DATES DEL BLOC Nº 1

Curs de Formació

24 de gener, 28 de febrer,
27 de març, 17 d’abril i
15 de maig
Divendres de 17h a 20h.
DIRIGIT a Educadors en general tan d’educació
reglada com a altres àmbits educatius, també a
mares i pares o qualsevol persona que cerqui una
formació en Interioritat i silenci. no només d’una
estona presencial, sinó també d’un compromís de
treball a casa

www.casaespiritualitat.barcelona

Contacte : caesfelipneri@gmail.com

Organitza la Fundació Valors Humans (Espiritualitat emergent)
Lloc: Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri
Nena Cases 37 – 47 FFCC Tres Torres

Professorat:
Eva Palanca

ÀREA DE FORMACIÓ
Durant les cinc sessions que dura aquest primer bloc, investigarem i ens
deixarem guiar de la mà del Silenci per un Jo que té llum i saviesa i ens portarà
de la perspectiva individual (horitzontalitat) a la perspectiva del veritable Jo
(verticalitat). Comprendrem com hem anat construint la nostra identitat des de
l’inici de la vida i com ens condiciona en el nostre quotidià la idea que tenim de
nosaltres mateixos, sobre tot en la nostra tasca educativa. Al mateix temps,
una nova i innocent mirada s’anirà desplegant a l’aula i ens anirà obrint a una
vivència de l’atenció com escolta que s’expandirà i ens anirà, ho anirà
impregnant tot, perquè una nova pedagogia s’estarà obrint pas. Anirem
descobrint entre tots els talents i fruits de viure el silenci del “jo pensat” a
l’aula.

BLOCS
I.
D’ALLÒ QUE CREC SER A ALLÒ QUE SÓC
QUI EDUCA?
II.
DEL DESIG D’EDUCAR A L’ANHEL DE L’EDUCADOR
DES D’ ON EDUQUEM?
III.
DEL CONEIXEMENT A LA SAVIESA
PER A QUÈ EDUQUEM?

Com ho farem?
 Comprometent-nos amb el grup i les dinàmiques de treball que
es proposin.
 Sentint la vida en el cos.
 Creant espais d’obertura i receptivitat profunds a través
d’activitats i vivències que ampliïn la nostra comprensió.
 Desvetllant la intel·ligència a través de les metàfores.
 Deixant entrar la innocència en la mirada a través de noves
preguntes.
 Gaudint dels beneficis d’acompanyar i fer créixer la nostra
dimensió interior.
 Escoltant les qualitats del Silenci en l’Aquí i Ara: l’harmonia

Després de més de vint anys com a mestra, descobreix el silenci com guia i
intel·ligència natural en l’aprenentatge, un aprenentatge que va més enllà de
la ment racional. Ama i viu el silenci com la nostra saviesa, font de creativitat i
vitalitat sempre en expansió.
Diplomada en Educació Primària. Universitat de Saragossa.
Diplomada en Teologia ICRDS.
Formació en Art Teràpia, i Treball corporal integratiu.
Formació en Ecologia emocional: Saviesa corporal, emocional i espiritual.
Postgrau en Tècniques de Psicosíntesi.
Altres professores col·laboradores: Berta Meneses, Encarnació de Santiago,
Elisenda Villaró, Núria Masmiquel...

PRIMER BLOC
D’ALLÒ QUE CREC SER A ALLÒ QUE SÓC. QUI EDUCA?

Proposta de treball:
1a Sessió: De la biografia interpretada a la biografia nua.
Metàfora: L’escenari i el personatge.
2a Sessió: D’estar atrapats en els nostres continguts mentals a estar
atents a la vida de l’aula.
Metàfora: L’ona i el mar.
3a Sessió: D’allò que passa a la consciència del què passa.
Metàfora: La pantalla de cinema.
4a Sessió: De la horitzontalitat a la verticalitat.
Metàfora: La mirada del Sol.
5a Sessió: De voler fer a deixar ser.
Metàfora: El cor i el director.

