Qui som

JUANMA
Diplomat en Magisteri d’Educació Física. Apassionat de
l’educació i dedicat i decidit a fer feliços als infants, m’he format
de manera continuada per millorar les meves aptituds amb la
finalitat d’aconseguir aquest objectiu, així he incorporat a la meva feina les
teories psicològiques i pedagògiques a partir de les quals es construeix el
nostre model teòric Arimunani, principis de la teoria psicogenètica de Jean
Piaget, principis relacionats amb la diversitat d’intel·ligències de H. Gardner
i les característiques i condicions de la intel·ligència exitosa i creativa de R.
Sternberg, principis pedagògics derivats dels models Waldorf i Montessori,
i principis Gestalt aplicats a l’educació, entre d’altres.
En els darrers 14 anys he estat mestre tutor del Col·legi Lluís Vives,
combinant la feina de tutor amb altres càrrecs i funcions escolars, com a
cap del Departament de Medi i cap del Departament de Plàstica per un
període de tres i dos anys, respectivament, director de 12 edicions de la
revista escolar, codirector del Cor de Nadal durant tres anys, responsable
de campaments escolars a la Península per un període de deu anys i del
viatge d’estudis a Itàlia de secundària per un període de nou.
La meva feina a la futura Escola Arimunani serà la d’assumir les funcions de
Director del Centre des de la seva creació, gestionant el seu funcionament
intern i la seva promoció cap a l’exterior.
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XAVI
Com a Llicenciat en Filosofia per la UB he mantingut la
inquietud i la passió d’aprofundir en l’educació. Aquesta
vocació m’ha portat a formar-me en nombrosos i diversos
camps pedagògics, sempre cercant la manera d’ajudar i guiar als nins i
nines cap a l’autonomia i la realització personal.
La meva vida es realitza quan puc ser un mitjà per a l’aprenentatge feliç i
complet de cadascun d’ells/es.
Entre totes les formacions realitzades per a tal fi vull destacar les
meravelloses hores passades amb Marianne Franke i Angélica Olvera
estudiant i practicant la Pedagogia Sistèmica, l’alegria i vivència que he
après amb Catalina Lladó i Néstor Muzo aportant-me tècniques teatrals
per treballar el desenvolupament emocional en els petits/es, la fabulosa
experiència amb la teràpia Gestalt que vaig aprendre amb en Javier Barés
i posterior aplicació en els infants, l’empatia i la missió compartida amb
Noemi Paymal de treballar amb els infants d’avui, les tan valuoses tècniques
de la PNL amb Gustavo Bertolotto, i molts més mestres arran dels quals
hem pogut arribar a obtenir un model d’educació integratiu i enriquidor.
Quant al meu treball fins ara, he tingut la sort de passar 14 meravellosos
anys amb companys/es encantadors en el Col·legi Lluís Vives aportant
totes les tècniques a la meva tutoria i docència en Filosofia, Psicologia,
Ètica i Informàtica.
Des de fa 3 anys, com a soci fundador d’Arimunani, he dut a terme nombroses
activitats centrades en els joves d’entre 8 i 18 anys, sempre relacionades
amb el foment d’una educació amb sentit, amorosa i integral, des de la
coordinació de tallers i activitats, fins al reforç escolar i campaments.
A l’Escola Arimunani soc el Cap d’Estudis i dirigeixo el projecte educatiu i
la coordinació de tots els nostres mestres.
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