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Editorial. Propòsits El Viu 
  

En general, es fa molta propaganda de començar un nou any fent-se un llistat de 

propòsits. A El Viu ens plantegem el propòsit de no tenir massa propòsits. 

  

Res en contra dels objectius i els plans, però només deixar constància que un 

propòsit no deixa de ser una distància entre una realitat i una voluntat, i que pot 

ser font de tensions. 

  

A l'entorn de l'educació viva, es sol tenir clar que els infants se'ls ha de deixar 

créixer respectant la seva natura. Nosaltres, els adults, pot ser que la veueta 

interior que ens parlaria de la nostra natura, ja la tinguem una mica enrogallada, 

i llavors, a cop de propòsit, encara podríem acabar-la de silenciar. Si cal que ens 

belluguem, potser millor que deixem espai a veure cap on ens duen els petits 

gestos espontanis, els que realment ens puguin sortir de l'essència. Bellugar-se 

pas a pas senzillament perquè ens agraden els passos que fem en la direcció que 

ens atrau. 

  

I potser així, a poc a poc, deixant-nos fer, observant i seguint, la veueta interior 

pot tornar a sonar més eixerida. Més clara. Més com els batecs de tot allò que 

forma part de l'univers. 

  

Ens desitgem, doncs, un 2017 ple de petits passos i de grans batecs! 



 

 

Protagonistes 

Entrevista d'Imagine Elephants a Jordi Mateu, sobre el joc espontani. 

Imagine Elephants és un projecte transmèdia centrat en la importància del joc espontani. 
Transmèdia perquè està compost de diferents experiències que els seguidors del projecte podreu viure, i sobre el joc espontani perquè els 
creadors del projecte pensen que és una de les activitats més importants que fem els éssers humans. 

 
Imagine Elephants sorgeix de la necessitat dels adults de connectar i entendre la importància del joc. Si els adults comprenem què és jugar, perquè 
juguem, i tot el que aporta el joc a les persones, propiciarem més i millors moments de joc lliure, amb tot el que això comporta. 
La investigació que realitzen des d’Imagine Elepahants comença amb més de trenta entrevistes a professionals. 
 
Una d’elles, la van fer a en Jordi Mateu, impulsor del CAIEV, i hi descriu el valor del joc espontani : “el joc és el mecanisme que tenim, bàsicament els 
mamífers, per adaptar-nos al medi en què vivim; és l’activitat fonamental a la qual hauríem de permetre que es dediquessin els infants “ 
 
Podeu veure l'entrevista al Jordi Mateu aquí, va ser publicada a youtube el 15 de setembre de 2015. 
 
Podeu conèixer millor l’experiència Imagine Elephants i visionar altres entrevistes o el documental lineal a través del seu 
blog: http://imaginelephants.com/es/ 
 
  
 

 
Agenda 

Nous monogràfics i cursos a partir de febrer 

   

II. L'aprenentatge vivencial de la lectoescriptura  Maria Castellana 

Dissabte 18 de febrer del 2017 de 9.30 a 14.30 (places en procés d'assignació de llista d'espera) 

     

III. Família i emocions:  aprendre o desaprendre?  Eva Martínez 

Dissabte 25 de febrer del 2017 de 10:00 a 14:00 

  



 

 

IV. El missatge simbòlic dels contes de fades  Dinorah Arrillaga 

Dissabte 18 de març del 2017 de 10.00 a 14.00   

  

 V. Com acompanyar la creativitat. Introducció al Mètode Barcelona   Eva Marín Bonias  

Dissabte 11 de març del 2017 de 10.00 a 14.00 

  

 VI. De casa a la escuela:  las condiciones necesarias para la producción del aprendizaje  Celeste Vaiana  

Divendres 28 d'abril del 2017 de 17.30 a 21.30 

  

VII. El grup: organització, comunicació i creació  Pere Juan 

Divendres 2 de juny del 2017 de 17.30 a 21.30 
  

Per més información consultar a monogràfics al web del Caiev 

Per qualsevol consulta i inscripcions us podeu adreçar a monograficscaiev@gmail.com 
 

  
  

	  
	  
 

	  
                                                           El tema 
                                                       Ambients i lecto-escriptura 
 

Dos dels darrers monogràfics organitzats pel Caiev han estat sobre Àmbients a càrrec de Jenny Silvente i sobre Lecto-
Escriptura amb la Maria Castellana 

Volem oferir-vos en aquest espai un breu resum del que es va treballar als monogràfics amb propostes de bibliografía i 
links per seguir-hi aprofundint: 

Per saber-ne més sobre Els ambients, una mirada cap a la llibertat d'acció i de pensament dels infants.   i "L'aprenentatge 
vivencial de la Lecto-escriptura" 

 
 



 

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 �nformación, poseu-vos en contacte directament amb l’espai/centre 
corresponent. 
Actualment tenim aquestes tres ofertes: 
  
 - POSIDÒNIA ESCOLA DE VIDA, Un acompanyant voluntari i dos acompanyants per 
primària.  
 - ESPAI AUPA, una assessora de �nformaci i un expert/a en joc Pikler. 
 - ACOMPANYANT Arrels Escola Bosc. 
 
Trobareu la �nformación completa a BORSA DE TREBALL FEBRER 2017  
_________________________________________________________________________ 
  

 

La recomanació d’El Viu: 

Aconsellar adolescents? 

L’etapa adolescent, és sovint temuda per als pares i mares. Tot i que tinguem clar que 
els i les joves ja no són infants, sembla difícil �nform un equilibri entre la 
�nformació que els volem oferir com a adults de �nformació (siguem els seus 
progenitors o no) i la llibertat que necessiten per seguir-se desenvolupant com a 
individus vivint experiències pròpies d’aquesta etapa. 
Apareixen temes com les relacions sexuals i afectives, l’experimentació amb 
substàncies, la imatge i l’autoestima, en un context de molta �nformación de 
l’acceptació entre el grup d’iguals, que a vegades genera molta pressió en els i les 
joves. 
És imprescindible oferir respostes i donar-los �nformación verídica i objectiva. En 
primer lloc, per respecte. Però també perquè, si la nostra por o les ganes de fer-los 
agafar por a ells com a eina de contenció ens fes �nfor per alt aquest respecte, amb 
l’actual accés a la �nformación, les mentides ens allunyarien de ser referents vàlids 
per aquests joves, i es tancaria el canal de �nformación�. I llavors sí que els 
deixaríem “sols”  o “mal acompanyats” davant del dubte o neguit que tinguin. 
Quan un jove demana �nformación, vol que li diguem la veritat (com qualsevol 
persona ¡!!) i hauríem de parlar-li de l’experiència que pot ser gratificant i plaent, així 
com dels riscos associats a certes conductes. 
El portal Adolescents.cat  ofereix un apartat que es diu consultori, on es responen 
qüestions des d’aquesta mirada que vol empoderar els joves en la responsabilitat de 
conèixer i prendre decisions. 
Si ens fan preguntes incòmodes que no sabem respondre, i sobretot si no ens les fan 
(que no vol dir que no les tinguin), els podem convidar a navegar per aquesta web i 
destacar-ne l’apartat Consultori. 
I si volem tenir una idea de quin tipus de qüestions tenen els joves podem xafardejar-
lo una estona i aprendre’n un munt, de les respostes! 
   

	  
	  



 

Sabies que... 

Conferències i trobades pedagògiques 
  

Un cop al mes, en dimarts, l'associació Caiev organitza trobades pedagògiques i conferències en relació a temes de criança i educació viva. 

Les trobades són gratuïtes i estan adreçades a les persones que són Amigues de l'associació Caiev. 

Recordeu que si feu un curs de l'associació Caiev aquest any, ja en sou, d'Amigues... I si no és el cas, podeu esdevenir-ne Amics a 

través d'aquest formulari, o bé podeu fer-vos-en Amics directament el dia de les trobades o conferències. 

  

Les trobades tenen lloc a l'escola Congrés Indians, de 19 a 21 hores. 

No cal confirmar assistència prèviament. 

  

L'últim dimarts de gener se'n va oferir una sobre “La comunicació i el rol de l’adult en els conflictes”. 

  

La propera serà el 28 de febrer i porta el títol: 

“Aportacions de la Gestalt i les Constel·lacions Familiars a l'educació viva”  

A càrrec de Bernardo Armas 

http://institut-integratiu.com/ 
 

 

	  


