
Aquesta és la nostra proposta de xerrades formatives per al curs 2011– 2012.  

Hem preparat amb entusiasme aquestes sessions, a càrrec de professionals que ens interessen i que ens inspiren, i estem 

convençudes que també us resultaran atractives i útils.  

Us hi esperem! 

 

 

   Dissabte 21 de gener         Pedagogia Lenta 

   10:00 – 13:00hrs.               A càrrec de Joan Domènech 
                                           mestre i director d’escola. Autor del llibre Elogi de l’educació lenta. 

 

Fer elogi de l’educació lenta té sentit avui i aquí perquè representa l’elogi d’un model educatiu 

com la peça clau en el procés d’humanització de la societat. El temps no pot colonitzar les nostres 

vides i les de l’escola, sinó que s’ha de tornar als nens i a les nenes i al professorat perquè pugui 

ser un temps viscut plenament i, per tant, plenament educatiu. Més, abans i més ràpid no son 

sinònims de millor; i educar per a la lentitud a l’entorn familiar i a l’escola, significa ajustar la 

velocitat al moment i a la persona.   

Parlarem amb el Joan sobre la seva experiència a l’escola, i sobre com posar en marxa aquest 

model educatiu a l’escola i a casa. 

 

 

 

   Dissabte18 de febrer          El moviment dels infants de 3 a 8 anys 

      10:00 – 13:00hrs.            A càrrec de  Marta Graugés 
                                           Psicomotricista especialitzada en el treball d’E. Pikler i E. Henstenberg 

  

 

Els nens i nenes necessiten moure’s per poder créixer en harmonia; però quina mena de 

moviment cal facilitar-los? Les activitats físiques que es fan a l’escola i a l’entorn familiar 

poden cobrir aquesta necessitat? 

La Marta ens acostarà la seva experiència tant a l’escola pública com al Gira-Sol, l’espai de 

joc lliure que dirigeix des de fa 10 anys. 

  

 

 

   Dissabte 3 de març              Ambients preparats a l’escola i a casa 

      10:00 – 14:00hrs.              A càrrec de Betzabé Lillo i Marco Zagal. Guies Montessori  

 

 

Què son els ambients preparats?  Quin paper juguen en l’aprenentatge dels infants? Com podem 

crear un ambient d’aquest tipus a l’escola o a casa? 

Amb la Betzabé i el Marco explorarem les possibilitats d’aquesta proposta i prepararem un 

ambient d’aprenentatge on podrem manipular i conèixer de primera mà el material. 

 

 

Foto por Pink Sherbet 

Preu 15 € 

 

Preu 30 € 

Preu 50 € 



 

 

    Dissabte14 d’abril             Límits 

      10:00 – 13:00hrs.             A càrrec de Sònia Kliass. Psicòloga especialista en desenvolupament infantil  

 

 

Quan volem educar els infants amb respecte, el tema dels límits és un gran repte. Com podem 

trobar un equilibri entre la permissivitat i la rigidesa? 

Com podem ajudar els infants a orientar-se en relació a les normes per poder conviure en 

societat d’una manera satisfactòria? 

 

 

 

 

 

Dissabte 28 d’Abril              Pedagogia Sistèmica 

    10:00 – 13:00hrs.             A càrrec de Carme Solé. Educadora, pedagoga i màster en P. Sistèmica segons B. Hellinger. 

 

La pedagogia sistèmica ofereix una perspectiva innovadora sobre la realitat educativa, considerant-

la com un ecosistema, com un tot vinculat amb els sistemes familiar, social, cultural. 

Aquesta mirada parteix de l’amor com a fonament de la vida i del creixement, i reconeix les lleis i 

els vincles que operen en els sistemes humans. Retrobar l’ordre natural dins d’aquests sistemes ens 

permet ocupar el lloc que ens correspon com a pares i mares, fills, germans, mestres, alumnes; fer-

nos càrrec del que és nostre i permetre que els altres també ho facin. 

                                     
 

 

 

 

    Divendres 8 de juny          L’Educació Creadora 
     18:00 – 20:00                     A càrrec de José Miguel Castro - Format en Educació Creadora per Arno Stern,   
                                                                                              actualment dirigeix el centre Diraya Expresión de  
                                                                                              Bilbao. 

La perspectiva de l’Educació Creadora estableix unes condicions en què totes les persones 

puguin sentir-se segures y afirmar-se des de la seva naturalesa, sense dependre de la 

imposició d’un model. 

El desenvolupament de la capacitat creadora per a qualsevol circumstància de la vida, es 

basa en la possibilitat de desplegament de tot el que tenim de diferent, original i personal i 

alhora, de tot allò pel que la natura ens defineix com a éssers humans. 

En José Miguel compartirà amb nosaltres la seva experiència, adquirida al llarg dels últims 

anys al centre d’educació creadora que dirigeix. 

 

 

Preu 30 € 

Preu 15 € 

 
Preu 30 € 



 

 

    Dissabte 9 de juny            Introducció al treball d’Emmi Pikler  
     10:00 – 13:00hrs.                A càrrec de Sònia Kliass. Psicòloga especialista en desenvolupament infantil 

 

La metgessa Emmi Pikler és autora d’aportacions molt valuoses a l’educació, que van fer canviar 

radicalment la imatge del nen petit. Una introducció al seu treball ens permetrà conèixer aquesta 

mirada, basada en la confiança i el respecte per les capacitats i l’autonomia dels infants des de les 

primeres setmanes de vida, combinada amb un tracte amable i respectuós en la relació amb l’adult. 

Una conferència especialment interessant per aquells que acompanyen el desenvolupament 

d’infants de 0 a 3anys, ja sigui a nivell personal o professional.           

            

 

 

Lloc: 
La Casa Blava 
c/Josep M. de Sagarra, 5 
17190 Salt - Girona  
 
Els preus són per persona. 

Inscripcions: 

Envieu un correu electrònic indicant les sessions a les que voleu assistir.  

claudia@jugarijugar.com 

Per fer efectiu el pagament, cal que retorneu complimentades les dades d’inscripció. 

Rebreu un correu amb la confirmació de plaça i el número de compte per fer l’ingrés 

corresponent. 

Per dubtes, aclariments o anulacions d’inscripció, adreceu-vos a la Claudia Díaz 

claudia@jugarijugar.com o al telèfon 972 287 321 

 

 

Preu 30 € 

http://maps.google.es/maps?hl=es&biw=1016&bih=568&q=c%2FJosep%20M.%20de%20Sagarra%2C%205%20Salt&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
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mailto:claudia@jugarijugar.com
mailto:claudia@jugarijugar.com

