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Eines per la participació i transformació en els grups 
DURADA: 12h 

DATES: dimarts 19, 26 d’abril  i 3 de maig de 10.00 a 14.00h 

LLOC: CEESC Barcelona 

 

Vols generar trobades professionals més participatives i transformadores? El 

curs ofereix una caixa d’eines que es pot aplicar fàcilment amb els equips i/o 

grups de treball, i transportar a assemblees i altres trobades de caire social i 

comunitari. Et pot ser útil si necessites facilitar sessions més participatives, 

relacionals, generar noves respostes creatives i compromís individual i grupal 

per al futur.   

 

FORMADORA 

Mireia Asensio, llicenciada en Antropologia Social (The University of 

Manchester), Màster en Gestió de l’Aprenentatge (Lancaster University) i 

Màster en Arts Escèniques Aplicades (The University of London) al context 

social, educatiu i de la salut.  

És consultora, assessora i formadora en l'acompanyament d’equips i grups de 

treball, creació d’espais de benestar emocional i cures, facilito processos 

d’avaluació qualitativa, aprenentatge significatiu, dinamització i participació de 

grups. Docent en avaluació i gestió de projectes i equips i tutora en el Postgrau 

d'Arts Escèniques per l'Acció Social a l'Institut del Teatre de 

Barcelona. Directora pedagoga de DiArt.  

 

OBJECTIUS 

• Aprofundir en el treball amb grups des d´una visió d’ecologia emocional. 

• Facilitar sessions de grups més participatives i transformadores. 

• Experimentar amb eines del coaching creatiu i l’art relacional.  

• Aconseguir l’interès individual i grupal per compartir, proposar noves 

idees i crear compromís. 
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METODOLOGIA  
 

El meu estil multidisciplinari és una combinació de l'antropologia i l’ecologia 

emocional dels grups i les arts aplicades per al canvi social. Treballo 

principalment amb eines de l’educació no formal, humanista i crítica: 

dinàmiques participatives i vivencials que permetin un procés d’aprenentatge 

significatiu, afavorint espais per al diàleg, la reflexió i l’intercanvi. Cerco les 

relacions, connectant les persones, valors, sabers i formes de sentir i estar en el 

món. Utilitzo eines com el diàleg socràtic, les cartes visuals, el cos i el 

moviment, l’art relacional, el joc i el coaching creatiu.  

 

CONTINGUTS 

• Benvinguda i presentacions. 

• Eines per crear vincles.  

• Eines per augmentar la participació.  

• Eines per generar idees i compartir.  

• Eines per avaluar el procés.  

• Eines per construir el compromís grupal.  

• Tancament i avaluació del curs. 

 


