FITXA DESCRIPTIVA DE LA PRESENTACIÓ
TÍTOL
Ca l’Aulet, l’espai educatiu del CAIEV.
TALLERISTES
Sílvia Bosch
Sóc llicenciada en Biologia i en Psicologia. Treballo en l'àmbit de l'educació des de fa
quasi 20 anys, principalment amb adolescents. Formo part de l'equip pedagògic i de
coordinació de Ca l'Aulet (http://calaulet.com/) i sóc formadora dels Cursos d'Educació
Viva del CAIEV. Fa tres anys vam fer un viatge en família per Sudamèrica ( http://
sinpiedrasenlosbolsillos.com), visitant projectes educatius i reportant-los per la Red de
Educación Alternativa Reevo (http://blog.reevo.org/author/ boschperez/).
Marcel Bolaño
Sóc acompanyant i coordinador d’infantil a l’espai educatiu del CAIEV. Vaig començar en
el projecte des del moment de la seva creació l’any 2014. El meu camí d’acompanyament
als infants s’havia iniciat uns anys abans a l’escola Congrés-Indians, on vaig ser
coordinador de l’equip de migdia, així com també educador de suport a les mestres.
Dani Rius
Vaig entrar al món de l'educació des del convenciment que una altra escola és possible.
Per això no he treballat mai a una escola convencional, només hi he estat com a alumne.
El 2005 vaig treballar a Summerhill. El curs 2008-2009 vaig fer d'educador al Roure. Des
del 2014 sóc a Ca l'Aulet, l'escola del CAIEV. Entremig vaig fer altres feines, més
relacionades amb el món editorial. En el període 2006-2014 vaig formar part del grup de
treball de la XELL (xarxa d'educació lliure).

CONTINGUT DE LA PRESENTACIÓ
Ca l’Aulet, que és com es coneix l’espai educatiu del Caiev, va obrir les seves portes el
setembre de 2014 per acollir inicialment infants de les etapes d’infantil i primària; i ja el
segon curs va obrir l’espai també a nens i nenes de secundària.
Els eixos fonamentals de l’escola en els seus quatre anys de recorregut han estat: el
foment de l’activitat autònoma als ambients, l’acompanyament de les competències
bàsiques, les propostes de tallers com a eina d’aprenentatge, i l’acompanyament
emocional dels infants i el treball amb les seves famílies. En aquest taller us compartirem
quin és el nostre plantejament pedagògic i la nostra experiència amb aquests quatre eixos
com a base.

