Volem donar les gràcies a tots els talleristes per l’oportunitat que ens van oferir de gaudir la gran varietat i qualitat dels
tallers a les primeres Jornades d’Educació Viva del CAIEV a la UAB.
Si esteu interessats en tenir la informació dels tallers que van oferir i les dades de contacte dels talleristes, aquí les teniu:

Abel Samperiz
Què avaluen realment els tests estandarditzats? Un altre model d’avaluació és possible i necessari, idees
per a l’educació viva
El taller pretén introduir arguments metodològics per a una anàlisi crítica i rigorosa dels test estandarditzats (PISA,
revàlides, etc.). A partir d’aquesta crítica inicial, reflexionarem sobre possible estratègies i models d’avaluació adients
per afrontar els reptes de l’avaluació de l’educació viva.
Avaluador independent de programes socials i polítiques públiques. Format en educació viva al CRAEV. Pare d’un nen i
una nena. Impulsor i coordinador a Catalunya del grup de treball d’incidència política en avaluació dels sistemes
educatius
d’APROEVAL
(www.aproeval.org).
Membre
de
l’European
Evaluation
Society
(http://www.europeanevaluation.org) i de l’American Evaluation Association (www.eval.org). Assessor metodològic del
grup d’Educació per a la Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona. Soci del CAIEV i col·laborador de CRAEV en
l’avaluació de l’educació viva. M’apassiona l’avaluació, em podeu trobar a: abelsamperiz@gmail.com.

Carlota Sala
L’aprenentatge autònom
Com aprenen els nens sense ser dirigits? Com es dóna la lectura, l'escriptura, les mates, la geografia... Sense classes?
Com podem detectar i acompanyar els seus interessos?
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A través de la meva experiència i de forma pràctica (amb imatges i exemples reals) veurem com és l'aprenentatge
autònom, com acompanyar-lo, com els interessos de cadascun, i seguint el seu ritme, els infants aprenen, sense
pressió, sense horaris, sense controls. Descobrirem com, de forma natural, els nens aprenen el funcionament del món,
comprovarem que la curiositat és innata en cada infant i que l'aprenentatge es dóna de forma natural.
Parlarem del paper de l'adult, acompanyar sense intervenir, proposar sense obligar, crear espais i afavorir experiències
per a saciar i acompanyar la seva curiositat. Veurem com els infants, a la seva manera, única i pròpia, adquireixen els
coneixements que necessiten per sentir-se realitzats i per ser autònoms a la vida.
Des de la meva experiència d'educació a casa dels meus tres fills i seguint la filosofia de l'educació lliure i viva,
compartiré la vivència de l'aprenentatge autònom, dirigit pel mateix infant.
csrabassa@gmail.com
Carlota Sala Rabassa (Carlota_Ninyacolorita)
Mare de tres nens, unschooler, tallerista, instructora de ioga, formada en educació lliure i viva.
Hi han dos passions a la meva vida i a las que em dedico: l'educació i el ioga.
Treballo fent classes de ioga per dones en etapa de criança, a Osonaioga, Vic. El ioga és la eina que m'ajuda a estar en
equilibri, connectada amb qui sóc, a transformar des de dins allò que sento que no em funciona i sobretot a estimar-me
més. Des d'aquesta experiència comparteixo aquesta eina tan valuosa.
En l'àmbit de l'educació principalment educo als meus tres fills a casa acompanyant el seu aprenentatge autònom i
educant des de l'amor i el respecte pels seus processos de vida. També faig Tallers i xerrades sobre criança natural,
educació i maternitat/paternitat conscient, sempre basant-me en la meva experiència com a dona, mare i parella en
etapa de criança, després de viure la transformació que la maternitat m'ha portat i basant-me en el que he aprés
acompanyant als meus fills i altres nens i les seves famílies d'una forma respectuosa amb ells i la vida.
Treballo amb dones, mares, per a que s'empoderin, recuperin el poder per a educar els seus fills i viure la vida des de
qui són, ho faig a través de tallers o assessoraments personalitzats.
Realitzo assessoraments a dones, mares, pares i famílies sobre educació, criança i empoderament. Presencialment o per
skype.
Escric en dos blogs, www.ninyacolorita.com/blog/ on escric les meves vivències i transformacions al voltant de la
maternitat, de la feminitat, de la parella, etc. I on publico els tallers i demés coses sobre mi. I l'altre:
www.freeschoolers.wordpress.com on documento l'aprenentatge autònom dels meus fills, per mostrar al món que és
possible una altra educació respectuosa amb els interessos, els ritmes i les diferents maneres d'aprendre. Un blog on
explico el meu caminar com a mare acompanyant sense intervenir, sense dirigir, sense horaris ni currículums, als meus
tres fills.
Per veure tot el que faig, tallers, xerrades i trobades o seguir els nostres aprenentatges em podeu trobar a:
www.ninyacolorita.com
www.freeschoolers.wordpress.com
A FB com a Carlota Ninyacolorita
a Instagram com a Ninyacolorita
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Carola Marimon i Marta Lozano
La pràctica psicomotriu Aucouturier
En el taller sobre la psicomotricitat dins el món de l'educació viva, pretenem fer un petit recorregut sobre els principals
conceptes de la Pràctica Psicomotriu Aucouturier i anar desgranant com aquests ajuden als educadors i a les educadores
a assentar unes bases sòlides en l'acompanyament psicoafectiu dels infants en entorns respectuosos. Sobretot
transitarem per conceptes com l'observació interactiva, la mirada perifèrica, l’estructura de les sessions i l'adult com a
company simbòlic. Entenem la psicomotricitat com a relacional, així que també ho aplicarem al taller i l'acompanyarem
de petites dinàmiques per transitar més vivencialment pels conceptes així com de petites vinyetes de situacions
viscudes tan en l'acompanyament dins el marc de l'educació infantil com en l'educació primària.
carolamarimon@hotmail.com
martalomi29@gmail.com

Celeste Vaiana
Pilares estructurales de la crianza sana
En este taller haremos un recorrido de aquellos aspectos esenciales y determinantes del desarrollo y crecimiento
humano saludable, y de lo que como adultos, -padres, educadores, acompañantes- deberíamos tener en cuenta y
cuidar en los niños para que ello se produzca.
celestevaiana@gmail.com
http://www.celestevaiana.com
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Cèlia Lledó
L’acompanyament emocional en els projectes d’educació lliure
El que vull transmetre amb aquest taller és que per fer acompanyament emocional és prioritari fer treball personal.
En el taller farem el següent:
· Ens plantejarem què desitgem aprendre de l’acompanyament emocional.
· Compartiré la meva experiència amb l’acompanyament emocional en projectes d’educació lliure.
· Farem treball corporal per ajudar-nos a centrar-nos i per obrir més els canals de percepció.
· Farem un joc de rol a partir d’algun conflicte real i actual de l’acompanyament emocional.
· Farem una posada en comú de les experiències.
· Ens deixarem sentir què ens emportem d’aquest taller.
Em dic Cèlia Elisabet i sóc terapeuta i educadora.
La teràpia que faig es diu Diafreo i està especialitzada en la relació entre el cos i les emocions.
He treballat 18 anys en el món de l'educació. Els primers 10 anys vaig educar en llibertat en el marc de les escoles
homologades. Els últims 8 anys he estat educadora en projectes d'educació lliure adherits a la XELL. El curs 2013/14
vaig impartir dues formacions de pedagogia lliure amb un enfocament terapèutic. Una la vam fer a St. Cugat i l'altra, a
Mallorca.
Aquests últims 8 anys he compaginat la feina d'educadora amb la feina de terapeuta. Aquest curs estic fent una pausa i
no estic treballant com a educadora i en canvi, m'estic centrant en la meva feina com a terapeuta.
Com a terapeuta, faig sessions individuals i tallers grupals de Diafreo. També faig tallers de pedagogia viva amb un
enfocament terapèutic.
El meu telèfon és 609555785
El meu correu electrònic és celiaelisabet@yahoo.es
A facebook em podeu trobar com a Cèlia Diafreo Teràpia.
Aviat tindré pàgina web.
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Claudia Silva
Concepción y crianza en pueblos indígenas
Los pueblos indígenas de Colombia guardan en su tradición oral la transmisión de una enseñanza viva, en la que la
educación o “Formación del Ser” son los pilares de la cultura. Su sabiduría y convivencia armónica con la Madre Tierra y
los ciclos de la vida, actualmente se está abriendo al mundo. Algunos de los temas que tocaremos en este taller son:
-Importancia de la actitud en la concepción para los pueblos indígenas.
-Inicio de la crianza de una criatura
-Alimentación física, emocional y espiritual en el proceso de gestación
-Transmisión de valores a las criaturas después del nacimiento.
clausil07@gmail.com
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Comissió de criança XELL
Connexió i vinculació (a l’etapa 0 – 3)
Un taller per revisar quina moments ens permeten CONNECTAR amb els infants. Un espai per aprofundir en la
importància de l'atenció individual i l'acompanyament a les famílies, com a premisses imprescindibles en l'establiment
de vincles efectius basats en l'amor i el respecte.
Aquesta comissió va néixer fa tres anys amb la intenció d'atendre a totes aquelles persones (mares i pares,
acompanyants...) vinculades amb la criança així com per establir una xarxa amb els projectes que anaven sorgint per
tota Barcelona centrats en l'acompanyament en les primeres edats.
Actualment formem part d'aquesta comissió la Felicia (Patricia de Diego) , la Itziar Aranaz, l'Ángeles Martínez i la Magda
Solera. Juntes i aportant cadascuna des de la seva experiència personal i professional, representem a la part de la
criança 0-3 dins del grup de treball de la XELL.
magdasope@gmail.com
crianca@educaciolliure.org
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Dinorah Arrillaga
El mensaje simbólico de los cuentos de hadas
Los cuentos de hadas tienen sabiduría, hacen que el alma vibre con ellos y nos ponen en contacto con mundos
interiores a los que sólo podemos llegar a través de imágenes y símbolos. Es en estos mundos donde se produce un
entendimiento profundo de nuestros procesos vitales y la magia capaz de hacernos crecer. Cuando un niño escucha un
cuento de hadas va aprendiendo acerca del camino de la vida y cómo prepararse para él.
Dinorah Arrillaga Yunes Formada como actriz y terapeuta, me dedico a la narración oral desde el año 1997. Trabajo con
cuentos antiguos de diferentes culturas y tradiciones. Los investigo, imparto talleres de simbología en cuentos de
hadas, mitos y leyendas. Como terapeuta realizo acompañamientos emocionales a través de la kinesiología, y uso los
cuentos tradicionales y sus situaciones arquetípicas para amplificar los temas de consulta.
dinorah@atravesdelcuento.es
atravesdelcuento.es

Doa Rodríguez Bover
Límits que alliberen
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, es 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.
doamar@gmail.com
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Elena Sanfeliu
Mandales de l’ànima
La paraula mandala ve del sànscrit i significa cercle sagrat. L'univers és un mandala d'incomptables mandales de totes
dimensions, i la vida s'expressa creant mandales meravellosos. Dibuixant mandales podem submergir-nos en aquest
incessant flux de creació i explorar els nostres processos creatius.
En el taller farem una passejada per l'univers dels mandales per tornar a casa, al nostre cos, sentir-nos i connectar amb
la nostra essència. Tot creant mandales farem petites meditacions actives i gaudirem d’espais on compartir lliurement el
que anem vivenciant.
artdanima@gmail.com
www.facebook.com/artdanima

Equip Barcelona Espai de Supervisió (BES)
L’acompanyament a famílies en la criança
Activitat de reflexió i construcció de coneixement compartit per comprendre i transformar alguns comportaments i
dinàmiques que poden ser perjudicials i oferir eines i recursos saludables des d'un abordatge experiencial i dinàmic en
el que seran acollits la diversitat de plantejaments familiars.
La cura dels professionals que acompanyen a les famílies
Taller de caràcter experiencial on ens endinsarem en la cura dels professionals que acompanyen a famílies des dels
àmbits de l'educació, el benestar social i la salut. L’objectiu és millorar la pràctica professional i l’efectivitat dels equips
en els que es treballa integrant pràctiques d'autocura i cura recíproca.
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info@espaibes.cat
www.espaibes.cat
636858659 (Arnau Careta)

Equip de El Roure
Experiència de l’escola viva El Roure
Pendent de rebre la informació per part dels talleristes
info@elroure.org
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Equip escola Els Encants
Experiències de l’escola pública Els Encants
Pendent de rebre la informació per part dels talleristes

Espirals Aprenentatge
Com acompanyem en equip des del Condicionament Zero
La combinació de coneixements i experiències de cada component d’un equip d’acompanyants és d’una riquesa que
juga a favor dels infants i joves, però també del mateix equip: ‘’on no hi arriba un, i arriba l’altre. El que no sap un, ho
sap l’altre’’. És estar disponible a canviar de rol, de passar d’ensenyant a aprenent, en un procés continu de revisió i
creixement.
Saber jugar-ho i gaudir-ho és l’objectiu de la metodologia d’acompanyament ‘’Condicionament Zero’’
espiralsaprenentatge@gmail.com
www.espirals.cat

Eva Marín
La creativitat en l’expressió artística
Aquests taller és una proposta pràctica basada en el Mètode Barcelona de Creativitat. Les activitats proposades
pretenen trencar amb els estereotips i anar a la recerca d’un llenguatge personal a partir del món visual i plàstic: el
dibuix, el color, el modelatge...
eltallerdecreativitat@gmail.com
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Francesc Marieges
Anàlisi pràctica de l’educació (i les relacions humanes) vistes des del Taoïsme
El model Taoista és un model capdavanter per entendre les dinàmiques de les relacions humanes i, per tant, de
l’educació i les seves possibilitats. És aquest un taller eminentment pràctic on, prenent com a base el Yin Yang i les Cinc
Fases Taoistes, treballem dinàmiques quotidianes i esbrinem tipus de mares i pares, tipus d’educadors, tipus de nens,
tipus d’espais i tipus de propostes, tot mirant com es conformen les principals relacions entre ells i com aconseguir els
millors resultats per a tots.
francesc@entusiasme.es
www.entusiasme.es
www.taodelcambio.com
kineemocional.blogspot.com

Fundació Àmbit Institut Ecologia Emocional
Ecologia emocional
Taller de presentació del model d'Ecologia Emocional que proposa com a referència a la persona CAPA (Creativa,
Amorosa, Pacífica i Autònoma).
L’Ecologia Emocional ens dóna eines i estratègies per aconseguir un benestar personal aprenent a gestionar les nostres
emocions amb nosaltres mateixos, els altres i el món.
Parlarem de com aplicar aquest model a l'àrea de l'educació i construirem individualment el nostre propi estel, per tal
de detectar on sentim que ens trobem i de ser conscients dels recursos que tenim i dels que ens agradaria
incorporar, avançant cap a la construcció d'un model educatiu més sostenible, equilibrat i just.
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Eva Garcia Coach i Formadora de Fundació Àmbit Institut d'Ecologia Emocional
La Fundació Àmbit Ecologia Emocional, amb 20 anys de trajectòria, és una entitat sense ànim de lucre que treballa per
donar una resposta seriosa i creativa al repte actual del creixement personal i l'educació emocional.
www.fundacioambit.org
www.ecologiaemocional.org
escolapim@gmail.com
educacio@ecologiaemocional.org
Fundació Àmbit Institut d'Ecologia Emocional
La Fundació Àmbit Ecologia Emocional, amb 20 anys de trajectòria, és una entitat sense ànim de lucre que treballa per
donar una resposta seriosa i creativa al repte actual del creixement personal i l'educació emocional.
www.fundacioambit.org
www.ecologiaemocional.org

Gloria Basagañas
Consciència Holística: els cicles naturals com a referent d’una educació de qualitat
En aquest taller donarem una visió detallada del que és un procés natural i coherent de vida, i com, respectant l’ordre
natural de la vida i els seus cicles, s’aconsegueix un desenvolupament harmoniós i saludable de l’ésser humà. Ho farem
també de manera vivencial a través d’una pràctica psico-corporal que ens ajudarà a prendre consciència dels quatre
nivells del ser humà (cos-matèria, cos-energia, emocions-sentiments i ment lògica-analògica), per poder comprendre’ns
a nosaltres mateixos com a sers holístics, i així poder acompanyar els nostres infants amb una major qualitat.
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Ignasi Salvatella i Mercè Trepat
Objectiu Unesco 2030: Educació Holística, integrar les dimensions del ser
Educacio22 obre un espai de debat participatiu, dinàmic a partir del moviment autèntic sobre el que proposa l'Informe
Internacional Unesco, 2015 i quina es la fita a la que ha de mirar el futur de l'educació per enfocar-se en un nou model
de desenvolupament humà.
Repensar l'Educació, per un Bé Comú Global? diu: "pel que fa a l’educació i la instrucció, suposen deixar enrere
l’utilitarisme i l’economicisme de curtes mires per integrar les dimensions múltiples de l’existència humana.
ATB: Awareness through the body (Adonar-se de la conciencia a través del cos)
Un camí experiencial per a fomentar la concentració, la relaxació, l’autoconeixement i la expansió de consciència, amb
més de 20 anys d’experiència a les escoles d'Auroville, per a infants, joves i adults.
A través d’una àmplia varietat d’exercicis, moviment, joc i d’una forma divertida, ofereix l’oportunitat de conèixer-se
millor practicant l’actitud de ser testimoni d’un mateix, explorant les dimensions de l’ésser humà a través de les
sensacions del cos i trobant maneres d’integrar i harmonitzar la nostra complexitat en entorn del centre més profund de
nosaltres mateixos.

Inés Marçal
Gestió de l'atenció i presencialitat
L'atenció és una facultat permanent a nosaltres. Sempre estem atenent a alguna cosa "d'alguna manera". No obstant
això poder gestionar l'atenció pressuposa tenir recursos per enfocar-la al que el present requereix. Quan aquest
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enfocament no es produeix, vol dir que no estem atenent al que la vida ens demana. Tal resposta pot generar conflicte,
dispersió, dèficit d'atenció, hiperactivitat entre d'altres factors que impedeixen l'aprenentatge i la comprensió.
L'atenció és prèvia al comportament i no implica una actitud moral. És sempre el punt de partida per atendre a si
mateix, al cos, a com s'ensenya i s'aprèn... Ella "reconfigura" la cognició cap a la presencialitat. "Estar atent a cada acte
de la vida pressuposa una presència total" (Sesha 2016).
En el context educatiu, un treball sobre la gestió de l'atenció propiciaria als alumnes i docents una major estabilitat
cognitiva, emocional, energètica i anímica entre altres factors. Per això enclou saber:
•
•
•
•
•

Les diferents característiques de l'atenció i com operen.
Reconèixer les innombrables aportacions que propicia una atenció conscient.
Tenir recursos per evitar la dispersió i afavorir que s'atengui el que la vida demana.
Identificar activitats i estratègies que propicien una atenció estable i continuada.
Reconèixer que l'atenció sòlida és catalitzadora de la comprensió.

Saber gestionar l'atenció permet aflorar el discerniment per actuar en qualsevol situació que la vida ens presenta. Tot
això implica educar des de la sorpresa, respecte a la singularitat i presència.
L'atenció presencial és pròpia de la primera infància. Està explicita en la brillantor dels ulls dels infants. No obstant això,
aquesta destresa tendeix a perdre el seu color a la segona infància i segueix el seu declivi a mesura que s'augmenta
l'edat.
Com a educadors tenim el repte de conrear aquest estat de presencialitat propi dels infants, tal com el jardiner que està
atent a les característiques pròpies de cada flor, per cuidar-la i acompanyar-la mantenint sempre viu el seu fulgor.

inezmarcal@gmail.com
INEZ MARÇAL
Doctora en art i educació amb especialitat comprensió emocional. Educadora en La Caseta, El Roure i Epiqueia.
Artterapeuta i assessora educacional.
Actualment és professora del Màster de Relaxació, Meditació i Mindfulness de la UB. Del Màster d'Educació Holística de
l'Institut Educació 22 i col·labora amb del Programa TREVA - (tècniques de relaxació aplicades a l'aula).
Es dedica a formar, assessorar i facilitar espais on cadascú pugui comprendre’s la pròpia "manera de ser" per mitjà de
l'educació, art-teràpia i meditació.
inezmarcal@gmail.com
626 626 600
inezmarcal.wordpress.com
Articles a fins:
• “Hiperactividad desconexión o corazón hipersensible”
Arteterapia y Atención como herramientas en este impasse de la educación (Inez Marçal - 2015)
• “Comprender y aprender con nuestros adolescentes”
Pinceladas para entender y gestionar esta etapa de la vida de nuestros hijos (Inez Marçal - 2016)
• “una semilla… una forma de ser”
Reflexiones sobre la tipología junguiana o energía psíquica y la forma de ser (Inez Marçal – 2006)
"Hay falta de atención en los actos cotidianos" (Sesha 2016)

Javier Bronchalo
El futuro de la educación viva en la red: ¿qué es y cómo funciona un entorno de aprendizaje online?
El aprendizaje a distancia lleva funcionando mucho tiempo, pero el aprovechamiento de lo mejor de la educación online
en el entorno de una escuela viva es un concepto nuevo. Los entornos de aprendizaje online están diseñados para
apoyar el interés y la curiosidad de los niños por aprender a través de la investigación en internet, y en donde cada
alumno puede elegir su propio ritmo, camino y tiempos, y trabajar tanto de forma individual cómo en grupo a través de
la red
http://es.slideshare.net/javinit/future-of-online-education-68128324
javier.bronchalo@gmail.com
http://knowledgeconstructors.es
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Jenny Silvente
Els ambients: llibertat d’acció i de pensament
L’ambient constitueix l’essència de l’escola, l’aire que s’hi respira. Segon el Gran Diccionari de la Llengua catalana un
ambient és un “conjunt d’elements que poden actuar sobre l’individu”. Segons aquesta definició, l’individu actuarà d’una
manera o d’una altra segons la disposició d’aquest ambient i les dinàmiques que s’hi donin.
Aquest taller ofereix un espai de trobada per tal de reflexionar i aprofundir sobre com s’organitzen els ambients a
l'escola i quins materials oferim als infants per garantir donar resposta a les seves necessitats i interessos del moment
evolutiu en el qual es troben. Buscarem resposta a les preguntes: què són els ambients? com s’estructuren? quines
bases teòriques tenen al darrere? I construirem plegats uns ambients basats en la real necessitat i els veritables
interessos dels infants i tota la comunitat que configura l’escola.
jenny@verpensarsentir.es
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Jordi Mateu
Escoles vives d’arreu del món
Pendent de rebre la informació per part dels talleristes
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Judith López
Aspectes a tenir en compte a l’hora de començar un projecte d’educació viva
El contingut del taller està orientat a afavorir l'intercanvi d'experiències i el debat, en relació als aspectes organitzatius i
pedagògics que cal tenir en compte a l'hora d´iniciar i de sostenir un projecte d'educació viva.
L’objectiu de l’activitat es el de facilitar respostes als requeriments i reptes que planteja elaborar una proposta
pedagògica, dins del marc d’una educació respectuosa i transformadora.

Lara Giménez Barragan
La matemàtica que s’aprèn tocant
Taller destinat a reflexionar sobre la importància de la manipulació per comprendre tots els conceptes matemàtics que
l’adult a acostumat a rebre a través de la memorització de mecàniques.
En el taller podràs descobrir i manipular un tastet de materials que permeten comprensions de mesura, numeració i
càlcul.
materialsdematematiques.blogspot.com

Magda Barneda
Seitai: moviment espontani i educació
El Seitai va néixer al Japó de la mà de Haruchika Noguchi (1912-1976) que va observar en profunditat la naturalesa
humana.
Per H.Noguchi la vida és moviment i s'estructura a través de 5 moviments espontanis (vertical, frontal, lateral, rotatori i
central). En l'ésser humà actuen tant a nivell físic o biològic, com psíquic o mental i energètic. Això ens permet
reaccionar com un tot davant de qualsevol necessitat, tant externa com interna, per tal de mantenir el propi equilibri
vital, adaptant-nos a l'entorn i transformant-lo.
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Cadascú de nosaltres té una combinació d'aquests moviments o una predisposició cap a un més que un altre i això fa
que tinguem una sensibilitat, una manera de fer i de reaccionar diferent.
Comprendre aquesta singularitat ens permet comprendre'ns a nosaltres mateixos i els altres.
Observar el nostre diàleg intern entre el moviment espontani i allò que és social o educat; entrenar el moviment
espontani (katsugen) creant un espai d'escolta i de comunicació amb la vida que es vol expressar en nosaltres (yuki); i
l'estudi de les diferents sensibilitats són les pràctiques del Seitai.
Superar verdaderamente un aprendizaje no consiste en encerrar la vida en los estrechos cauces de una forma; es,
desprendido de toda forma, aprender un vivir espontáneo y libre. (H. Noguchi)
Seitai: movimiento espontáneo y educación
El Seitai nace en Japón de la mano de Haruchika Noguchi (1912-1976) quien observó en profundidad la naturaleza
humana.
Para H. Noguchi, la vida es movimiento y se estructura a través de 5 movimientos espontáneos (vertical, frontal, lateral,
rotatorio y central). En el ser humano actúan tanto a nivel físico o biológico, como psíquico o mental y energético, lo
que nos permite reaccionar como un todo a cualquier necesidad, tanto externa como interna, para mantener el propio
equilibrio vital, adaptándonos al entorno y transformándolo.
Cada uno de nosotros tiene una combinación de estos movimientos o una predisposición hacia uno más que otro, lo que
hace que tengamos una sensibilidad, una manera de hacer y reaccionar diferente. Comprender esta singularidad nos
permite comprendernos a nosotros mismos y a los demás.
Observar nuestro diálogo interno entre el movimiento espontáneo y lo que es social o educado; entrenar el
movimiento espontáneo (katsugen) creando un espacio de escucha y comunicación con la vida que se quiere expresar
en nosotros (yuki); y el estudio de las diferentes sensibilidades son las prácticas del Seitai.
Superar verdaderamente un aprendizaje no consiste en encerrar la vida en los estrechos cauces de una forma; es,
desprendido de toda forma, aprender un vivir espontáneo y libre. (H. Noguchi)
info@espaido.com
mbarneda@espaido.com
www.espaido.com
MAGDA BARNEDA: Diplomada en Magisteri per la Universitat de Barcelona (1972); titulada com a mestre de Ioga per
la AEPY, Associació Espanyola de Practicants de Yoga (1972); Instructora de Seitai per l’escola Seitai Barcelona de
Katsumi Mamine (1979); Màster en Psicologia Aplicada amb Metodologia DBM per la Universitat de València (1999);
Diplomada en Hipnosi per la Universitat de València (1999).
Inicia el Seitai el 1973 amb Katsumi Mamine, deixeble directe de Haruchika Noguchi, fundador del Seitai. Des de llavors
no ha deixat d’aprofundir en el Seitai assistint a cursos i seminaris impartits per Katsumi Mamine, Nomura Sensei i els
fills de Noguchi a Barcelona, Paris i Tòquio.
Porta tota una vida dedicada a l’estudi i l’observació de la relació entre el cos i la ment i s’ha mantingut activa
practicant Seitai tant en la seva vida personal, amb la seva família i en el àmbit professional.
Partint d’aquests coneixements i d’aquesta experiència, en els últims anys es centra també en portar el Seitai dins
l’àmbit educatiu. En aquest context porta diferents grups de criança i imparteix diferents tallers sobre maternitat i
paternitat, monogràfics sobre l’agressivitat i l’adolescència i cursos dirigits a educadors i Mestres a la Universitat de
Barcelona i en diferents centres educatius.
Juntament amb un grup de persones crea l’Associació Espaidó amb l’objectiu de promoure i donar a conèixer la Cultura
Seitai i poder continuar investigant i aprofundint en ella.
MAGDA BARNEDA: Diplomada en Magisterio por la Universidad de Barcelona (1972); titulada como maestra de Yoga
por la AEPY, Asociación Española de Practicantes de Yoga (1972); Instructora de Seitai por la Escuela Seitai Barcelona
de Katsumi Mamine (1979); Master en Psicología Aplicada con metodología DBM por la Universidad de Valencia (1999);
Diplomada en Hipnosis por la Universidad de Valencia (1999).
Inicia el Seitai en 1973 con Katsumi Mamine, discípulo directo de Haruchika Noguchi, fundador del Seitai. Desde
entonces no ha dejado de profundizar en el Seitai asistiendo a cursos y seminarios impartidos por Katsumi Mamine,
Nomura Sensei y los hijos de Noguchi en Barcelona, Paris y Tokio.
Lleva toda una vida dedicada al estudio y la observación de la relación entre el cuerpo y la mente, y se ha mantenido
activa practicando Seitai tanto en su vida personal, con su familia y en el ámbito profesional.
Desde estos conocimientos y experiencia, en los últimos años su interés se centra también en llevar el Seitai al ámbito
educativo. En este campo lleva distintos grupos de crianza e imparte talleres sobre maternidad/paternidad,
monográficos sobre la agresividad y adolescencia y cursos dirigidos a educadores y maestros en la Universidad de
Barcelona y en diversos centros educativos.
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Junto a un grupo de personas crea la Asociación Espaidó, con el objetivo de promover y dar a conocer la Cultura Seitai
y poder continuar investigando y profundizando en ella.

Marc Sibila i Jordi Divins
Makers a l’escola
Pendent de rebre la informació per part dels talleristes

Maria Castellana
L’aprenentatge vivencial de la lectoescriptura
Què passa al nostre cervell quan intentem començar a llegir i escriure. Quin és el procés i mecanismes que es posen en
marxa per tal que l’aprenentatge tingui èxit. La lectura i l’escriptura global significativa.
Antropòloga i mestra d’educació infantil especialitzada en pedagogia activa, educació lliure i acompanyament emocional
de l’infant 0-7 anys. Fa deu anys que treballa en l’àmbit de l’educació lliure, primer a Genunió, després va ser
cocreadora de l’Arbreda (actual Arbreda Creixent) i de Blau Cel, un espai familiar al bosc. Des de fa dos anys, codirigeix
Mirades, curs d’educació lliure i acompanyament emocional de l’infant 0-7 anys juntament amb Vicky Mateu, amb qui
també han creat Pas d’Infant, un espai d’assessorament, formació i acompanyament a famílies i professionals de
l’educació i la criança. Actualment treballa com a coordinadora de l’espai d’educació viva al bosc La Mimosa (Montseny).
pasdinfant@gmail.com
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Miquel A. Alabart i Eva Martínez
El treball emocional des d’un enfocament gestaltic i sistèmic
Entenem la dimensió emocional de la persona com un àmbit essencial a tenir en compte en contextos educatius, si
volem oferir un acompanyament que possibiliti el creixement autèntic. La perspectiva sistèmica ens ajuda a comprendre
com configurem el nostre univers emocional, mentre que la mirada gestàltica ens permet donar nous significats a antics
aprenentatges. En aquest taller, explorarem diverses eines que poden ajudar-nos a oferir un acompanyament
emocional fonamentat en el respecte i l’autenticitat.
Miquel Àngel Alabart, psicopedagog, terapeuta Gestalt i orientador familiar i Eva Martínez, mestra, formada en teràpia
Gestalt i en Pedagogia Sistèmica i formadora en educació i emocions. Autors del llibre Emocions i família: El viatge
comença a casa. Ed. Graó. Membres fundadors de l’Associació Arae.
malabart@araebcn.com
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Pere Juan
La comunicació corporal en l'acompanyament
El llenguatge primari i fonamental en la comunicació es el to corporal. Explorarem aquest àmbit i les seves implicacions
en l’acompanyament de conflictes, els límits i la comunicació en general.
nosomres@telefonica.net
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Rubén Rodríguez i Gemma López
Educación creadora: el origen de la expresión, el mito del arte infantil
Les persones som creatives per naturalesa. Una de les necessitats més manifestes i naturals que podem observar en la
infància és la de l’expressió a través del dibuix o la pintura. Per als infants, traçar és una forma més de joc, que de
vegades els adults confonem amb la idea i voluntat de representació. Conèixer l’evolució del traç i la formulació que va
descobrir Arno Stern, ens ajuda a tenir una altra mirada vers els dibuixos infantils.
Conèixer la recerca del dibuix com a manifestació universal del traç d’Arno Stern, ens permet observar i estar presents
en aquest procés sense judicis.
Parlarem de com assistir i acompanyar la la necessitat d’expressió des d’una mirada respectuosa, per tal de que
aquesta no s’interrompi i es pugui manifestar al llarg de la vida. Us convidem a reflexionar sobre la importància i
l'evolució natural del dibuix a la infància.
ecreadora.bcn@gmail.com (Rubén Rodríguez)
info@lacapsadecolors.com (Gemma López)
Gemma López: Llicenciada en Belles Arts, especialista en Educació Artística. Directora de La Capsa de Colors, Tallers
d'expressió i educació creadora. Formada amb Diraya Expresión i Arno Stern
www.lacapsadecolors.com

Sara Cendan
Re(co)neixent recursos educatius que tenim a l’interior
En un món que ens aboca sovint a viure des de la ment i des del que els ulls “veuen”, cal potser posar atenció un
instant en altres capacitats que tenim menys actives, com és la percepció de l’aquí i l’ara.
A través de les vinyetes de SACEMA, en els seu llibre-experiència inspirat en l’educació viva, us proposarem que viatgeu
a través dels fils intangibles que ens connecten a les nostres pròpies eines, dins del món de la criança/educació.
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Hi haurà servei de venda del llibre (15€ petit, 23€ gran).
SACEMA és il·lustradora i doula. Mare de 3 infants i Família de L’Albada Espai d’Educació Viva des de l’any 2012.
sara.sajois@gmail.com
SACEMA ilustradora (Sara Cendán Masip)
https://www.facebook.com/col.muses/
http://saracendan.blogspot.com.es/

Sílvia Bosch
Educació viva a Secundària
En el marc d'aquest taller es van donar a conèixer dues iniciatives diferents:
1. La proposta pedagògica de l'etapa de secundària de l'espai educatiu del CAIEV. Espai que acull nois i noies d'entre
12 i 16 anys, i en el que destaca la importància del benestar personal, la consciència corporal, la relació amb el medi
natural i social, les competències cognitives, artístiques, lingüístiques. Les relacions, l'autonomia en els processos
d'aprenentatge i l'estil d'acompanyament.
2. L'experiència de treball col·laboratiu en línia dut a terme per Inspira Secundària: https://www.inspirasecundaria.org/
Pendent de rebre la informació per part dels talleristes
secundaria@caiev.com
https://www.inspirasecundaria.org/
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Teresa Lladó i Encarna Romero
Com podem canviar l’estat energètic dels infants per mitjà del ioga
La ciència del ioga ens permet conèixer i modificar el to energètic de l’ésser humà, i adequar-lo a les necessitats del
moment: l’aprenentatge, el treball, el joc… En aquest taller observarem l’estat energètic, el relacionarem amb els
diferents estats mentals: tamas, rajas i satwa, i la seva incidència en el cos i les emocions. Practicarem exercicis i
tècniques per a l’equilibri energètic, el desbloqueig de tensions, el domini de la respiració, l’habilitat per assolir un estat
de calma… Eines que permetran a pares i docents ajudar els infants a créixer i aprendre en harmonia.
iogaaleducacio@gmail.com

Vicky Mateu
L’infant a l’era digital
Les fites digitals arriben... estiguis preparat o no. Noves tecnologies, com, quan i per què? Quins aspectes del món de
l'infant estan transformant-se amb la tecnologia, i com això influencia el seu joc autònom i espontani, fonament del seu
desenvolupament. Coneixem el nostre habitat digital? I el de la nostra família?
Vicky Mateu Simeon
Traductora, doula i acompanyant familiar (experiència en criança d'aferrament i criant des del seitai), especialitzada en
educació lliure-activa i acompanyament emocional de l'infant, a més formada en tècniques de moviment, tècniques
manuals i dietista naturista. Fa 8 anys que col·labora en espais d'educació lliure, primer com a col·laboradora en espais
educatius a Anglaterra i desprès com a coordinadora i acompanyant a la Petita Miranda Barcelona i Blau Cel, un espai
familiar al bosc, Baix Montseny. Des de fa dos anys, co-dirigeix el curs d’educació lliure i acompanyament emocional
infant 0-7 anys, Mirades, conjuntament amb Maria Castellana; juntes han creat Pas d’Infant, un espai d’assessorament,
formació i acompanyament a famílies i professionals de l’educació i la criança. Actualment coordina i acompanya a
l'espai familiar i de criança de La Mimosa, La Mimoseta, espai d’educació viva al bosc (Baix Montseny).
vickymateusimeon@gmail.com

1es Jornades d’Educació Viva – CAIEV
www.caiev.com

