/ses, psicòlegs/logues, infermers/es, treballadors/es i
educadors/es socials, mediadors/es, estudiants de psicologia,
professors/es, ...), amb interès per aprofundir en la teoria, pràctica i
aplicació personal i professional de les Constel·lacions Familiars.

Objectius Generals:






Participar en un procés de creixement personal i professional
amb mètodes sistèmics d'autoconeixement.
Treballar de forma dinàmica i viscuda.
Entrenar-se en la comprensió de la fenomenologia i la mirada
sistèmica.
Trobar el nostre propi lloc en els diferents sistemes: familiar,
parella, laboral, relacional, en la vida.
Obtenir les capacitats i habilitats necessàries per la seva
aplicació a nivell personal, professional, assessoraments,
tant en sessions individuals, famílies i en grups.

Informació i inscripció:
La formació serà impartida en tres nivells
durant tres cursos lectius, de setembre a
juny del 2017 al 2020, amb una
freqüència mensual, el tercer cap de
setmana de cada mes (550 hores).
Inici Nivell I: 23 de setembre de 2017.
Places limitades.
Horari: Dissabtes de 10 h. a 20 h.
Diumenges de 10 h. a 15 h.
Un residencial de 3 dies en el Nivell III
Lloc: Fundació Hospital Puigcerdà
Pl. Santa Maria 1-2 Puigcerdà (Girona)
Inversió:
 Matrícula: 150 euros.
Abans de l'1 de setembre: 110 euros.
Ingrés o transferència a Triodos Bank
Compte: ES47 1491 0001 2120 4252 3312.
Posar en concepte: el nom i FCF Nivell I.

Metodologia General:

 Cada mòdul mensual: 150 euros
a pagar a la recepció Cerdanya Salut.

Treball del procés personal i professional. Teoria. Anàlisi de vídeos i Direcció, coordinació i docent Nivell I:
lectures comentades. Entrenament en habilitats i tècniques
d'intervenció. Pràctiques supervisades, grupals i individuals, també
Sara Rodríguez Simón
amb clients reals. Supervisió professional. Tutories personalitzades. Psicòloga Especialista en Psicologia
Avaluacions.
Clínica, Psicoterapeuta reconeguda per
la Feap y Epfa, amb 35 anys
Nivell I
d'experiència professional, en atenció
Autoconeixement i creixement personal. El meu lloc.
pública, privada i en docència.
Aprendre el mètode. Supervisió.
Psicomotricista. Coach i Mediadora
inscrita en CMDPC. Coordinadora GT al
Nivell II
COPC. Membre d’honor, Expresidenta i
Aplicació a nivell professional en els diferents contextos i àmbits
Didacta de l’AEBH.
d'intervenció. Supervisió. Possibilitat investigació.
Nivell III
Aprofundiment i pràctiques amb clients reals i supervisió.
(Es requerirà 80% de presència per validar el nivell. / En cas de no poder assistir a un mòdul,
es proposaran altres solucions. / Si es té formació en CF amb altres professionals, es valorarà
què és possible convalidar. / A partir del Nivell II participaran altres reconeguts especialistes).

Les persones interessades, poseuvos en contacte amb Sara Rodríguez
per concertar entrevista prèvia.
Telf.
699
960
673,
correu:
sararodris@psicologiasistemica.es
Web/Blog:
Cuentos
de
http://sararodriguezsimon.net/

Sara

Formació Reconeguda per l'AEBH - Asociación Española de Constelaciones Familiares Bert Hellinger. Els professionals de la
psicologia i medicina podran ser reconeguts com psicoterapeutes per la FEAP - Federación Española de Asociaciones de
Psicoterapeutas, d'acord amb l'Art. 21 de la FEAP. En tramitació altres reconeixements.

