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La Pedagogia Sistèmica, una nova mirada al nostre món 
interior i exterior 

 
 
 
Forma y duració: 
Semi presencial. Duració 60 hores, 
 
Una  sessió de 4 hores presencials, la resta on line. dia 29.01.15 de 16.00h a 20.00h a 
l’aula de l’edifici de CCOO de Via Laietana 16, Barcelona 08003, final del curs 20.02.2015 
Inscripcions al  mail: cpqcamins@ccoo.cat  fotocòpia DNI (2 cares) i capçalera nòmina. 
 
Objectius: Orientat principalment cap als professionals penitenciaris (personal de 
tractament i d’interior). 
 

1. Desenvolupar la mirada estratègica que representa la visió i la metodologia    
sistèmica en el diagnòstic, la comprensió i la solució de situacions personals, 
socials i professionals (a les organitzacions penitenciàries). 

 
2. Conèixer l'ús de metodologies sistèmiques de les constel·lacions educatives i 

organitzatives i el poder comprensiu que té en els processos d'entrenament 
sistèmic a escala personal i professional. 

 
Índex del curs: 
 

 Millorar i facilitar les relacions amb els companys i amb els interns. 

 Millorar la convivència amb l’entorn laboral, des de la perspectiva que ens 

ofereix la Pedagogia Sistèmica. 

 Aportar eines i estratègies sistèmiques per la prevenció i intervenció a les 

diferents situacions que es puguin presentar en el dia a dia. 

 Factor de l’entorn familiar i social. 

Atenció a la diversitat. 

Interculturalitat. 

Atenció als interns en el nivell educatiu escolar. 

Noves tecnologies aplicades a l'educació especial. 

Modificació de la conducta problemàtica de l'alumne. 

Processos de mediació en la resolució de conflictes. 
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 Estratègies d'aprenentatge.  

 Millorar la comunicació interpersonal des de la mirada sistèmica en la relació 

entre  els professionals i els interns.  

 Fonaments i bases de la pedagogia terapèutica. 

 Funcions del pedagog terapeuta. 

 Patologia del Desenvolupament. 

 Bases neuropsicològiques de l'aprenentatge. 

Diagnòstic precoç i intervenció inicial. Adaptacions curriculars. 

Factors de l'entorn familiar i social. 

Teoria de sistemes i perspectiva sistèmica. 

 Les seves dimensions socials i educatives. 

 Solucions sistèmiques per les diferents dificultats amb les que ens podem 

trobar. 

 Actitud i estratègia per millorar les relacions personals professionals i 

familiars. 

 Aplicació de la perspectiva sistèmica en la organització del centre 

penitenciari. 

 Musicoterapia. 

Pràctiques. Casos Pràctics. 

Metodologia 

- Dintre de la sessió presencial hi haurà una part teòrica i una part pràctica vivencial, 
a través d’activitats i dinàmiques de grup o personals, amb la intenció què els/les 
participants puguin assimilar les eines que s’han treballat. 
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