
La Formació en Educació Holís�ca que plantegem està basada en l'enfocament de Transformació Holís�ca, nascut a ESTEL, a par�r 
de 1976. El nostre motor d'evolució és el convenciment que per  (família, escola, millorar i/o transformar el nostre entorn social
ambient de treball, associacions i ins�tucions en què par�cipem, etc.) , és a dir, per un treball cal començar per nosaltres mateixos
personal que ens ajudi a créixer i madurar com a persones.

Per això treballem per a una Educació Holís�ca de l'ésser humà que es basa en els diferents nivells que el cons�tueixen (corporal, 
vital, emocional, mental i espiritual), en les seves polaritats (masculina - femenina, donar - rebre, força - suavitat, etc.), i en les seves 
dues dimensions (individual i social). , com el de les quatre estacions de l'any. Aquesta Prenem com a referent els cicles naturals
Formació en Educació Holís�ca acompanya les persones en el seu propi procés de transformació personal.

Respectem els  els de sempre, els que mai s'haurien de perdre, independentment de cap a on evolucioni la valors perennes,
societat: l'escolta, la reflexió, la sensibilitat, l'empa�a, l'esforç, l'acció coherent…. Harmonitzant-nos amb els sers naturals que som, 
pertanyents a un ecosistema, podem desenvolupar les nostres potencialitats i emergir com a sers únics i genuïns.

En l'Educació Holís�ca entenem  la , és a dir, una dinàmica que afavoreix que salut com una dinàmica d'integració de la persona
cadascun dels nivells, polaritats i dimensions de l'ésser humà faci la funció que li pertoca dins del conjunt, i que la faci, a més a més, 
de manera harmoniosa amb la resta d'elements que cons�tueixen el conjunt.

Treballem amb unes pràc�ques, que ajuden l'individu a anar prenent consciència de com es mou en la seva vida quo�diana amb 
cadascun dels seus nivells, amb les diferents polaritats i amb les dues dimensions, amb l'objec�u de prendre consciència dels  
propis desequilibris i d'aprendre a harmonitzar-los.

Quan nosaltres connectem amb la nostra iden�tat i aprenem a harmonitzar-la, �ndrem la capacitat d'ajudar els infants i 
adolescents a créixer, a viure connectats amb ells mateixos,  a proporcionar-los eines que els ajudin a integrar els valors que ens 
referencia la natura, descobrint el seu potencial únic i genuí, i així construir una vida saludable.
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CURS INTENSIU D’INTRODUCCIÓ
 A l’EDUCACIÓ HOLÍSTICA

Curs reconegut pel Departament d'Educació 
inclòs en el Pla de formació permanent curs 2020-2021, per

l'Ins�tut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili.



OBJECTIUS

  Ampliar com a mestres i famílies la Despertar l'interès d'obrir la ment a una visió Holís�ca de la vida: què és i en què es basa? 
mirada cap als infants i adolescents dins d'aquesta visió, per poder de mica en mica anar aplicant estratègies per educar 
integralment. 

  primer de nosaltres mateixos com a acompanyants, i després dels infants i Promoure el coneixement personal com a individus,
adolescents. Conèixer millor les nostres capacitats i limitacions, i poder aprendre estratègies i/o eines que ens ajudin a 
desenvolupar-nos com a individus autònoms i integrats. 

  Conèixer i Oferir una visió complerta de l'ésser humà en tots els nivells que el conformen: corporal, vital, emocional i mental.
tenir en compte aquests nivells ens ajudarà a gaudir d'una salut integrada, i a poder acompanyar els nostres infants i 
adolescents a establir uns vincles sans, per desenvolupar el potencial que porten a dins.

  i recuperar els valors perennes que ens ensenya la natura per poder establir Introduir-se en l'experiència de viure cíclicament
vincles no només emocionals sinó també corporals, energè�cs i mentals que por�n a  les pròpies millorar les relacions humanes,
i les dels infants i adolescents.

  en un mateix i en la pràc�ca quo�diana.Reconèixer aquests valors perennes
  amb reflexions i plantejaments per anar interpretant els fets quo�dians, i del centre educa�u, no Elaborar un diari personal

només des de la ment sinó també des del cos, des de l'energia, des de les emocions-sen�ments, i començar a comprendre el 
necessari funcionament holís�c de la ment.

  a par�r del treball personal previ, compar�nt les experiències personals i Construir coneixement de manera coopera�va
professionals. 
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EDUCACIÓ HOLÍSTICA

Treball de
tardor

(cos-matèria)

Treball d’hivern
(cos-energia)

Treball de primavera
(emocions-
sen�ments)

Treball d’es�u
(ment 

lògica-analògica)

Tancament-
comiat

DILLUNS
5 juliol

DIMARTS
6 juliol

DIMECRES
7 juliol

DIJOUS
8 juliol

DIVENDRES
9 juliol

Presentació del taller. L'holograma: visió global de l'enfocament. 
Presentació del nivell cos-matèria. 
Pràc�ca de cos-matèria. 
Elaboració holís�ca. 

Construcció par�cipa�va de coneixement.
Presentació del nivell cos-energia. 
Pràc�ca de cos-energia.
Elaboració holís�ca. 

Construcció par�cipa�va de coneixement.
Presentació del nivell emocions-sen�ments. 
Pràc�ca d'emocions-sen�ments. 
Elaboració holís�ca.  

Construcció par�cipa�va de coneixement. 
Presentació del nivell ment lògica-analògica. 
Pràc�ca de ment lògica-analògica. 
Elaboració holís�ca.  

Meditació, recull de ressonàncies i elaboració de reflexions sobre els valors de la tardor. 

Treball
presencial

Treball
presencial

Treball
presencial

Treball
presencial

Treball
presencial

Treball personal

Treball personal

Treball personal

Treball personal

Meditació, recull de ressonàncies i elaboració de reflexions sobre els valors de  l'hivern.

Meditació, recull de ressonàncies i elaboració de reflexions sobre els valors de la primavera.

Meditació, recull de ressonàncies i elaboració de reflexions sobre els valors de l'es�u.

Construcció par�cipa�va de coneixement.
Racons dels nivells. 
Tes�monis d'aplicació de l'Educació Holís�ca

Comiat

PROGRAMA
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EDUCACIÓ HOLÍSTICA

MODALITAT: Presencial

QUAN: del 05/07/2021 al 09/07/2021   
HORARI: de 9:30 a 14:30   
A ON:  Barcelona
DURADA: 25 hores presencials i 5 hores de treball personal
APORTACIÓ:     250,00 €
  
  210,00 € si formalitzes la inscripció abans del 15 de juny

Data límit d’inscripció: 21 de juny de 2021
PLACES LIMITADES

T'oferim una entrevista informativa sense compromís. 
Si tens dubtes que el curs pugui ajustar-se a les teves necessitats personals, contacta amb nosaltres, et podem assessorar.

gloriabas@gmail.com
  609 21 20 22o envia un whatsapp al

Et convidem a un viatge d'exploració de les teves potencialitats, per descobrir nous horitzons en la teva professió.

Glòria B. Playà. 
Vaig estudiar magisteri, impulsada per l'amor a la vida i als qui en transmeten l'essència més 
pura, els infants. Aquesta vocació s'ha anat conver�nt en una recerca con�nuada amb 
l'objec�u de trobar noves maneres d'acompanyar les persones, facilitant el seu 
desenvolupament i maduració sense allunyar-se de l'essència de la vida, la innocència 
primordial. 
Així, l'any 1994 entro en contacte amb Estel, Centre de Creixement Personal i Escola d'Estudis 
Integrals, de Barcelona i començo un treball de coneixement de mi mateixa, que em porta a 
aprofundir en l'enfocament de Transformació Holís�ca, i a anar-lo integrant a la meva vida 
quo�diana.  A par�r de 2014 desenvolupo l'aplicació de la Transformació Holís�ca a l'àmbit de 
l'educació, amb el nom d'Educació Holís�ca. Actualment coordino el Centre ESTEL. 

FORMADORA

ORIGEN D’AQUEST ENFOCAMENT

Diplomada en Transformació Holís�ca, aplicada a l'Holoteràpia i a l'Educació,  ofereixo tallers per transmetre i aplicar aquesta visió 
holís�ca.

La  ha estat creada per  fundador d'ESTEL el 1976, i la  incorporada a Transformació Holís�ca Ramon V. Albareda, Marina T. Romero,
l'equip professional el 1987. És un enfocament que s'ha creat a par�r de l'experiència personal i professional, després de molts anys 
d'intensa dedicació.  

Més informació sobre l’origen d’aquest enfocament clica a www.estel.es/estel-historia/ 
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