EL CRAEV

L’EDUCACIÓ VIVA

CRAEV és un centre de recerca i
assessorament sobre educació que
pretén impulsar un moviment a favor
d'una educació viva, una educació que
tingui com a eix fonamental acompanyar
el processos de vida dels infants, a través
de prioritzar aspectes com el progrés de
l'autonomia, el desenvolupament emocional,
l'aprenentatge
vivencial
i
l'enfocament sistèmic a l'entorn educatiu.

L’educació viva és un enfocament que
parteix del reconeixement de com la vida
s’expressa en nosaltres a través d’un
seguit de necessitats vitals que cal
satisfer:
necessitats
de
seguretat
emocional, d’autonomia i autoregulació en
l’aprenentatge, de moviment espontani,
de reconeixement, d’autoestima, d’amor i
límits, etc
.
L’educació viva es basa en els següents
principis:
 El cultiu de les relacions des de
l’amor i des de la mirada sistèmica.
 L’autorregulació i l’autonomia en
els processos d’aprenentatge.
 L’acompanyament emocional des
del reconeixement de l’altre com a
legítim altre.
 L’aprenentatge vivencial i actiu.
 Els ambients relaxats i preparats
amb materials adequats.
 El currículum que es genera en
l’acció.

El

El CRAEV té tres grans objectius:


Participar en el debat social a favor
d'unes polítiques i pràctiques educatives que tinguin en compte les
necessitats autèntiques de la infància,
dels educadors/es i de les famílies.



Organitzar espais de formació i
d'assessorament per a mestres,
educadors/es i famílies.
.



Oferir activitats per a infants que
tinguin com a element comú el
respecte als processos de vida

Per a més informació, podeu escriure un
mail a
educacioviva@gmail.com

Actualment hi ha escoles públiques i
alternatives que estan portant a terme
projectes
educatius
amb
aquests
referents.

http://www.educacionviva.com

CRAEV
Centre de recerca i
assessorament d’educació
viva

Xerrades i vespres de materials
amb famílies

Cursos d’educació viva
.

Trobades regulars i xerrades puntuals amb
famílies sobre temes de criança i educació: límits,
conflictes, agressivitat, gelosies, acompanyament
emocional, etc.
I vespres d’experimentació i reflexió sobre l’ús de
materials preparats per a l’aprenentatge autònom.

Cursos mensuals d’educació viva:
• Curs d’introducció
• Curs d’aprofundiment
• Pràctiques a escoles

Conferències
Conferències i participació en
debats sobre temes d’educació i
criança respectuosa, especialment
en
els
àmbits
de
l’aprenentatge
autònom
i
vivencial, el desenvolupament
emocional i el cultiu de les
relacions.

Centre de recursos
Centre de recursos amb
materials concrets per a
l’aprenentatge
actiu
i
vivencial

Assessoraments i cursos de formació
per a escoles
Assessoraments, cursos,
i tallers regulars i puntuals
per a escoles reglades i
per a projectes d’educació
alternativa.

Curs de matemàtiques
Materials per a l’aprenentatge actiu de
les matemàtiques
Dinàmiques i activitats per a cada
etapa del desenvolupament

