FITXA DESCRIPTIVA DEL TALLER
TÍTOL
Harmonia entre el creixement personal i professional de les persones educadores.
TALLERISTES
Arnau Careta Plans
Diplomat en Educació Social i Llicenciat en Psicopedagogia. Postgrau en Educació Sistèmica i
Multidimensional. Educador en Temps Lliure. Observador i dinamitzador en entorns de supervisió
d’equips de treball. Observador i dinamitzador en grups de reflexió i orientació de famílies.
Membre de l’ERIFE (Equip de Recerca sobre Infància, Família i Educació), i tècnic de suport a la
recerca a la UAB. Membre del Consell de Redacció de la revista Infància de Rosa Sensat, i
membre de l’Equip ICE d’Educació Infantil de la UAB.
Sílvia Blanch Gelabert
Coordinadora el Grau d’Educació Infantil i Professora del Departament de Psicologia Bàsica,
Evolutiva i de l’Educació de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Dra. en Psicologia de
l’Educació. Llicenciada en Psicologia Clínica. Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació.
Orientadora familiar. Treball amb infants i joves amb dificultats psicosocioeducatives. Supervisora
d'equips professionals. Cocoordinadora de l'Equip de Recerca sobre Infància, Família i Educació
(ERIFE); Integrant del grup d’Educació Infantil de l’ICE i de l'Equip SINTE, tots ells de la UAB.
Formació de Formadors en petita infància, família, treball en Xarxa i Projectes de Compromís
educatiu (ApS).
http://silviablanch.weebly.com/
Barcelona Espai de Supervisió
El BES, Barcelona Espai de Supervisió, el formem un equip intergeneracional de professionals
que ens ocupem, des del 2005, de procurar espais de benestar en els àmbits de convivència de
les famílies i els professionals que treballen amb elles. Els dispositius que utilitzem provenen de
contextos personals i professionals diversos: l’educació, la psicologia, la psicopedagogia, les arts
plàstiques i les arts escèniques.
Pel què fa a l’acompanyament a les famílies tenim com a finalitats promoure la vivència serena
les relacions familiars, compartir amb altres famílies (adults, infants i adolescents) l’experiència de
créixer i d’acompanyar en la criança, i facilitar la convivència en la complexa quotidianitat familiar.
Realitzem acompanyament i suport psico-socio-educatiu, tant per a famílies com per a persones
individuals amb dispositius com Espais Familiars, Grups de reflexió de mares i pares i grups
multifamiliars, Assessorament i orientació a famílies (tant en grup com en atenció individualitzada),
Assessorament i orientació individual, Psicoteràpia i grupanàlisi.
Pel què fa a l’acompanyament a professionals tenim com a finalitats la millora de la pràctica
professional individual i de l’efectivitat dels equips en els que es treballa, la cura i la prevenció dels
riscos psicosocials associats a la feina, i la integració de pràctiques de supervisió. Realitzem
acompanyament i suport psico-formatiu per professionals dels àmbits de l’educació, el benestar

social i psicològic, l’art i la salut a través de Tallers i formacions específiques (a mida) per a equips
professionals i organitzacions, Espais grupals de supervisió professional, Espais de supervisió
d’equips i organitzacions, Grupanàlisi, i Anàlisi institucional.
El nostre web: www.espaibes.cat

CONTINGUT DEL TALLER
Taller de caràcter experiencial on podrem viure en primera persona la cura i autocura de
les persones acompanyants en els processos socioeducatius. L’objectiu del taller és la
integració dels tres àmbits individuals que intervenen entre la persona i l’univers: aspectes
físics, emocionals i mentals. La tradició en les darreres dècades ha estat dissociar lo
personal de lo professional. Ara pretenem harmonitzar-ho.

