TRANSFORMACIÓ EN EDUCACIÓ
Perquè una altra educació és possible

BARCELONA, 2015-2016

La infància té les seves pròpies maneres de veure, pensar i sentir.
Res hi ha més insensat que pretendre canviar-les per les nostres.
Jean Jacques Rousseau

TRANSFORMACIÓ EN EDUCACIÓ
Introducció

Per entendre aquesta formació, cal entendre que els infants tenen
capacitats, potencials i curiositat i interès per construir el seu
aprenentatge.

L'educació transforma a les persones i, en conseqüència, a la societat.
Una educació transformadora passa pel treball personal de l'adult que
acompanya i per la comprensió i acceptació pels ritmes i processos
dels nens.
Aquesta formació està destinada a persones que volen crear un
ambient educatiu amable, és a dir, actiu, inventiu, habitable i
comunicable; un espai d'aprenentatge, investigació i reflexió, on hi
hagi un clima agradable per als educadors, infants i famílies, per tal
d'intensificar les relacions entre tots.
Amb un plantejament pràctic i vivencial, posarem en joc les pròpies
capacitats per a crear i construir, junts, una altra educació.

QUÈ S’APRÉN AMB AQUEST CURS?
Allò que pretenem

• La filosofia de la transformació en educació.
• A acompanyar respectuosament les activitats i situacions dels infants.

• Activitats i propostes vives i actives, d'aplicació directa.
• A organitzar espais estètics, agradables i amables.
• A comprendre i respectar els processos i cultura de la infància
• A oferir materials i provocacions de qualitat.
• A mirar la infància i l’aprenentatge des de la transformació.

ESTRUCTURA FORMATIVA
Els continguts

CALENDARI
•
•
•
•
•
•
•
•

Sessió 1: 7 i 8 de novembre de 2015
Sessió 2: 12 i 13 de desembre de 2015
Sessió 3: 9 i 10 de gener de 2016
Sessió 4: 6 i 7 de febrer de 2016
Sessió 5: 5 i 6 de març de 2016
Sessió 6: 2 i 3 d’abril de 2016
Sessió 7: 14 i 15 de maig de 2016
Sessió 8: 4 i 5 de juny de 2016

1. Bases per a
la
transformació
en educació

La imatge i cultura d’infància
L’acompanyament de la infància
La gestió dels conflictes i la llibertat

2. L’ambient
preparat i els
materials

La planificació d’espais

3. La
pedagogia de
l’escolta

L’insòlit de la vida quotidiana

4. Aprendre a
través de la
vivència

El joc com a motor de l’aprenentatge

5. L’educació
creativa i
creadora

La creació del cos

6. Llibertat de
moviment

Bases sobre el moviment dels infants

Criteris d’estètica i bellesa

Les provocacions
Com escoltar les accions dels infants?
La documentació pedagògica
Activitats vivencials i manipulatives
Creació de propostes i activitats
Aspectes sobre teatre, dansa, arts plàstiques…
Promoure la creativitat
Introducció als treballs de Pikler i Aucouturier
Acompanyar el moviment dels infants

7. Aprendre a
la natura
(es realitza a la
natura)

El joc i l’aprenentatge a la natura

8. Projectes
d’intervenció

La projectació

Experiències i inspiracions al bosc
Experiències i inspiracions a la platja
La preparació i l’aplicació
La reflexió

L’organització es reserva el dret de fer modificacions en el programa formatiu, previ avís als participants.

ASPECTES LOGÍSTICS
Destinataris
Professionals de l’educació, famílies i tothom interessats amb la idea de transformació educativa. Les places
són limitades. El nombre mínim de participants és de 10. En cas de no arribar al mínim, l’organització es
reserva el dret d’anul·lar la formació i es retornaran els diners als participants, en cas d’abonament.

Durada
La formació té una durada de 96 hores, distribuïdes de novembre a juny, un cap de setmana al mes en format
intensiu (dissabte de 10 a 19h, amb pausa per dinar, i diumenge de 10 a 14h).

Especificacions
Es recomana portar roba còmoda i mitjons per anar descalç. La formació del maig es realitza al bosc
(dissabte) i a la platja (diumenge), el lloc exacte s’informarà als participants.

Certificat
En finalitzar el curs es lliura un certificat a tots els participants que hagin assistit al 90% de les sessions.

Import
85€ per cap de setmana (inclou: tot el material que es fa servir; material formatiu; esmorzar i berenar).
10% de descompte si es paga tota la formació sencera (total: 612€)
10% de descompte per a socis de Tata Inti, aturats, famílies monoparentals i parelles.
20% de descompte per a estudiants d’educació (places limitades).
*Els descomptes no són acumulables

VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES?
www.verpensarsentir.es
hola@verpensarsentir.es

També ens trobaràs a:
facebook.com/verpensarsentir
pinterest.com/verpensarsentir
twitter.com/verpensarsentir
instagram.com/verpensarsentir
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7

