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ANY BASE

És un curs d’introducció al Treball de Processos i a la seva aplicació pràctica en
diferents àmbits. L’ Any Base és un requisit previ per a accedir al programa de
Diploma. També es pot cursar de forma independent, com una introducció al
Treball de Processos i a la seva aplicació pràctica en diferents àmbits. La durada
del curs és de 12 mesos. No és necessària una titulació prèvia però sí que és un
requisit superar el procés d’admissió.

AL FINALITZAR L’ANY BASE, L’ESTUDIANT HAURÀ ADQUIRIT:


Els marcs de treball i les estructures per a «mapejar» els processos i
permetre la intervenció i la facilitació.



Coneixement de les diferents aplicacions del Treball de Processos.



Experiència pràctica amb diferents eines i tècniques de facilitació.



Un coneixement més profund dels seus límits d’aprenentatge i una
connexió amb el nivell de somnis.



Una major consciència dels seus objectius personals/professionals, del
seu procés d’individuació (o creixement personal) i de la relació entre ells.

PER A QUI ÉS L’ANY BASE

L’Any Base és per a totes les persones interessades a acostar-se a Treball de
Processos, tant a nivell individual per al seu creixement personal, com per a
iniciar-se en la pràctica professional. No hi ha limitació d’edat ni requisits pe
que fa a titulació. Només s’exigeix compromís amb la formació i haver superat
el procés d’admissió.
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EN QUÈ CONSISTEIX

Introducció

És en sí mateix un curs complet dissenyat per a aprofundir en la filosofia,
teoria, meta-habilitats i mètodes del Treball de Processos i les seves
connexions amb altres escoles de pensament. El programa es basa en tres
fonaments d’aprenentatge:


Aprendre en comunitat



Unir els mons interiors i exteriors



Mentoria i sessions individuals

Aprendre en comunitat
Els i les estudiants treballen en un context grupal, formant grups de companys
que progressen junts a través del programa, com a part de la comunitat
d’aprenentatge.
Aquest model de formació accelera el procés d’aprenentatge a través del ric
intercanvi d’experiències i idees que es donen en l’entorn relacional i
comunitari. La xarxa de suport entre estudiants segueix treballant junta entre
seminaris i dies de formació a través de l’aprenentatge en línia, grups d’afinitat i
teleconferències.
Unir els mons interiors i exteriors
La facilitació orientada al procés és més que un conjunt d’habilitats. És un estil
de vida d’aprenentatge constant que connecta les nostres experiències internes
amb el món que ens envolta.
El programa està dissenyat per a millorar les carreres de les estudiants i nodrir
els seus objectius tant personals com professionals. Encoratja en l’aplicació
creativa de les habilitats de facilitació en els diferents àmbits d’interès.
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Mentoria i sessions individuals
La interacció personal i la relació mentor/a – alumne/a és una pedra angular del
programa de formació del Diploma. Els i les estudiants de L’Escola reben al
llarg dels estudis la guia d’un facilitador individual i d’un comitè d’estudis format
per dues persones de la seva elecció.
El facilitador i el comitè individual brinden orientació, suport i retroalimentació.
Els membres del comitè d’estudis es converteixen així en el suport principal, el
punt de contacte i orientació de l’estudiant amb el programa. A més a més, els
supervisors i supervisores de pràctiques també brinden orientació i suport
individual continu per a l’aprenentatge de l’alumne/a durant tot el programa.
EL PROCÉS D’ADMISSIÓ

1. Omplir i enviar el formulari (que trobaràs més avall)
2. Realitzar una sessió individual (via Skype) amb un/a treballador/a de
processos en la que s’explora conjuntament el sentit profund de l’entrada
a la formació.
3. Redactar un resum de la sessió d’exploració.
4. Presentar la sol·licitud, que ha d’incloure:
– Dades personals.
– Currículum vitae.
– Resum de la sessió individual.
5. Realitzar una entrevista (via Skype) amb dues treballadores de
processos.
El cost del procés d’entrada és de 170€. Inclou la sessió individual (50€) i
l’entrevista (120€). És possible no passar el procés d’entrada, cosa que no
dona dret a la devolució del seu cost.
Un cop realitzat el procés d’entrada , per a formalitzar la inscripció s’ha de
pagar la matrícula del curs (350€/any).

