Desde o Centro Experimental PESTALOZZI
ata CASA SULA
Segue latente a actitude de respecto aos procesos
de vida en ambientes preparados e relaxados.

ESPERANZA CHACÓN
MARGARITA VALENCIA
EDGAR ESPINOSA

Grupo Orion e Casa Sula.

PRAZAS LIMITADAS

MÁIS INFORMACIÓN:

INSCRICIÓN PREVIA en mudare.org

asociacionmudare@gmail.com

CHARLA GRATUÍTA
Desde o centro experimental Pestalozzi ata Casa Sula. Segue latente
a actitude de respecto aos procesos de vida en ambientes
preparados e relaxados.
16 de abril das 16:30h ás 18:30h.

ACTIVIDADE FORMATIVA
Módulos individuais. Podes cursar só un módulo.
Importe por cada módulo: 45€

MÓDULO 1: Educación Infantil.
ambientes preparados.

A atención con respecto nos

1ª sesión: 30 de abril. Das 16:30h ás 18:30h.
O ambiente preparado. Espazo e materiais.
2ª sesión: 14 de maio. Das 16:30h ás 18:30h.
O ambiente preparado. Como acompañar e observar procesos.
MÓDULO 2: Educación Primaria. A atención con respecto nos
ambientes preparados.
1ª sesión: 7 de maio. Das 16:30h ás 18:30h.
O ambiente preparado. Espazo e materiais.
2ª sesión: 21 de maio. Das 16:30h ás 18:30h.
O ambiente preparado. Como acompañar e observar procesos.

Imparten:
ESPERANZA CHACÓN

Formou parte da Fundación Educativa Pestalozzi participando activamente
en equipos pedagóxicos e administrativos ao longo de 25 anos, camiño que a levou a
investigar e profundar sobre novos enfoques educativos e a natureza do ser humano, de
maneira autodidacta. Promoveu o uso de moedas complementarias como unha alternativa
económica. Cocreou a comunidade intencional Proxecto integral León Dormido- Pild. A súa
motivación foi impulsar novos paradigmas que respecten a vida. A un nivel social amplo,
participou no diagnóstico e deseño da proposta educativa para o pobo Shuar Arutam na
Amazonía ecuatoriana e na implementación dos Centros Para Actividades Autónomas
CEPAS en dez provincias do Ecuador. Desde o ano 2012 formou o Grupo Orion, con
Margarita e Edgar, cuxo propósito é acompañar en procesos de comunicación a familias que
practican educación na casa e implementando ambientes preparados e relaxados, en
Ecuador, o seu país de orixe, en Colombia, Arxentina e, sobre todo, en Brasil.
MARGARITA VALENCIA

Como nai de dous fillos e Licenciada en Ciencias da Educación, Margarita
Valencia traballou con nenos e nenas durante 28 anos. Traballou ao longo de dez anos na
Fundación Pestalozzi en distintas áreas: preescolar, primaria, secundaria, administración e
construíndo materiais na carpintería. Cando a escola Pestalozzi pechou, Margarita enfocouse
na crianza dos seus fillos. En 2009 mudouse a Brasil, onde empezou a traballar con familias
enfocadas nos principios do ensino reflexivo e preparando espazos para a autoaprendizaxe
na casa nun ambiente diverso e harmonioso. É cofundadora do grupo Orion co cal continúa o
seu traballo ofrecendo consultorías, talleres, seminarios e cursos privados para familias e
grupos interesados en educación non convencional.
EDGAR ESPINOSA

Traballou en comunidades ancestrais andinas e da Amazonía ecuatoriana
implementando unha praxe educativa con enfoques pedagóxicos innovadores, creando
contornas para o desenvolvemento das persoas e deseñando e elaborando material didáctico
para a aprendizaxe das matemáticas e linguaxe. Publicou un Manual de Matemática en 1993.
Contribuíu á creación de Centros de Actividades Autónomas “CEPAS”, un proxecto educativo
levado a cabo pola Fundación Pestalozzi. Edgar é un apaixonado facilitador pola educación
dos nenos e das nenas, adolescentes e persoas adultas. Tamén dirixe talleres sobre o son
como forma de autosanación e comparte a súa paixón na creación de instrumentos musicais.
É cofundador do grupo Orion e contribuíu á creación dunha Rede de apoio ás familias que
fan educación na casa en Brasil, Ecuador e Arxentina.

INSCRICIÓN PREVIA:

MÁIS INFORMACIÓN:

mudare.org

asociacionmudare@gmail.com

