
Aquest trimestre a RAI: Tallers de Treball de Processos i Art                           c/Carders 12, Barcelona. Metro Jaume I

LABORATORI DE PROCESSOS:            
  persona i grup 
Dimarts:10 nov i 15 des de 17 a 19h. 
Preu: 

És un espai on unir el treball individual amb el 
col·lectiu. Treballarem amb conflictes que totes 
vivim d’una manera o altre, destapant els tabús 
per generar comunitat. 
És un espai per t rebal lar conf l ic tes, 
perturbacions, allò que ens encanta, ens 
espanta…a nivell individual, relacional i/o 
grupal.  

La metodología del espai està basada en el 
Treball de Processos, i depenent de cada 
sessió utilitzarem eines d’art-terapia, teoria U, 
tecnologíes socials, etc.. 
El format és a través d’exercicis i /o 
“constel·lacions” des del treball de processos. 

 A qui va dirigit? 
Qualsevol persona interessada en el 
desenvolupament personal i col·lectiu, o que 
tingui curiositat sobre aquesta aproximació. 

Taller Co-facilitat amb César Férnandez

ALQUIMIA ARTÍSTICA. Art, creativitat 
i procés. 
4 Dijous de 17 a 19h (22 i 29 oct,  5 i 12 nov) 
Preu: 35€/4 sessions, 11e/1sessió 

Espai d’experimentació a través de l’art i la 
creativitat. Jugarem amb diferents llenguatges 
artístics (cos, plàstica, escriptura…), utilitzant 
l’art com a eina de transformació i sense un 
judici estètic. 
Treballem des de l’Artteràpia, el Treball de 
Processos i la Dansa-moviment Teràpia, a 
través de propostes individuals i col·lectives. 
  
 A qui va destinat?  
Qualsevol persona interessada en explorar 
amb diferents llenguatges. NO cal experiència 
prèvia en cap disciplina 

 Objectius:  
Disfrutar creant, jugar, descobrir l’art sense 
una càrrega estètica, escoltar-se, … 

INTRODUCCIÓ A LA FACILITACIÓ DE 
GRUPS des del Treball de Processos 
24 i 25 d’octubre:  
Diss. de 15,30 a 20:30 i dium. de 10-14h i 15-18h 
Preu:70e 

La Facilitació és un conjunt d’habilitats, 
tècniques i eines per crear les condicions que 
permetin un desenvolupament satisfactori dels 
processos grupals i personals. Per això ens 
basem en la idea de Democràcia Profunda, 
entenent aquesta com la importància que totes 
les veus, sentiments, emocions…estiguin 
representades i puguin interactuar entre elles, 
fent emergir la saviesa del propi grup. 
  
 Aqui va dirigit? 
Qualsevol persona interessada en entendre i 
millorar el funcionament dels grups o en com 
facilitar canvis positius i satisfactoris en les 
seves organitzacions, equips de treball, grups i/
o comunitats d’una forma participativa, 
innovadora i potenciant la diversitat. 
  
 Objectius: 
Explorar els grups com sistemes complexes per 
una millor comprensió. Estudiar el elements 
essencials en els que hem de posar atenció per 

Facilitadora: Eva Sánchez . Tallerista, Facilitadora i Terapeuta des del Treball de Processos i l’Arteràpia
Info i inscripcions: sanchezdiazeva@gmail.com  i  https://evasanchezdiaz.wordpress.com  
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