
Connectem-nos i creixem 
per dintre

Una experiència d’integració i 
vinculació



FONAMENTS D’UNA EDUCACIÓ GLOBAL
CENTRE PROFUND

EDU-

CACIÓ

ESPIRITUAL     Interiorització

EDUCACIÓ Comprensió sentits

INTEL.LECTUAL      interns

EDUCACIÓ Harmonització

EMOCIONAL                     emocions

EDUCACIÓ Habitar

CORPORAL              el cos

Textos, contes

Llengües, 
Matemàtiques

Música
Pintura

Educació física

EDUCACIÓ EXTERNA                                   EDUCACIÓ INTERNA



COMPETÈNCIES

Comunicativa

Digital.
Matemàtica.

ArtÍstica i cultural.
Social i ciutadana.

Aprendre a aprendre.
Autonomia i iniciativa.

Coneixement,interacció amb el món.



Eixos de treball (capacitats i 
competències) i escala de treball del 

Ioga.

Postura corporal i estat de la respiració
Aprendre a ser i actuar de manera autònoma

Flexibilitat i desbloqueig
Aprendre a pensar i comunicar

Relaxació i concentració
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

Estils de comunicació amb un mateix i amb 
els altres

Aprendre a conviure i habitar el món.

Pilars de l’Educació
(Informe Delors)

Aprendre a ser

Aprendre a conèixer

Aprendre a fer

Aprendre a conviure



Sentits i aprenentatge

Les percepcions internes i 
externes que rebem a través 
dels sentits i les sensacions 
cinestèsiques configuren el 
desenvolupament de cadascuna 
de les parts de l’ésser humà.
El món de les sensacions és 
diferent del de l’intel.lecte però 
estan directament relacionats.
Tenim 5 sentits físics que 
recullen la informació de  
l’exterior i la transmeten pel 
sistema nerviós fins al cervell.
Aquest la processa, analitza, 
classifica i en determina la 
resposta més escaient a donar.



Aprendre amb tot el cervell

A cada sentit correspon una zona 
específica del cervell.

Més sentits mobilitzem (externs i interns) 
millor assimilem.

Els sentits “subtils” són el pont que 
permet passar de la presentació dels 
coneixements a la seva comprensió
intel·lectual.

Aprendre amb “tot el cervell” no és tan 
sols mobilitzar els sentits interns, sinó
treballar també conjuntament amb els 
dos hemisferis cerebrals.





VINCLES

Tot és un sistema de connexions entre un mateix i els 
altres.

Desbloqueig, fluir de la vida.
Ampliar la consciència.

Arrelament.
Transcendència del temps, de la ment.

Acollir, sentir  des del cor.
Acceptar qualsevol realitat, tot està bé.

Nus de la xarxa.
Viure i acceptar l’aquí i l’ara: presència.

Sí a la vida.
Fluir a  la cresta de l’onada.

Autoconfiança, integració familiar i social.



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .


