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                                                   IOGA PER DOCENTS 

Curs on aprendrem les bases teòriques i pràctiques del Ioga i on descobrirem les 
diferents aplicacions (respiració, moviment, meditació i cant) que ens proposa aquesta 
disciplina mil·lenària per a una millor respiració, concentració i salut física i mental. 

Partirem d’un treball profund individual on, des de la pròpia experiència, aprendrem la 
manera més adequada per a transmetre-ho a les diferents etapes vitals: infantesa, 
adolescència i edat adulta. 

 Objectius de l’activitat  

• Integrar les bases del Ioga i aprendre les múltiples 
aplicacions que ens ofereix per a poder experimentar 
dins l’aula i a la pròpia vida. 

• Aprendre a crear una pràctica completa, així com a 
introduir pautes concretes i petits exercicis per a 
potenciar la concentració. 

• Millorar la respiració, la calma mental i l’equilibri 
emocional. 

• Obrir espais per a desplegar la creativitat, l’escolta i el 
contacte amb un mateix. 

 Continguts de l’activitat 

Mòdul 1: Treballarem visualitzacions guiades que ajudin a connectar amb el potencial        
intern.  

Mòdul 2: Aprendrem meditacions actives i guiades per treballar dins l’aula. 

Mòdul 3: Treball corporal i respiració conscient pel creixement personal i grupal. 

 

 Metodologia 

El curs s’estructura en 2 blocs diferents: 

• Primer es farà un treball individual per a poder entendre i integrar l’essència del Ioga 
i les seves aplicacions de manera teòrica i pràctica. 
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• En una segona fase es donaran les eines per a poder entendre i guiar la seva aplicació 
als diferents grups segons la seva etapa vital. 

Teoria del Ioga 

• Història i evolució. 

• Filosofia: les diferents branques i camins. 

• Bases de la pràctica: asana (postura), pranayama (respiració), dhyana (meditació). 

• L’aplicació del ioga a les diferents necessitats vitals: com guiar una pràctica grupal, 
pràctica per a infants, adolescents i adults. 

Pràctica: 

• 2 pràctiques guiades a diari.  

• Pràctiques enfocades a les diferents edats. 

• Meditacions guiades. 

• Visualitzacions.  

• Exercicis creatius. 

Hores de durada  

15 hores= 14h en streaming + 1h de treball personal 

Dates  

- Del 6 al 10 de Juliol 

Lloc 

  Per Streaming 

Horari  

9h a 12h (últim dia fins a les 11h) 

 Destinataris  

Tots els nivells educatius: infantil, primària i secundària 
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 Nombre de places 

Màxim 25 

Nom i cognom i titulació acadèmica de la persona formadora 

Núria Puig Ramírez 

- Creadora i directora de Shâla Ioga des del 1998. 

- Professora de ioga des de l’any 1993. 

- Professora de Ioga formada per ETY VINIYOGA. 

- Formada per Hugo Ardiles i Patricia Rios de l’Escuela Arroyo de Buenos Aires en la 
tècnica de Centros de Energia, gimnasia correctiva-expressiva. 

- Postgrau de teràpia psico-corporal aplicada a càrrec de Vincenzo Rossi, Claudia 
Casanovas y Clotilde Robustelli. 

- Massatgista formada en diferents tècniques. 

- Formada per Blandine Calais Germain en l’anatomia pel moviment. 

- Eneagrama del Programa SAT de Claudio Naranjo. 

- Formada en cuina energètica i natural per Montse Bradford, porta a terme tallers de 
cuina i conferencies  en escoles. 

- Continua la seva formació amb l’estudi de texts sagrats, sobre ioga i vedanta el costat 
del seu mestre Swami Satyananda Saraswati. 

- Col·labora amb diferents institucions com la Fundació Martí Humà, empreses, escoles 
públiques, AMPA, instituts d’educació secundària i col·lectius desafavorits. 

- Llarga experiència amb treball d’acompanyament de grups de creixement personal. 

- Mindfulnes cos&ment, programa per empreses i escoles. Programa creat per Pilar 
Muntan i Núria Puig. 

Cost de la matrícula 

60 euros  

Avaluació de l’aprofitament  

• Interès i participació en les sessions. 

• Observació de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la 
seva aplicació i aprofitament en la tasca professional.  

• L’alumnat haurà de construir i portar a terme algunes de les pràctiques proposades 
durant la formació mostrant la seva aplicació dins l’aula. 
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Avaluació de la satisfacció  

• Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i 
pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la 
seva concreció a l’aula. 

• Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al 
professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del 
curs. 

Requisits de certificació 

• Mínim 80% d’assistència. 

• Elaboració del 100% de les activitats proposades.  

• Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts. 

• Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva 
òptima aplicació a l’aula. 
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