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Qui som
Espirals d'Aprenentatge som un equip format per en José, la Mercè i en Dominik. Un
equip que somiem el nostre treball i el fem realitat amb vosaltres.
Col·laborem per fer de l'educació una experiència plena i potenciadora. A fer de
l'educació un viure i un conviure que assenti en cada persona l'amor pel que és i pel que
l'envolta. Pensem que des d'aquesta vivència, cadascú pot treure el millor de si mateix i
voler el millor per a l'altre.
Hem creat una metodologia pròpia que anomenem Condicionament Zero. Els
professionals que s'afegeixen a l'equip, han fet la formació en aquesta metodologia.

Què ens diferencia
Activitats “a mida” de cada grup
Trobades prèvies per compartir i detectar oportunitats i necessitats dels infants/joves
Acompanyament de procés amb el professorat, abans, durant i després de les colònies
Colònies mixtes amb professorat, infants/joves i famílies
Activitats en grups petits formats per interessos personals
Activitats centrades en la persona i el seu talent/potencial/vocació
Activitats centrades en la persona i les relacions: la convivència
El joc i l’experimentació com a base de l’aprenentatge
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La metodologia viva d'Espirals
Condicionament Zero
L'equip d'Espirals d'Aprenentatge hem desenvolupat una metodologia pròpia i viva que
es basa en:
El marc de referència: contextualització de l'espai d'aprenentatge, els recursos
disponibles i les relacions humanes que s'hi estableixen
L'acompanyament: el/la docent/acompanyant és un exemple viu d'autonomia, nodirectivitat, acolliment de la diversitat i disponibilitat al vincle des del no judici
El treball en equip: disponibilitat a revisar comportaments personals en les relacions
amb els companys/es en benefici d'un treball d'equip de qualitat
Intersecció món educatiu-creixement personal: els processos personals i les relacions
en el centre de l'aprenentatge
Espirals d'Aprenentatge ofereix la formació en
Condicionament Zero certificada pel

Les nostres activitats reforcen
La malla de sostenibilitat
A Espirals d'Aprenentatge anomenem malla de sostenibilitat a la capacitat d'un grup o
organització de sostenir i de ser sostenible en el temps per la seva eficiència i
adaptabilitat al context.
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Les activitats d'educació viva d'Espirals
Les colònies i activitats escolars que us presentem a continuació, són una
orientació del que podem fer. Per a nosaltres el més important, alhora de
programar unes colònies o activitat, és conèixer els interessos i
necessitats de cada infant i jove, i de cada grup.

Mai no fem la mateixa activitat perquè sempre les
persones i els grups són diferents,
amb diferents anhels i necessitats
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Les excursions d'Espirals
EXCURSIÓ

Ed. Infantil

C. Inicial

C. Mitjà

C. Superior

ESO i Cicles

Qui és el
bosc?

Sentits

Landart

Natura
Creativitat

Sóc bosc

Sentits
Meditació

La ruta del
xamà/na

Sentits
Meditació

Ruta
iniciàtica

Sentits
Meditació

Viure les 4
estacions

Natura
Sentits

Ruta
aventura

Autonomia
grupal

Els mons vius

Natura
descoberta

Llegendes
catalanes

Tradició
oral

Alternatives
del viure

Descoberta
comunitats

Com
acompanyar

Capacitació
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Les colònies d'Espirals
COLÒNIES

Ed. Infantil

C. Inicial

C. Mitjà

C. Superior

ESO i Cicles

La natura: un
món a explorar

Sentits

Els contes de
la natura

Natura
Creativitat

Els
elementals

Sentits
Meditació

Despertant
els sentits

Sentits
Meditació

Iniciació al
camí xamànic

Sentits
Meditació

La tribu

Sentit de
pertinença

La comunitat

Convivència
Responsabilitat

La natura,
tota una
aventura

Natura
Autonomia

Acompanyem
el pas a
secundària

Habilitats
personals i
socials

Comencem
una nova
etapa

Autoconfiança
i relacions
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Les jornades temàtiques d'Espirals
ACTIVITAT

Ed. Infantil

C. Inicial

C. Mitjà

C. Superior

Les addicions
i emocions
Personatjant
– Coneix-te
Monstres i
Herois
Herois i
Adversaris
Qui sóc jo,
qui ets tu?
Teatre
d'acció i
moviment

Activitats en família
ACTIVITAT
Excursió: Castanyada - Tió – Carnestoltes · Altres temàtiques pròpies
Colònies: Setmana santa - Estiu - Nadal
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ESO i Cicles

