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Formació La Cura en l'Acompanyament 

L’experiència d’acompanyament que des del BES hem fet en els darrers anys a professionals dels 
àmbits de l’educació escolar, l’educació social, el benestar social i l’atenció socio-sanitària, ens 
permet estructurar una oferta de formació sensible a les necessitats de desenvolupament en el 
lloc de treball que aquests col·lectius professionals ens han fet arribar. 

La Formació La Cura en l’Acompanyament neix amb la finalitat d’acompanyar i generar recursos 
per als professionals que treballen amb persones, famílies i el teixit socio-comunitari cap a l’acció 
proactiva en la cerca del benestar comú, amb la intenció d’impulsar sinèrgies promotores de la 
qualitat de vida digna per a aquests professionals i les persones que atenen. 

 

 

 

La Cultura de Cura és un model, una manera de mirar la vida quotidiana i a les relacions intra- i 
inter- personals i comunitàries, una filosofia i una acció de salut i curació transformadora, de 
prevenció de riscos i de promoció del desenvolupament individual i social. Aquesta mirada 
reconeix i promou en els individus, les famílies i les comunitats, els valors culturals i de les 
pràctiques relacionals i professionals per tal d’empoderar-los vers un desenvolupament 
saludable, restaurador i de benestar social i psicològic al llarg de tota la vida en les nostres 
comunitats de pertinença; des d’un mateix, a la família, el territori, i el planeta. 
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Programa 
 
Àmbit de la persona 

Sessió 1. L’amor propi: tenir cura d’un mateix 

 

 

 

 

 

 

Sessió 2. Cuidar de la família amb el genograma  

 

Sessió 3. Cuidar-nos en temps de canvis: pèrdues i dols 

Incloure les experiències quotidianes de pèrdua que apareixen al nostre context educatiu serà un primer pas per 
fer-ho. També convindrà preveure espais on parlar de situacions que s’estiguin vivint en el grup, adequar recursos 
apropiats per reflexionar, i fer-nos preguntes al voltant de temes rellevants. Ens centrarem en el context actual i 
en com, des de l’acompanyament a les aules, als centres, en família,... podem atendre la vivència de petits i grans. 
De quina manera facilitar la identificació i l’expressió de les emocions i l’acompanyament des de la cura. 

Entre els molts efectes que la infància deixa en la nostra formació com a 
persones, un dels més estesos és el de la poca consciència que tenim de 
la "cura d'un mateix". La forta influència de la cura familiar va deixar a 
moltes persones amb certa dificultat per cuidar-se a si mateixes o, també, 
amb l'hàbit mental i conductual d'esperar que algú més tingui cura d'ells. 
El teu cos, el teu futur, la teva integritat, l'estat de la teva vida: tot això és 
la teva responsabilitat, inalienable i intransferible. Ningú més que tu pot 
prendre la decisió de menjar saludablement, estalviar diners, anar al 
metge quan cal, no prendre decisions capaces de danyar el curs de la 
teva existència, conrear la teva ment i tenir cura del teu benestar psíquic. 
Ningú més que tu pot tenir cura de la teva pròpia vida. 
 

Tenir cura de les persones pot començar per cuidar-se 
un mateix. Amb el genograma fem una representació 
gràfica de la informació de la família d’origen obtenint 
mes coneixement de l’estructura i les relacions 
familiars. El genograma també el mirem com a un 
recurs que ens facilita obtenir, de forma àgil i visual una 
gran quantitat d’informació útil per a l’atenció i cura 
d’infants i famílies. 

Les famílies, els centres i les comunitats educatives 
tenim la funció de satisfer les necessitats dels infants i 
joves per tal de promoure una educació que els ajudi a 
créixer en tots els sentits. Per això és important que 
disposem de pautes de reflexió i recursos per no obviar 
aquests processos de dol que vivim quotidianament -i 
avui encara se’ns fan més evidents-  podent 
acompanyar i promoure un creixement saludable.  
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Farem exercicis pràctics i converses al voltant dels objectes que ens 
rodegen quotidianament a la feina. Objectes i materials de bellesa 
imperfecta, impermanent i incomplerta. Com diu el Wabi-sabi (visió estètica 
oriental) cal rodejar-nos d'objectes amb característiques com l'asimetria, la 
senzillesa, la ingenuïtat, la modèstia i la intimitat a través d'un procés 
natural. Aquesta mirada cultiva el que és autèntic reconeixent tres senzilles 
realitats: res perdura, res està complert i res és perfecte. 

"Oblida la teva ofrena perfecta. 
Hi ha una esquerda a tot arreu. 
És per ella per on passa la llum" 

(Leonard Cohen) 
Trobem-nos i experimentem. 

Àmbit de l’equip 

Sessió 4. L’equip que es cuida des de l’experiència grupanalítica  

 

 

 

 

 

Sessió 5. Entorn educatiu, entorn cuidat: espais i mobiliari  

 

 

 

 

 

 

Sessió 6. Els objectes que ens envolten: materials que cuiden 

 

  

Com passar de ser «un equip de treball" a "treballar en equip»? 
Evidentment és un procés que requereix temps, voluntat i un cert 
grau d'humilitat. I això ja és començar a cuidar-se.  

Hi ha un avantatge: disposem d'un «objecte intermediari» que és 
el treball que realitzem. Què fer a partir d'aquí? 

L'entorn educa, comunica i transmet valors. Espais i 
equipament poden ser elements de cura essencials en 
l'acompanyament educatiu i, de la manera com els 
disposem, poden influenciar en el desenvolupament i 
l'aprenentatge dels infants. 
 
Com pensem els espais educatius perquè puguin afavorir 
un acompanyament des de la cura? 
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Àmbit del centre 

Sessió 7. Tenir cura de les relacions entre famílies i centres: més enllà dels vincles  

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 8. Hàbits de cura: rituals i cerimònies  

 

 

 

 

 

 

Sessió 9. Eines per cuidar-nos: les cartes del BES 

 

 

  

Sabem de la importància de la col·laboració entre els 
centres i les famílies i més en aquests temps on ens ha 
calgut reinventar per avançar. Però, el fet que les famílies 
dels alumnes formin part de la comunitat educativa no 
sempre es correspon amb la consideració i les relacions que 
els docents establim amb elles. Mancances de formació, 
creences, tòpics i prejudicis, a vegades ens fan difícil establir 
una relació cordial entre pares i mestres. En aquesta sessió 
facilitarem elements de reflexió per anar més enllà de 
l’establiment de vincles: proposarem establir relacions de 
confiança. Perquè la confiança és la matriu on es fa possible 
el naixement dels aprenentatges! 

El temps quotidià en un centre està organitzat per criteris personals, 
grupals, institucionals i socials. La trama que es teixeix entre aquests 
quatre tipus de criteris conté i sosté a les persones i les seves relacions. 
Els hàbits, els rituals i les cerimònies que s’estructuren tenen sovint un 
component conscient que cal potenciar. 

Quins hàbits volem promoure? Quins rituals són els més harmònics amb 
el que pretenem?  Quines festes i cerimònies volem celebrar junts? 

Construïm juntes propostes per fer al teu centre. 

Percebem en els nostres equips i els nostres centres fonaments que 
s'esquerden, portes que grinyolen, murmuris als passadissos i racons que 
ens costa mirar i sanejar.  

Inspirades en el llibre “La llibertat emocional” del psicòleg Ferran Salmurri, 
les Cartes per adults en família del BES són un recurs projectiu per facilitar 
espais de conversa, reflexió i debat, per acompanyar a les persones i als 
equips que les utilitzin cap a la seva evolució, prenent consciència de qui 
són, com senten, com pensen, com actuen i perquè, i cap a on volen o no 
anar. 
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BES equip bàsic 

Pere Peris. Doctor en pedagogia. Mestre d’educació infantil i primària. Màster en psicoteràpia analítica grupal. 
Format en constel·lacions familiars. Participant en els cursos del programa SAT-5. Catedràtic d’ensenyament 
secundari en l’especialitat d’intervenció sociocomunitària. Ha estat responsable de la formació en el centre de 
treball d’aquests cicles formatius. Treballant 12 anys de mestre d’educació infantil. Professor associat al 
Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona del 1993 al 2012. Formador per 
a l’habilitació d’educadores en educació infantil, Fou coordinador de la Comissió Serveis Educatius 0-3 anys: 
Models i Planificació al TPEC de Terrassa. Ha elaborat les guies d’evidències per l’Institut Català de les 
Qualificacions en l’àmbit de l’educació infantil, i ha elaborat materials sobre promoció de l’autonomia personal i 
social, per encàrrec del MEC. Col·laborador en l’assessoria al Grup de Treball per a la Infància de Gavà. Membre 
de l’ ERIFE-UAB: Equip de Recerca sobre Infància, Família i Educació. Acompanyant en la supervisió d’equips 
educatius de les EBM de l’Ajuntament de Barcelona: Clot de la Mel, Nic i Barrufets. Acompanyant en 
l’assessorament a la Xarxa de Petita Infància 0-6. a Terrassa. Membre i soci del BES: Barcelona Espai de 
supervisió. 

Xavier Gimeno. Professor Titular d’Universitat al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. Docent a la 
universitat de Bologna. Doctor en Pedagogia. Llicenciat en Psicologia. Mestre d’Educació Infantil i d’Educació 
Primària. Monitor i Director d’Educació en el Lleure. Mestratge en Assessorament a Centres Educatius. Mestratge 
en Psicoteràpia Analítica Grupal. Mestratge en Pedagogia Sistèmica. Psicologia Integrativa (Programa SAT– 
Claudio Naranjo). Format en Eneagrama. Entrenament psicofísic amb Yiya Díaz durant tres anys amb el mètode 
Cos-Art. Massatge Californià Esalen. Tercer Cercle Didàctic i de Pràctica de Moviment Autèntic amb Betina 
Waissman i Andrés Waksman. Taller de Teràpia de Parella per Terapeutes amb Maria Grazia Cecchini. Orientador 
familiar. Grupanalista i analista institucional. Supervisor d’equips professionals en els àmbits de l’educació, els 
serveis socials i la salut. Psicoterapeuta individual, de parella i de família. Facilitador de Grups de Masculinitats. 
Facilitador de Grups de pràctica de Moviment Autèntic. Ritualista i cerimonial. Integrant del grup d’Educació Infantil 
de l’ICE de la UAB, de l’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) de la UAB, Co-director de l’Equip de 
Recerca sobre Infància, Família i Educació (ERIFE) de la UAB i del postgrau d’Educació Sistèmica i Multidimensional 
de la UAB. Integrant del Consell de redacció de la revista Infància de Rosa Sensat i de la revista Infanzia de la 
Universitat de Bologna. 

Ana María Forestello. Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciada en Pedagogia. Màster en 
Direcció i Gestió de Centres Educatius (Universitat de Barcelona). És professora també en Psicologia i Ciències 
de l’Educació per l’ISPNMM (Argentina). Ha estat professora en centres d’educació superior i d’educació 
secundària; ha participat en programes de formació de joves i adults i de persones privades de la llibertat, a més, 
ha col·laborat a escoles d’infantil i primària; en alguns d’aquests llocs ha desenvolupat tasques tant de docent 
com d’assessora pedagògica. Observadora de grups de reflexió de professorat d’infantil, primària i formació 
professional. És professora en el Grau d’Educació Infantil a la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-
UCC. Membre de l’Equip de Recerca sobre Infància, Família i Educació (ERIFE) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i del Grup de Recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge (GRENEA) de la UVic-
UCC. Participa en projectes d’innovació docent a la Universitat Pompeu Fabra. 

Sílvia Blanch. 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. Cocordinadora 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).  
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Raül Martínez. Diplomat en Educació Social per la Universitat de Barcelona. Màster en Psicoterapia Analítica Grupal 
per la Universitat de Deusto-OMIE. Format en teatre d’intervenció social al Forn de Teatre Pa’tothom i en teràpia 
familiar sistèmica al Centro de Terapia Familiar y de Pareja-KINE. Ha treballat durant 10 anys en processos de 
desenvolupament comunitari en contextos d’exclusió social. Treballa des de fa més de 10 anys en diferents 
serveis d’atenció a la infància protegida. Professor associat del Departament de psicologia bàsica, evolutiva i de 
l’educació a la UAB. Conducció de grup en entorns de supervisió d’equips de professionals del sector educatiu i 
social. Dinamitzador d’activitats adreçades a infants i famílies a centres educatius i en entorns d’educació no 
formal. 

Neus Ballesteros. Llicenciada en Belles Arts (UB) i Llicenciada en Pedagogia (UAB). Professora associada per al 
Departament de Pedagogia Aplicada de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Integrant del Grup 
d’Especial Interès ‘Les pèrdues, la mort i el dol en el context educatiu’ de la Facultat d’Educació URLl-Blanquerna. 
Col·laboradora a ALBERA (albera.coop) mobiliari i equipaments per a la infància. Coautora de materials didàctics 
per PRISMA. Formadora de formadors i de professionals de l’àmbit social i sanitari. Observadora i dinamitzadora 
en entorns de supervisió d’equips de professionals. Dinamitzadora d’activitats adreçades a professorat, infants i 
famílies a centres educatius i en entorns d’educació no formal. Directora del programa educatiu Art i Absència, a 
AVES (2010-2016). 

Arnau Careta. Diplomat en Educació Social i Llicenciat en Psicopedagogia. Postgrau en Educació Sistèmica i 
Multidimensional. Màster en Anàlisi Modern (en formació). Educador en Temps Lliure. Supervisor i formador 
d’equips i professionals dels àmbits educatiu i social. Orientador familiar i dinamitzador d’activitats adreçades a 
famílies. Treball amb infants i joves amb dificultats psicosocioeducatives. Professor associat del Departament de 
psicologia bàsica, evolutiva i de l’educació a la UAB. Membre de l’ERIFE (Equip de Recerca sobre Infància, Família 
i Educació de la UAB), i tècnic de suport a la recerca a la UAB. Membre de l’Equip ICE d’Educació Infantil de la 
UAB. Membre del comitè científic del congrés internacional 2.020 de la GASI (Group Analytic Society International). 

BES equip ampli 

Àngels Miret. Mestra jubilada, psicopedagoga i formadora en processos de dol i pèrdua. Des del 2007 assessora 
a centres educatius, famílies i altres professionals que atenen menors en dol. Col·labora amb diferents entitats i 
dona suport als centres educatius en situacions traumàtiques. Forma part del Grup específic Les pèrdues, la mort 
i el dol en el context educatiu de la Facultat d’Educació de la URL-Blanquerna. Formadora de l’Equip ICE-UDG de 
Competències personals (2008-2018). Membre del Grup de treball T’acompanyem ICE-UDG. Co-autora i tutora 
del curs de Prisma Acompanyar infants i adolescents en les pèrdues i el dol. Autora del llibre El centre educatiu 
de dol. Guia per afrontar la mort, el dol i les pèrdues en els centres educatius (Tarannà, 2016). 

Anna Ramis. Soc mare, mestra i pedagoga… Una enamorada de les relacions humanes que tinc el goig de 
treballar amb educadors (mares, pares, mestres, professores… directius). Com a mare ha educat dos fills i he 
gaudit de formar part amb altres pares i mares en grups de reflexió, en formacions, etc. Com a mestra he 
organitzat reunions de pares, he fet entrevistes. Com a professora universitària he format altres mestres 
preparant-los per afrontar la tasca de professional docent amb tot el que té de relació amb els altres adults, 
pares d’alumnes. I com a pedagoga ha assessorat centres, he fet molta formació a mestres, professors i directius; 
he assessorat juntes d’ampas; he impulsat i col·laborat en diversos programes de relació/formació pares/escola 
com: el FEAC (Família/Escola, Acció Compartida de la FECC) el Créixer en Família (de la Direcció general de 
Famílies), i altres. Aprenc constantment dels qui em demanen formació, ja siguin docents com altres professionals 
que treballen amb famílies, com si són les mateixes famílies. 
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David Aparicio. Estudio Pedagogia a la UAB, faig la Universitat Catalana de Ioga a Castellterçol, i durant uns anys 
dono classes de ioga. Estudio Escultura a l’Escola Massana, he fet varies exposicions i una estada com a estudiant 
a les Beaux Arts de Grenoble. Postgrau d’Atenció socioeducativa a infants petits i famílies a la UB. Formació 
internacional en constel·lacions familiars i sistèmiques a l’Institut Gestalt. Inicio el seguiment del programa 
SAT. Psicoterapia Psicoanalítica de Grups amb Miquel Suñer. Agraeixo la sort de tenir mestres com l’Ute Strub, 
Sonia Klias, Sobonfu Some, Xavier Gimeno, i Carles Perallada. He treballat 30 anys a les escoles Bressol de 
Barcelona,  fa uns anys que sóc a l’Espai Familiar del Raval, he fet acompanyament de mestres dins de la formació 
d’Escoles Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona, i formacions a l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat. Participo al 
consell de redacció de la revista Infància. 

Ilona Muñoz. Professora del mètode Feldenkrais amb certificació internacional amb la direcció pedagògica de 
Beatriz Walterspiel. Postformació amb Marilupe Campero de Feldenkrais (treball amb nens/es amb dificultats en 
el desenvolupament motor). Màster en Teatre d’equip (Ensemble Theatre) a la Rose Bruford College i Manchester 
University basat en el principi de coordinació. Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. 
Mestra d’educació primària per la Facultat de Formació del Professorat (UB) amb Erasmus a Finlàndia dins del 
programa de Pedagogia i Contextos educatius. Monitora i directora de Lleure. Des del 2017 tinc el títol de mare 
també. Sóc persona per davant de tot i dedico gran part del meu temps a treballar amb persones, de vegades 
compartint procés creatiu, i molt sovint acompanyant el seu procés d’aprenentatge. Ho he fet i ho faig amb 
persones petites, molt petites, i amb persones grans, ho he fet a nivell formal i informal, a escoles, escoletes i 
institucions de les grans. He acompanyat sempre a artistes, tot i que no tot@s sabien que ho eren. Vaig 
interessar-me pel mètode Feldenkrais després d’una cirurgia per una lesió al genoll, preparant-me també per a 
una segona operació de l’altre genoll. Després de conèixer el mètode, no només no m’ha calgut tornar-me a 
operar sinó que vaig aprendre trapezzi i he seguit ballant. 

Mateu Ubach. És psicòleg i terapeuta familiar acreditat per la Societat Catalana de Teràpia Familiar i la Federació 
Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar. Exerceix com a psicòleg en l’àmbit de cures pal·liatives dins l’Equip 
d’Atenció Psicosocial Fundació DomusVi Lleida a la zona de l’Alt Pirineu, duent a terme funcions de suport 
psicològic i emocional a pacients i familiars en situació de malaltia avançada i dol des de l’any 2015, període en 
què va cursar el postgrau en atenció psicoemocional i espiritual a persones amb malatia avançada per la 
Universitat de Vic. Amb 8 anys d’experiència en la pràctica clínica dins el camp de la teràpia familiar ha col·laborat 
en diferents projectes sòcioeducatius, incloent Cruïlla DGAIA EAIAs, gestionat per la cooperativa EDUVIC, dirigit a 
famílies amb menors en situació de risc i desemparament. Realitza també accions formatives adreçades a 
professionals del sector sanitari i sòcio-educatiu, en col·laboració amb entitats publiques i privades, com ara el 
Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell. 

Sònia Kliass. Psicòloga, especialista en desenvolupament infantil de 0 a 7 anys. Durant molts anys vaig treballar 
amb infants, ara em dedico més a la formació i assessorament i consultes a famílies i professionals de l’educació 
infantil. Les meves principals referències son la visió pikleriana i la pedagogia Waldorf. 
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Comentaris de les persones participants en anteriors edicions 

 

Quan vaig decidir fer totes les sessions vaig venir amb moltes ganes. Cada sessió amb 
l’expectativa d’aprendre i quedar-me amb allò que necessitava. Sobretot m’ha permès reflexionar 
i poder mirar on estic i com estic. En ocasions compartir-ho amb altres persones tant de la feina 
com de la vida personal. 

 

Personalment, aquest procés ha estat molt positiu. De cada sessió m’he emportat 
autoconeixement, preguntes, respostes, aprenentatges...M’ha agradat molt compartir-ho amb 
persones que estan en el mateix àmbit d’intervenció, encara que de diferents territoris. Ha estat 
molt enriquidor compartir les nostres experiències tal com ho hem fet. S’ha generat molta 
familiaritat. M’emporto molt agraïment cap a tothom: companys i companyes, facilitadors/es i 
organitzadors/es... He crescut i m’he fet més conscient de la màgia de la meva professió. 

 

M’ha encantat com arribar, com entrar, com sortir, i poder pensar des dels diferents llenguatges 
i formes d’experiència humana. Ho he gaudit moltíssim. He après moltíssim. Gràcies per tot. 

 

M’he sentit molt acollida i els divendres eren un regal per mi. M’ha remogut en el moment i dies 
posteriors. Sincronia moment personal-formació. Clima de confiança i intimitat molt afavoridor. 

 

He rebut molta informació en qüestió pràctica per poder treballar i portar-ho a terme en el meu 
lloc de treball. “Fes-me participar i aprendré”. 

 

 

 


