
 

  

   butlletí de l'associació CAIEV 

 

 

  

        El Viu 
         

 

                                    Juny 2017 butlletí número 3 

  

 

 

 

 
Editorial 

Final de curs 

Començar fa il·lusió. Motiva, dóna forces. Les idees brillen i, com l'estel de 

Natzaret, atrauen savis llunyans i pastors del voltant. Tot és lluent els primers 

temps. 

Després, sembla que la llum es va difuminant. O que els ulls s'hi acostumen i ja 

no s'enlluernen tant. I llavors les ganes poden deixar de fer pessigolles. 

Continuar, poc a poc, pot costar més. Si no tornen les pessigolles, si no hi ha 

empentes noves, la continuïtat pot ser un esforç. O pura inèrcia! Pot no ser real, 

no ser present, sinó un reducte del passat. Pot convertir-se en institució! 

Per això moltes vegades les coses no tenen fi tot i que fa temps que s'han acabat.  



 

 

Perquè ni ens n'adonem, ja no hi som. I les seguim sense plantejar-nos què és el 

que sentim en el moment actual al respecte. O la institució continua usant-nos 

com a mà d'obra. 

I per això d'altres vegades les coses peten per sobreesforç, per esgotament o per 

avorriment. O fugim d'elles perquè de sobte no sabem què té a veure allò amb 

nosaltres. 

Potser el que menys es dóna és que els acabaments siguin acabaments. Que 

signifiquin un tancament, una conclusió en el sentit orgànic, una fi natural d'un 

cicle. Un moment triat i necessari en el camí. 

Ara estem acabant aquest curs. L'estem tancant? O tenim la sensació que 

finalment ens donen via lliure per sortir de la presó? Estem esgotats i ja era hora 

poder anar a estirar-nos a la platja? Atabalats? Hem acabat allò que volíem? O 

simplement el calendari ho marca i així és. Toca girar pàgina? 

Sigui com sigui, mirar com acabem les coses ens pot parlar de com les vivim. 

  

 

Una proposta a secundària: 

Autobiografia, explicada per una mare 

  

 

Els pares i mares dels nois i noies de secundària a Ca l'Aulet hem vist i compartit 

la riquesa i varietat de vivències que, dins i fora de l'aula, s'ha ofert aquest curs 

als nostres fills.  

Entremig de tanta vistositat, n'hi ha una, d'aparentment ben senzilla, que ens 

agradaria comentar: la redacció d'una autobiografia.  

Una mare ens explica aquí, alguns detalls d'aquesta experiència. 

 
 

	  



 

Formacions curs 2017-2018 

Període de matriculació obert  
  

Tenim obertes inscripcions als cursos: 
 
CURS INTRODUCCIÓ A L’EDUCACIÓ VIVA (alguns grups ja �nfor tancats) 
CURS DE SEGUIMENT (Educadors/es escoles homologades)  
CURS APROFUNDIMENT MATEMÀTIQUES  
 
Novetat  CURS EDUCACIÓ VIVA ESCOLES BRESSOL (alguns grups 
ja �nfor tancats) 
 
Novetat CURS UNIVERSITARI: FONAMENTS, EXPERIÈNCIES I RECURSOS 
D’EDUCACIÓ VIVA. 
 
En breu obrirem inscripcions per al CURS DE SEGUIMENT 
 
Trobareu tota la �nformación sobre l’oferta formativa i les inscripcions al web de 
l’associació CAIEV. 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



II Jornades d'Educació Viva 
 

 

  

 

 

Ja us podeu inscriure !!! 

 

Els dies 10 i 11 de novembre l’associació CAIEV conjuntament amb la 

Universitat Autònoma de Barcelona organitzen les Segones Jornades entorn a 

l’Educació Viva. 

 



 

La trobada està adreçada a mestres, educadors, professionals de l’àmbit de 

l’educació i totes aquelles persones interessades en conèixer més de prop 

aquesta manera d’entendre l’educació com un acompanyament respectuós amb 

els processos de desenvolupament dels infants i l’aprenentatge a través de la 

vivència. 

 

Més informació aquí.  

 
 

 

Calaix de pensaments 
  

 

Jiddu Krishnamurti, l'any 1953, en el seu llibre “Education and the significance of life”, escrivia coses com aquestes: 
  
“Només l'educació correcta, i no les ideologies, ni els líders ni les revolucions econòmiques, pot oferir una solució real als nostres problemes i infelicitats. 
Comprendre la veritat d'aquest fet no és fruit de la persuasió intel·lectual 
o emocional ni d'hàbils argumentacions.” 
  
Pots llegir-ne més sobre "La educación y el significado de la vida" aquí.                          

 

 
 

 

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 les ofertes que podeu consultar aquí.    

 

 
 



 

La recomanació del Viu: 

La primera Formació Universitària d'Educació Viva !!! 

 

 

Consulta la informació detallada del curs.  

 

 

Pots veure'n el vídeo presentació aquí.  

   
 



 

Sàbies que... 

L'associació estrena nova web 

Amb molt d'amor i empenta, l'equip de voluntàris i voluntàries que donen suport a 

l'associació, dediquem part del nostre temps per fer possible les propostes de 

l'associació CAIEV. 
 

Gràcies al Toni l la Laura us podem anunciar que tenim nova web !!! 

 

Seguirem treballant per fer realitat la promoció i difusió de l'Educació Viva 

a www.caiev.com 

 

	  


