Nivell 3:
7 DIMENSIONS DE LA INTEL·LIGÈNCIA
Curs de 32 h
Pre-requisits: haver fet el 2n nivell de la formació Brain Gym®
Ofereix un procés d’equilibri multidimensional en un a un model educatiu que
presenta una relació entre les necessitats úniques de l’estudiant i les habilitats
especials de l’instructor. Els estudiants rebran l’experiència pràctica de les set
dimensions del moviment del cos, enfocada cap a còm pot recolzar o bloquejar
el procés d’aprenentatge. També s’explora l’establiment d’objectius amb final
obert, la correlació dels patrons de moviment a les habilitats vitals, l’adonar-se
d’un nou aprenentatge que reafirma el creixement i l’aplicació de la teoria de
l’aprenentatge i el creixement orientat a la comunicació. Durant els quatre dies,
es condueix als participants a un aprenentatge autodirigit a través d’una
transformació personal. Prerequisit Brain Gym.
Aprofundir noves possibilitats de brain gym descobrint les set dimensions de la
intel·ligència.
Experimentar amb els moviments corporals específics de les diferents
dimensions de l’aprenentatge enfocant l’atenció en còm cadascuna d’elles
recolza o bloqueja el procés d’aprenentatge. Els estudiants aprenen a integrar
de forma permanent els principis de l’aprenentatge de tot el cervell en el seu
propi procés d’aprenentatge mitjançant una àmplia gamma de possibilitats
que enriqueixen i potencien l’excel·lència personal.

Programa:
Les 7 dimensions de la intel·ligència
o

Lateralitat

o

Motivació

o

Centratge

o

Enfoc

o

Moviments cranials

o

Respiració

o

Reguladors corporals

El procediment d’equilibri de les 7 dimensions
Tests d’aprofundiment de les dimensions edu-k
o

El punt d’equilibri

o

Tests ràpids de les 7 dimensions

Els dominis edu-k
o

Domini de l’estructura
Remodelatge
Moviments de re-educació
Activació del tòrax

Figures de vuits
visió creativa: equilibri visual
Moviments d’integració
o

Domini de l’ecologia personal
Re-avaluació
Ecosistemes personals
L’equilibri de la gravedat
Equilibri ecològic: plexes

o

Domini emocional
Procés receptiu
Procés expressiu
La roda de l’equilibri emocional i Els punts gatell
Moviments d’integració i afirmacions

o

Domini energètic
Procés repicar
Procés acupressió
Procés toc per la salut

7 DIMENSIONS DE LA INTEL·LIGÈNCIA
Dates: per determinar temporada 2011/2012
Requeriments: haver realitzat el 2n nivell de la formació Brain Gym.
Durada: 32 h repartides en 2 caps de setmana.
Horari: per determinar.
Data límit d’inscripció: 1 setmana abans de la data d'inici del mòdul.
Cost de l'itinerari: 440 € ( 140 € per endavant, resta a l’inici del mòdul.)
Responsable del taller: Isabel Compan.

