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Introducció: objectiu i motivacions de les Jornades d’Educació Viva
L’educació viva és un dels corrents innovadors actuals amb major projecció dins del món educatiu.
El nombre d’escoles públiques i d’espais educatius autogestionats està augmentant de manera
exponencial en els darrers anys. Aquesta onada de renovació pedagògica requereix d’espais de
reflexió, diàleg i vinculació entre persones i projectes educatius. L’associació Caiev, conjuntament
amb la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Bellaterra, van organitzar
les II Jornades d’Educació Viva a fi de:
- Generar espais que afavoreixin el diàleg, la reflexió i l’intercanvi d’experiències i recursos.
- Mostrar experiències d’educació viva consolidades que serveixin d’inspiració per a altres
projectes.
- Propiciar espais de reflexió i plantejament de polítiques educatives que afavoreixin la construcció
de relacions de qualitat.

Construint relacions de qualitat
L’educació viva no és cap mètode pedagògic, sinó una actitud vital que tracta de construir i
experimentar relacions de qualitat. Moments de trobada, amb disponibilitat, en entorns relaxats,
que conviden a la construcció conjunta, i en què persones cuidadores i persones cuidades són
transformades en la relació. I, com a resultat d’aquesta experiència, elaboren comprensions, és a
dir, irremeiablement aprenen.
En aquestes segones jornades d’educació viva es va posar l’accent en la construcció de relacions
de qualitat com a eix central de l’educació viva.
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L’experiència educativa de l’escola Iederwijs, a càrrec de Bas Rosenbrand
Quan Bas Rosenbrand treballava a l'escola tradicional a Holanda ja va veure que aquesta no
funcionava, sobretot amb els infants més grans. Va decidir canviar el sistema. Va fundar una
escola on els infants de 4 a 6 anys organitzaven les seves decisions en grups de quatre i amb
algunes normes. Va observar que en aquestes edats els infants triaven les activitats més motivats
per quin altre nen o nena escollia la mateixa que per l'activitat en sí.
Va conèixer una escola on no hi havia aquest tipus de límits i va introduir aquest canvi. Llavors
van començar a aparèixer conflictes. Ara els infants es podien reunir en grups de 7 o podien
decidir estar sols. Van pensar que haurien de començar a ensenyar a resoldre conflictes però de
seguida van veure que no, que els nens i nenes eren molt capaços de resoldre els conflictes ells
sols.
Després van fundar l’escola Iederwijs. Tenien primer 18 alumnes i van anar creixent. Van veure
que cadascú és savi a la seva manera. No treballaven amb un programa establert. Tenien
diferents espais, diferents mètodes i materials i van anar creant ambients de seguretat i confiança.
La major part del temps, els infants jugaven. Hi havia petits conflictes però els resolien i seguien
jugant; van observar per què els nens juguen tant, volien saber per què és tan important jugar.
Van estudiar-ho i van jugar també, i van aprendre que una de les coses que passa en jugar és que
hem de superar els nostres propis obstacles. El fet de jugar és molt actiu, si s'avorreixen canviaran
o faran alguna cosa per evitar-ho. Van veure que quan estàs enfadat o trist no pots jugar.
Quan ja comptaven amb 45 alumnes, la meitat adolescents, i feia dos anys i mig del projecte, van
canviar d'espai. Els adolescents els demanaven classes i podien triar el seu professor. Junts,
professor i alumne acabaven de definir què era el que volien aprendre i amb quin mètode. Van
observar que aquí l'aprenentatge es donava de manera molt ràpida.
Un exemple: dos nois d’11 anys van demanar que volien passar un examen i que volien fer
classes. Van fer 10 sessions d'una hora i mitja i van passar l'examen. A més, van obtenir molt
bones notes havent treballat en allò només 15 hores i van pensar que era molt bo. No eren nois
excepcionalment intel·ligents, així que van veure com d’important és estar motivat.
Rosenbrand parla de 5 zones de desenvolupament: STUCK-CONFORT-INTERESTINGCHALLENGING-CHAOS.
La zona inicial és la de confort, després els infants van cap a la zona d'interès, on hi ha una part
que coneixen i una que no. Exemple: el joc. Les situacions on hi ha moltes coses noves serien la
zona de desafiament (challenging). Això està bé però no sempre. A la societat, quan som en
aquesta zona volem aconseguir i aconseguir, i ens acabem cremant.
A la zona stuck, els infants estan bloquejats. Tenen dificultats a casa, han passat experiències
negatives... En la cinquena zona (chaos) estan sobrepassats, quan tenen massa pressió de
coses. Si hi ha alumnes bloquejats cal treure’ls d'aquí, amb confiança i temps.
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Un dels principis de l'escola és que pot haver-hi inspiració entre uns i altres, es poden proposar
idees, i poden fer-ho tant els infants com els acompanyants. En aquest sentit, van veure que
treballant en grups de set estudiants la dinàmica és totalment diferent que en grups de 30. Si en
tens 30 els parles com a grup i es comporten com a grup, i apareixen dinàmiques d’infants que
destaroten la classe. Això és difícil o impossible de portar (tot i que hi ha professors i professores
que ho aconsegueixen). En canvi, quan en tens set s'ajuden els uns als altres i és tot molt més
personal. En l’exemple que posa Rosenbrand, explica que un grup va fer 3 anys de mates en un
any, tan de pressa perquè estaven motivats. I hi ha molts més exemples així. Malauradament,
aquella escola ja no existeix per problemes econòmics i de pressió social.
En resum, què necessiten doncs els infants? Temps, espai (sense pressió) i atenció. I Rosenbrand
ha citat el que van contestar uns nens i nenes quan se’ls va preguntar què havien tret de bo d’anar
a una escola com aquella:
“Aquest va ser el moment de les nostres vides i ningú no ens podrà prendre aquesta experiència”.
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Presentació del projecte «Esto no es una escuela», a càrrec de Diana de Horna
El naixement de la seva filla fa recuperar la memòria a Diana de Horna i el seu company Diego
Gutiérrez, la parella fundadora de www.estonoesunaescuela.org. Aquí va començar un procés de
preguntar-se: què necessita la nostra filla per estar bé? Volien ser partícips de la seva educació.
Havien sentit alguna cosa d’escoles progressistes a Estats Units a la ràdio i van començar a
investigar, i van conèixer l'educació democràtica. Van crear un blog. Tenien el somni d'un viatge
en bicicleta, de viatjar pel món i entrevistar persones del món de l'educació. I el van fer realitat:
- 1r tram, març 2014. França, Alemanya, Holanda, Anglaterra, Dinamarca, Suècia.
Van visitar escoles a Freiburg (Alemanya), de seguida van veure que era un viatge estressant.
Havien d'arribar als llocs en una data i horari concrets, ser puntuals, etc., i això no els permetia
seguir el ritme de la petita.
- 2n tram. Estats Units: Nova York, Boston, San Francisco, Los Angeles.
- 3r tram. Península Ibèrica.
Tipus d’escoles que van visitar:
L’escola democràtica: els infants escullen què fan, quan, com, amb qui... Es genera un clima de
confiança i de recolzament mutu. Els nens i les nenes expressen opinions i es fan capaces de
protegir-se a ells mateixos dels abusos. Es formen relacions d'igualtat, de recolzament i de
confiança.
Escoles públiques: Hi ha un acompanyament emocional; les famílies poden entrar a l'escola i a
l'aula; l’aprenentatge és vivencial.
A l’aire lliure: Ambient de calma. No hi ha joguines, els infants han d'utilitzar la imaginació per
construir el que necessiten. A la natura hi ha pocs conflictes, els nanos s'ajuden, la calma
afavoreix l'autoobservació dels infants. Hi ha olors, sons, observació tranquil·la.
Escoles cooperatives: Les famílies reprenen l'educació dels seus fills, estan amb els seus fills,
creen l'escola i en formen part.
Escoles Maker o Agile: En aquest tipus d’escoles s’ha de crear, fer coses. Els infants treballen
amb eines reals. Errar és aprendre. Han de ser «prosumidors», és a dir: productors actius del que
volen consumir. En aquestes escoles hi troben flexibilitat i capacitat d'adaptació.
Escoles petites: Comunitat. En resum, aquestes escoles transformen les relacions, els vincles
emocionals ajuden a segregar oxitocina, i això afavoreix els aprenentatges.
Documental «Corriendo por las olas»
Des del projecte estan en procés d’edició d’aquest documental sobre el seu viatge. Fan tres
propostes per arribar a més gent:
1- Creació de comunitat. L'escola ha de sortir a fora.
2- Dels espais preparats als espais transformables. L'espai ha de generar situacions
d'aprenentatge. Els infants han de poder manipular els materials.
3 - De la Llibertat negativa a la Llibertat positiva. Cal ampliar horitzons, cal ser inspiració. «Si tu no
ets lliure, jo tampoc puc ser-ho». Aquest documental es podrà veure properament.
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El procés de transformació de l’escola Lluís Millet de Santa Coloma de Gramenet, a
càrrec de Juanjo Coca i Anna Torres
L’escola Lluís Millet es troba a Santa Coloma de Gramenet i fa 46 anys que es va crear. El centre
rep alumnat amb situacions emocionalment molt complexes, fet que comportava desmotivacions,
derivacions a l’EAP, etc. Era una escola de caire tradicional, fins que fa cinc anys va entrar un
equip directiu amb ganes d’iniciar un procés de transformació pedagògica. Tot i algunes
reticències per part del claustre, amb un bon acompanyament emocional i formatiu el procés ha
tirat endavant.
En el decurs d’aquests anys han anat fent canvis i modificacions, començant per l’espai i els
materials i endinsant-se en la transformació dels mestres. Destaquen que no hi ha excuses per fer
un canvi a l’escola, ja que disposem de mestres, d’espais, de famílies i d’infants, i encara que el
pressupost sigui ajustat es poden fer moltes coses. Només cal mirar què es pot fer amb el que
tenim.
Han apropat els espais a les famílies, fent una entrada relaxada a les aules; han retirat els llibres
de text i les fitxes que es feien a infantil; han creat ambients d’aprenentatge i diversos tallers; han
fet projectes globalitzats; han dividit els infants en comunitats, per cicles; han incorporat
gradualment l’anglès en alguns espais; han creat fulls de ruta perquè els infants s’autorregulin, etc.
Aquests canvis s’han produït gradualment i tot això ha sigut possible gràcies a l’acompanyament i
la formació que els mestres han anat fent al llarg dels anys, fet que els ha proporcionat seguretat i
motivació.
Com a conclusions de la seva transformació comenten que s’han reduït molt els conflictes, que es
respira calma i tranquil·litat. També que ha augmentat l’interès i la motivació dels infants i molts
dels que tenien dificultats d’aprenentatge s’han pogut reenganxar al projecte. Encara es troben
amb algunes dificultats, com per exemple com integrar l’anglès de forma natural. L’anglès i
l’avaluació són els temes més complicats pel moment i són els que més els neguitegen. També el
fet que a l’hora del menjador els acompanyants no segueixen la mateixa línia. Això ho estan
treballant per millorar-ho, volen formar els acompanyants a poc a poc. De la mateixa manera,
diuen que les famílies, tot i que tenen el suport de l’AMPA, no col·laboren regularment, sobretot
les que tenen els fills més grans.
Malgrat tot, afirmen que tota la feina feta fins ara ha unit molt els mestres i ha suposat un
creixement personal molt gran.
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Conferència - conversa: Reflexions sobre els punts forts i febles del moviment
actual d’innovació educativa: educació vs cura de l’ànima infantil. A càrrec de
Cristóbal Gutiérrez i Jordi Mateu
La vida ens va portant experiències i ens en regala moltes d'altres. Estem en un canvi educatiu!
Els i les mestres són més persones facilitadores que ensenyants, la mirada s'ha ampliat. Hi ha
d’haver més competències que coneixements. Quin canvi és aquest? Hi ha tres nivells de canvi:
1r. És el que primer es veu, el més superficial: el mobiliari. Les cadires, les taules estan en diferent
situació. Desapareix o passa a segon pla el llibre de text.
2n. Les relacions. El rol de l’acompanyant passa a ser el de facilitador. Hi ha un canvi d'actituds:
com ens comuniquem, com és de significatiu i com de més profund.
3r. El treball per projectes i ambients. Caldrà un canvi a nivell molt profund. Caldrà un procés de
transformació personal. Estem en lluita amb nosaltres mateixos. Quan la mort està present ens
deixem de bajanades. Si estic amargat, de què em serveix tenir raó?
Davant d'una situació ens hauríem de plantejar: això em separa o m’uneix? Això m’enforteix o em
debilita? Tots volem portar-nos bé davant de l'altre, i l’haver estat massa submís de vegades ens
genera molts problemes. El més important és comprendre’s. No hi hauria d’haver lluita amb el que
s’equivoca o no sap què passa. Hauríem de ser més humils i pensar: potser jo també estic fent
coses que li estan molestant... Quan jutgem el que està bé i el que no està bé això ens separa de
la vida.
L’educació invisible és el que els infants veuen, comenta el Cristóbal Gutiérrez. Ells senten com
estem, i els arriba la nostra energia; no importa el que els diguem que han de fer o el que està bé
o no, ells es queden amb l’invisible. Per això és important, abans d'arribar a casa, pensar com
estem. Si sóc conscient de l'important segurament no discutiré tant.
Quan ens veiem massa enganxats a la tele, al mòbil o al que sigui ens hem de preguntar què
volem que ens compensi. On està el nostre buit? En la resolució de conflictes, comenten que fem
massa preguntes, perquè volem saber: què ha passat, qui ha començat, i engeguem un
interrogatori per aclarir la veritat i poder donar la solució. Intentem sempre que la cosa acabi bé i
que els nens i les nenes aprenguin alguna cosa del conflicte. I, a banda, el més important per a
nosaltres és que s’acabi ràpid, poder sortir-ne ràpidament. En realitat el conflicte és inoportú,
inesperat. Si el puc assimilar no és un conflicte.
Un altre tema és com l’assimilo. El «com» és una pregunta trampa, és un destorb. Hem de pensar:
aquesta actitud m’uneix o em separa? El «com» es decideix a cada instant. Després del xoc em
pregunto: de quina manera vol la vida que surti d'aquí? La vida no es pot controlar. Intentem fixarnos en una altra cosa diferent del «com ho faig?».
Els bons propòsits no serveixen per res. El que serveix és comprendre. Si cal repetir una cosa 20
vegades per comprendre-la, ho faré. L’amor o es viu o no es viu. Perquè floreixi, tot el que surti ha
de ser acceptat. Potser no ho diem, però pensem que l’altre és dolent, o que s’ha passat. Els
sentiments són pensaments abans. I després alguna cosa ens diu que fem això o allò, però no
passa per la ment. Fem massa preguntes: com, per què? Hauríem de pensar: si ens contesten el
«per què» ens servirà d’alguna cosa? I si la resposta és no? Aleshores, no preguntem tant!
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TALLERS VIVENCIALS PER EIXOS TEMÀTICS
Dissabte, 14 d’abril
EIX D’EXPERIÈNCIES EDUCATIVES INSPIRADORES
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L’experiència de l’escola La Llacuna, a càrrec de Jordi Martin i Maite Dieste
Assistents: 17 persones, totes dones, totes educadores
Comencem amb una dinàmica d’identificació que consisteix en canviar-se de lloc amb una
persona que, davant d’una pregunta concreta, també respongui afirmativament. Un cop fetes 5
preguntes cadascú es queda al lloc on finalment li ha tocat.
Presentació inicial dels assistents. Destaca que hi ha un parell de grups (5 persones) del País
Valencià.
Història del centre: El curs 2005-2006 arrenca l’escola al Poble Nou com a resposta a una
necessitat per les puntes demogràfiques (el barri està en creixement). Estan en mòduls fins al
gener de 2009. Des d’aleshores l’equip directiu ha canviat 3 cops fins que el Jordi Canelles va
assumir la direcció i va formar un equip que no es coneixia de res els uns als altres. Però, segons
ell mateix afirma, “van tenir sort”.
Dinàmica de visualització en grups. Primer tanquen els ulls i intenten recordar la seva vida entre
els 6 i els 12 anys. Després es numeren dins de cada grup i en ordre intenten explicar un record
associat al gust. Després canvien els número 1 de cada grup i fan el mateix amb l’oïda. Canvien
els números 2 de cada grup i fan l’olfacte,... Es comenten els conceptes de memòria associativa
(costa menys recordar en grup). Els records tenen més a veure amb les emocions que amb
l’aprenentatge.
Dinàmica de record. Escriure en un post-it un record sobre l’escolarització de les persones
assistents al taller. Serà personal, només qui vulgui el podrà compartir. Al final de la sessió podran
rellegir-lo i interpretar-lo en funció del que els hi expliquin.
Presentació en Power Point resultat de 8 anys de reflexió, amb passes endavant i endarrere.
Inicialment van començar fent tallers tancats, ara estan fent espais de lliure circulació. El projecte
és un compromís del claustre: l’equip directiu ha de facilitar el procés però és el claustre el qui el
tira endavant; d’altra banda no seria un projecte sostenible, el projecte ha de poder continuar
endavant independentment de les persones.
Els “dilluns a La Llacuna” fan formació interna (de 14.30 a 16.30), més enllà de la que fa cadascú.
Es tracta de posar en comú aspectes del dia a dia, vocabulari comú de La Llacuna. No es
decideixen pràctiques, formació pedagògica i sempre amb un formador extern (que pot no estar a
totes les sessions). No és possible tenir el 100% del claustre d’acord amb el projecte. Hi ha
diferents graus d’implicació i tothom ha d’entendre la situació en què està cadascú.
En el moment de redactar el programa pedagògic es va definir que era necessari que l’escola
provoqués reptes intel·lectuals. Fem les coses amb sentit, els nens saben per què fan les coses.
Des de la singularitat. Cadascú en el seu procés d’aprenentatge. L’edifici va acompanyar a definir
d’una manera diferent els grups. I tot amb calma. Parar i pensar.
A nivell pràctic això es tradueix en 3 temps:
 Grup de referència, amb el seu tutor. Passen molta estona al dia però no fragmentat en
matèries (vida a l’aula). Tenen una benvinguda dolça a les 9 del matí.
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 Espais de lliure circulació a diferents hores en funció del grup. S’han dividit en petits
(infantil), mitjans (1r a 3r de primària) i grans (4t a 6è de primària). Estan dividits per pisos.
Les aules es converteixen en espais. Els nens trien on anar. Els 6 tutors (3 nivells, 2 línies)
més 2 adults de suport gestionen 8 espais diferents per 5 grups (un dels grups està fent
educació física). Així milloren les ràtios. Hi ha un màxim d’alumnes per espai, de vegades
el tutor, de vegades el material o el mobiliari ho limiten. Els mitjans tenen lliure circulació a
primera hora (entrada – esbarjo); els grans a segona hora (esbarjo-dinar) i a la tarda els
petits. Hi ha espais que no estan a les aules a causa de la complexitat de muntar-los i
desmuntar-los.
 Estona d’especialitats. Han valorat que són necessàries després de fer diferents
experiments (van eliminar la música per incloure-la de manera transversal però no va
funcionar).
Hi ha d’haver una coherència entre els diferents temps. Cadascú aprèn al seu ritme. No pot haverhi 25 criatures fent el mateix (només excepcionalment). S’ha d’aprendre fent coses amb sentit.
Propostes flexibles i variades perquè tothom s’hi pugui apropar. Respecten els ritmes personals i
barrejats per edats.
Fomenten el treball autònom, la creativitat, ja que no hi ha consignes. Fan pedagogia amb les
famílies (portes obertes) i un cop al trimestre fan els “divendres oberts”, on les famílies poden fer
servir els espais amb els seus fills.
Els mestres tenen una visió més completa dels infants. Els infants són de tots. Això els dóna
pistes de les habilitats de cadascú, punts febles i forts. Tots els mestres anoten coses a la fitxa de
l’infant al Drive.
L’acompanyament és diferent. Han visitat moltes escoles amb la intenció de veure els models, no
per copiar-los. Per saber per què fan el que fan. L’acollida de mestres nous es fa treballant junts.
Pregunta: Què passa si un infant va sempre al mateix espai? Primer cal tenir en compte que els
espais només són una part del temps. També cal dir que dins de tots els espais es fan moltes
coses (hi ha lecto a mates, per exemple). Si és necessari es pacta amb els infants.
Al principi del curs es fa una ronda d’espais on els infants fan tastets de tots els espais. És cert
que després no hi ha tant de moviment: els infants s’engresquen i com a molt canvien una vegada
d’espai el mateix dia. Després també hi ha els “passilleros”.
Espais:
 A petits hi ha molt joc simbòlic a les aules de cada grup. Hi ha dos espais que per la seva
complexitat estan fora de les aules (llums i ombres i psico). En total els petits fan 1 hora, 4
dies a la setmana.
 Els mitjans tenen: art, teatre, niu, natura, andròmines, restaurant, llums i ombres i
artesania. Hi ha lliure circulació però han d’enllestir les coses que comencen, és un
compromís de l’infant. Porten una llibreta dels espais on registren què van generant i
aprenent. Poden fer propostes individuals o en grups.
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Els grans tenen espais de treball. Han fet molts canvis aquí per fer la proposta sostenible,
també per als mestres. Són grups de treball doblats. Cada infant tria on li agradaria anar i
se’ls agrupa en equips de treball trimestrals. Treballen en aquests grups tres dies la
setmana al voltant d’1 hora i quart cada dia. Temes: temps i canvi, la ciutat, éssers vius, la
terra, moviment, mediterrània. Cada grup té diferents propostes que els infants poden triar.
Aquestes propostes tenen un guió. Es poden sortir del guió però n’hi ha d’haver un perquè
el mestre no els pot acompanyar tota l’estona. Hi ha feina individual i també de grup.

Al maig es faran visites per a mestres en horari lectiu. Acaba la presentació amb un vídeo.
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L’experiència de l’espai educatiu del Caiev, a càrrec de Sílvia Bosch, Marcel Bolaño
i Dani Rius
Les propostes i les competències bàsiques
- En què pensem quan pensem en educació viva?
Si la contraposem a l’educació convencional, creiem que l’educació viva vol tenir una mirada més
àmplia.
- Per què en diem viva? Que no ho són, de vives, les altres educacions? Suposem que sí, que ho
són, de vives. Però podem mirar qui obre més o menys el ventall?
Ens preguntem si l’educació convencional mira més a l’ésser viu, a la persona, o a la necessitat
social, a la necessitat del sistema social en què vivim. Ens mira com a persones singulars o com a
part de l’engranatge? De vegades ens preguntem si com a adults hem perdut l’alegria, la capacitat
de descobrir, de meravellar-nos, que tenen els infants. Si hem perdut la gosadia de mirar-nos als
ulls, de descobrir-nos, de meravellar-nos de nosaltres mateixos i dels que ens envolten. És potser
en aquest sentit que l’educació viva és més viva. Però aleshores, la principal crítica que
acostumem a tenir, o la principal sospita, és si som menys acadèmics, si estem menys preparats
per donar enginyeres, metges, advocades a la societat.
Educació viva, currículum viu
Si l’educació és viva, el currículum pot ser més viu? Hi ha alguna manera d’harmonitzar la part
més vivencial amb la més acadèmica? Aquesta és la tasca que estem fent els diversos
departaments de l’escola. Fem un estudi del currículum oficial i mirem com el podem adaptar a la
nostra manera de fer i als nostres materials. Es pot seguir el currículum de ciències, per exemple,
disseccionant un animal que hem trobat mort al bosc?
A partir de primària tots els nens i nenes tenen sessions setmanals obligatòries de matemàtiques,
llengua i anglès. Però entenem que l’aprenentatge no és un procés lineal i col·lectiu, sinó que
segueix un ritme intern i individual. Per respectar al màxim els processos individuals, fem
agrupacions petites, de cinc, sis infants per sessió. I ens obrim a motivacions singulars. Es pot
seguir el currículum de llengua fent un programa de ràdio? Es pot seguir el currículum de
matemàtiques manipulant material concret o programant un joc d’ordinador?
A banda, tenim oferta voluntària i variada de tallers. Fem música, teatre, ciències, història, art,
tecnologia, audiovisuals, jocs marcials, ioga, esports. També fem històries. Cada setmana una
persona de l’escola o de fora ens explica una experiència personal. És un taller especial perquè
ens obre la mirada a la diversitat de maneres de viure.
L’activitat autònoma a Ca l’Aulet
1 – Idea adulta?
2 – Ambients
3 – Materials
4 – Projectes
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1 – Idea adulta?
A Ca l’Aulet hem debatut i reflexionat sobre el concepte d’activitat autònoma dels infants. És una
idea bonica i idíl·lica? Segurament sí. Els infants, per iniciativa pròpia tenen tendència al joc i a les
relacions. Per tant, aquesta idea dels nens i nenes fent servir materials, jocs i propostes perquè
els surt de dins de manera natural és una mica naïf.
A l’inici del projecte no teníem gaire estructura durant el dia. Els infants anaven fent pels espais i
anaven consumint major o menor quantitat de tallers. Molts, especialment els més grans, tenien la
idea que era una escola lliure i que allà podien fer el que volguessin, incloent-hi el no fer res. Per
aquest motiu vam decidir posar estructura durant el dia per tal que a l’Aulet passessin coses i fos
ric en experiències per a ells. La nostra idea és anar traient estructura a mesura que els nens i les
nenes estiguin habituats a venir a l’Aulet a tenir vivències enriquidores.
I com volem aconseguir una activitat autònoma? Creiem que l’activitat autònoma dels infants ve
molt determinada per quina és la preparació dels ambients i quin és el grau de coneixement dels
materials.
2 – Ambients
Partim de la base que els ambients han d’estar preparats, farcits de materials i propostes (el més
autònomes possible) adients a les edats i els aprenentatges corresponents. Quan un infant de
cicle inicial i mitjà entra en un ambient, es pot preguntar: «què és tot això i per a què serveix?».
Fins i tot podria sortir corrents pensant que és massa per a ell.
Segurament un infant de cicle superior ja té la capacitat d’anar a mirar quines propostes hi ha
penjades per fer i d’investigar alguns materials. Què faries tu en una cabina d’un avió?
Que hem fet a l’Aulet?
- cada acompanyant és responsable d’alguns dels racons i és aquesta persona qui decideix com
s’ha de muntar i farcir de propostes.
- la proposta inicial es revisa per part de la resta de l’equip per acabar d’enllestir-la.
- tot l’equip d’acompanyants de l’escola hem fet vàries sessions de visites als diferents ambients i
hem aportat idees i hem fet preguntes sobre la seva distribució. De la mateixa manera, també
s’agafen idees per als ambients propis.
3 – Materials
Creiem que un dels fets que haurien de marcar l’activitat autònoma dels nens i lesnenes és la
coneixença dels diferents materials que hi ha als ambients. Nosaltres tenim:
- Materials comprats: jocs de taula, llibres, materials Montessori,...
- Materials produïts per nosaltres: educadors, famílies,...
- Propostes: dissenyades pels educadors amb unes instruccions clares de com s’han de dur a
terme.
- Petites investigacions.
- Capses de recerca.
- Reunions mensuals de departaments, on es parla dels materials que estan en aquells ambients
on hi ha cursos de transició (infantil-primària, primària-secundària).
- Presentacions de materials en rotllana o en petit grup.
- Preparació de materials per a més petits (sense experimentar).
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4 – Projectes
- de grup
- individuals
- en marxa: el/la carter/a, la ràdio.
L’etapa de Primària
Pensem que les necessitats de l’etapa passen pel reconeixement de la identitat,
l’autonomia, el sentir-se diferent que els altres però voler estar amb els altres, la cohesió, el
fet social, el descobriment del món on vivim. En resum: seguretat, pertinença, autonomia.
Per afavorir-ne el desenvolupament tenim:
 Rotllanes: ens donen veu pròpia i reconeixement de l’altre. I ens permeten estar junts com
a grup. Tenim estones de silenci, escoltem algú que vol explicar una cosa personal, mirem
vídeos i els comentem, llegim o expliquem contes, cantem, juguem...
 Franges horàries d’activitat autònoma: hi ha circulació lliure als ambients i cada infant tria
l’activitat que vol realitzar: relacionada amb l’art, el teatre, la fusteria, les ciències, els
audiovisuals, la tecnologia, les matemàtiques o les llengües.
 Competències bàsiques: estem fent un treball departamental entre etapes. Cada infant ha
de fer un mínim d’una hora de matemàtiques, lectoescriptura i anglès a la setmana. Tot i
que no treballem amb estructures ni ritmes d’aprenentatge convencionals, hem passat
proves diagnòstiques i competencials de la Generalitat.
 Projectes de grup i individuals (els individuals són obligatoris en el grup de grans) que
apropen els infants al reconeixement dels processos d’aprenentatge d’una manera força
autònoma i des de la motivació personal. Quant a projectes de grup s’han organitzat
sortides, s’ha fet un hotel d’insectes, un túnel del terror, una biblioteca, una pel·lícula... Pel
que fa als projectes individuals s’han fet treballs de programació de jocs digitals, animació
2D, fotografia digital i analògica, quadern de camp, el vot femení...
 Tallers que ens obren portes a la diversitat del món en què vivim: música, teatre, ciències,
història, art, tecnologia, audiovisuals, jocs marcials, ioga, històries (testimonis personals).
L’etapa de Secundària
Característiques:
L’etapa de Secundària inclou nois i noies d’entre 12 i 16 anys.
Estat evolutiu que es correspon al final de la preadolescència i part de l’adolescència.
Adolescens: ‘el que està creixent’; adultum: ‘el que ja ha crescut’
Etapa de canvis a tots nivells: físic, emocional, relacional...
Des de l’escola -i al llarg de totes les etapes- intentem donar resposta a les que
considerem tres necessitats bàsiques:
 Seguretat
 Pertinença-vinculació
 Autonomia
A la secundària aquestes necessitats prenen una forma pròpia i intentem ajustar
l’acompanyament i la proposta per donar-hi resposta de la manera que considerem
més adequada.
 Característiques generals
 Etapa de moltes inquietuds i alhora obertura a noves possibilitats
 Canvis físics (processos hormonals) → alts i baixos emocionals, canvi en el cicle
son-vigília (els costa més adormir-se i encara més llevar-se), fatiga-adrenalina, etc.
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 Centrada en les relacions
■ Els iguals i el grup prenen molt protagonisme
■ Adults com a referents
 Cerca de la pròpia identitat (diferenciació)
■ El meu lloc al món
■ Van i vénen als pares i mares
 Es donen amb especial intensitat fenòmens com les “modes”, l’”efecte fan”, etc.
 Plantejar-se molts temes també a nivell global (injustícies, guerres, drets dels
animals, etc.) → Cerca de “causes” a defensar.
 …
 Canvis a nivell cerebral i cognitiu
 Gran esclat de connexions cerebrals
 Matèria blanca (regeix les emocions) hiperexcitada
 Matèria gris (capacitats cognitives i de reflexió - lòbul prefrontal) en maduració
Amb tot això, nosaltres hem plantejat una estructura pedagògica que té una continuïtat i una
coherència amb la de Primària (i molt especialment amb Bàlecs, l’últim grup de primària), però que
dona resposta a totes aquestes singularitats de l’etapa a través d’una major exigència a nivell
acadèmic, un gran pes a les tutories individuals, espais de reflexió i de diàleg.
Estem treballant molt activament també per trobar per a les Alzines (nom que rep el grup de
Secundària) un lloc destacat i particular dintre del projecte global i la comunitat Ca l’Aulet:
 Preparació d’esmorzars setmanals
 Dinamització del bar durant les festes assenyalades
 Organització de les convivències de Primària-Secundària: cerca i reserva de casa de
colònies, joc de nit, la gimcana, etc.
 Viatge “extra” autoorganitzat
 Relació amb Punxes (el grup d’Infantil): poden donar suport acompanyant excursions, han
anat a explicar i representar algun conte (“Sorra-selva”), han dinamitzat el rei Carnestoltes,
etc.
Estructura pedagògica
Mantenim l'estructura que ve de l'últim any de Primària: 3 franges horàries per dia, mitja hora de
temps de grup a l'inici i al final, i un descans de mitja hora a mig matí.
 Mantenim les 3 competències bàsiques sincronitzant-les amb el currículum de la
Generalitat. Fem 2 hores setmanals de matemàtiques, lectoescriptura i anglès.
 Oferim diferents tallers opcionals, com a màxim un al dia:
- Tallers de cos i moviment: Jocs marcials i esports (un esport per trimestre).
- Taller de ciència i tecnologia: Nanotecnologia.
- Taller sobre l'adolescència.
- Taller sobre la vida adulta i els seus dilemes: Històries (a la qual també acudeixen
els Bàlecs).
 Projectes individuals: 2 hores setmanals dedicades a desenvolupar un projecte individual
de lliure elecció i tutoritzat al trimestre. Els resultats d'aquest treball s'exposen davant del
grup, a més de lliurar-lo per escrit al tutor corresponent.
 Projecte de grup: 2 hores setmanals dedicades a:
- Recaptar diners preparant esmorzars per a la resta de l'escola amb entrepans i
rebosteria dos dies a la setmana.
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- Preparar una sortida de diversos dies gràcies a aquests diners recaptats.
- Preparar les colònies de l'escola.
 Temps de grup: mitja hora a l'inici i al final del dia:
- A l'inici:
- Dilluns: lectures compartides.
- Dimarts: mindfulness.
- Dimecres: lectures dramatitzades.
- Dijous: cartes Sikkhona edu.
- Divendres: curts de cinema.
-Al final:
- Dilluns: jocs d'interior.
- Dimarts: musica jam.
- Dimecres: dinàmiques de tutoria.
- Dijous: jocs a fora.
- Divendres: jocs d'interior.
 Tutories individuals: amb cada alumne i alumna cada trimestre. Entrevista amb cada
família cada trimestre.
 De 14.15 a 14.30 tots els dies, a l'entrada de l'escola, temps per rebre a les famílies i parlar
sobre aspectes del dia a dia.
 Reunions diàries després de l'horari lectiu entre cada cicle, i intercicles també quan fa falta.
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L’experiència d’El Submarí Lila, a càrrec de Lucía Fernández de Caleya, Tina Riba i
Helka Iethinen
Assistents: 8 persones, 7 dones i 1 home, 6 mestres i 2 estudiants
Comencen la sessió amb música en directe de chelo i cantant en cercle.
Dinàmica de sensacions. Preparen un bol al centre del cercle tapat amb una tela vermella. Una
de les acompanyants dóna un objecte a cada assistent que, amb els ulls tancats, ha de sentir
(textura, pes,...). Els objectes es tornen a posar al centre del cercle i cadascú ha de trobar quin era
el seu, presentar-se i explicar una mica per què ha vingut a aquest taller. Es llancen una pilota
imaginària per fer-ho.
Després es presenten fotografies per descriure els 10 anys del projecte. Tenen 3 espais: infantil,
petits i primària. Quan entra un nen o una nena al projecte, entra una família. Cal la complicitat de
la família, el treball en comissions i la participació.
Els petits (són 12) estan en una caseta de fusta. Es treballa l’autonomia, els infants d’autoregulen.
Els d’infantil (36 nens i nenes, són els “cirerers”) tenen una ràtio de 1:7. A primària la ràtio és de
1:10/11 (hi ha 48 infants, es fan dir les “alzines”).
El primer pas cap a l’aprenentatge és l’emoció, que ve de dins. Referents teòrics: Resseau,
Montessori, Escola Viva, Maturana, Steiner, Wild. Han anat provant diferents propostes. Tenen un
“document d’encerts i errors”. No hi ha fórmules però es nota el recorregut que porten. Inicialment
estaven en la línia de l’educació no directiva, sense límits ni estructura (amb 5 nens). Es van
adonar que necessitaven límits i una estructura diària (rotllana, conte,...) que donés un ritme al dia.
Aquesta estructura ha anat a més i a poc a poc també hi ha hagut més necessitat perquè ara són
molts més. Però aquesta estructura s’ha anat construint a partir de les observacions dels infants:
necessitats, què els motiva, quins estímuls.
Els espais estan preparats per què els infants treballin de manera autònoma (accessibilitat). La
Carme Alemany (Roure Gros) està ajudant als espais de primària per definir un treball per
projectes. S’inspiren també en en Jorge Wagensberg a propòsit del plaer d’aprendre, el gaudi
intel·lectual. També estan treballant el tema corporal, l’acompanyament emocional també el porten
cap al corporal.
La primària està legalitzada, ha calgut fer una forta inversió en l’edifici. El projecte té forma de
cooperativa i és comunitari. No tothom té títol de magisteri però sí els títols necessaris per complir
les ràtios del Departament. Els més petits funcionen com a centre d’esplai.
El fil sempre han estat els projectes. Molta de la feina que fan és lligar el que passa amb àrees del
currículum. Dins de cada proposta hi ha possibilitats per introduir lecto, mates,... o la visió més
científica.
Aquest any a primària s’està jugant amb canviar l’estructura:
 Benvinguda
 Cartellera amb propostes del dia on els infants s’han d’apuntar. Les propostes duren 1
setmana però les escullen diàriament (1h 30’).
 Esmorzar (30’)
 Joc lliure (1h)
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Fan dues reunions amb cada família, tenen 2 informes anuals de cada infant i un relat. Hi ha un
espai d’intercanvi família-escola. També hi ha un espai d’acompanyament on es preparen
monogràfics. Els espais estan oberts a les famílies, com a observadors però també com a
talleristes (hort,...). Es cuiden molt els períodes d’adaptació. Fan horari intensiu: 5h/dia (mínim
d’Ensenyament).
Hi ha dos grups a primària. Un grup d’una mateixa edat només estan junts 15’ al dia. La flexibilitat
permet estar amb un sol infant durant 30 o 45’. Ara s’atreveixen més a convidar a un infant a una
proposta. Tenen assemblea i bústia de suggeriments. Passar les competències bàsiques és
voluntari, de moment cap família ha decidit fer-ho.
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EIX D’ESTRUCTURES PEDAGÒGIQUES I
ORGANITZATIVES
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La creació d’ambients d’aprenentatge, a càrrec d’Aroa Pareja
L’Aroa Pareja, de l’Escola dels Encants, ens dona la benvinguda en un espai amb les cadires
disposades en u de cara a la pantalla de la presentació que guiarà la seva sessió. Una espelma i
música de relaxació creen un espai d’acollida per a un grup interessat en la creació d’espais
d’aprenentatge.
Durant els primers minuts de la sessió l’Aroa fa un repàs als principis de l’educació viva. Esbossa
un concepte d’aprenentatge que situa a l’infant al centre, en un entorn respectuós, que és social,
transversal i integrador i hi situa, al centre, un infant capaç i generador. Aquests són els referents
de tota intervenció pedagògica viva, tant en l’àmbit de la creació d’espais com en l’organització
temporal.
Els espais d’aprenentatge són espais físics -l’espai i les seves qualitats, els materials que conté i
les oportunitats de trobada inherents- i també són espais temporals, franges de temps prou
àmplies i per acollir la diversitat de ritmes i de processos, en comunitats heterogènies, organitzats
per fer possible un aprenentatge actiu i vivencial i l’acompanyament emocional d’un infant
autònom.
En petits grups de quatre o cinc persones, compartim les diferents organitzacions del temps als
nostres centres. La vivència dels processos de canvi, per part dels infants i els mestres, així com
les diverses organitzacions del temps als centres respectius ens porten a voler conèixer el marc
horari de l’escola Els Encants. L’Aroa el desgrana amb detall. Hi destaca els temps llargs que
permeten la repetició, fan possible la transformació del joc i generen noves interaccions. El marc
horari reflecteix una riquesa de moments i d’acompanyaments, de l’entrada relaxada amb la
família, fins al moment de lectura de l’adult, la reunió de tot el grup o la lliure circulació pels espais
i ambients.
Els espais i ambients es dissenyen atenent les possibilitats de relació que ofereixen, la riquesa de
materials, l’autonomia en l’ús i la vivència del propi espai, el rol de l’acompanyant en cada espai
així com l’organització temàtica o més lliure. És un factor clau en la planificació dels espais la lliure
circulació interior-exterior i l’organització en tres comunitats d’edats heterogènies; la comunitat
dels petits (amb infants de tres, quatre i cinc anys), la comunitat dels mitjans (de sis a nou anys) i
la comunitat de grans (de nou a dotze). A la comunitat de petits els infants disposen de set
ambients diferents: la caseta del bosc, natura, art, joc simbòlic, fer i desfer -centrats en la motricitat
fina-, construccions, comunicació -amb propostes de lectoescriptura i teatre-, i llum i ombra.
Els ambients s’organitzen cercant l’harmonia i l’estètica, la intimitat i la trobada, les propostes
individuals, en petit o gran grup, l’ordre i la cura com a requisit per a l’autonomia, la presència de
materials estructurats i no estructurats -prioritzant aquells que són oberts, naturals, orgànics,
sensorials, bonics i agradables-, així com llenguatges diversos. Els mobles creen diferents espais,
microespais per la trobada o biblioteca, el joc simbòlic, l’espai matemàtic o el d’exploració i
investigació, presents a tots els ambients.
Després de fer un recorregut pels ambients interiors, amb detalls dels espais i microespais i dels
materials, l’Aroa tanca la presentació amb l’organització de l’espai exterior, una organització que
crea ponts amb les propostes dels espais interiors. Un dia a la setmana l’espai exterior s’omple del
joc amb pilotes, un altre amb coses que roden, un altre amb hoquei, construccions, equilibris,
cordes… També l’art ocupa el jardí, el joc simbòlic o propostes de lectoescriptura, corporals, la
construcció i el transport, el sorral i les canalitzacions d’aigua, un espai exterior ric i divers en
propostes, organitzat en espais que possibiliten tant la socialització com la intimitat, l’exploració i la
descoberta.
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Una experiència d’educació viva al bosc, a càrrec de Vicky Mateu i Maria Castellana
El projecte educatiu La mimosa es troba situat al Montseny. Funcionen en base a les idees de
l’escola bosc i l’educació viva. Parteixen de l’autopoesi, els infants es creen a ells mateixos, de
manera que els adults hem de tenir cura d’ells perquè puguin desenvolupar-se, confiant en la seva
capacitat. El bosc és un entorn ric, canviant i neutre que permet observar, explorar, qüestionar i
descobrir. Això permet crear les estructures cognitives bàsiques. Entendre la natura ens ajuda a
comprendre en profunditat la nostra pròpia naturalesa. No ens oblidem que som un ésser viu més,
només que ens n’hem desconnectat. Viure els ritmes reals, els ritmes de la vida, ens fa pacients,
ens ajuda a cultivar la calma, l’espera.
La seva rutina setmanal és de quatre dies la setmana entre els quals fan dos dies de bosc i dos
dies d’espai, una sala situada també en entorn de bosc. Són nòmades pel que fa a les zones de
bosc on es troben, i canvien cada dia la seva ubicació, situada en 4 o 5 zones variades de bosc
(entre elles a uns 30 min en cotxe). Així doncs, cada setmana s’informa a les famílies de quin és el
lloc de trobada. Això els permet observar el bosc en diferents llocs, fases i situacions, depenent de
les estacions, la meteorologia, els animals que hi habiten, el tipus de terreny, etc.
L’acompanyament dels adults es basa en el tenir cura i proporcionar confort i benestar als infants
(menjar, beure, seguretat, aixopluc). Ells són qui preparen l’estada, s’asseguren de l’estat del
bosc, i informen de com s’han d’equipar els infants per tal que vagin còmodes. També faciliten
eines i coneixements per tal que puguin aprofundir en els aprenentatges, per anar una mica més
enllà del bosc. Per això a vegades porten alguns materials com trapillo, navalles, lupes, etc. Fan
preguntes obertes, interessants, que convidin a la reflexió.
Destaquen la importància de la comunitat, del grup com a agent que busca solucions, que es
recolza. Quan apareix algun problema, per exemple algun infant diu que està molt cansat perquè
la motxilla pesa, es dóna la oportunitat que el grup intenti resoldre-ho. Es busquen solucions i es
traça alguna estratègia com repartir-se el pes entre ells o el que faci falta. L’adult, com a últim
agent en aquest cas, pot oferir-se a portar part del pes de la motxilla, sempre deixant clar que
cada individu ha de procurar per ell mateix i, encara que vagi sense res, porti la motxilla posada.
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Estructures pedagògiques d’una escola viva, a càrrec de Noa Padín, Els Encants
Comencem posant en post-its totes les activitats que es troben estructurades per edats.
Patis/esplais
L’escola
L’aprenentatge de la lectoescriptura
Activitats esportives
Espais per dinar
Carnet jove
Biblioteques
Opinions
Marxar/viatjar
Relacions íntimes
“L’escola reflecteix una realitat aïllada de la societat, quan hauria de ser un reflex clar de les
estructures socials properes”.
“La homogeneïtat no existeix enlloc, només es fa a l’escola. No tots els infants tenen el mateix
nivell, ni tant sols els de la mateixa edat”, Francesco Tonucci.
La Noa comença presentant l’escola Els Encants, on desenvolupa les funcions de cap d’estudis, a
més de ser mare de dos infants. Amb nou anys de vida i el primer any amb sisè curs de l’escola, la
Noa ens comparteix l’ideari que els diferents professionals que van impulsar la seva constitució
compartien, per mostrar des de quina mirada es desenvolupa la seva pràctica. L’escola va sorgir a
partir de la necessitat de crear un espai educatiu que fos un veritable reflex de l’estructura social,
on cada espai tingués identitat pròpia i on els espais exteriors estiguessin presents contínuament
a les propostes educatives diàries. Ambients d’aprenentatge i de lliure circulació, treball heterogeni
i cooperatiu, escolta i observació activa, o la flexibilitat de les propostes són alguns dels eixos
fonamentals que caracteritzen Els Encants.
A continuació, ens presenta les diferents comunitats des d’on s’estructuren les propostes
educatives i els espais a l’escola, atenent als interessos i a les etapes evolutives. Hi ha tres grans
etapes: comunitat de petits (3, 4 i 5 anys), comunitat de mitjans (6, 7 i 8 anys) i comunitat de grans
(9, 10 i 11 anys). Cada comunitat disposa d’una planta de l’edifici que, dividida per ambients,
possibilita la lliure circulació dels infants.
PETITS
Ambient de
construccions
Ambient de natura
Ambient de joc
simbòlic
Ambient d’art
La caseta del bosc
Ambient de
sensacions
Ambient de
comunicació
Ambient de fer i
desfer

MITJANS
Àgora

GRANS

Ambient de Pitàgores
(aprenentatge lògicmatemàtic)
Ambient Batecs
(ciències de la
natura)
Ambient Atles
(geografia)
Ambient Chronos
(història)
Ambient Tretze vents
(comunicació)
Ambient de Gaudí
(fusteria)
Ambient Landam

Taller (art)
Ambient de disseny
(fusteria)
Ambient Babel
(comunicació)
Ambient de Temps
Moderns (història)
Ambient Bios
(natura)
Ambient Cosmos
(ciències)
Ambient CreaMat
(matemàtica cuinada)

En el decurs de l’exposició de la Noa, sorgeixen cercles temàtics de gran debat quant a
l’acompanyament d’una escola viva com aquesta. Parlem de l’observació com a veritable eina per
conèixer les necessitats dels infants, així com a potent motor modificador d’espais i propostes
educatives; de l’escolta activa com a capacitat per desenvolupar l’empatia i la reflexió de les
pròpies idees; de la necessitat de focalitzar-nos com a acompanyants en el procés i no en el
producte; les actituds expressades i adquirides a través d’aquest model, ja que la calma i el
respecte per l’altre regnen als diferents espais i comunitats; la importància de la comunicació de
l’adult en tots els llenguatges que aquest manifesta; l’autoobservació i la reflexió de la pràctica
educativa quant al model comunicatiu de l’acompanyant (si algú no t’ha entès, pot ser que t’hagis
d’explicar d’una altra manera) o l’afluència d’infants als espais (si està buit, potser les propostes
han de canviar); la cura amb els espais d’entrada, sortida i de convivència amb els diferents
agents educatius; la confiança com a motor de convivència: confiança en l’infant, en les seues
capacitats i ritmes, en els professionals a l’hora de dissenyar propostes i acompanyar, així com en
les famílies per treballar cooperativament.
Més enllà de presentar l’estructura d’una escola d’educació viva, la Noa ens transmet la reflexió
primera i continua que fan per tal de seguir amb la primera idea que va fomentar la creació de
l’espai: crear una escola que fos reflex de la societat actual. Ens deixa, llavors, amb un últim
pensament:
“Quan només somnia un de sol, és un somni, una fantasia. Quan molts somnien junts, el somni
esdevé realitat”, Hélder Câmara.
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L’acompanyament durant l’estona de menjador i migdia, a càrrec de Noel
Cresencio, Elina Acosta i Gemma Haeffner, escola Congrés-Indians
En aquest taller se’ns explica l’experiència de l’equip de migdia de l’escola de Congrés Indians.
Funcionament del menjador i migdia segons les condicions de l’escola:
. Jornada compactada.
. Hi ha cuina i un cuiner (triat per Direcció) i una ajudant.
. Es fan menús de tipus: vegetarià, no vegetarià, sense lactosa, per a celíacs.
. L’aigua que beuen és de l’aixeta.
. Hi ha dos esmorzars (a les 10.30 h i a les 12 h) i el dinar a les 14 h. A les 16.30 h és la
sortida.
. Als espais tothom va descalç i al menjador en sabates perquè està a prop de l’exterior.
. Els esmorzars es fan als ambients.
. El dinar es fa tant al menjador com a d’altres ambients de l’escola.
. El moment de menjar és una estona de plaer on es comparteix i s’estableixen relaciones
disteses.
. El menjador és un espai agradable, casolà, on es mantenen els criteris bàsics de l’escola des
de l’educació viva, també en relació amb els materials utilitzats. Per exemple: hi ha gerres per
a l’aigua, plats de porcellana, gots de plàstic com vidre, estovalles, tovallons, paneres de vímet
plastificat que es poden rentar al rentavaixelles...
. Les famílies es poden quedar a dinar avisant amb antelació, però no tenen cap funció de
suport.
. A les 16 h els infants es troben amb la persona referent per fer un tancament del dia.
. L’any 2019 tot l’alumnat menjarà als ambients perquè és més efectiu que no pas al menjador,
els dóna més seguretat i permet un acompanyament millor.
Els adults al temps de menjador:
. La gent del menjador són monitors i alguns mestres que són referents dels infants. Alguns
dinen abans, però la majoria juntament amb els infants.
. Són uns 10/12 adults durant el dinar, són referents o models.
. La seva presència contribueix al bon funcionament en el temps de menjador i migdia perquè
dóna seguretat, contenció emocional i contribueix a un ambient distès.
. Els referents adults i els que posen els límits al menjador són els membres de l’equip, no els
mestres (que ja fan amb la seva presència).
. No obliguen a acabar-se el menjar del plat, ni animen falsament als infants amb expressions
com “menja que està molt bo”. Els adults poden expressar-se i actuar tal i com senten.
. En canvi, sí que animen als infants a tastar allò que no han tastat o a provar-ho novament per
si els ha canviat el gust.
. Si els adults detecten algun problema en l’infant respecte l’alimentació ho traslladen a la
tutoria.
Relació entre l’escola i el servei de menjador:
. Compta amb tot el suport de la Direcció de l’escola i això l’inclou en el projecte educatiu.
. Es considera un espai d’aprenentatge i per això no es crida i els adults estan al mateix nivell
que els infants (no més alts), com en la jornada escolar.
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. Aquesta connexió facilita els ajustaments constants -a partir de les necessitats que es van
plantejant- i no hi ha una estructura rígida respecte al funcionament del menjador i l’estona de
migdia.
. Els adults no criden, com en el temps d’escola. I el soroll del menjador no sol ser gaire alt.
Això també es deu a què durant el matí surten bastant als espais d’exterior i no tenen tanta
excitació.
Autonomia dels infants/funcionament:
. La decisió de dinar als ambients es va prendre en consens entre mestres i infants, per això
tenen un compromís i una responsabilitat amb les tasques i el seu comportament. Ho valoren
molt.
. En alguns grups els llocs són fixes i en altres no per decisió del propi grup (infants i mestre
referent).
. Els infants de Primària munten i desmunten l’espai a l’hora de dinar. I també netegen bastant.
Els de P3, P4 i P5 no paren taula.
. Els infants, per llei, no poden transportar el menjar per motius de seguretat, càrrega,
distàncies, etc.
. Els infants se serveixen la quantitat que decideixen menjar (i no sol sobrar gaire menjar).
. A cada taula hi ha una safata on es recullen els coberts per facilitar la logística de la neteja.
. Sovint es fa servir el mateix plat, sempre que es pot, per evitar acumular-ne i evitar deixar
menjar al plat.
Després de dinar:
. Quan acaben de dinar els infants poden sortir al pati, o els de P3 solen fer la migdiada en un
ambient de descans (on tothom pot anar) amb llum baixa, música tranquil·la i llençols propis.
. Hi ha altres propostes pel temps de migdia com: “moment del conte” (damunt de catifa i amb
coixins per crear un ambient agradable i distès); disfresses; mandales; joc simbòlic; taller
d’experimentació amb el so... que també van canviant.
. No tothom pot anar a tots els espais, això està pautat i cada curs té alguns espais on anar.
L’AFA assumeix la tasca de gestionar el servei de menjador i migdia. I es dedica a temes legals
(contractes del personal, Sanitat, coordinació amb l’escola ...), que són un 77% dels temes de
menjador. D’altra banda:
. No fa propostes entorn el temps de menjador i migdia.
. La majoria de famílies de l’escola coneixen i volen formar part del projecte educatiu (95%); a
la resta, que han entrat per punts, se les informa a les Portes Obertes.
Aportacions/preguntes de les persones participants al taller
. Hi ha escoles on fan servir gots de vidre i tothom va descalç.
. Com millorar la coordinació en l’equip de menjador si provenen d’una empresa externa?
. La quota de l’AFA cobreix material i despeses de menjador. Com que aquestes quotes solen
baixar-se per ser més accessibles a tothom, llavors l’escola ha d’aportar més fons per al
menjador. I si no en té gaires, això repercuteix negativament en el servei.
. A les escoles de nova creació l’AFA ha de fer-se càrrec del menjador.
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Temes de fons
. Menjador integrat a l’escola: Quan el projecte de menjador forma part del projecte d’escola hi
ha coherència i no solen haver-hi conflictes. En canvi, si hi ha una empresa subcontractada hi
ha una pèrdua de coherència i, sovint, pèrdua de qualitat en el servei. Llavors, qui es fa
responsable del que passa al temps de menjador/migdia (sobretot si hi ha problemes)?
. L’acompanyament emocional és la base que ho sustenta tot.
. Al temps de menjador es fan presents temes emocionals, de nutrició, hàbits,
acompanyament...
. El respecte als ritmes dels infants facilita el desenvolupament de la seva autonomia.
. Es tracta de cobrir el màxim de necessitats dels infants de manera integrada, tant en el temps
d’escola com de menjador.
. La flexibilitat i la coordinació són claus per al bon funcionament del menjador.
Recursos:
. No tot és un tema de recursos en relació amb el temps de menjador i migdia. De vegades hi
ha el personal però no està gaire coordinat amb l’escola ni està en la línia del projecte
educatiu.
. També cal destacar que el personal de menjador té contracte fixe discontinu, no com els
mestres.
. Els ajustaments per temes de logística també són un recurs.
Millores:
. Les crítiques del funcionament/personal de menjador han de venir d’altres semblants (ser
tècniques/neutrals), no tant de l’AFA, per evitar traslladar una sensació de crítica o oposició.
. Els processos de creixement/formacions dels membres de l’equip de menjador aporten
riquesa a la seva tasca a l’espai de menjador.
. És necessari establir les condicions bàsiques a les empreses de monitors de menjador.
. També és positiu visitar altres escoles en temps de menjador per observar com s’organitzen i
intercanviar maneres de fer diferents que poden ajudar.
El taller es conclou amb el vídeo-anunci d’Estrella Damm “El migdia”, amb moments del temps de
menjador i migdia a l’escola que mostren el rerefons important d’aprenentatge.
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EIX D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL I RELACIONS
AMB LES FAMÍLIES
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Cuidant l’expressió de límits amb amor, a càrrec de Doa Rodríguez Bover
El grup estava compost per educadores, mares i pares, i el taller es va centrar en les etapes
d’infantil i primària, que són on la Doa té experiència.
La paraula “límits” en aquest context connota la cura de les persones, dels espais i dels objectes, i
no té el sentit de limitar la llibertat de l’altre sinó tenir cura en base als desitjos i les necessitats
autèntiques.
Als adults ens cal valorar fins on podem sostenir una situació, per exemple quan un infant està
massa cansat, o té son, etc. Ens cal tenir més tolerància amb el seu procés personal. Una imarge
molt representativa seria la cèl·lula i la seva membrana, que va filtrant segons el que necessita
que entri i surti; o bé la xarxa de circ protectora dels trapezistes: no pot ser ni tan rígida ni tan
flexible, sinó un equilibri de tensions.
En situacions concretes, de vegades és millor les paraules justes, no cal que els infants entenguin
de manera concreta el límit. Al final es tracta que entenguin que “jo sóc l’adult i et cuido”.
També és molt important tenir consciència dels nostres propis límits i identificar els moments “ara
no puc, no sostinc, necessito respirar...”. Posar límits des de l’amor també significa permetre la
frustració o l’avorriment d’un infant, per exemple. I cal fer-ho des d’un lloc tranquil, tot i que en
situacions més intenses també es pot donar una contenció física.
Després de xerrar, reflexionar sobre tot això i compartir, es va fer un role play per il·lustrar una
situació real viscuda per una persona del grup, en què el seu fill no volia anar a l’escola ni marxar
dels llocs o de situacions concretes.
Finalment, es va repartir un material imprès que contenia les següents reflexions de la Doa:
«Probablement el repte més gran per a un/a acompanyant és mantenir el cor obert. No només
quan ens és fàcil, sinó també quan l'infant té una rebequeria, se salta una norma repetidament,
treu agressivitat, egoisme... Mirar amb afecte en aquestes situacions és la base per poder-lo
acompanyar amb respecte».
«Per poder créixer i desenvolupar-se, es necessita un entorn que proposi un equilibri entre llibertat
i contenció. De la mateixa manera que necessitem certa rigidesa òssia i muscular per aixecar-nos i
caminar, necessitem límits clars que ens sostinguin mentre explorem allò desconegut. I perquè
aquesta rigidesa ens sostingui i no ens limiti, cal que es nodreixi de la flexibilitat que aporta
l'amor».

28

L’acompanyament emocional, a càrrec de Magda Solera
Assegudes en un gran cercle i després d’una petita ronda de presentació, comencem el taller
escrivint en quatre fulls de colors les emocions: alegria, tristesa, ràbia i por. Un cop triats els
colors, escrivim darrere de cadascun la representació que cada persona considera per a cada
emoció, per posteriorment posar-ho en comú. Sorgeixen coses tant interessants com:
TRISTESA
Aïllament
Depressió
Debilitat
Engany
Incomprensió
Injustícia
Solitud
Pèrdua
Patiment
Culpabilitat

ALEGRIA
Família
Llàgrimes
Viure
Amor
Llibertat
Seguretat
Esperança
Projectes
Generositat
Sol, natura
Color

POR
Foscor
Inseguretat
Solitud
Canvis
Malalties
Limitacions
Mort
Superació
Indefensió
Imposició
Frustració

RÀBIA
Impotència
Frustració
Injustícia
Agressivitat
Exclusió
Crit
Calma
Abús de poder
Gelosia

Tal i com ens introdueix al començament la Magda, en aquest taller no trobarem una metodologia
concreta o per posar en pràctica l’educació emocional, ja que aquesta parteix d’una mirada, un
sentir i un actuar concrets. No pas d’una estratègia concreta. És per això que ens invita a la
reflexió a partir de cites de companys seus o d’investigadors de la matèria. Alguns apunts
interessants:
“Jo no acompanyo, jo cuido de les emocions dels infants”, Cristóbal Gutiérrez (a la xerrada del dia
anterior).
“L’educació emocional és el mirall que com a acompanyants fem als infants”, Magda Solera.
“La mirada dels infants va molt més enllà de les paraules, llegeixen tot el cos, tot el teu moviment”.
“Construïm la nostra imatge a partir de la reflexió de la pròpia imatge que fan els altres de
nosaltres mateixos”, Ramón Riera Albés (cita del llibre Conexión Emocional). Això té veure amb
les pròpies creences.
Per transmetre una idea, cal que primerament la transformem:
Experiències pròpies -- Concepció d’idees -- Una mirada per concebre el món -- Pors (que
inconscientment transmetem). A partir d’això, la Magda decideix fer-nos una proposta: revisar les
creences pròpies per veure des de quin punt acompanyem als infants.
¿Com reaccionem quan els infants expressen ràbia, por, alegria o tristesa? Comentem la ràbia,
una emoció que sovint rebutgem i que més energia i impuls de vida genera. Parlem així mateix del
plor, una expressió que ens costa molt sostenir i que pot expressar qualsevol de les quatre
emocions.
¿Què passa quan acompanyem? La Magda ens convida, llavors, a recordar l’essència testimonial
de l’acompanyament. Ser testimoni d’un fet, validar el que ocorre de manera objectiva, ser
capaces d’observar i ser-hi, amb la necessitat de mostrar una actitud de no-judici.
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És a partir d’aquest punt on podrem connectar emocionalment amb els altres, generant una
veritable empatia basada en l’escolta i el temps, sent capaços d’emocionar-nos a partir de les
experiències de l’altre. Sense vincle no hi ha acompanyament.
Llavors es comparteixen situacions concretes: Què puc fer amb el que tinc, si no tenim temps per
observar? I és aquí on el temps agafa el paper protagonista. La Magda ens parla des de la seua
experiència, ja que aquesta li ha conformat la creença que qualsevol acompanyament, tot i que no
hi hagi temps, està molt més relacionat amb el que remou a les acompanyants, que amb els
recursos disponibles (ja siguin materials, humans, espacials o temporals). Ens invita, llavors, a fer
una reflexió sobre la fugacitat d’una mirada, d’un somriure, d’un simple gest que expressi aquesta
presència i actitud de no-judici que sovint dona als actes dels infants la validesa necessària per
sentir la presència de l’adult. Es per això que ens disposem a visualitzar la importància i la
connexió dels vincles.
Tot seguit, juguem amb els fils. Després de llegir un conte que ens convida a veure les relacions
socials des d’un apropament sistèmic, reflexionem a partir de les següents preguntes: Com teixim
els fils amb l’infant? Com ens comuniquem amb les famílies? Són comunicacions tenses? Estan
soltes? Carreguem als infants amb les tensions dels adults? La Magda ho visibilitza llançant fils i
proposant-nos que els agafem per tal de veure la connexió entre unes i altres.
És en aquest punt del taller quan la Magda llança la segona proposta, i ens convida a agafar el
material que desitgem per crear el nostre mapa de creences. Amb la consigna de relacionar els
objectes amb les idees que ens mouen diàriament, cada participant n’agafa els que considera
simbòlics per representar les seues idees. Amb la veu de la Sílvia Pérez-Cruz i el missatge
“construïm qui som a partir del retorn que ens fan els altres”, comença el procés creatiu de
cadascuna.

La importància de revisar les nostres creences per ser capaços d’acompanyar als infants és el
missatge que la Magda ens va deixar clavat al cor:
“Les emocions no són fixes, i tothom no les sent igual. Es necessari que parem atenció a la
verbalització de les emocions”.
“Ens sentim acompanyades en el camí de revisar-nos per acompanyar”.
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Desmuntant les etiquetes: una alternativa des de la Comunicació No Violenta, a
càrrec d’Alícia Mánuel
Recursos compartits:
 Llibre La comunicació no violenta, de Marshall Rosenberg
 Cartes de sentiments i necessitats de simple.cat
 Programa de ràdio online Construyendo relaciones, Conecta 3
Etiquetes: Tots etiquetem en positiu i negatiu, ens surt de forma natural i cobrim necessitats, forma
part d’un mecanisme que tenim per sobreviure i automatitzar processos, així que no val la pena
que ens jutgem quan percebem que ho fem. Tot i això, sí que ho podem aprofitar per prendre
consciència.
L’Alícia planteja una situació concreta i proposa compartir les etiquetes o judicis que ens han
sorgit.
Judici: emetem un judici quan hi ha una necessitat no coberta o descoberta i s’esvaeix quan es
cobreix o desapareix la necessitat. Ens donen, per tant, informació important sobre les nostres
necessitats no cobertes. Jutgem per simplificar o per visibilitzar aquestes necessitats no cobertes.
Ens mostra unes cartes de SENTIMENTS i NECESSITATS (Simple.cat, n’hi ha per a nens i per
adults) i ens explica que ens movem en això.
En la situació concreta que es planteja, que seria que la formadora no s’hagués preparat el taller,
podrien no estar cobertes les necessitats de:
 Confiança i seguretat en la formadora i l’organització de les jornades.
 Aprenentatge.
 Respecte cap a l’esforç que ha posat la gent per assistir al taller.
Empatia: La curiositat ens pot portar a saber què hi ha al darrera d’un fet que veiem o que ens
expliquen, ens aporta informació valuosa, ja que ens mostra necessitats no cobertes i així
ampliem la mirada. Però en un primer moment pot ser difícil empatitzar, per això ens pot ajudar
molt l’autoempatia (empatitzar amb un mateix). I és important tenir en compte que el que es veu
en l’altre té a veure amb un mateix.
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Efectes secundaris dels judicis:
 Dificulten canviar
 Son rígids
 Produeixen l’efecte Pigmalió (succés que descriu com la creença que una persona té sobre
una altra pot influir en el rendiment d’aquesta segona)
 Ens desconnecten de la realitat
Estratègies:
 Preguntar-nos quines necessitats podem cobrir i de quines podem prescindir.
 Saber quines necessitats tenim i buscar estratègies per cobrir-les.
 Preguntar-nos si busquem la connexió.
 Diferenciar entre ser i estar i expressar en concret en comptes de generalitzar (evitar el
sempre i el mai).
Fem un exercici en el que ens posem una etiqueta, amb les cartes busquem una emoció i una
necessitat i després pensem en estratègies que ens podrien ajudar a cobrir aquestes necessitats.
Acabem compartint cada participant amb el grup algun dol i/o alguna cosa que celebrem.
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EIX DE RECURSOS, MATERIALS I ESTRATÈGIES
PEDAGÒGIQUES
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El massatge infantil, a càrrec d’Itziar Aranaz
"El contacte no només ha de ser consentit, sinó desitjat"
Espai
L'espai on es va realitzar el taller va ser una sala, que vam cobrir amb màrfegues per tal d'estar
més calentes i còmodes a terra. Hi havia música de fons i un ambient relaxat.
Estructura del taller
Presentació
Vam començar amb una presentació, primerament per part de l'Itziar i després per part de totes
les participants.
A continuació l'Itziar ens va explicar l'objectiu del taller i el desenvolupament programat. Els
objectius eren:
Experimentar algunes sensacions referents als massatges
Exposar algunes idees i aspectes importants del massatge infantil
Compartir recursos i experiències
Exercicis
Amb els ulls tapats, caminem per l'espai i ens trobem amb el nostre cos sense veure-hi. Al cap
d'una estona comencem a establir contactes amb les mans de les altres. Les escoltem, l'Itziar ens
guia i ens marca els temps de cada cosa. En parelles, escoltem, toquem, sentim... les mans de
l'altre i ens deixem sentir les nostres.
Amb els ulls oberts ens trobem amb parelles i l'Itziar ens esmenta emocions: ràbia, tristesa, por,
possessió, angoixa, amor, tendresa, dubte... I nosaltres hem de transmetre aquesta sensació a
l'altre amb les mans.
Després de dur a terme els exercicis compartim les experiències i reflexions.
Idees sobre el massatge infantil
Hi ha diferents tipus de contacte: d'exploració, de manipulació... És important ser molt curosos en
l'escolta i la comunicació. El cos envia molts senyals que informen del que desitja i el que no. És
important respectar-ho i crear espais on els nens i les nenes tinguin la força per poder expressar el
que els hi va bé i el que no.
Les condicions de l'espai són molt importants. Cal un espai de confiança, reservat, on els nens i
les nenes es puguin sentir lliures i cuidades. On no faci fred i on estar despullat, si es vol, pugui
ser viscut sense sentir-se violentat.
El dolor es toca, es mira. Has de preguntar-te: com el toques? Per escalfar-nos les mans no ens
les podem fregar perquè es genera una descàrrega d'energia molt gran i pot suposar un impacte
per a l'infant en qüestió.
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Fer un massatge és un diàleg
Per a aquells nens i nenes moguts, els massatges acostumaran a ser rítmics, profunds,
continguts. Per als infants d'energia més tranquil·la aniran millor suaus i arrítmics. És
imprescindible, en aquest diàleg, reconèixer els senyals que ens mostren si el massatge està sent
desitjat o no. Si el receptor del massatge fa badalls, es tensa, es tapa la cara o la panxa, arqueja
l'esquena o s'espolsa està indicant que no desitja el massatge.
Condicions que afavoreixen als massatges
Colors, olors, llums, escalfor. El fred activa el sistema simpàtic, que ens fa estar en alerta.
L'escalfor, en canvi, activa el parasimpàtic, que ens fa sentir en confiança, tranquils, sense perill.
És clar, doncs, que l'escalfor afavoreix al massatge.
Objectes: Simbòlics (invisibles) i materials (plomes, pedres, olis, pilotes, barres, fils...).
Recursos
La màquina transformadora. Es pot fer en un espai més gran i dinàmic. Els infants passen per la
màquina transformadora i els converteixes en el que ells volen. Els toques tot el cos perquè es
transformin.
Cuinem. Una persona s'estira i l'altra li cuina a sobre l'esquena. Per exemple, una pizza, un
pastís... amb tots els ingredients, les barreges...
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Recursos per afavorir la creativitat artística, a càrrec d’Eva Marín, escola La Serra
El taller, que es basa en el mètode Barcelona creativitat, es divideix en dos eixos:



Exploració de la part estètica
Llenguatge i desenvolupament de les idees

En l’eix 1 realitzem quatre activitats pràctiques:
. busquem la simetria i afavorim la creativitat: dobleguem un paper per tal que quedin vuit espais
simètrics. A cada espai dibuixem un sol. No poden ser sols “tradicionals”, han de ser sols
inventats. Establim aquest límit per afavorir la creativitat. A partir dels sols podem crear un altre
dibuix si els retallem en forma de gotes de pluja o estels i els enganxem en un altre paper.
. busquem la concentració i la precisió: dibuixem un sol dins un marc establert. De nou ha de ser
un sol inventat. Utilitzem fluorescents grocs per dibuixar el sol. Després pintem els espais buits
entre el sol i el marc amb d’altres colors. Hem de respectar les línies grogues del sol.
. juguem amb la distància i la perspectiva: dibuixem de nou dos sols dins d’un espai limitat. Un cop
fet el primer, intervenim perquè el segon sol sigui diferent. Fem servir la distància i la perspectiva
per aconseguir que els sols siguin ben diferents.
En aquesta activitat també juguem a transformar una cosa en una altra. Fem un sol i dobleguem el
paper per la meitat. Ara amb la meitat del sol que veiem hem de fer un personatge.
. gestació: consisteix a crear un dibuix a partir d’un sol punt negre pintat al mig del paper. Com si
fos una llavor que creix. Evitant simetries anem creant una mena de mosaic (tot amb color negre).
Fem una gestació col·lectiva compartida. Ens anem passant el dibuix entre totes les participants.
Cadascú hi afegeix alguna línia respectant sempre les de les companyes.
En l’eix 2 juguem amb el llenguatge i les idees a través de diverses activitats:
. traslladem la idea al llenguatge visual. Per exemple, amb la paraula “caracol” dibuixem una col
amb una cara.
. fem servir una consigna. Decidim que una rodona és la vida i una x és un objecte. En un paper
dibuixem una rodona en un extrem i una ix en un altre extrem. O bé amb el mateix significat
dibuixem dues ix amb una rodona al mig (XOX) o dues rodones amb una ix al mig (OXO).
Preguntem quin significat donen els altres al dibuix (en el darrer cas podria ser que la vida
continua malgrat un impediment).
Amb el mateix plantejament, podríem donar un significat a una forma:
. balances filosòfiques: dibuixem una balança ben equilibrada i una altra de desequilibrada. En el
primer cas podríem dir, per exemple, que homes i dones som iguals. En el segon podem dibuixar
en un extrem de la balança el Sol i a l’altre la Terra. Podríem dir que la Terra sense el Sol no
podria existir.
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. balances filosòfiques amb lletres (conceptes): trobem dos requadres, un xoca contra l’altre...
Què hi escrivim a dins?

o
b
s
t

Força de voluntat

. preguntes intel·ligents: què li preguntaries a una gota d’aigua?
.diàlegs impossibles: què es dirien dues coses que mai estarien juntes?
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EIX DE CURA I CREIXEMENT DE LES PERSONES
ACOMPANYANTS
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Ser per educar: el creixement dels educadors a través de la Gestalt, a càrrec de
Miquel Àngel Alabart i Eva Martínez
Aquest taller va ser gairebé tot vivencial. L’objectiu era prendre consciència del nostre bagatge
emocional, conèixer els propis aprenentatges adquirits i poder prendre consciència de com
aquests actuen en el nostre acompanyament als infants.
Vam començar amb una dinàmica de distensió del cos movent-nos per tota la sala. Tot seguit vam
fer grups de tres o quatre. La dinàmica consistia en mirar-nos i poder verbalitzar, per torns i sense
judici, què ens desprenia la persona a qui estàvem observant. La persona observada no podia dir
res mentre les altres la miraven i deien el que pensaven. En acabar aquesta part vam fer una mica
de feedback. Cadascú podia fer la seva reflexió: si allò que li han dit és cert o no, o si no se
n’havia adonat... Com a reflexió cap a un mateix també ens podem preguntar: Com rebo aquesta
informació? M’agrada el que els altres perceben de mi?
Després d’aquesta dinàmica ens vam aixecar, van posar música i amb els ulls tancats ens van
convidar a moure’ns i a ballar per la sala. Tot seguit, encara amb els ulls tancats, vam anar
trobant-nos i ballant juntes. Van parar la música i ja amb els ulls oberts vam fer parelles.
La següent dinàmica consistia en explicar-nos alguna cosa que portéssim incorporada des de
sempre, una creença heretada d’alguna experiència passada i que en el present encara ens
limités (per ex. no sóc prou bona, a veure si t’assembles més a la teva germana, sóc patós...). En
explicar-ho en som més conscients. L’objectiu de la dinàmica era poder transformar-ho en positiu.
Per tancar aquesta dinàmica cadascú va agafar un paper i colors i va escriure el seu nou lema
transformat (per ex. sóc capaç, sóc perfecte tal com sóc...) en positiu. Amb el nostre nou lema ens
vam passejar per la sala, de nou amb música.
Per cloure el taller ens vam asseure en rotllana i vam anar dient en veu alta el nostre nou lema.
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Awareness through the body - Consciència a través del cos, a càrrec d’Ignasi
Salvatella
Awareness significa «adonar-se», «buscar la consciència». Awareness through the body, «buscar
la consciència a través del cos». És a dir, intentar respondre a través de l’ésser. Hi ha un poblat a
l’Índia en què l’Awareness Through The Body forma part del currículum escolar.
Cal que siguem testimonis i observadors de nosaltres mateixos. Que cadascú descobreixi el que
ha de descobrir, que és diferent per a cada un. Es tracta de despertar la consciència.
Som éssers complexos. Tenim:
 Un cos físic
 Una part emocional continguda en un cos físic. Aquesta part emocional té percepció
pròpia. Perceps l’ambient que hi ha a través del cos emocional.
 Un cos mental: idees, creativitat, rigidesa. La part més àmplia. Tancant els ulls es pot
imaginar, riure, fer qualsevol cosa. Es pot connectar la part mental amb sensacions
físiques del cos.
La idea és concebre l’atenció com a sensació física que es pot registrar al cos. Concentrar-se és
mantenir aquesta sensació en el temps. Pensant en els/les alumnes, nens i nenes, podem ajudarlos a connectar amb aquesta sensació. Amb la concentració i la relaxació.
No és necessari conceptualitzar res. Es tracta de registrar aquesta sensació: Jo me n’adono.
Per exemple: Una pista d’equilibri, algú ha caigut. I fem la pregunta: «Què t’ha passat?»
 «He caigut». Resposta des del cos mental.
 «Estava entusiasmat». Resposta des del cos emocional.
 «M’he torçat el peu». Resposta des del cos físic.
Com estan aquests diferents cossos? Què sento en aquest moment?
Al taller fem algunes propostes d’autoconeixement. Uns exercicis per expandir la consciència.
Primera proposta. Exercici d’atenció
1) Tots ens posem en cercle/rotllana de peu. Es dona la consigna: “Tots sobre la mateixa
circumferència”, i ens anem col·locant en cercle sense cap correcció.
L’Ignasi treu un sac vermell de tela amb cereals a dins. Som unes 15 persones en cercle. Una
altra consigna: “Dic el meu nom i sempre passo el sac a la mateixa persona, llançant-lo“. “Si
t’arriba el sac quan no toca, no el tornes“. Fem tota la ronda. Els sacs volen d’un costat a l’altre del
cercle amb els noms cridats.
2) L’Ignasi treu ara 15 sacs (tants sacs com persones). Practiquem l’atenció dividida. “Pot ser una
bomba, un malabar col·lectiu en grup”.
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Juguem, però tot està bé. El més important és adonar-nos de com estem. Es donen les
instruccions del joc una altra vegada. L’atenció dividida és una pràctica de multitasques. Per a
persones més lineals serà més difícil. Es repeteix l’activitat, però tots llançant el sac i dient el seu
nom alhora. Llançant el sac a la mateixa persona sempre i rebent-lo de la mateixa persona
sempre. La sala es converteix en un caos de sacs voladors, riures i sorolls.

3) Es repeteix la mateixa activitat de llançar els sacs, però aquesta vegada en silenci, sense dir el
nom. Es nota un gran canvi en l’ambient de la sala. Es genera un altre ambient.
Parem i mirem com estem després de fer la proposta en silenci vs. al principi.
4) Ara fem el circuit a la inversa. Diem el nom de la persona que ens passa el sac. Fem una ronda
amb un sac només, practicant els noms i la dinàmica.
5) Després amb tants sacs com persones. Dient el nom de la persona de qui has rebut el sac.
6) Ara hi ha 2 colors de sacs. Uns verds i uns vermells. Quan reps el sac verd has de dir el nom de
l’altre. Quan reps el saquet vermell dius el teu nom.

7) Ara el mateix, amb sacs dels 2 colors, però en silenci.
8) Ara amb 3 sacs diferents, els dels 2 colors més el “saquet lliure“ que pots llançar a qui vulguis.
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9) Ara hi ha un altre saquet. El “batec del cor“, que ha d’anar passant-se per la circumferència del
cercle mentre es creuen els altres saquets que es van llançant.
STOP! “Qui se sap el nom de les 2 persones amb qui juga?”. Ens asseiem en rotllana i compartim
les nostres vivències de la pràctica.
Segona proposta, sense elements. L’escàner
Observació amb els ulls tancats. Consigna: “Treballar la confiança i no obrir-los“. Es tracta de
mirar i observar els nostres cossos. Els ulls han d’estar tancats perquè el 80% dels estímuls
entren pels ulls. Anem movent l’atenció per l’espai, asseguts en cercle i en silenci.
“Caminarem per la sala amb els ulls tancats”. Alguns es queden impressionats i amb la boca
oberta.
“Confio plenament i si sento que xocaré amb algú em giro. Camino tan a poc a poc com sigui
necessari”.
És un exercici per agafar consciència sobre l’energia entre cossos. Comencem amb una pràctica
petita, posant les dues mans juntes. Quan aplaudeixes, sents l’energia que es traspassa entre una
i l’altra. Ara, comencem amb les mans juntes i les anem separant a poc a poc, i sentim l’energia
entre les dues. Tot seguit, com si tinguéssim un xiclet entre elles. Parem atenció al diàleg intern.
Ens preparem per posar-nos de peu. “Sentiu que cada pas que feu és un pas d’arribada”. Es
tracta de buscar el buit, d’intentar no tocar l’altre. “Podeu o mirar els arbres o el buit al voltant dels
arbres o l’espai que ocupen les arrels de l’arbre”. És una qüestió de perspectiva, de focus, de
sensibilitat…
“Tanqueu els ulls. Obriu els ulls. Tanqueu-los d’una altra manera. Poseu l’atenció en les parpelles.
Si diem ‘No poseu l’atenció en les parpelles’, què passa? Continuem amb l’atenció en les
parpelles”. “Deixeu que les parpelles baixin pel seu pes. Notarem la sensació física que estem
amb l’atenció a les parpelles. Ara canviem l’atenció i la posem al dit petit del peu esquerre. Quan
sentim un soroll de fora, l’atenció física d’observar un punt llunyà és diferent que quan observem
un punt del cos. Portem el fil des del soroll fins al cor, el connectem amb el cor. Observem tot el
cos. Posem l’atenció en la pell. Observem els pensaments (el cos mental) que sorgeixen. Amb el
canvi d’atenció expandim per incloure tos els aspectes del cos: el físic, el mental, l’emocional. El
“com estem“ global. Com estic ara jo aquí? Deixem que aquesta sensació es converteixi en un
color. Quin color sóc ara aquí? Sento tot aquest color i pinto el meu camp energètic amb aquest
color. Ampliem. Fem una bombolla que ens deixarà caminar per la sala sentint les bombolles dels
altres. A poc a poc ens posem de peu.
Caminem per la sala amb els ulls tancats i en silenci. Confiant. Amb els braços relaxats. Es tracta
de buscar els espais buits a la sala amb els ulls tancats. Cada pas és una arribada, una altra
presència. M’aturo, busco on és el meu espai buit i cap allà vaig. Confio plenament, tant si xoco
amb un altre com si no. Faig un sol pas amb confiança. Si toco a una altra persona, em pregunto
“Què he sentit jo just abans de tocar?”. La dinàmica continua durant uns 10 minuts. Ens aturem.
“Segurament sentiu una bombolla molt a prop. Intenteu buscar l’altre. Us dirigiu a aquesta
persona. Us agafeu de la mà. Us asseieu a terra amb les mans juntes”.
Obrim els ulls. Ens reparteixen plats de metall i bastons de fusta.
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Tercera proposta. Pràctica d’atenció total.
Cal posar el plat de metall a la punta del bastó i aguantar-lo sense que caigui. Exercici d’equilibri.
“Si penso en una altra cosa cau el plat”. Practiquem la focalització completa. Intentem canviar el
bastó amb el plat a la punta d’una mà a l’altra. Això requereix una focalització completa en tot el
procés. Després d’uns minuts de focalització individual, ens obrim a la nostra parella i intentem
passar-li el bastó. “Sentiu com un agafa el bastonet i l’altre el deixa anar”.

No hi ha temps avui, però com a extensió de l’exercici podem intentar posar-nos de peu amb el
bastó i el plat, pujant des del terra; caminar per la sala, amb els ulls tancats, sentint la columna
vertebral...
Ara ens estirem. Posem l’atenció en el procés d’estirar-nos. Sentim la respiració abdominal.
Posem el bastó sobre la panxa. Sentim com puja i baixa.
I s’acaba el temps. Ha estat un tastet. Acabem la pràctica en rotllana de peu i amb una abraçada
conjunta. L’energia és d’alegria, de presència, i de grup.
Com a informació addicional, l’Ignasi fa pràctiques a Barcelona els dijous cada 15 dies.
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Moviment espontani i cultura seitai, a càrrec de Mar López i Jorge Hornos,
Associació Espaidó
La sessió va constar de diverses parts:
1) Presentació personal on es va donar espai a cadascú per presentar-nos i explicar què
buscàvem en el taller.
2) Introducció dels conceptes del Seitai, a partir de les experiències educatives viscudes i
incorporant exemples.
El Seitai és una cultura japonesa, el significat de la qual és “cos regulat”. Es basa en la premissa
que ”la vida és moviment” i posa èmfasi en el fet que el cos es mogui de manera espontània per
tal de reordenar-se i equilibrar-se per ell mateix. El seu fundador va ser Haruchika Noguchi, ell
descobreix que l'existència s'organitza intel·ligentment a través d'un vaivé permanent entre tensió i
distensió.
Les pràctiques basades en aquesta idea permeten recuperar l'ordre i l'equilibri naturals a través
del moviment que sorgeix de manera espontània del nostre cos. Noguchi va tenir com a deixeble
directe Katsumi Mamine, responsable de la introducció del Seitai a Catalunya, el qual va formar a
diverses persones, entre elles la Magda Barneda, fundadora de l'Espaidó.
Durant la sessió es van definir de manera esquemàtica els principals conceptes bàsics d'aquesta
activitat cultural.

Partint de la base que es considera el cos com a un ésser viu que busca mantenir l'equilibri davant
qualsevol impediment extern, aquest realitza contínuament moviments espontanis per tal
d’autorregular-se, i de vegades ho fa tan intensament que els símptomes que es generen
acostumen a veure's de manera negativa (febre, dolor, tos...). En aquest cas, el Seitai ens convida
a veure aquests símptomes com la necessitat de reajustament del nostre cos, i obre la mirada a
noves possibilitats.
Aquest reajustament es fa mitjançant la coordinació de la CVP (Crani, Vèrtebres i Pelvis), que
regeix l'organisme. La CVP es compon de 5 cavitats:
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1. Cranial (centre del sistema nerviós)
2. Pectoral i espatlles (centre del sistema locomotor, combustiu i respiratori)
3. Digestiva (centre del sistema assimilo-circulatori)
4. Urinària (centre del sistema eliminatori)
5. Pèlvica (centre del sistema reproductor i regenerador cel·lular)
La coordinació entre la CVP es du a terme a través de 5 moviments naturals amb els quals el cos
reacciona als estímuls de manera unificada (físic-energètic, orgànic-biològic i psíquic-mental)
anomenats Osseis. Aquesta coordinació es conrea amb la pràctica del Seitai.

Les cinc Osseis que existeixen són les següents, cadascuna lligada amb una de les 5 cavitats:
Vertical: Psique contemplativa, capacitat d’organitzar, planificar, pensament filosòfic, visió
objectiva. Cavitat cranial i sistema nerviós central.
Frontal: Psique pragmàtica, capacitat de trobar el camí més curt, eficàcia, pensament tècnic.
Cavitat pectoral i sistema muscular i respiratori.
Lateral: Psique emocional, capacitat comunicativa, mediadora, recerca de la convivència
amistosa. Cavitat abdominal i sistema assimilo-circulatori.
Rotatòria: Psique competitiva, capacitat de vigilar l’entorn proper, marcar el territori propi, protegir
als febles enfront l’enemic. Cavitat urinària i sistema eliminatori.
Central: Psique afectiva, absoluta i instintiva, capacitat de realitzacions diminutes, l’invisible o
espiritual, amor-odi, confiança-desconfiança. Cavitat pèlvica, sistema reproductor i regenerador
cel·lular.
Un altre concepte bàsic en el món del Seitai és la Tensió Parcial Excessiva (TPE). Partint de la
base que l'existència s'organitza a través del vaivé entre tensió i distensió, l'ésser humà es posa
en tensió davant qualsevol acció; quan aquesta tensió és excessiva en una zona específica de
l'organisme, es bloqueja i no es distensiona, parlem de la Tensió Parcial.
Davant aquesta tensió parcial el cos engega mecanismes per tal d'alliberar aquesta tensió
acumulada i recuperar l'equilibri perdut. En el cas que la tensió persisteixi i no es resolgui de
manera espontània, parlem de Tensió Parcial Excessiva, origen de moltes malalties, conflictes
relacionals, etc.
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Un cop acabada l'explicació teòrica de la sessió s’ha fet una petita explicació de les diferents
pràctiques que existeixen en el Seitai:
Katsugen Undo: pràctica en la qual es posa atenció a la nostra CVP i com està aquesta a través
del moviment espontani del nostre cos.
Yuki: pràctica que es du a terme a través de les mans; aquestes es col·loquen de manera intuïtiva
sobre diferents parts del cos per tal de percebre l'estat en què es troba. Es pot practicar de
manera individual o en parella.
Gyoki: és una pràctica en la qual, a través d'exercicis respiratoris, es propicia la concentració i la
capacitat de captar el Ki (energia vital).
Un cop esmentades les pràctiques es van fer un seguit de dinàmiques per incorporar els nous
conceptes.

3) Reflexió sobre com és el nostre dia a dia amb algunes preguntes que es varen llançar,
introduint així el concepte de “diàleg intern”. Algunes preguntes:

- Com et guanyes la vida?
- Quantes hores de treball dediques al teu dia a dia?
- Què representa per a tu la feina?
- Com constitueixes el teu dia a dia? Des del deure o des de la necessitat?

4) Sentir les parts del cos, cap a on t'inclines? Yuki individual observant el moviment intern i
el vaivé. Ens vàrem disposar en cercle i amb els ulls tancats vam deixar fluir el moviment
espontani del nostre cos.
5) Un cop acabada aquesta pràctica vam identificar en aquests moviments les 5 osseis, i vam
percebre quines eren aquelles que predominaven en cadascuna de nosaltres.
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A continuació varem fer l'exercici de moure'ns segons les característiques de cada ossei, i vam
incorporar les tendències de moviment i actitud de cadascuna d'elles.
6) Katsugen esquena amb esquena: la dinàmica va ser en parelles, assegudes al terra

esquena amb esquena, fluíem amb el moviment espontani que sorgia amb el contacte amb
l'altre, i vam experimentar la comunicació individual i alhora la interacció.
7) Gyoki: exercici de mirada amb la mateixa parella que havíem tingut en el katsugen anterior
esquena amb esquena.
8) “Yuki sardina”: varem realitzar una pràctica de Yuki on totes les assistents ens vàrem
estirar al terra una al costat de l'altra amb la mà dreta a la nuca de la persona que teníem
al costat dret i la mà esquerra sobre el nostre ventre.
9) Recollida i tancament on es varen anomenar diverses coses que havien anat sorgint en el
decurs de la pràctica.
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Harmonia entre el creixement personal i professional de les persones educadores, a
càrrec de Sílvia Blanch i Arnau Careta, Espai BES
L’Arnau Careta, educador social i psicopedagog, i la Sílvia Blanch, psicòloga, ens conviden a
entrar a l’aula amb les cadires disposades en cercle al voltant d’una espelma.
Amb una breu presentació de la seva feina i treball a l’espai BES - Barcelona Espai de Supervisió
(atenció psicoterapèutica a famílies i supervisió d’equips professionals) posen el focus en un dels
primers temes de la sessió, el treball en parella: una resposta a la soledat del formador que
permet generar complicitats, aportar mirades diferents i enriquir l’experiència terapèutica o de
supervisió.
L’encesa de l’espelma marca l’inici formal d’una sessió que vol recordar-nos la necessitat de
disposar d’espais per cuidar-nos, per estar amb nosaltres mateixes i amb els altres, que ens
recorda les dificultats que tenim per dir «no» i les conseqüències de no posar límits. L’espai
reprodueix la rotllana al voltant del foc, la comunitat que conversa com a estratègia terapèutica de
grup a través de compartir no tan sols els pensaments, sinó també les emocions.
La dinàmica de la sessió segueix essent en diàleg entre la Sílvia i l’Arnau, que dirigeixen una
relaxació que cerca visualitzar el moment de tria de la professió, evocar les persones que ens van
acompanyar en aquest camí i que han estat importants en la nostra presa de decisions.
La sessió convida a la reflexió entre l’elecció de la professió i la vida professional que duem a
terme, els camins que ens han portat a la professió docent o els referents que tenim en la nostra
tasca docent. I com la nostra activitat docent es relaciona amb la nostra vida personal: quines són
les qualitats de la transició entre temps personal i professional, de quins espais disposem com a
mestres per escalfar i preparar-nos per a l’activitat docent, i per refredar-nos i sortir-ne?
Una dinàmica amb cartes d’en Ferran Salmurri per facilitar converses ens porta a aprofundir en
com la vida personal i professional poden condicionar-se i afectar l’una a l’altra. En grups de
quatre i a partir de la reflexió de què ens diu cada carta sobre la relació entre la nostra vida
personal i professional, sorgeixen temes que el grup viu com a fonaments de l’harmonia entre el
creixement personal i el professional.
La mirada de l’adult vers l’infant, el judici i l’escolta, la dificultat per atendre les nostres pròpies
necessitats que ens aboca a voler resoldre les dels altres encara que no ens ho hagin demanat,
l’harmonia o disharmonia entre allò que pensem i allò que sentim i la necessitat d’acceptar totes
les emocions com a dignes de ser sentides, l’empoderament sobre el propi estat d’ànim i el
coneixement de les nostres pròpies paraules tòxiques omplen un temps d’expressió i escolta que
sentim com a necessari i terapèutic.
La posada en comú d’allò expressat i sorgit dels petits grups ens porta a la reflexió sobre el
concepte d’harmonia. L’harmonia com a procés, una relació dinàmica d’equilibri entre la vida
professional i la personal més que no pas un estat de felicitat permanent; com a una complexitat
entre allò que pensem, que esperem i allò que podem fer, en què hi ha consonàncies i
dissonàncies.
La conversa finalitza de forma orgànica amb el regal de les “5 ordres de l’Ajuda” de Bert Hellinger,
amb què apaguem tots junts l’espelma al voltant de la qual ens hem dedicat dues hores de temps
per a la nostra cura personal i professional.
48

LLISTA DE PARTICIPANTS A LA FIRA DE PROJECTES
ENTITAT / PERSONA

TEMÀTICA

PERSONA DE CONTACTE

Acompanyament familiar

Acompanyament terapèutic a
famílies

Elisenda Pascual
elisenda@acompanyamentfamil
iar.com

Arrels

Projecte educatiu

Montse, Roman i Noy
lestevesarrels@gmail.com

Cristina Romero

Publicacions afins a l’educació
viva

Cristina Romero

Ergokids

Comercialització de mobiliari i
elements Pikler

Toni Oriol
ergokids@ergokids.com

El fil d’Ariane

Primera escola inclusiva
d’educació viva

Anna Colomés

Familias en ruta

Viatges en família i criança en
moviment

Susagna Galindo
familiasenruta@gmail.com

Llars de criança

Associació de mares de dia

Laura Navarro i Ivana Piqué

Migjorn, casa de naixements

Part i criança. Presentació del Montse Catalán
llibre «El primer joc d'en Jan i la montse@migjorn.net
Marina. Un conte especial».

Sara Cendán

Presentació del llibre «Les
muses de l’educació viva»

XELL, Xarxa d’Educació Lliure

Sara Cendán
coleccionmusas.wordpress.com
Marc Alcega
secretaria@educaciolliure.org
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