Pas d’Infant
Som un equip de formació i assessorament a l’educació i l’acompanyament
emocional d’infants. Estem especialitzades en desenvolupament infantil, en
educació viva i en direcció i coordinació pedagògica d’escoles de bosc
(formades per la Forest School Assotiation del Regne Unit).
Directores de las formacions:
Mirades, formació bianual teòrica i vivencial d’educació viva i
acompanyament emocional infantil.
Petjades, educació viva a la natura, escola de bosc, com estar amb grups
d’infants a la natura i treure’n el màxim profit, curs organitzat conjuntament
amb el CAIEV.
Els valors de la Natura, cap de setmana que combina propostes vivencials a la
natura amb formació sobre la importància de la naturaleza para el desarrollo
infantil. Curso codirigido con la Fundación de innovación y formación de la
Universidad de Gerona).
Hem estat coordinadores pedagògiques, acompanyats i mestres a diversos
projectes d’educació viva. Els darrers 5 anys hem dirigit projectes d’Escola de
Bosc, on hem desenvolupat un projecte pedagògic que combina natura i
educació viva.
Com a conferenciants participem a congressos i jornades des del 2010, a
Biocultura, a les Jornades d’Educació Viva, a les Jornades Amar, Criar y
Crecer, entre d’altres. Col·laborem com a formadores a les escoles d’estiu per
a docents del Moviment d’Innovació Pedagògica des del 2017.
L’any 2017-18, des de Pas d’Infant i conjuntament amb l’Associació per la
transformació social Pole Pole i Aprendemos junto al mar ( http://
aprendemosjuntoalmar.com ), van dissenyar un programa de suport al
desenvolupament per a infants de 0 a 6 anys pel projecte “Lucha contra la
pobreza” de la ONG Save the Children (www.savethechildren.es); actualment,
el programa s’està duent a terme per Save the Children Madrid en el barri de
Vallecas (Madrid).
Recentment hem fundat l’Escola de Bosc del Montseny, oferim sessions de
bosc i estades vivencials per a infants 0-12 anys, i formacions i tallers pràctics
per adults sobre temes relacionats amb la natura. A més a més, des d’inicis
del 2020 treballem a la International School of Catalunya (ISCAT) oferint
sessions d’Escola de Bosc per a infants de 6 a 16 anys.

Maria Castellana
Sóc antropòloga i mestre especialitzada en pedagogia activa,
desenvolupament infantil, llenguatge i lectoescriptura, i acompanyament
emocional dels infants. M’he format a Anglaterra en direcció i coordinació
pedagògica d’Escoles de Bosc. He fet formació també en llengua i
aprenentatge de la lectura i l’escriptura amb la Tamara Chubarovsky, en
l’aplicació de la pedagogia sistèmica a l’educació viva, i he cursat el postgrau
de Participació ciutadana i desenvolupament sostenible de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).
He coordinat i treballat com a mestre en diverses escoles d’educació viva i
innovació pedagògica durant 15 anys; els darrers 5 anys vaig treballar en
escoles vives al bosc. La primera escola d’educació viva on vaig treballar va
ser a Genunió (Barcelona); després vaig ser cocreadora i coordinadora de
l’Arbreda (actual Arbreda Creixent, https://arbreda.wordpress.com/). També
vaig crear i coordinar Blau Cel (2013-2015) juntament amb Vicky Mateu, un
espai educatiu al bosc a partir del qual vam dissenyar el projecte pedagògic
d’educació viva al bosc de Pas d’Infant. Finalment vaig treballar també com a
coordinadora pedagògica i mestre de La Mimosa (2016-2018), una escola
d’educació viva a la natura.
Des de fa 10 anys ofereixo formació i acompanyo processos d’innovació
educativa tant a nivell de centres educatius en vies de transformació i
reflexió pedagògica, com a nivell més individual per a mestres, educadors i
educadores, altres professionals de l’educació i famílies.
He participat també en dues investigacions antropològiques, el 2002 en un
projecte de recuperació de la memòria històrica entorn les figures de les
Trementinaires, pel Museu de les Trementinaires de la Vall de la Vansa i Tuixén
i la Universitat de Barcelona. L’any 2001, vaig realitzar un estudi sobre
conservació i explotació de la natura per comunitats camperoles, impulsat per
l’Instituto Manatlán de Ecología y conservación de la Biodiversidad (IMECBIO) i
la Universidad de Guadalajara (Mèxic). L’any 2000 també vaig participar en un
projecte de protecció de la Tortuga de les Galàpagos i en un projecte
ornitològic a l’estació científica de Las Joyas, ambdós impulsats des de
l’IMECBIO i la Universitat de Guadalajara (Mèxic).
Quan era jove vaig treballar amb infants i joves amb diversitat funcional,
durant 2 anys amb l’Associació d’Hidrocefàlia i Espina Bífida de Girona
(www.espinabifida.cat) i després 2 anys més per a la Fundació Ludàlia
(www.ludalia.com) de Barcelona. Tinc experiència també en el món del teatre i
dels contacontes. Vaig formar part del projecte de suport al desenvolupament
infantil de La Terminal a l’Hospitalet del Llobregat, vaig ser coordinadora de
l e s c o l ò n i e s p e r a a d o l e s c e n t s d e l a F u n d a c i ó J o r d i Tu r u l l
(www.coloniesjorditurull.org/) i directora del grup de teatre juvenil de
l’Espiga (espigadelescorts.cat), entre d’altres.

Vicky Mateu
Sóc intèrpret, doula i acompanyant familiar. Especialitzada en educació viva,
pedagogia activa, seitai, acompanyament emocional i reflexes primaris;
formació amb Veronica Anton, Rebecca i Mauricio Wild, Michele Odent, entre
d’altres. Estic formada en direcció i coordinació pedagògica d’Escoles de Bosc
a Anglaterra. Actualment, estic cursant el postgrau “Els valors i significats
espirituals de la natura”.
Des del 2008 treballo en espais d'educació viva, a partir del 2013 començo a
acompanyar projectes en entorns de natura. Vaig crear i coordinar Blau Cel
(2013-2015) juntament amb la Maria Castellana, un espai educatiu al bosc a
partir del qual vam dissenyar el projecte pedagògic d’educació viva al bosc de
Pas d’Infant.
Actualment treballo com a coordinadora pedagògica i acompanyant de La
Clariana, projecte d’educació viva al bosc, al baix Montseny, on segueixo
desenvolupant el nostre projecte pedagògic.
Hem traduït amb el meu company Jamie Alvarez, diversos llibres de l’àmbit
de l’educació, la criança, les tècniques complementàries i la neurociència,
entre els quals destaquem “Un orinal para tu bebé” (Laurie Boucke), “Brain
Gym, movimientos para mejorar tu vida” (Paul Dennison), “Reflejos,
Aprendizaje y Comportamiento: Una ventana abierta para entender la mente
y el comportamiento de los niños y adultos” (Sally Goddard), “Toque para la
salud” (John Thie).
He treballat com a intèrpret en diferents congressos sobre desenvolupament
de la persona, la salut i l’educació, on he pogut conèixer de primera mà
neurocientífics i investigadors diversos com Charles Krebs, John Thie, Gordon
Stokes, que han nodrit la meva mirada cap la vida, l’infant i l’educació.
A més a més, tinc formació i experiència professional en dansa i teatre,
teràpies complementàries i sóc dietista naturista.

