RENOVA'T!

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN
INTERVENCIÓ HUMANISTA
Àmbit social, sanitari i educatiu

Curs Oct' 2021 - Jul' 2022
Amb els Reconeixements Oficials de:
Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

6a. Edició (Places limitades)

Què t'emportes?

CONTINGUTS CONCEPTUALS (SABER)
Característiques i necessitats del context social i actual.
Principis i aportacions de la Psicologia Humanista i l’Educació
Humanista. Actituds òptimes d’un professional humanista.
Les emocions, processos i intel·ligència emocional.
Tècniques terapèutiques humanistes: Quines són (Tècniques
psicocorporals, Gestalt, Constel·lacions Familiars,
Coaching,
Transpersonal, Arteràpia, PNL, Anàlisi Transaccional i Teatre Social) i
les seves aportacions específiques.
La comunicació intrapersonal i interpersonal: factors visibles i
invisibles.
Visió i recursos per a la provenció, prevenció i gestió de conflictes.
Disseny tècnic d’un projecte professional humanista: fases,
programació de sessions, disseny de documentació i altres detalls
tècnics.

CONTINGUTS PROCEDIMENTALS (SABER FER)
Integració en el teu projecte professional de la missió que sents al
teu cor i a la teva ànima.
Consciència i gestió de les teves pròpies emocions i les alienes
(individuals i grupals)
Consciència i gestió dels trets personals a tenir cura i dels
potencials.
L’ús de recursos i eines específiques de cadascuna de les tècniques
terapèutiques incloses en aquesta formació.
Integració de la visió sistémica en la teva mirada cap a tu i cap a
l’altre.
Disseny tècnic d’accions educatives en relació amb la teva professió.
Desenvolupament de la font de creativitat present en tu.
Enriquiment de la teva comunicació amb tu i amb l’altre perquè
sigui rica i eficaç.
Intevenció professional per a la provenció, prevenció i gestió de
conflictes.

CONTINGUTS ACTITUDINALS (SABER SER)
El SER un professional excel·lent i no perfecta. Amb la teva pròpia
autenticitat.
El SER un professional amb AMOR a tu, a la teva professió i amb
l’altre.
El VIURE la teva professió sent fidel a la missió que sents al teu cor i a
la teva ànima.
El SER un professional que treballa des de l’AMOR, la responsabilitat i
la llibertat.

Amb les aportacions de les
Tècniques Humanistes:

Gestalt, PNL, AT, Teatre Social,
Constel·lacions Pedagògiques,
Tècniques Psicocorporals,
Coaching Educatiu i
Transpersonal.
Modalitat: Cap de setmana
Periodicitat: Mensual
Durada: 215 h (160 h lectives)
Inclou 16h on line.
Inici: Oct 2020
Fin: Jul 2021
Horari:
Divendres (18h-22h),
Dissabte (10h-14h i 16h-20h)
Diumenge (10h-14h)
Preu: (1650 € Cost Total )
Matrícula: 150 €
10 cuotes: 150 €
Pla d'Avaluació: Continuat
Metodologia:80% experiencial
Direcció: Sonia Talabante
sonia@retrobat.cat
www.retrobat.cat
Vilafranca del Penedès (Bcn)
Tel 676.73.50.30

