
OBJECTIU GENERAL
El curs, concebut en forma de taller, té per objectiu 
acostar els participants a la pedagogia Waldorf aplicada 
sobretot a l’etapa d‘educació infantil. En el transcurs de 
les sessions es farà una introducció a aquesta pedagogia, 
es presentaran diversos materials i s’exercitaran 
determinades tècniques artístiques pròpies d’aquesta 
pedagogia.

CONTINGUTS
1. Introducció a la pedagogia Waldorf

2. La importància del ritme en l’etapa d’infantil.

3. Materials; l’art en la pedagogia Waldorf.
 
4. La importància del joc lliure en l’etapa d’educació 
infantil.

5. Els contes de fades en l’etapa d’educació infantil; 
rotllanes, jocs de dits, cançons.

6. El treball de la llana a l’escola Waldorf. 

A QUI VA ADREÇAT
El curs va adreçat a mestres, educadors, pedagogs, 
psicòlegs, pares i mares i tot el col·lectiu de professionals 
relacionats amb el món de l’educació. També va dirigit a 
estudiants. Per a la realització del curs hi ha d’haver un 
mínim de 5 alumnes inscrits. El límit d’admesos és 15 
persones.

DURADA
El curs té una durada de 25 hores (18 presencials i 7 no 
presencials). La part presencial es farà en 6 sessions 
(mòduls), els dijous a la tarda (de 18 a 21 h). 

CALDENDARI
Sessió 1: 8 de maig de 2020
Sessió 2: 15 de maig de 2020
Sessió 3: 22 de maig de 2020
Sessió 4: 29 de maig de 2020
Sessió 5: 5 de juny de 2020
Sessió 6: 12 de juny de 2020

FORMADORA
Mònica Caralps Alcàzar
Educadora, monitora de lleure, mare de dia i emprenedora 
amb tretze anys d’experiència en el món de l’educació 
infantil. Amb diversos projectes propis de mare de dia, per 
a diferents edats en l’etapa d’infantil, mestra de l’escola 
La Llavor d’Olot, mestra de l’escola El Til·ler de Bellaterra 
i actualment formadora de tallers i seminaris de recursos 
pedagògics en l’educació infantil per a mestres, i assessora 
de projectes educatius amb inspiració Waldorf.

LLOC DE REALITZACIÓ
Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, aula 270 (a 
excepció de la sessió del dia 5 de juny, que es farà a l’aula 
251).

PREU
180 € (inclou el preu de les sessions i el material que 
es lliurarà per poder fer els tallers d’art previstos en el 
programa).

INSCRIPCIONS I CONTACTE
Per a inscriure’s: https://forms.gle/Qfb9KAJ31r3NjmKHA
Període d’inscripció: fins el dia 4 de maig
Contacte: jordi.feu@udg.edu ; formadora: Mònica Caralps 
Alcàzar, A/e: mcaralps@hotmail.com, Tel: 617013697 

ORGANITZA
Càtedra de Renovació Pedagògica de la UdG-Can Trona
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