Recursos per millorar les relacions de grups
agroecològics
Curs de formació de l’Escola Agrària de Manresa
Manresa, del 19 d’octubre al 30 de novembre de 2017
Durada: 30 hores. Dijous de 16 a 20 h

PRESENTACIÓ
Quan parlem de projectes agroecològics, entenem que no solament hi ha una
preocupació per tenir cura del medi ambient, sinó que també donem un valor
social als nostres propòsits. Un valor social que sovint és un bé fràgil i
inestable i de difícil exploració.
Plantegem aquesta formació davant la necessitat d’aprendre recursos que ens
ajudin a fer forts els llaços humans del treball amb xarxa i que ens facilitin
l’entesa entre les persones que compartim projectes lligats a la terra.

OBJECTIUS
- Entendre com funciona el nostre grup tant en els
espais formals com en els informals.
- Parlar de rols, rang i poder
- Disposar d’eines per saber exposar i rebre crítiques

- Aprendre a fer reunions o assemblees més efectives
i a prendre decisions en grup
- Indagar sobre la identitat del nostre grup i la visió
- Saber acollir entrades i sortides de persones

DESTINATARIS
El curs va adreçat a col·lectivitats agràries, associacions de productors o de tècnics agraris, i productors que treballen en
grup o en xarxa. Les places són limitades. Es valorarà la relació amb el sector agroecològic i es respectarà l’ordre
d’inscripció.
Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Av. Universitària, 4-6 (edifici FUB)
Manresa

Inscripcions i matrícules
A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA, fins a 10 dies abans de l'inici del curs corresponent
Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat, www.agricultura.gencat.cat/escolesagraries
Cal dur: fotocòpia del DNI, imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia de la nòmina o rebut d’autònoms i fotocòpia de la
targeta sanitària.

Règim general del curs
L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer
l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA,
especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import
satisfet un cop iniciat el curs.
Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.
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Programa del curs

Sessió 1: LA VISIÓ GLOBAL DEL GRUP: CONÈIXER-NOS COM A GRUP PER PODER TREBALLAR MILLOR
Metodologia:

Teoria i dinàmica d’autodiagnosi.

Professora:

Sra. Guiomar Vargas, facilitadora de grups.

Sessió 2: RELACIONS INTERPERSONALS (rang, rols i poder)
Metodologia:

Teoria i dinàmica de treball de processos.

Professora:

Sra. Anna Pujol, facilitadora de grups.

Sessió 3: LA COMUNICACIÓ EN ELS NOSTRES GRUPS
Metodologia:

Teoria i dinàmiques de comunicació no violenta.

Professora:

Sra. Marta Porta, facilitadora de grups.

Sessió 4: EL GRUP: ESPAIS DE DECISIÓ (assemblees i reunions més efectives i participatives)
Metodologia:

Teoria i exercicis pràctics en grup.

Professor:

Sr. César Fernández, facilitador de grups.

Sessió 5: EL GRUP: LA IDENTITAT (objectius, valors i límits)
Metodologia:

Teoria i exercicis pràctics en grup.

Professor:

Sr. César Fernández, facilitador de grups.

Sessió 6: DINÀMIQUES DE TREBALL DE PROCESSOS
Metodologia:

Dinàmica de treball de processos.

Professora:

Sra. Anna Pujol, facilitadora de grups.

Sessió 7: ESPAIS D’INDAGACIÓ I EL SABER COL·LECTIU
Metodologia:

Teoria i exercicis pràctics en grup.

Professora:

Sra. Carmela Prats, facilitadora de grups.
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