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1es JORNADES D’EDUCACIÓ VIVA 
CAIEV 

 
OBJECTIUS DE LES JORNADES 
Difondre experiències i pràctiques pedagògiques d'educació viva. 
Generar espais d’intercanvi per tal d’enfortir les xarxes d’escoles, professionals i famílies. 
Reflexionar i aportar propostes sobre polítiques educatives afavoridores de l’educació viva. 
 
 
DESTINATARIS 
Educadors/es d’escoles d’infantil, primària i secundària 
Estudiants de magisteri, educació social, pedagogia, etc. 
Famílies 
Representants polítics i de l’administració i altres agents socials 
 
 
PROGRAMA DE LES JORNADES 
Divendres 30 de setembre 
 
9:00  Inauguració oficial de les jornades 
 
9:30  Conferència inaugural:  Jordi Mateu - Educació viva i qualitat educativa 
 
11:00  Descans 
 
11:30  Taula rodona: Propostes de canvi per al sistema educatiu 

Boris Mir - Director adjunt del programa Escola Nova 21 
Rosa Cañadell - Grup promotor ILP educació. Ex portaveu USTEC 
Carme Ortoll - Departament d'Ensenyament. Directora General d'Educació Infantil i 
Primària 
Agnès Barba – Directora de l’Escola pública Els Encants 

 
13:30  Dinar 
 
15:00  Experiències d’educació viva 

Javier Herrero - Espai educatiu Ojo de Agua (Alacant) 
Astrid Ruiz - Escola Congrés Indians (Barcelona) 
Henry Readhead - Escola Summerhill (Anglaterra) 

 
17:00  Descans 
 
17:30  Taula rodona amb representants polítics 

Dolors Rius:  PSC 
Sònia Sierra:  Ciutadans 
Jessica Albiach:  CSqP 
Anna Simó:  JxS 

 
20:00  Conclusions dels debats 
 
20:30  Tancament del dia 
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Dissabte 1 d'octubre 
 
8:00  Espai de cos: Viu una classe demostrativa de ioga x nens amb Cristina Sanz 
 
9:00  Tallers diversos. Eixos: acompanyament, estructures pedagògiques i organitzatives, 
recursos i materials, processos de canvi, educació no formal. 
 
Pere Juan - La comunicació corporal en l'acompanyament 
Celeste Vaiana - Pilares estructurales de la crianza sana 
Dinorah Arrillaga - El mensaje simbólico de los cuentos de hadas 
Jordi Mateu – Escoles vives d’arreu del món 
Judith López - Aspectes a tenir en compte a l'hora de començar un projecte d'educació 
viva 
Eva Marín - La creativitat en l'expressió artística 
Inés Marçal - Gestió de l'atenció i presencialitat 
Elena Santfeliu - Mandales de l'ànima 
Carlota Sala - L'aprenentatge autònom 
Ignasi Salvatella i Mercè Trepat - Objectiu Unesco 2030: Educació Holisitica, integrar les 
dimensions del ser 
Francesc Marieges - Anàlisi pràctic de l'educació (i les relacions humanes) vistes des del 
Taoïsme 
Carola Marimon i Marta Lozano - La pràctica psicomotriu Aucouturier 
Maria Castellana - L'aprenentatge vivencial de la lectoescriptura 
Vicky Mateu – L’infant a l’era digital 
Teresa Lladó i Encarna Romero – Com podem canviar l’estat energètic dels infants per 
mitjà del ioga 
Equip Barcelona Espai de Supervisió (BES) - L'acompanyament a famílies en la criança 
Marc Sibila i Jordi Divins - Makers a l'escola 
 
11:00  Descans i expositors 
 
12:00  Tallers diversos. Eixos: acompanyament, estructures pedagògiques i organitzatives, 
recursos i materials, processos de canvi, educació no formal. 
 
Abel Samperiz - Què avaluen realment els tests estandaritzats?  Un altre model 
d’avaluació és possible i necessari, idees per a l’educació viva 
Miquel A. Alabart i Eva Martínez - El treball emocional des d'un enfocament gestaltic i 
sistèmic 
Comissió de criança XELL – Connexió i vinculació (a l’etapa 0 – 3) 
Equip de El Roure - Experiència de l'escola viva El Roure 
Equip Barcelona Espai de Supervisió (BES) - La cura dels professionals que acompanyen 
a les famílies 
Ignasi Salvatella i Mercè Trepat - ATB: Awareness through the body (Adonar-se de la 
conciència a través del cos) 
Fundació Àmbit Institut Ecologica Emocional - Ecologia emocional 
Sílvia Bosch i Inspira Secundària - Educació viva a Secundària 
Ruben Rodríguez i Gemma López (la Capsa de colors) - Educación creadora: el orígen de 
la expresión, el mito del arte infantil 
Claudia Silva - Concepción y crianza en pueblos indígenes 
Lara Giménez - La matemàtica que s'aprèn tocant 
Magda Barneda - Seitai: moviment espontani i educació 
Sara Cendan – Re(co)naixement recursos educatius que tenim a l’interior 
Espirals d'aprenentatge - Com acompanyem en equip des del Condicionament Zero 
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Cèlia Lledó - L'acompanyament emocional en els projectes d'educació lliure 
Equip escola Els Encants - Experiències de l'escola pública Els Encants 
Gloria Basagañas - Consciència Holística: els cicles naturals com a referent d'una 
educació de qualitat 
Jenny Silvente - Els ambients: llibertat d'acció i de pensament 
Javier Bronchalo: : El futuro de la educación viva en la red: ¿que es y cómo funciona un 
entorno de aprendizaje online? 
 
14:00  Tancament 
 
 

 


