
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
  

                   
Angélica Olvera García

Pedagogia Sistemikoaren sortzailea eta Mexikoko Dr. Emilio Cárdenas 
(CUDEC)Unibertsitateko zuzendari korporatiboa.

Bizitzaren zerbitzura dagoen eskola 

Ordutegia: 17,00etatik - 

ZOOM bitartez 

Prezioa: 35 euro (Ikasle ohi
     
 

Angélica Olvera (México): 
zuzendari koorporatiboa. Pedagogia Sistemikoaren sortzailea da. Mexiko, Argentina, Kolonbia,
Brasil, Dominikar Errepublika, Venezuela eta Espainian zabaldu du 
Zenbait liburu idatzi ditu, hauen artean: “Inteligencia Transgeneracional”, “El éxito es tu historia.
Pedagogía del siglo XXI”, “Raices vínculos y alas. Una pedagogía de la abundancia”, 
Sintonizando las miradas. Soluciones amorosas
pareja del siglo XXI” eta “Pedagogía Sistémica CUDEC” (CUDEC edit).

“Hezkuntza 
 

 
- Hezkuntza gaur egungo egoeran

- Bizitzarengandik eta bizitzarako ikasten duten ikasleak.
 
- Irakasleok testuinguru berriaren aurrean
 
- Zer behar dute familiek eskolarengandik 
 
 

IZEN EMATEA: begiradasistemikoa@gmail.com 
Tfnoa:  630976813             
  

                              
Angélica Olvera García

Pedagogia Sistemikoaren sortzailea eta Mexikoko Dr. Emilio Cárdenas 
(CUDEC)Unibertsitateko zuzendari korporatiboa.

 

Bizitzaren zerbitzura dagoen eskola 

 19,30etara             

Ikasle ohiek deskontua izango dute).    
       Kutxabank: ES04 2095 5039 90 9113 

   Begirada Sistemikoa

Angélica Olvera (México): Dr. Emilio Cárdenas CUDEC unibertsitate mexikarreko
zuzendari koorporatiboa. Pedagogia Sistemikoaren sortzailea da. Mexiko, Argentina, Kolonbia,
Brasil, Dominikar Errepublika, Venezuela eta Espainian zabaldu du 
Zenbait liburu idatzi ditu, hauen artean: “Inteligencia Transgeneracional”, “El éxito es tu historia.
Pedagogía del siglo XXI”, “Raices vínculos y alas. Una pedagogía de la abundancia”, 

las miradas. Soluciones amorosas a los confl ictos entre la escuela y la familia”, “La 
pareja del siglo XXI” eta “Pedagogía Sistémica CUDEC” (CUDEC edit).

Ekainaren 5ean 
Hezkuntza - testuinguru berria

 erronka berriak”  

egungo egoeran. 

Bizitzarengandik eta bizitzarako ikasten duten ikasleak. 

Irakasleok testuinguru berriaren aurrean. 

dute familiek eskolarengandik eta zer eskolak familiengandik

begiradasistemikoa@gmail.com  
630976813               www.iaranasistemak.com

   Begirada Sistemikoa 

     
Angélica Olvera García                                    

Pedagogia Sistemikoaren sortzailea eta Mexikoko Dr. Emilio Cárdenas 
(CUDEC)Unibertsitateko zuzendari korporatiboa. 

Bizitzaren zerbitzura dagoen eskola  

Kutxabank: ES04 2095 5039 90 9113 635729 

Begirada Sistemikoa 

Dr. Emilio Cárdenas CUDEC unibertsitate mexikarreko 
zuzendari koorporatiboa. Pedagogia Sistemikoaren sortzailea da. Mexiko, Argentina, Kolonbia, 
Brasil, Dominikar Errepublika, Venezuela eta Espainian zabaldu du ikuspegi pedagogiko hau. 
Zenbait liburu idatzi ditu, hauen artean: “Inteligencia Transgeneracional”, “El éxito es tu historia. 
Pedagogía del siglo XXI”, “Raices vínculos y alas. Una pedagogía de la abundancia”, 

a los confl ictos entre la escuela y la familia”, “La 
pareja del siglo XXI” eta “Pedagogía Sistémica CUDEC” (CUDEC edit). 

testuinguru berrian, 

eta zer eskolak familiengandik. 

www.iaranasistemak.com 

 
 


