
 

 
 

Comunicacions del Monestir de Sant Benet de Montserrat 
 
 

 
INTENSIU PRÀCTIQUES TUTORITZADES  Formador GERARD PORREDON 
 

Les pràctiques tutoritzades són rellevants en l'aprofundiment i 
l'adquisició de la tècnica. Ho són en el rol d'acompanyant, en el 
procés personal de qui enfoca, així com de qui observa. 
És un espai formatiu i experiencial on es combina 
l'aprenentatge individual enriquit per la participació del grup de 
manera que tothom pot acompanyar i enfocar en un clima de 
seguretat. 
 
 

CERTIFIQUEM LES HORES PER LA TITULACIÓ D'ESPECIALISTA 
EN FOCUSING (requisit de 26h) .  

-OBJECTIUS:  · Facilitar el silenci i l'atenció corporal.   
· Esperar pacientment que la persona formi la sensació sentida i els seus significats. 
· Donar la benvinguda al que sorgeix i acollir les sensacions i sentiments de la persona 
guiada,  o en el seu cas, crear la distància que possibiliti la relació.  
· Reflexar ressonant o reformulant el que s'observa sense judicis, avaluacions o 
interpretacions.  
· Reconèixer quan les paraules o les imatges venen directament d'una sensació sentida.  
· Si cal, formular preguntes que es dirigeixin a la sensació sentida i facilitin un moviment 
corporalment sentit. 
· Sintetitzar i resumir el procés quan finalitza la sessió de Focusing. 

REQUISITS:     Cal haver cursat el nivell 2 de Focusing.  
IMPARTIRÀ EL CURS: GERARD PORREDON MAS 

 

 
Trainer de Focusing per The International Focusing Institute.  
Terapeuta Humanista (Gestalt i Focusing). 
 Llicenciat en CC. Polítiques. 

 
 

                     DATA: ......................   Dissabte 11 de març de 2023  ( de 9:30 a 19:30) 
 

PREU CURS ................. 135€  (només curs) 
INSCRIPCIÓ  ................. https://www.monestirsantbenetmontserrat.cat/ca/activitats-i-cursos 
MÉS INFORMACIÓ: ..... activitats@monestirsantbenetmontserrat.cat  

 

Atenció! Una setmana abans es tancaran les inscripcions 

 
PER DINAR A L’HOSTATGERIA 

 Cal que prèviament concreteu la reserva (el preu és a part del curs)                                        

Escriviu a l’adreça electrònica: hostatgeria@monestirsantbenetmontserrat.cat 
Per poder acollir-vos millor, us preguem que feu les reserves com a màxim una setmana abans del 
curs. En el moment de reservar indiqueu-nos, si us plau,  si necessiteu menú sense carn, i si, per raons 
mèdiques, teniu altres necessitats alimentàries: mirarem d'atendre-us tan bé com puguem.  
El pagament es farà a la mateixa hostatgeria, quan vingueu al curs. 
                             


