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COMPARTIDA
I van Manzano,
Educador soci al

d’espais

d'aprenentatge

amb

metodologies

diverses i grups reduïts per tal que tothom pugui
avançar al seu ritme, madurar, fer-se gran, i
recuperar la motivació pel saber.
A la UEC arriben nois i noies d’instituts d’arreu de
Barcelona, amb bagatges a la motxilla complexos
i no gaire satisfactoris pel seu procés personal.

Hola sóc Ivan Manzano de professió/vocació
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Un dels principals encàrrecs que tenim per part de

Tot això és meravellós, però a vegades apareix

l'administració és transmetre coneixements i fer

una part més fosca. Malgrat la dedicació i
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complexitat que requereix la nostra tasca, sembla

continguts de l’ESO. Però a la UEC per poder fer-
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Treballem

falta de reconeixement per part d’alguns sectors
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Això no és sempre fàcil, de fet mai és fàcil, tenint
en compte que hi ha molts joves que arriben
trencats o en situacions de conflictivitat i
vulnerabilitat complexes. Però les UEC som com
“laboratoris pedagògics” on els alumnes poden
aprendre

de

etc.

per
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Aquesta

de

suma

tenir

de

contrarietats fa més difícil la nostra tasca
principal que no és una altra que ajudar i
acompanyar a nois i noies que busquen crear el
seu camí i trobar les condicions i motivacions
necessàries per formar-se i aprendre.

gamificació a l'aula, treballem per projectes i per

seus llibres: “Educar-se és de valents” i les UEC

reptes,
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Com diu una gran amiga, Xus Martín, en un dels

nostres

maneres.
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cada

pràctics

més

professionalitzadors estan basats en metodologia

joves que creixen i fan camí plegats.

APS (aprenentatge servei), fem autoavaluació
assembleària, considerem el carrer com espai
educatiu en medi obert.

Volem #StopLlistesdEspera
per tots els infants i joves de
Catalunya perquè:

Quants mesos o anys ha d'esperar
el Sergi per tenir un dictamen?
Quants mesos o anys ha d'esperar
la Fàtima per tenir una logopeda?
Quants mesos o anys ha d'esperar
la Júlia per poder anar al CSMIJ?

#StopLlistesdEspera
#InclusivaAmbGaranties
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