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reforcen
la malla que sosté

Les nostres propostes

l’organització, l’activitat i la
convivència als centres educatius

Organització i gestió:
Consell Escolar, Equip
directiu, Claustre
professors/es, AMPA,
Alumnes, etc.

Documents:
Projecte educatiu,
Projecte curricular,
Reglament de règim
intern, Programació
anual i memòria

Currículum:
Educació infantil i
primària, Educació
secundària, Batxillerat

Pràctica docent, aprenentatge, suport famílies i barri
Relacions personals i organitzacionals: convivència
Capacitat d’autoavaluació i renovació: adaptabilitat

*Sostenibilitat com a l’efecte de sostenir i de ser sostenible en el
temps per la seva eficiència i adaptabilitat al context
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La nostra metodologia

Condicionament Zero*
Una metodologia per acompanyar

“Condicionament Zero” és la metodologia que
l’equip d’Espirals d’Aprenentatge hem desenvolupat
per a persones que teniu al vostre càrrec altres
persones. És adequada tant per a la pràctica
docent, com per a la conducció i treball d’equips, i
la família
En el “Condicionament Zero” hem integrat diversos corrents educatius: l’educació
viva, l’educació emocional, la pedagogia sistèmica, i el treball per projectes entès
com a una concepció de l’educació. També hem integrat diverses eines: la
meditació integrativa, l’eneagrama, l’artteràpia –teràpia psicocorporal-, el coaching
i el model dels nivells de realitat de John Pierrakos
Aquest còctel d’eines i coneixements l’hem
posat al servei de l’educació, de les
persones, de les organitzacions i del seu
moment vital, a fi de crear un ambient de
convivència adequat per al creixement positiu
de cadascú

Per la naturalesa respectuosa d’aquesta metodologia, és
adaptable a les necessitats particulars, de manera que
permet fer un acompanyament i una estratègia “a mida”.
Un dels reptes que vol assolir, és afrontar amb èxit la
complexitat inherent a la persona i a la convivència.
En l’apartat “Capacitació”, podreu trobar la informació de la
formació en “Condicionament Zero”

*En tràmit la certificació del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
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Autonomia
I empoderament

No judici
Creativitat

Transformació

Obertura i límits

Avaluació
Reflexió

Experimentació
Continuació del procés adaptat
a la persona o al grup
Transformació

Amor

Avaluació

Confiança

Reflexió
Experimentació

Vincle

Inici del procés adaptat
a la persona o al grup

Ètica

Espiral ascendent de
l’acompanyament amb
Condicionament Zero
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Assessorem, Acompanyem i Formem
en tres àmbits interconnectats i en comunicació amb l’entorn

El món
El centre educatiu

Organització
Projecte Educatiu de Centre – PEC

Les persones

Capacitació
Condicionament Zero

Treball per Projectes – TP
Fotografia de l’organització

Educació Emocional
Educació Sistèmica

Instruments

Educació per al
Desenvolupament

Activitats per a la
pràctica docent a l’aula

El programa
6
6

A qui ens dirigim?

Equips directius, de coordinació, professorat, PAS

Alumnat

Famílies

Altres persones afins de l’administració i d’entitats socials
7
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Assessorem, Acompanyem i Formem
Les
nostres propostes són integrals, globals,
adaptades al context i replicables pel
propi centre. Tenen en compte les persones, les seves
És l’àmbit que acull i regeix l’activitat del centre educatiu.

L’Organització

motivacions i condicionants. Les característiques del centre i
del seu entorn. Identifica els seus trets identitaris, els valors i
objectius, a fi de recollir-los i oferir eines per expressar-los,
desenvolupar-los i avaluar-los.
És l’àmbit on la persona adquireix coneixements, habilitats,

Les nostres propostes
prioritzen la persona i la seva globalitat

La Capacitació

Les nostres
intervencion
s estableixen
ponts de
comunicació
a tots els nivells:
persona, matèries,
àmbits, entorn.
És així com les
estructures
esdevenen globals
i sistèmicament
sanes

aptituds i eines.

per respondre a les seves inquietuds i necessitats personals –
creixement personal– i professionals -creixement en
l’organització des de la funció que hi desenvolupa-, ja que allò
personal i allò professional beuen l’un de l’altre.

És l’àmbit de les eines educatives i continguts per a

Les nostres
propostes recullen les necessitats que
hem detectat en el món educatiu. Són
l’aprenentatge amb l’alumnat.

adaptables i actualitzades.

Els Instruments
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Tres àmbits interconnectats i en comunicació amb l’entorn

Organització:

El Projecte Educatiu de Centre
Una oportunitat per a la renovació

Us trobeu en alguna
d’aquestes
circumstàncies?
Voleu redefinir el
PEC?

L’Equip directiu té noves idees pedagògiques que vol impulsar
Hi ha professorat que planteja nous reptes educatius
Les inscripcions al centre han baixat
Els conflictes van a l’alça i cada cop són més greus

Molt sovint ens cal un cop de mà per posar fil a l’agulla als nostres projectes o per compartir allò que
veiem que no funciona. Una mirada externa amb experiència pot ser de gran ajuda.
La col·laboració de l’equip d’Espirals d’Aprenentatge per redefinir el PEC, va en aquesta línia: repensar
junts el projecte de centre comptant amb la participació de la comunitat educativa.
És una actuació que podem plantejar a mig-llarg termini, o a curt termini per etapes. Ha de potenciar la
fortalesa global del centre i millorar l’ambient d’aprenentatge dels nostres alumnes.

Tipus de suport:

Assessorament i/o acompanyament

Durada:

1 reunió inicial per definir l’abast i calendari

Context educatiu:

Escoles parvulari i primària, Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica: Renovació educativa/pedagògica

9

Organització:

El Treball per projectes
Una concepció de l’educació

Si la vida no parcel·la la realitat, és adequat ensenyar per matèries?
Us ho plantegeu?

Com s’organitzen els grups i l’horari en el treball per projectes?
L’espai de relació pedagògica profe/alumne, pot ser incert i obert al que passa a
cada moment, com un camp d’investigació?

Hi ha qui diu que tenim un sistema educatiu del segle XIX amb alumnes del segle XXI. Aquesta
afirmació posa de manifest que el sistema educatiu pot estar desfasat i qui ho pateix són els nostres
alumnes. La realitat és que hi ha un alt índex d’abandonament prematur dels estudis entre els nostres
joves i una sensació estesa que estudiar sempre és pesat i avorrit.
La proposta de l’equip d’Espirals d’Aprenentatge d’introduir el Treball per projectes, ofereix fer una
renovació al ritme de cada centre. L’objectiu és trobar fórmules de treball en equip entre el professorat
i d’aprenentatge amb significat que estimuli la curiositat i la creativitat de l’alumnat, a fi d’extraure’n el
seu potencial. Ho plantegem com un procés complet, i també per etapes.
Com totes les propostes d’Espirals d’Aprenentatge, cerca la participació, el consens i la creació de
vincle, a partir dels quals construir conjuntament un escenari educatiu propi, arrelat, viu i adequat al
context.

Tipus de suport:
educatiu:

Assessorament i/o acompanyament
Durada: 1 reunió inicial per definir l’abast i calendari Context
Escoles parvulari i primària, Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica:

Renovació pedagògica
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Organització:

Fotografia de l’organització
Una mirada on som

Quines tendències pedagògiques i quins lideratges hi ha entre el claustre de
professorat?
Us calen respostes
clares?

Ens cal fer un canvi, però no sabem què pot ser el millor per a nosaltres
Com ens veuen les famílies dels nostres alumnes? I, si som un institut, com ens
veuen les famílies dels centres de primària?

La “Fotografia de l’organització” us ha de permetre saber en quin moment sou com a centre o
col·lectiu. Quines dinàmiques grupals hi ha, quines relacions amb l’entorn, quines fortaleses i debilitats,
com us veuen. Tant podeu obtenir una visió global, com parcial (sempre contextualitzada).
Aquesta informació us pot facilitar la presa de decisions, la introducció de nous elements o l’elaboració
de la programació.

Tipus de suport:

Assessorament i/o acompanyament

Durada:

1 reunió inicial per definir l’abast i calendari

Context educatiu:

Escoles parvulari i primària, Instituts de secundària i batxillerat
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Capacitació:

Condicionament Zero*
Una metodologia per acompanyar

Voleu incorporar al vostre centre, aula o família, una forma de ser i ensenyar basat en la
satisfacció, la confiança i el vincle positiu?

La formació en “Condicionament Zero” és una capacitació que podeu utilitzar en diferents àmbits:
pràctica docent, conducció i treball d’equips, família. Beu de diferents corrents educatius i eines que
provenen del món del creixement humà.
Amb el “Condicionament Zero” podreu crear espais de confiança i seguretat que faciliten l’aprenentatge
i l’empoderament de la persona. Es basa en el respecte, en el diàleg i la proactivitat, i la capacitat de
conduir processos personals i grupals.
A la formació, hi ha un transvasament continu entre situacions reals i una revisió de com les viviu per, si
cal, trobar i adquirir noves formes de relacionar-vos-hi.
Un aspecte important de la formació és l’experiència de treball en grup, imprescindible per crear
aliances amb els companys i introduir altres metodologies pedagòques com el Treball per projectes.

Tipus de suport:

Formació

Durada:

6 mòduls en cap de setmana o a definir amb el centre educatiu

Context educatiu:

Escoles parvulari i primària, Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica:

Renovació pedagògica

*En tràmit la certificació del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
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Capacitació:

Educació Emocional
Una porta a l’autoconeixement

Creus que hi ha
alumnes que millorarien
el seu rendiment
acadèmic si no fos per
la seva emocionalitat?

Com poden els meus alumnes reconèixer quines emocions estan vivint?
Com podem millorar la relació amb els altres?

Capacitar-nos per educar emocionalment els nostres alumnes i fills/filles, és una dimensió
imprescindible per ajudar-los a transitar en la complexitat del que senten, quan es relacionen amb els
altres i amb ells/elles mateixos. Els ajudem a conèixer millor l’arrel de les seves reaccions i
comportaments i, així, poder centrar-se i treballar en allò que realment els interessa o es proposen.
A través d'exercicis pràctics aprofundim en eines d'autoconeixement que necessiten de la nostra
sinceritat emocional per poder aplicar-la amb efectivitat. Treballarem la intel·ligència emocional, per a
la qual cosa, cal incloure un espai de vulnerabilitat, d'afecte i de sensibilitat.

Tipus de suport:

Formació

Durada:

10 sessions de 2h. o a definir amb el centre educatiu

Context educatiu:

Escoles parvulari i primària, Instituts de secundària i batxillerat

Descripció curricular:

Renovació pedagògica, Tutoria
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Capacitació:

Pedagogia sistèmica
Una mirada que endreça i inclou

Sents que et caldria
renovar-te per afrontar
aquestes qüestions
d’una altra manera?

Com puc tractar la diversitat que hi ha a l’aula?
Què passa amb un/a alumne que no mostra interès pel que fem a classe?
Quin és l’obstacle que no ens deixa avançar cap a una millor cohesió del
professorat i/o de l’equip directiu?

Podríem dir que la Pedagogia sistèmica és l’art de contextualitzar. Ensenya des de la mirada àmplia
que ens permet veure tota l’organització: el lloc, les funcions i les interaccions de les persones del
centre educatiu, l’estructura espaial que el conforma, les pautes que connecten la família amb el
centre. Aquesta mirada àmplia permet organitzar, oferint a cadascú l’espai que li correspon.
Alhora, si ampliem la mirada de forma sistèmica, ens posem en contacte amb tota una sèrie de forces
que ja són en els alumnes: la seva història i la seva família, els coneixements previs, les capacitat
d’autoorganització del grup, de la família, de l’alumne.
Aquesta formació la desenvolupem a través dels principis teòrics de la Pedagogia sistèmica i la seva
aplicació pràctica.

Tipus de suport:

Assessorament, formació

Durada:

10 sessions de 2h. o a definir amb el centre educatiu

Context educatiu:

Escoles parvulari i primària, Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica:

Renovació pedagògica, Tutoria
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Capacitació:

Educació per al desenvolupament
Una consciència crítica envers el món

Creus que no podem
educar donant l’esquena
a les desigualtats que hi
ha al món i a com està
configurat?

Hi ha prejudicis i estereotips que es repeteixen de generació en generació.
Com ho abordem?
Com podem incloure el tractament dels conflictes armats i les seves
conseqüències al currículum?
Els mitjans de comunicació i l’economia global reforcen o limiten
l’educació?

L’educació per al desenvolupament (EPD) compta ja amb més de quaranta anys d’història. Té dos eixos
bàsics. El primer és l’aspecte cognitiu: necessitem conèixer, estudiar i després analitzar els fets. Els fets
han d’estar relacionats amb les situacions locals i emmarcats dins el seu context global, per garantir una
major entesa de les diferents situacions.
El segon eix consisteix en l’adquisició d’una actitud de solidaritat ben entesa. Es tracta de mantenir una
atenció constant cap al benestar de la societat que, alhora, és el que a llarg termini garanteix el propi
benestar personal. L’educació per al desenvolupament entén que la nostra societat no està limitada al
nostre barri, a la nostra ciutat o al nostre país, sinó que comprèn tothom i tota la humanitat. Aquesta
formació treballa els dos eixos.

Tipus de suport:

Assessorament, formació

Durada:

10 sessions de 2 h. o a definir amb el centre educatiu

Context educatiu:

Escoles primària – cicle mig i superior -, Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica: Renovació educativa, Primària: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, tractament de la informació i
competència digital, competència d’aprendre a aprendre, competència d’autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i la
interacció amb el món físic , competència social i ciutadana. Secundària: Tutoria, Àmbit scocial, Àmbit de cultura i valors.
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Capacitació: El sentir com a base del
desenvolupament de l’aprenentatge
Aprendre amb sentit

Veus que l’aprenentatge
basat exclusivament en
el raonament i la
memòria és limitant?

On és la capacitat de sentir en els processos de creixement i
d’aprenentatge?
És possible ampliar la capacitat de sentir en favor del creixement global de
la persona? Podem actuar des del sentir?
Quina és la relació entre sentir, pensar i fer?

Des del primer instant de la nostra concepció, tenim la capacitat de sentir. El sentir és la capacitat més
bàsica que tenim.
En aquest taller experimentem a nivell teòric i pràctic com l'aprenentatge significatiu està sostingut per
un aprenentatge basat en la capacitat de sentir. Fins i tot el pensar racional depèn que el marc
d'aprenentatge sigui un espai segur per al sentir.

Tipus de suport:

Acompanyament, formació

Durada:

5 sessions de 2 h. o a definir amb el centre educatiu

Context educatiu:

Escoles primària – cicle mig i superior -, Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica:
Renovació educativa, Primària: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competència d’aprendre a
aprendre, competència d’autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i la interacció amb el món físic , competència social i
ciutadana. Secundària: Tutoria, Àmbit social, Àmbit de cultura i valors.
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Capacitació i Instrument

Dir Fer Ens
De la consciència del ser a la consciència planetària

Voldríeu comptar amb un suport extern durant els 4 anys d’ESO per capacitarvos en Condicionament zero i Educació per al desenvolupament, tot aplicant el
Treball per projectes?
Dir Fer Ens és un projecte curricular que Espirals d’Aprenentatge desenvolupa a l’aula durant tot el
curs, en estreta col·laboració amb el professorat durant els 4 anys d’ESO.
El projecte es vertebra a través del model de relació “Cinc pells” del pintor i arquitecte Friedensreich
Hundertwasser –cos/ser, roba, llar, entorn social i món– en tallers quinzenals. L’adquisició de
coneixements i capacitació la fem amb el mateix model d’espiral ascendent del “Condicionament Zero”.
Inclou la formació a professorat in situ, a l’aula, i fora d’aula per aprofundir aspectes de Condicionament
Zero, d’EpD i del Treball per projectes. També pot incloure l’assessorament als equips directius per
integrar el Treball per projectes i l’EpD al centre.

Tipus de suport:

Assessorament, acompanyament i formació

Durada: 4 anys d’ESO (Recomanat)

Context educatiu:

Escoles primària – cicle mig i superior -, Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica:

Es pot tractar el currículum de primària i secundària
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Instrument:

L’autobiografia i la tradició oral
Una per a la transversalitat a l’aula

Estàs cercant un projecte
que et permeti treballar
durant el curs alguns
d’aquests aspectes?

Com podem motivar els alumnes que els costa llegir, escriure o parlar
davant dels altres?
Voldríem una eina que ens permetés introduir gradualment el tractament
transversal de les matèries
Hi ha una fórmula lúdica amb què tractar la diversitat cultural o la memòria
intergeneracional?

La formació en “l’Autobiografia i la tradició oral” us dóna eines pràctiques amb què treballar les
llengües, l’expressió artística i plàstica, els contextos socials i culturals, i, a més, aspectes personals
dels vostres alumnes com ara l’autoestima.
El centre de treball és l’autobiografia, les il·lustracions, l’escriptura, la lectura i la tradició oral.
També us ofereix exemples de creació de projectes intercentres locals i internacionals, i/o
d’organització de festivals de l’oralitat.

Tipus de suport:

Formació

Durada: 3 sessions de 2h o a definir amb el centre educatiu

Context educatiu:

Escoles primària – cicle mig i superior -, Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica: Primària: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competència artística i cultural, competència en el
coneixement i la interacció amb el món físic , competència social i ciutadana. Secundària: Tutoria, àmbit lingüístic, àmbit social, àmbit artístic,
àmbit de cultura i valors.
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Instrument:

Coneix-te amb l’eneagrama
Conèixer millor com sóc i conèixer els altres

Hi ha aspectes de la
personalitat dels teus
alumnes que voldries
comprendre per millorarne el vincle i l’ambient
d’aula?

Vols comprendre les causes i conseqüències de la manera de ser dels teus
alumnes? Fer conscient els mecanismes de protecció i defensa de l’ego?
Et cal comprendre millor els seus comportaments i les reaccions per potenciar
la seva intel·ligència emocional?
Et calen eines per reconèixer i fer reconèixer l’essència i el seu potencial?

L’Eneagrama descriu nou personalitats o egotips diferents, cadascun amb patrons mentals,
emocionals i comportaments característics. Són patrons que creem a la infantesa, quan perdem la
connexió amb la nostra essència (veritable Jo). També descriu les transformacions afectives i de
comportament que ha d’experimentar cada tipus de patró per tornar a contactar, de manera
progressiva, amb aquesta essència.
Amb el taller us apropem aquesta eina d’autoconeixement, que dirigim tant al professorat com a
l’alumnat i les famílies, per tal de millorar les relacions i la comunicació, comprendre millor els
comportaments, acompanyar conflictes, tractar la diversitat, treballar l’empatia.

Tipus de suport:

Formació

Durada:

3 sessions de 2h. o a definir amb el centre educatiu

Context educatiu:

Escoles primària – cicle mig i superior -, Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica: Primària: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competència artística i cultural. Secundària: Tutoria, àmbit
lingüístic, àmbit artístic, àmbit de cultura i valors.
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Instrument:

El Clow i les emocions
Intel·ligència emocional

Voldries introduir a l’aula
una eina que tracti
l’educació emocional
des de la dimensió
global de la persona?

Voldries treballar l’educació emocional amb els teus alumnes d’una forma
completa i lúdica? Introduir l’ «aquí i ara», l’atenció plena i la concentració?
Fomentar autoestima i autoconfiança?
Creus que la capacitat creativa és important per al desenvolupament de la
persona?
T’interessa aprofundir en la comunicació verbal i no verbal? Guanyar en
adaptabilitat i flexibilitat a través de la improvisació?

El pallasso és un creador, un provocador d'emocions, de sentiments, de sensacions i, especialment, de
riure. El pallasso fa riure amb la seva visió del món i els seus intents de sobreposar-se als seus fracassos.
És el nen/a que tots portem dins, que no té tabús, que gaudeix jugant i que vol ser com els adults tot i que
mai pugui aconseguir-ho.
En aquest taller connectarem amb el món de les emocions per poder-les gestionar i transitar d’una manera
sana i divertida, amb l’ajut de diferents dinàmiques i jocs, i de la improvisació.

Tipus de suport:

Formació

Durada: 3 sessions de 2h. o a definir amb el centre educatiu

Context educatiu:

Escoles primària – cicle mig i superior -, Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica: Primària: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competència artística i cultural. Secundària: Tutoria, àmbit
lingüístic, àmbit artístic, àmbit de cultura i valors.
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Instrument:

La meditació a l’aula
Fer de la ment una eina

Creus que la meditació
pot ser un bon recurs
per contrarestar la
dispersió que poden
viure els teus alumnes?

És possible millorar el rendiment escolar amb la meditació?
Com puc aplicar activitats de centrament i relaxació a l’aula?
Tothom pot meditar?

La meditació és la gimnàstica de la ment. És l’activitat amb la qual podem fer la ment robusta i
estable. Per tant, és un hàbit important a incorporar en el dia a dia dels nostres alumnes i fills/es.
Amb la formació “La meditació a l’aula”, l’equip d’Espirals d’Aprenentatge us ofereix eines
pràctiques i teòriques per poder conèixer i aplicar en cada context d’aula tècniques de meditació i
visualització.

Tipus de suport:

Formació

Durada: 3 sessions de 2h. o a definir amb el centre educatiu

Context educatiu:

Escoles primària – cicle mig i superior -, Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica: Primària: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competència artística i cultural, competència en el
coneixement i la interacció amb el món físic , competència social i ciutadana. Secundària: Tutoria, àmbit lingüístic, àmbit social, àmbit artístic,
àmbit de cultura i valors.
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Instrument:

Educació emocional per a joves
Conec les meves emocions i identifico les
dels altres

Al vostre centre, viviu
situacions conflictives
amb els joves massa
sovint?

Al vostre centre us cal un intervenció específica per a joves per tractar
l’educació emocional?
Creieu que cal prioritzar una bona actuació en educació emocional per als
joves?

L’educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar les
competències emocionals com element essencial del desenvolupament integral de la persona, amb
l’objectiu de capacitar-la per a la vida i augmentar el benestar personal i social.
Aquesta formació inclou diferents tallers dirigits a joves: Intel·ligència emocional i la globalitat de la
persona, autoconeixement a través de l’eneagrama de les personalitats, autoestima i autoconfiança,
pors i inseguretats, relacions personals i interpersonals, gestió de conflictes, la presencia i l’atenció
plena, consciència corporal i la lògica del sentir, l’alimentació com a base del benestar físic, mental i
emocional, la visió: vocació professional, Intel·ligències múltiples.

Tipus de suport:

Formació

Durada: 16 sessions d’ 1h. o a definir amb el centre educatiu

Context educatiu:

Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica: Primària: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competència artística i cultural. Secundària: Tutoria, àmbit
lingüístic, àmbit artístic, àmbit de cultura i valors.
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Instrument:

Experiències transformadores
Per a un canvi social

Creus que l’educació ha
de provocar una
transformació positiva
en la societat?

Vols incloure un espai de debat i reflexió a l’aula envers experiències
transformadores del nostre entorn proper i llunyà? On expressar opinions i
visions i generar esperit crític?
A través de crear consciència de la importància dels canvis socials, podem
motivar els nostres joves a pensar i fer experiències transformadores?

Una experiència transformadora porta a un canvi profund intern que ràpidament és apreciable i es
trasllada també a nivell extern. Aquests canvis es poden donar tant en les persones com en les
estructures.
En aquest taller volem apropar als joves experiències transformadores que han experimentat persones i
col·lectius, i que després s’han portat a estructures més grans. Amb això, i a partir de la reflexió i del
debat, volem motivar els joves a crear les seves pròpies experiències transformadores per tal de cercar el
seu propòsit i sentit de vida.

Tipus de suport:

Formació

Durada: 3 sessions de 2h. o a definir amb el centre educatiu

Context educatiu:

Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica:
Primària: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competència artística i cultural, competència en el
coneixement i la interacció amb el món físic , competència social i ciutadana. Secundària: Tutoria, àmbit lingüístic, àmbit social, àmbit artístic,
àmbit de cultura i valors.
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Instrument:

Dansa i teatre a l’aula
Eines d’expressió al servei de
l’aprenentatge

Us calen recursos
educatius que incorporin
el moviment corporal?

Vols introduir-te en la consciència corporal i la improvisació com a eina
pedagògica?
T’interessa conèixer eines de l’artteràpia i la psicoteràpia com a suport
addicional amb aplicació pràctica a l’aula?

En aquest taller introduïm alguns principis bàsics de la dansa i el teatre per a l’ús a l'aula, com ara la
sensibilitat, el treball amb el centre i la improvisació. L'ús d'aquests principis ens ofereix eines efectives
per treballar amb els alumnes la capacitat de crítica i de goig, l’enfortiment del Jo, la capacitat d'actuar i
de presa de responsabilitat dels propis actes, la percepció, la consciència, i la presència.
Fem servir també algunes eines de l’artteràpia per ajudar-nos a definir el marc de treball amb els
alumnes. Aprofundim en la consciència corporal com a base del treball amb la dansa i el moviment.
Coneixem principis bàsics de l'artteràpia i de la psicoteràpia. Plantegem les dificultats i resistències a
l'hora de portar la dansa i el teatre a l'aula. Adquirim pràctica en exercicis i conceptes bàsics de la dansa,
el teatre i la improvisació. Ens capacitem per utilitzar exercicis de dansa i teatre per fomentar els
processos de grup i d'aprenentatge a l'aula.

Tipus de suport:

Formació

Durada:

6 sessions d’ 2h. o a definir amb el centre educatiu

Context educatiu:

Escoles primària, Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica: Primària: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competència artística i cultural. Secundària: Tutoria, àmbit
lingüístic, àmbit artístic, àmbit de cultura i valors.
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Instrument: El confliecte com a font de creativitat
Aprenent del conflicte

Us cal revisar la forma
amb què us relacioneu
amb les situacions de
conflicte i incorporar un
model eficaç?

Intueixes que els conflictes que es presenten a classe poden proporcionar
espais de creixement i reflexió de qualitat, i voldries aprofundir-hi?
Creus que aprendre a tractar els conflictes et pot donar oportunitats per
relacionar-te des d’un altre punt amb alumnes amb comportament
disruptiu , per exemple?

El conflicte és una condició inevitable de la convivència dels éssers humans. Els conflictes sorgeixen de
la diversitat. Històricament el conflicte ha estat font de violència i guerra. Però el conflicte ens pot servir
com a font de creativitat. Això requereix de sensibilitat i escolta, de pràctica i coneixements de com ferho.
En aquest taller donem l’oportunitat de conèixer la dinàmica intra-psíquica del conflicte amb el model de
nivells de realitat del psicoterapeuta corporal John Pierrakos. D’experimentar amb el model de Pierrakos
a través d'exercicis d'improvisació. De practicar l'escolta i el sentir en relació amb els altres. I
d’aprofundir en la relació entre intel·ligència emocional i el tractament dels conflictes

Tipus de suport:

Formació

Durada: 3 sessions d’ 2h. o a definir amb el centre educatiu

Context educatiu:

Escoles primària, Instituts de secundària i batxillerat

Descripció temàtica: Primària: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competència artística i cultural. Secundària: Tutoria, àmbit
lingüístic, àmbit artístic, àmbit de cultura i valors.

25

Dir Ver Gens
Projectes d’educació en el lleure i extraescolars

Colònies

Casals i extraescolars

d’art i natura

clow, teatre, dansa, música

creixement personal per a joves

meditació per a joves i infants

convivència

educació emocional
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Si esteu interessats en les nostres activitats,
poseu-vos en contacte amb nosaltres i us
informarem del preu i possibilitats de
finançament

www.espirals.cat · espiralsaprenentatge@gmail.com · +34 637 204 369
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