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La present proposta de formació parteix de la meva voluntat de donar a conèixer, a aquelles 
persones que hi estiguin interessades, la filosofia educativa de l’Educació Viva i Activa tot 
aplicant conceptes que desleguin un enfocament globalitzat i competencial del currículum.

La meva experiència al llarg dels darrers anys, com a mestra d’una escola d’educació Viva i 
Activa m’ha permès veure, viure i descobrir com un acompanyament respectuós amb els 
processos d’aprenentatge dels nens i de les nenes, permet l’assoliment dels objectius i 
continguts del currículum d’una manera significativa, centrant les propostes del professorat amb 
les necessitats autèntiques dels infants i amb el respecte per les seves passions i motivacions; 
això, juntament amb la necessitat actual de desplegar competències per la vida, a partir d’un 
treball competencial i globalitzat, és el que ens permet ser coherents amb la manera d’aprendre 
dels infants i amb les necessitats a les quals ha de donar resposta el sistema educatiu actual.

Al mateix temps, he pogut gaudir dels processos emocionals que desenvolupen els nens i les 
nenes quan la mirada i l’acompanyament de l’adult es centra en un profund respecte per la seva 
manera de viure les emocions, una manera que està molt lluny de com els adults vivim i sentim 
les nostres emocions.

És per tots aquests motius que aquesta formació es centrarà en oferir als participants com es 
desenvolupen els pilars fonamentals de l’educació viva i activa als centres educatius, a partir de:

- L’aprenentatge actiu i vivencial.

- L’acompanyament emocional amb respecte i amor.

Comprendre com aprenen els nens i les nenes, i anar descobrint com acompanyar els seus 
processos emocionals des d’un respecte profund, ens permetrà desenvolupar propostes 
educatives a les escoles coherents amb la infància; i des del meu sentir, només a partir d’aquest 
coherència, podrem acompanyar amb respecte el creixement dels nens i de les nenes en tots 
els sentits.



OBJETIUS

     1. Aprofundir en les bases psicopedagògiques de l’aprenentatge actiu i vivencial.

2. Aproximar-nos, des d’exemples pràctics, al currículum d’educació infantil i primària i 
reflexionar sobre el treball competencial i globalitzat en una escola d’educació activa.

3. Compartir diferents tipologies d’activitats per tal de donar resposta al currículum, així com 
conèixer diferents materials que ens permetin oferir a l’alumnat recursos coherents amb 
la seva manera d’aprendre segons el seu moment evolutiu.

4. Aproximació a la teoria de les intel·ligències múltiples compartint documentacions 
pràctiques.

5. Oferir una mirada sobre l'avaluació i la documentació a l'escola com a eines de reflexió 
de l'acció educativa per a ser coherents amb un enfocament globalitzat de l'avaluació de 
projectes i de processos des d'una vessant interdisciplinària.

6. Compartir els pilars fonamentals de l'acompanyament emocional, centrats en el respecte i 
l'amor cap als nens i les nenes, i analitzar l'estreta relació que hi ha entre benestar 
emocional i aprenentatge significatiu.

7. Compartir la pedagogia sistèmica com a eina en un centre educatiu perquè el sistema es 
desenvolupi d'una manera satisfactòria.

8. Introduir-nos en temàtiques claus dins del desenvolupament de l'etapa 0-12 i el seu 
acompanyament des de l'escola.

9. Compartir i transmetre noves mirades i referents sobre l'acompanyament emocional de 
l'infant i la seva família en els primers anys de vida. Relació família i escola.

10. Introduir-nos en temàtiques claus del desenvolupament de la sexualitat infantil en l'etapa 
0-12 i el seu acompanyament. Sexualitats i construccions d'identitat de gènere. 
L'acompanyament de la diversitat. Co-educació.

11. Aprofundir en els diferents tipus d'acompanyament per part dels adults en els centres 
educatius i reflexionar sobre les possibles motivacions que ens poden portar a 
determinades mirades cap als nens.

12.Aplicar metodologies de treball per projectes i metodologies amb enfocaments 
globalitzats.

13. Definir criteris competencials per treballar per projectes a partir d'un tractament 
globalitzat dels continguts i dels criteris d'avaluació del currículum



CONTINGUTS

ASPECTES METODOLÒGICS: L’APRENENTATGE ACTIU I VIVENCIAL.

• Bases psicopedagògiques de l’Educació Viva i Activa: l’aprenentatge actiu i 
vivencial als ambients de l’escola. Els ambients d’aprenentatge com a estímul 
que permet desenvolupar totes les dimensions de la persona.

• Els currículums d’Educació Infantil i d’Educació Primària en relació amb 
l’Educació Viva i Activa: eines i estratègies que es duen a terme a les escoles 
d’educació viva per assolir els objectius i els continguts prescriptius del 
currículum.

• Pilars fonamentals i filosofia educativa de l’Educació Viva i Activa en els 
aspectes relacionats amb l’aprenentatge de continguts curriculars.

• L’acompanyament respectuós en els processos d’aprenentatge: diversitat 
d’estils d’aprenentatge de l’alumnat i respecte per la diversitat d’intel·ligències 
(la Teoria de les Intel·ligències Múltiples).

• El desig d’aprendre dels nens i de les nenes i les seves necessitats 
autèntiques: relació entre l’aprenentatge significatiu i el reconeixement de les 
passions dels nens i de les nenes.

• Diverses tipologies d’activitats que es desenvolupen a les escoles d’educació 
viva i activa: tallers, propostes, provocacions, franges de circulació lliure als 
ambients, sortides, acompanyaments individuals, assembles, celebracions, 
activitats espontànies… Enfocament globalitzat i competencial del currículum.

• Els ambients d’aprenentatge en una escola d’educació viva: visita a 

diferents espais d’una escola d’educació viva per tal de treballar aspectes 
relacionats amb el disseny i la creació d’ambients. característiques i 
criteris a l’hora de dissenyar-los.  

• Els materials d’aprenentatge. Anàlisi i aprofundiment dels diferents 

materials d’aprenentatge que permeten assolir els objectius i continguts 
del currículum respectant el procés sensorial dels infants (aprenentatge a 
partir de la manipulació i la descoberta).



• El procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura des de la mirada de l’Educació 

Viva i Activa des d’un enfocament competencial i globalitzat.
• Materials de matemàtiques. Presentació i anàlisi de diferents materials de 

matemàtiques que permeten la descoberta d’aquesta àrea centrant l’aprenentatge 
en la comprensió dels processos matemàtics i del raonament lògic (educació 
infantil i primària). La matemàtica enfocada des d’un treball interdisciplinar, per 
projectes i globalitzat.

• El joc simbòlic i la globalitat d’aquest llenguatge interelacionat amb la resta de 

llenguatges.
• La literatura infantil i els contes tradicionals com a eina per acollir i acompanyar les 

emocions dels nens i de les nenes.
• El paper del mestre o de la mestra en el procés d’aprenentatge de l’infant: 

l’alumne/a com a protagonista del seu propi procés d’aprenentatge i el mestre o la 
mestra com a responsable de la globalitat en el tractament dels continguts del 
currículum.

• L’avaluació dels processos d’aprenentatge: instruments d’avaluació que permeten 

centrar la mirada del mestre a partir de la presència en l’observació. La 
documentació com a eina de reflexió de l’acció educativa. Els informes d’avaluació 
i el procés d’avaluació des d’una mirada globalitzada i competencial.

• La psicomotricitat relacional. Introducció.

L’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL AMB RESPECTE I AMOR:
• L’acompanyament emocional respectuós amb els processos emocionals dels 

infants.
• El lloc de les emocions a l’escola. Les emocions entre els adults, i la relació entre 

les emocions dels adults i els infants.
• Les emocions de l’adult en l’acompanyament de les emocions de l’infant. 

Introducció teòrica. La relació i el vincle en l’acompanyament emocional.



• L’actitud de l’educador o educadora en l’acompanyament emocional als 

infants: l’amor, la percepció, la confiança, la presència, el respecte...
• Límits, agressivitat i conflictes. Introducció teòrica.

• El temps d’acollida (període d’adaptació) a l’entorn escolar. Com 

acompanyar als infants en la seva integració i incorporació al sistema 
escolar. L’adaptació amb l’acompanyament de la família.

•   Introducció a la pedagogia sistèmica: l’escola des d’una mirada sistèmica.

•  Introducció a temàtiques claus del desenvolupament de la sexualitat infantil 
en l'etapa 0-12 i el seu acompanyament. Sexualitats i construccions 
d'identitat de gènere. L'acompanyament de la diversitat. Co-educació.

METODOLOGIA I EIXOS DE TREBALL

El curs de formació s'impartirà amb una metodologia que combina la reflexió i la teoria.
Cada sessió del curs tindrà un recorregut similar: compartir experiències pràctiques i 
vivències professionals sobre el tema per posteriorment anar cap a la reflexió del compartit; i 
a partir d'aquesta reflexió començarem el recorregut cap als conceptes i el desenvolupament 
del marc teòric. Aquesta metodologia ens permetrà anar teixint tot un seguit d’elements clau 
per tal de desenvolupar un tractament totalment competencial i globalitzat del procés 
d’ensenyament i aprenentatge dels nens i de les nenes.
1. Compartir experiències pràctiques d’una escola d’educació viva i vivències 
professionals
En aquest espai compartirem situacions viscudes en relació a un tema que primerament 
seran compartides en petit grup, així com vivències personals en el dia a dia a l’escola en 
relació al tema proposat. 
En relació a les experiències pràctiques, s’incorporaran els visionats de vídeos, 
documentacions i lectures complementàries que ens permetran centrar-nos en la globalitat 
del procés i en la interdisciplinareitat.
2. La reflexió d’allò compartit
En gran grup farem una reflexió conjunta sobre allò que hem compartit en els grups 
inicials.



3. La teoria

Els recursos teòrics tindran la funció d'aportar eines per a la reflexió i permetre'ns aprofundir en 
els temes proposats.

Partirem de referents teòrics clàssics rellevants i actuals per aprofundir en noves mirades i 
referents conceptuals que centren les seves propostes en un tractament global del currículum.

Es proporcionarà una bibliografia general i referències bibliogràfiques específiques per cada 
temàtica tractada a la formació (les presentacions de la formadora es consideren resums sobre 
la temàtica compartida; per això no el lliuraran aquestes presentacions, sinó que sempre es 
proporcionarà la bibliografia que sigui la font original d’aquestes presentacions).

DESTINATARIS

Mestres, educadors i tècnics, especialment de segon cicle d’Educació Infantil i d’Educació 
Primària. Aquest curs també estarà obert a altres persones interessades però es prioritzarà la 
participació de persones que ja treballen a l’àmbit educatiu. 

DURADA TOTAL: 120 hores 

PRESENCIALS: 80h

1 MODUL mensual. Un dissabte al mes de 9:30 a 18:30h. 

NO PRESENCIALS: 40h

Lectures de materials específics i elaboració d’un treball d’aprofundiment en una temàtica del 
curs i la seva aplicació a l’aula. 



LLOC: c/Josep Estivill, 32, 1º, 3ª. Barcelona. (SENDA)

DATES: 28/9, 26/10, 30/11, 14/12, 18/1, 29/2, 28/3, 25/4, 23/5 y 6/6.

PREU 

€ 100 /sessió + € 60 matrícula 

COORDINA I IMPARTEIX:

Gemma Noguera Trescents: Mestra d’Educació Infantil i Psicomotricista en l’escola 
Congrés-Indians des de fa 7 anys. Formada en Pedagogia Montessori 0-6 anys, i aplicant-ho 
a l’escola Congrés-Indians. Formadora Montessori a l’Escola Congrés-Indians. Formada en 
Educació Creadora. S’ha enriquit de diversos projectes i línies pedagògiques: Pistoia (Italia), 
León Dormido (Equador), Antzuola, Segni Mossi, etc.

EQUIP DE COL·LABORADORES: 

Desirée Hortigón. Mestra i Cap d’Estudis de l’Escola Congrés-Indians. Logopeda. 

Lara Giménez.  Especialista en materials manipulatius de matemàtiques. Autora del Bloc 
Aprenent amb les mans. Formadora de l’equip de l’Escola Congrés-Indians i educadora 
d’aquesta escola.

Núria Gros. Llic. En Pedagogia. Terapeuta Gestalt. Especialitzada en Pedagogia Sistèmica.

Verónica Antón. Fundadora i directora de SENDA -Centro de Acompañamiento a la Infancia y 
la Familia. Formadora de l’equip de l’Escola Congrés-Indians.

Astrid Ruiz Rodón. Mestra de Educació Primària y especialista de Llengua Extrangera 
(Anglès). Directora de l’Escola Congrés-Indians. Llicenciada en Filología Catalana.

Lorena De Maio: Psicòloga, Educadora Sexual i Sexòloga Clínica. Especialitzada en estudis 
de gènere des d'una perspectiva de Drets Humans.

 



CERTIFICACIÓ

La certificació del curs s’atorgarà amb l’assistència a un mínim del 80% del total d’hores 
presencials juntament amb el lliurament del treball final.

No es podran cursar mòduls de la formació per separat i el compromís de pagament i 
assistència és per la totalitat de la formació. En aquest sentit, la no assistència a un mòdul no 
eximeix del pagament del mateix.

RECONEIXEMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Formació reconeguda en l’actualitat pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i inclosa dins de les activitats de Formació Permanent del Professorat. Pendent de 
reconeixement per al curs 19/20.

ENTITAT ORGANITZADORA: 

Asociación Educación Viva y Activa amb la col.laboració de SENDA -Centro de 
Acompañamiento a la Infancia y la Familia. 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
cursos@sendabcn.com
www.sendabcn.com

mailto:cursos@sendabcn.com
mailto:cursos@sendabcn.com

