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Editorial. Neix El Viu 
 

Tenim el goig de presentar-vos el butlletí de l’Associació CAIEV : El Viu 
  

Aquest butlletí neix amb l'objectiu de crear un canal de comunicació amb les persones Amigues del CAIEV, 
d'oferir-vos informació sobre les novetats de l’associació, així com textos o propostes que permetin 
aprofundir i reflexionar a l'entorn de l’educació viva. 
  
Ens hem animat a tancar l’any amb un primer butlletí “zero”, adreçat a tots els nostres contactes, sigueu 
persones sòcies o no. 
  
El Viu arribarà als correus electrònics de les persones Amigues i us proposarà: 

• Articles i entrevistes d’interès a través de la secció Protagonistes. 
• L’actualitat de l’Agenda d’activitats del CAIEV, i també d’altres entitats i projectes afins: 

Actualment l’estem construint i desitgem poder anar completant la secció Agenda ben aviat. 
• Les idees claus i links per aprofundir en les diferents temàtiques sobre les que anem realitzant 

tallers monogràfics, en la secció El tema. 
• Un toc de frescor i inspiració  en la secció el Calaix de Pensaments 
• Propostes de materials, lectura, activitat en família, etc... en la secció La recomanació d’El Viu. 
• I altres sorpreses que puguin anar sorgint a mesura que la nostra associació creixi !!! 

Aprofitem per desitjar-vos unes entranyables festes, carregades d’emoció, 

amistat, amor i respecte, i una molt bona entrada al 2017, que promet ser un 

any molt VIU !!! 
 
______________________________________________________________ 
   

	  



 

Protagonistes 
Conferència inaugural a les Jornades d’Educació Viva 

Jordi Mateu: Educació Viva i Qualitat Educativa 
 

 

En les 1eres Jornades sobre Educació Viva realitzades el passat 30 de setembre i 1 d’octubre a la UAB, en Jordi Mateu va oferir-nos la �epartament inaugural amb el 
títol: Educació Viva i Qualitat Educativa. Estrenem el primer butlletí amb l’article íntegre que recull la que va ser la seva �epartam, en un auditori ple de gom a gom, 
amb les 400 butaques plenes i gent a les escales…                                                    
Quins canvis s’estan donant en l’educació en l’actualitat? �eparta l’objectiu de l’educació? Què pretén l’educació viva?  Aquestes són algunes de les qüestions que van 
ser abordades en tota la seva complexitat en la �epartam inaugural de les 1res Jornades d’Educació Viva. 

En Jordi Mateu, és pare de quatre fills, ha estat mestre de l’escola pública durant dotze anys i assessor del �epartamento d’ensenyament durant nou anys. Des de 
l’any 2000 s’ha vinculat a escoles alternatives i a projectes i realitats d’educació viva. Actualment és director de l’Espai d’educació viva del CRAEV, que acull infants 
de 3 a 16 anys. 
Article complet a: EDUCACIÓ_VIVA_I_QUALITAT_EDUCATIVA. 

  

	  
	  
	  



 

Agenda 
Nous monogràfics i cursos a partir de gener 

	  
Monogràfics del CAIEV:  
 
“L’aprenentatge vivencial de la lectoescriptura” a càrrec de Maria Castellana.  
Dissabte 28/01/2017 i  dissabte 18/02/2017 durant el matí de 9:30h. a 14:30h. 
  
“Família i emocions:  aprendre o desaprendre?” a càrrec de Eva Martínez. 
Dissabte 25/02/17 durant el matí de 10 a 14h, divendres 24/03/17 i divendres 21/04/17 durant la tarda de 17.30 a 21.30h. 
  
“El missatge simbòlic dels contes de fades” a càrrec de Dinorah Arrillaga. 
Dissabte 18/03/17 durant el matí de 10 a 14h. (hi haurà dues sessions més) 
  
“Com acompanyar la creativitat. Introducció al Mètode Barcelona” a càrrec de Eva Martín Bonias.  
Dissabte 11/03/17 durant el matí de 10 a 14h. (hi haurà dues sessions més) 
  
Tots els monogràfics es faran a l’escola Congrés Indians de Barcelona. 
  
Podeu veure la informació completa dels monogràfic a http://www.caiev.com/ca/page/8/monografics 
  
No obrirem les dates de les tres sessions a la vegada.  A mesura que aneu enviant les vostres sol·licituds de reserva de plaça, obrirem els grups quan s’ompli la sessió 
anterior. 
  
Per a inscriure-us-hi adreceu-vos sempre a monograficscaiev@gmail.com 
 
També volem informar-vos de l’inici d’un nou grup del Curs d’Introducció a l’Educació Viva el proper dijous 26 de gener. 
Per a més informació dels continguts, calendari i horaris:  Curs_Educació_Viva_inici_dijous_26_de_gener_2017 
  

  

 

                                                          El tema 
                                                              Avaluació educativa 

 

Arran de la publicació dels resultats de les proves PISA, presentem un document d’APROEVAL, Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación 
(http://aproeval.org/). 
 
El text és una crida a pensar l’avaluació com una eina útil per a la millora dels sistemes educatius. És una crítica metodològica rigorosa entorn els elements que hi ha 
darrera les proves estandaritzades, el seu objectiu, la seva utilitat, etc.L’article també recull algunes de les limitacions d’aquestes proves i ofereix algunes estratègies 
d’avaluació útils per a millorar l’avaluació als centres educatius. 
 
Article complet a: AVALUACIÓ EDUCATIVA_APROEVAL 
   

 

 
 



	  
Calaix de pensaments 

 
 

Hi ha una força -sí que hi és- 
molt gran, implacable. 

En la seva implacabilitat 
és dolça. 

Absolutament amable,  
suau. 

Com una aigua tèbia i daurada. 
O com la blancor de la neu. 
Una força que mou marees,  

estels, 
volcans i carícies. 

 
Si no la mires, ella va fent. 

Però si la mires, et reconeix a l'instant 
i una llavor de segura escalfor 

et germina a les entranyes  
i t'amara tot el cos. 

Llavors, ets la blancor de la neu. 
Tan amable com implacable. 

I com les marees,  
quan has de baixar, baixes, 

i quan has de pujar, 
puges. 

 
Una mare 

 
" Ni una intel·ligència sublim, 



 

ni una gran imaginació, 
ni les dues coses juntes fan el geni; 
amor, aquesta és l'ànima del geni" 

Wolfgang Amadeus Mozart 
  

“ Si tanques la porta a tots els errors, deixaràs fora la veritat” 
Rabindranath Tagore 

_________________________________________________________________________ 
 
 

 

Borsa de Treball 

La borsa de treball és un espai per a la difusió d’ofertes vinculades a l’educació viva que diferents 
espais i centres educatius ens fan arribar. La nostra  voluntat és facilitar l’accés a aquest tipus 
d’informació. 
 
Per a més informació, poseu-vos en contacte directament amb l’espai/centre corresponent. 
Actualment tenim aquestes tres ofertes: 
  
 - Dues places d'acompanyant:  una a infantil i una a primària a La Casa de la Luz a Tarifa-Cádiz  
 - Feina de mestre/a / ACOMPANYANT al Espai educatiu MOMO a Benicàssim    
 - Substitucions puntuals durant el curs 2016 – 2017 a Espai de criança PESCALLUNES del Barri 
Gràcia, Barcelona. 
 
Trobareu la informació completa a BORSA_TREBALL_Desembre2016  
_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Recursos 
El Nadal ja és aquí ! 

 
Ara que s'apropa el Nadal, potser us poden anar bé aquests recursos: 

 
- Guia per al consum responsable de joguines,  

elaborada per Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC)  i Xarxa de Consum Solidari   
http://www.edualter.org/material/juguete/joguines.htm 

 
- A "Blog Europa" s'hi pot trobar com es viu el Nadal a diferents ciutats com Amsterdam, Brussel·les, París o Londres: Pare Noel, Santa Claus i Sant Nicolau 

són els noms que rep el personatge que reparteix joguines als infants la nit de Nadal http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=55634 
 

- Sortir amb nens, l'agenda setmanal d'activitats familiars més completa de Catalunya, et proposa activitats infantils i familiars per fer amb nens de 0 a 14 
anys http://www.sortirambnens.com/ 

 
- "Estonoesunaescuela, es el proyecto de un padre y una madre que un día decidieron que la escuela que habían conocido de niños no era la que querían para su 

hija." I també és un viatge, i una associació i un documental https://estonoesunaescuela.org 
 

_________________________________________________________________________ 
 
  

	  



 

La recomanació d’El Viu 
Un bon regal : el CD MÚSICA VIVA 2 

Ressons de bombo a Ca l'Aulet 
A Ca l'Aulet, com segurament a tot arreu, la música va començar amb la percussió i les cançons. Asseguts en rotllana, en plena trobada d'amics, sona la guitarra i 
comença el cant. 
Al cap de poc, comencen a sentir-se veus i melodies al sorral, al llit elàstic, quan baixen les escales, tot construint cabanes... Si és divendres, el ritme de la percussió 
dins i fora de la iurta amplifica el batec de tot el que passa a ca l'Aulet. 
Pares i mares comenten que, nens que no havien cantat mai, ara cantussegen a la dutxa, al cotxe, es desperten cantant! 
 
Llegeix la història a: Ressons_de_bombo a Ca l'Aulet 
Podeu demanar-lo al mail musicaviva@caiev.com o presencialment en les properes activitats organitzades  
pel  Caiev. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
   

	  
	  

Sabies que... 
Pots fer-te Amic del CAIEV? 

Volem convidar-vos a tots i totes a fer-vos Amics del CAIEV.                                                                                                 
Per una quota de 50 € l’any us oferim, a banda del butlletí que us estem presentant: 
- Descompte d'aproximadament un 40 % en els monogràfics mensuals.  
- Descompte en activitats formatives anuals de l’associació: jornades d’educació viva, jornades locals d’intercanvi de materials i experiències, trobades de 
convivència anuals. 
- Entrada gratuïta a les conferències i trobades pedagògiques mensuals, on tractem temes d’acompanyament educatiu i família. A partir del gener tindreu 
disponibles les dates i temes de les trobades. 
 



 

 

- Accés als grups de recerca de l’associació, que començaran el mes de gener: grup de matemàtiques, grup de lectura i escriptura, grup de ciències, grup d'escoles 
i estructures pedagògiques. 
- Accés als continguts i la mediateca interna del web (en preparació). 
- Accés a la borsa de treball: ofertes i demandes d’educadors i serveis d’acompanyament. 
- Accés a la jornada de presentació de l’Espai educatiu del Craev i aviat també al centre de recursos pedagògics. 
I, per descomptat, contribuir a promoure la formació, investigació, assessorament, difusió i el debat social 
i polític sobre l'educació viva. 

Moltes gràcies!!! 
 

 

	  
	  


