Logosmedia amb la col·laboració del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
us ofereix el següent taller:

“MEDIACIÓ SISTÈMICA, CONFIGURANT SOLUCIONS”
S'utilitzaran les eines de les Constel·lacions Familiars Sistèmiques al servei de la resolució transformativa dels conflictes

Docent: Sara Rodríguez Simón
Psicòloga Clínica, Psicoterapeuta europea i Mediadora. Col. 2138 COPC .
Master en Psicología Sistèmica en CUDEC.
Membre de la Secció ARC del COPC i del Grup de Treball de Mediació Familiar i Comunitària del
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya - Delegació de Girona.
Inscrita al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya - CMDPC. Més de 30 anys
acompanyant la resolució de conflictes.
Experta, docent i supervisora en la metodologia Sistèmica de les Constel·lacions Familiars
http://sararodriguezsimon.net

Dates: 11 i 12 de maig de 2018
Duració del taller: 9 hores
Horari: Divendres 11 tarda de 16,00 a 20.30 h i dissabte 12 matí de 9,30 a 14,00 h
Lloc: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya Rambla de Catalunya, nº 8 - Barcelona

OBJECTIUS





METODOLOGÍA

Aprendre a diagnosticar els conflictes amb les
noves eines sistèmiques.
Visualitzar i experimentar les solucions.
Mostar la seva aplicació en els diferents
àmbits professionals.
Gaudir de l’experiència.



-

Taller eminentment pràctic.
Breu exposició teòrica vivenciada i participativa.
Viure l’experiència per comprendre la metodologia del nou
model Sistèmic, a partir de casos pràctics que aportarà la
ponent i dels casos que vulguin revisar els participants.

DIRIGIT

PROGRAMA









Què és la Mediació Sistèmica?.
Conceptes bàsics.
Diagnòstic i configuració del conflicte.
Metodologia amb les noves eines sistèmiques,
en sessió individual i grup.
Configuració de la resolució transformativa del
conflicte.
Conflictes que es poden treballar:
Relacions familiars (ruptures de parella,
relacions pares fills, herències).
Relacions ciutadanes i de convivència.
Relacions comercials.
Relacions en organitzacions (RRHH, Centres
sanitaris, Centres Educatius).

A:

Mediadors/res,
Advocats/des,
Psicòlegs/gas,
Professors/res, Pedagogs/gues, Educadors/es, Professionals sanitaris i
dels Serveis Socials, Administracions locals, Administradors/res de
finques, RRHH, Forces d’ordre públic, Gestors/res, Assessors/res,
Polítics i públic adult en general interessat en la resolució
transformativa dels conflictes.

CERTIFICAT: 9 hores lectives presencials. En tràmit la petició al
CMDPC com a formació continuada de les persones mediadores
registrades.

Preu: 70 Euros
Matriculació:
1. Ompliu aquest formulari https://goo.gl/nZnJmj
2. Feu l’ingrés bancari de la matrícula al compte bancari Logos Media: ES11 2100 0900 9802 1167 3059 fent
constar el nom i cognoms de la persona inscrita.
3. Finalment feu arribar a info@logosmedia.es la còpia de l’ingrés bancari i, si no heu omplert el formulari del punt 1,
comuniqueu la següent informació per a l’elaboració del certificat:
DADES DE LA PERSONA
INSCRITA

NOM

COGNOM 1

COGNOM 2

NIF o NIE o Passaport

EMAIL

Si s’escau, indiqueu el nom de la persona, institució o entitat que fa la inscripci ó per compte d’altre/s
Més informació: info@logosmedia.es www.logosmedia.es Telèfon i Whatsapp 633 693 350
Moltes gràcies per la vostre col·laboració!

Relació pare/fill

Negoci amb amiga

Bullying: diagnòstic i solució

