Institut Obert Educació22

2016
Juliol

Escola d’estiu
Educació22

de l’1 al 22

Creant junts la nova educació

1JUL

Jornada oberta i gratuïta per a tothom
ATB - AWARENESS TROUGH THE BODY per l’educació
si vols, amb dinar compartit (Casal Entitats Mas Guinardó-BCN)

10 a 13,30h
i/o
16 a 19h

Cursos:
Setmana de 4 al 8 (dll a dv)

R01 - STAND-BY: Aula de la Pausa a l’escola

2Oh de
9,45 a 13,45h

R02 - El cos: eina educativa i de vida.

2Oh de
9,45 a 13,45h

Setmana de 4 al 7 i del 11 al 14 (dll a dijous)

R03 - Awarenss Through the Body per l’aula
Setmana de 13 al 15 (dimecres a dv)

R04 - El Mandala com a recurs didàctic (*)
Setmana de 18 al 22 (dll a dv)

R05– Dibuixar amb el cor i mandales per l’educació emocional.

2Oh de
16 a 18,30h
15h de
10 a 15h
2Oh de
9,45 a 13,45n



Atenció



Concentració



Relaxació



Autoconeixement



Expansió de la
Conciència.

Ser mestres, professors, educadors, mares , pares... és sortir a la trobada d’un mateix

Objectiu: Nova Educació 2015 - 2030
PRINCIPIS BÀSICS D’EDUCACIO22:
 Des de la creació i la vivència
 L’alegria natural d’aprendre
 Reconèixer els dos hemisferis
 La connexió integral amb el cos
 L'autoconeixement com eina de canvi

www.educacio22.cat

Al febrer del 2015 la UNESCO presenta un nou INFORME
MUNDIAL sobre Educació, revalidant l’informe Delors i el de
Faure i reforçant el valor de la
interdependència i la globalitat
per construir un món millor per
a tothom:

Sabem que l’educació no pot
resoldre per si sola tots els
problemes del desenvolupament, però una visió humanista
i holística de l’educació pot i
ha de contribuir a aconseguir
un nou model de desenvolupament.

Replantejar l’Educació ¿cap un
bé comú mundial?

(Extracte pàg. 11a 14. ap. Resum. FONT: Informe UNESCO
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PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I ADULTS: CENTRAMENT I PRESENCIA

ATB-Awareness Throuh the Body
Un camí per millorar la
concentració, la relaxació i l’autoconeixement
dissenyat específicament
per l’àmbit escolar amb
més de 20 anys d’experimentació.

La atenció és una sensació
física que sostinguda esdevé Awareness through the
Body o ATB és un prograconcentració.
ma exhaustiu d'exercicis
dinàmics, que té com a
finalitat expandir la consAmb Ignasi Salvatella i alciència i facilitar la intres. És mestre, pedagog i
trospecció a través del
especialista en educació
cos. Ofereix la possibiliintegral-holística.

tat, tant a nens com a
adults, d'adonar-se de les
seves pròpies percepcions
i habilitats per poder arribar a ser individus independents i conscients de
si mateixos.
Les activitats són creatives i sovint divertides,
fomenten l'atenció, la
concentració, la relaxació
i una sensació de benestar.
Va nèixer a les escoles
d’Auroville (avalada per

la UNESCO com ciutat
internacional per a l’experimentació de l’entesa
global humana)

Dates, lloc i horari
del curs:
Del 4 al 7 i del 11 al
14 de juliol de 16h a
18,30h (de dilluns a
dijous)
20 hores
Lloc:
Casal d'Entitats Mas
Guinardó (BCN)

STAND-BY - Aula de la Pausa a l’escola

La pausa és una necessitat
pedagògica per a tothom.
Amb Ignasi Salvatella i altres. Especialista en pedagogia integral-holística i
Mercè Trepat.

Convertir la pausa i les
actituds del silenci en
eina pedagògica que
ajudi als infants i
docents a créixer i
transformar l’ambient
i el clima escolar,
quan cal.
La Pausa facilita
l’harmonia en el procés
d’aprenentatge al crear

un espai relaxa`t que
obre l’alumne a
l’aprenentatge i al descobriment dels propis potencials. Viurem i experimentarem en nosaltres
com pitjar el botó
Stand_by i dissenyar espais i temps de distensió
a l’escola en un món tecnològicament accelerat.

Dates, lloc i horari
del curs:
Del 4 al 8 de juliol de
9,45h a 13,45h
Hores de durada.
20 hores
Lloc:
Casal d'Entitats Mas
Guinardó (BCN)

El cos: eina educativa i de vida (**)
mació per la millora de
l’entorn educatiu i el
benestar personal. Vivenciarem com el cos pot
modelar-se segons la percepció o punt de vista
Experimentarem la capaci- que prenem. Y osbervatat que tots i totes tenim
rem com el nostre cos
per escoltar la informació esdevé una eina per llegir
que ve del cos i fer ús
la nostra pràctica diària i
conscient d’aquesta infor- evolucionar-la.

Eines de la consciència
corporal per la gestió
emocional a la pràctica educativa. La presència del mestre/a

Amb Teresa G. Valenzuela,
educadora, especialista en
cos i moviment conscient.

Dates, lloc i horari
del curs:
Del 4 al 8 de juliol de
9,45h a 13,45h
Hores de durada.
20 hores
(*)Escola dels Encants
c/.Consell de Cent,
558-560. (BCN)
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ACOMPANYAMENT A CASA I A LA TUTORIA I MÉS...

Curs Especialitzat en Mandales (*)
El Mandala: recurs
didàctic pel dia a dia
l’escola i la tutoria.
Experimentarem la utilitat dels mandales a l’escola com un instrument
educatiu i de valor psicopedagògic.
Realitzarem activitats per
a valorar la importància
del mandala per potenciar l’atenció i concentració, la relaxació i el cen-

trament, desenvolupar la
creativitat i la integració
dels dos hemisferis cerebrals.
A través del dibuix i del
color descobrirem nous
materials per a l’expressió plàstica i la comunicació de sentiments i
emocions.

Dates, lloc i horari
del curs:
Del 13 al 15 de juliol
de 10h a 15h
Hores de durada.
15hores
Lloc:
Casal d'Entitats Mas
Guinardó (BCN)

Amb Ivette Carrión de Perú
de METODOLOGIA ASIRI
( somriure en quechua)

Dibuixar amb el cor i mandales per
l’educació emocional
Dibuixar amb el cor i
mandales. Eines de
connexió per l'acompanyament emocional
i la resolució de conflictes.
L’expressió emocional
dels infants a través del
lliure llenguatge del dibuix i mandales és una

ràpida connexió a sentir
les sensacions i manifestar imatges internes creant un ambient íntim de
comunicació a un mateix i
l’adult que acompanya.

ons i ajudar als infants i
joves a identificar els que
els hi està passant en el
dia a dia i també a nosaltres mateixos.

Experimentarem eines de
la intel·ligència del cor
per poder-les aplicar a
resoldre situacions, conflictes o acceptar emoci-

Del 18 al 22 de juliol
de 9,45h a 13,45h
20 hores
Casal d'Entitats Mas
Guinardó (BCN)

Amb Mercè Trepat , mestre,
disenyadora i investigadora
de llenguatges de comunicació essencial i amb Ignasi
Salvatella.

LLOC i INSCRIPCIONS:
INSCRIPCIONS i més
informació a:

JORNADA DE PRESENTACIÓ 1 DE JULIOL:

www.educacio22.cat
educacio22@gmail.com
Tel. 636 28 68 99

TALLERS GRATUITS:

Preu: Cada curs té un
cost de 70€,
(*) Excepte el curs especialista en mandales de
120€

ATB-Awareness
Throuh the Body
de 10 a 13,30h
(Dinar Compartit, si es vol )

i/o de 16 a 19h
pots venir a mitja jornada

Reconeguts pel Departament d’Ensenyament de
Generalitat de Catalunya

LLOC:
(A) Pl. Salvador Riera, 2
<Metro> L4 – Guinardó Hospital Sant Pau.
(B)(**)Escola dels Encants
c/.Consell de Cent, 560.
<M>L2-Encants/L1-Glòries

Casal d’Entitats Mas
Guinardó (Barcelona)

Institut Obert Educació22

Casal d'Entitats Mas Guinardó
Pl. Salvador Riera, 2
08034 Barcelona
<M> L4 Guinardó - L5 Maragall
INFO:
Tel: + 34 636 28 68 99
email: educacio22@gmail.com

Educació22 promou una educació harmònica i plaent que ens permeti Ser i desenvolupar les nostres
potencialitats úniques, respectant el procés evolutiu
propi i col·lectiu.

www.educacio22.cat

Amb aquesta finalitat impulsem accions per afavorir una Educació Holística, una educació integral que tingui en compte la realització de la perso-

acompanyant la creació
d'una nova educació

na i l’equilibri entre totes les seves facetes: física,
emocional, mental, energètica i existencial.
La clau d’una perspectiva holística és una nova mirada i una nova actitud cap a les dinàmiques educatives i processos d’aprenentatge, un enfocament
innovador que facilita l’adequació dels sistemes
educatius a les noves necessitats de la persona i la
societat.

Repensar l’Educació ¿cap un bé comú mundial?
…,el creixement econòmic ha d'estar regit pel
respecte al medi ambient
i la preocupació per la
pau, la inclusió i la justícia social. Els principis
ètics i morals d'una visió
humanista del desenvolupament s'oposen a la
violència, la intolerància,
la discriminació i l'exclusió.
EDICIONS UNESCO 2015
Comissió Internacional
d’Experts. Incheon.

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.
Això vol dir anar més
enllà de l'alfabetització i
l'adquisició de competències aritmètiques bàsiques i centrar-se en els
entorns d'aprenentatge i
en nous enfocaments de
l'aprenentatge que propiciïn una major justícia,
l'equitat social i la solidaritat mundial.
L'educació ha de servir
per aprendre a viure en
un planeta sota pressió.
Ha de consistir en l'adquisició de competències

bàsiques en matèria de
cultura, sobre la base del
respecte i la mateixa dignitat, contribuint a forjar
les dimensions socials,
econòmiques i mediambientals del desenvolupament sostenible.
FONT: INFORME UNESCO
2015.

