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"El temps i energia
que inverteixis en el
teu cos és la millor
inversió que puguis

fer" 
Alexander Lowen
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Mercedes Caricchio Aibar
Antropòloga, Professora Secundària y Terapeuta
Bioenergètica.
 Llicenciada en Antropología Social i Cultural per la UAB
en 1996
Terapeuta en Bionergètica, formació   realitzada en
Mayeutica 2019
Monitora de aeròbic i steps, formació realitzada en el
Centre d’estudis Orthos (1994).
En la actualidat rebo la formació de Teatre terapèutic en
Espai Lúdic  i de Movimient Corporal per el Movimient
Dolka.
Màster de Psicología Holística.
Dedicada des de fa més de vint anys a la docència amb
adolescents en un context de marginalidat  i exclusió
social

 MÉS DE 20 ANYS DEDICATS A LA
EDUCACIÓ
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Tots dos esten  familiaritzats amb l'educació des de
contextos de gran exclusió social, experiència que ens ha
sensibilitzat a sentir la gran importància de
l'acompanyament en la infància i adolescència, així com
de la cura de les persones que la duen a terme.

2. Formacions i tallers en Processos Bio-artterapèutics per
a Professionals de l'Ensenyament. Tallers per a Empreses.

3. Projectes per a l'Ajuntament de Barcelona (a
la espera de confirmació per Covid19).

4. Aplicacions  de la Bio-Artteràpia en Escoles i Centres
Educatius de Justícia i Protecció.

5. Tallers en Processos creatius mitjançant l'ús de la bio-
artteràpia. Acompanyament educatiu-creatiu a menors i
famílies. Assessorament en casos de violència
filioparental.

6.Lloguer de Salas.
- Sala 1 grup petit/individual 15m
- Sala 2 individual 10m
- Sala 3 grupal 50 m (Ioga, Reiki, Artteràpia,
Bionenergètica, dansa, etc.)

SERVEIS QUE OFERIM

On estem ubicats?

1.Teràpies i Processos Creatius (Artteràpia
Gestàltica/Teràpia de joc, Teatre terapèutic i Teràpia
Bioenergètica, Treball corporal i postural).

 Espais d'acompanyament i suport en moments difícils, de
creixement personal i autoconeixement, de
desenvolupament potencial, de reapropiació de recursos
interns guaridors, segurs i càlids.

 TALLER CORPORAL I POSTURAL, BIO ARTTERÀPIA, MASSATGE
BIOENERGÈTIC, ESCOLTA CREATIVA, PETITS MOMENTS, ETC..
.Sessions individuals d'1 h/Sessions grupals de 1,5 h.

En l'actualitat atenem a les mesures de protecció pel COVID www.educaconarte.es

C/ TENOR MASINI 58 
08028 BARCELONA SANTS
930 070 655

Jose: 609 817 123

Merche: 669 221 255

e.a.educaconarte@gmail.com
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E&A Associació d'Educació i Artteràpia. L'Associació té com
a primera finalitat, millorar  la qualitat de vida a les
persones  a través de l'educació i la bio-artteràpia,
dirigida a tota mena de col·lectius culturals i socials, centres
de menors, escoles, famílies, empreses i
professionals  interessats  en la cura  de l'individu,
mitjançant   el desenvolupament de la creativitat  i els seus
processos.

Els nostres propòsits són: 
-Ampliar la mirada en l'àmbit educatiu  de mestres,
educadors, formadors, en relació a l'acompanyament i  la
presència en la infància. 
-Oferir diferents eines i estratègies a empreses públiques o
privades, per a afavorir el benestar en l'àmbit  laboral. 

 Una línia d'actuació està dirigida al món educatiu. Sabem
que és un àmbit molt ampli, divers en les seves formes, però
alhora essencial i de primera rellevància d'actuació. Sentim
que és un espai que cal cuidar, al qual prestar molta
atenció ja que com deia John Dewey, “L'educació no és una
preparació per a la vida; l'educació és la vida en si mateixa”.
Creiem necessària  una presa de consciència en relació
amb la gran importància que té l'acompanyament i  la
presència de l'adult en la infància i adolescència.   Perquè
aquest acompanyament i presència de l'adult amb els
infants i adolescents es pugui donar des d'un lloc de
reconeixement, d'equitat i de lliurament, és important que
tinguem en compte a les persones que s'encarreguen de
l'educació dels alumnes. És necessari una cura en totes les
dimensions de l'ésser, tant físiques com psicoemocionals.

Una segona  línia d'actuació és a nivell social. És important
posar presència en col·lectius que passen
més  desapercebuts a nivell social, poder incidir
directament en algunes de les pautes preventives per a
mitigar el malestar  físic, mental i emocional en el qual és
troben.

ESPAI
KREARTT

E&A, Espai creat per a poder oferir tots els nostres
projectes vinculats a l'àmbit educatiu i social, així com un
espai experimental,  vivencial,  de trobada i
acompanyament amb el propòsit de generar un estat de
benestar físic, mental i emocional mitjançant l'ús de
dinàmiques i tècniques corporals, artístiques i educatives.

Espai KreArtt, està situat en la C/  Tenor Masini 58, en
el  barri de Sants on l'associació  inaugura la seva nova
delegació.   És un local de 150m repartits en 3 sales, una
gran de 50m per a sessions grupals i altres dues més
petites, 10m i 15m  respectivament,  per a grups reduïts o
sessions individuals. A part disposem d'altres espais com
és el office i el vestuari.
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Com a Associació sense ànim de lucre, els diners
que obtenim provenen de les aportacions i

donacions dels usuaris que participen en els
diferents tallers i del lloguer de sales, que van

destinats a poder mantenir els nostres projectes
socials com per a la creació de nous.
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QUI SOM?

Pedagog. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació:
Pedagogia. Universitat de Sevilla.
QTS, Qualified Teacher Estatus for specials schools in
England. 
Teacher Reference Number 1434197. 
National College for Teaching & Leadership.
Educador  Social. Habilitat per la Generalitat i   el CEESC,

Col·legi d'Educadors i Educadors Socials de Catalunya.
Arteterapeuta Gestalt Integració Creadora. Formació de
3 anys. Reconegut com a membre Titular per la ARTEGEH, i
membre Asociciado en la AETH.
Coaching Nutricional i Esportiu Avançat. Advanced
Diploma in principles of Nutrition. NCFE. Shaw Academy.
Teràpies alternatives: Pèndol Hebreu (Tots els nivells).
Postgrau en Teràpia de Joc. Sandplay, caixa de sorra. 
Màster en Psicologia Holística..

José Fco Massé Rodríguez
Arteterapeuta, Pedagog i Educador Social.


