AULA DE PEDAGOGIA – PROGRAMACIÓ FORMATIVA ESCOLA ESTIU 2016

Presentació:

"FONAMENTS DEL IOGA APLICATS A L'EDUCACIÓ"

El Ioga conté en la seva concepció més integral, pressupòsits filosòfics, humanològics,
pràctiques i tècniques molt diverses que poden nodrir la programació i la praxis d'activitats
educatives.
En aquest curs es prendrà consciència de la diversitat de continguts del Ioga i de les
possibilitats d'interrelació amb la praxis educativa.
S’adreça a estudiants i a professionals de la pedagogia, la psicopedagogia i a altres
professionals de l’àmbit educatiu, social i de la salut, com són: pedagogs/gues,
psicopedagogs/gues, psicòlegs/òlogues, educadors/es socials, treballadors/es socials, mestres,
professorat, infermers/es, ... .
Objectius:
Prendre consciència, amb caràcter general, de la diversitat de continguts del ioga i de les
possibilitats d'interrelació amb la praxis educativa.
Apreciar en quina mesura el ioga pot oferir solucions per a aspectes i circumstàncies
emocionals i no racionals, que incideixen en la pràctica educativa i en els seus intervinents.
Introduir els coneixements per a ser capaç de dur a terme alguns exemples pràctics.

-

Metodologia:
Donada la duració del curs, aquest es durà a terme mitjançant exposició per part del facilitador,
col·loqui-debat entre els assistents i pràctiques breus.
Expert:
-

Carles Cano Rodriguez. Coordinador GT de Salut, Terapèutica i Qualitat de Vida del
COPEC. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, Diplomat en Professorat d'EGB i
Professor de Ioga. President de l'Associació Ahora-Yoga.

Dates i horari:
Dijous 9, 16, 23 i 30 de juny de 17 a 19:30 h. - Hores totals: 10
Lloc:
Seu COPEC-TARRAGONA, Rambla Nova, 12, 1. 2. 43004 de Tarragona. (Com arribar:
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=182&i=ca&c=118)
Preus:





65€ Col·legiats/des en atur i estudiants associats/des
70€ Col·legiats/des
70€ Col·legiats/des Intercol·legial Catalana i entitats amb Conveni
80€ No Col·legiats/des
INSCRIPCIONS: www.pedagogs.cat/cursos.asp
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