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La pedagogia Waldorf és un sistema educatiu proposat 

pel filòsof austríac Rudolf Steiner que avui dia continua 

vigent en molts centres educatius. La pedagogia Waldorf 

té com a prioritat educar no només l’intel·lecte sinó tam-

bé les qualitats humanes. Es potencia la flexibilitat i la 

creativitat en l’aprenentatge, es treballen les arts i l’ar-

tesania i es posa èmfasi en la necessitat d’oferir un tracte 

personalitzat als alumnes. Segons Steiner, aprenem per 

imitació mitjançant el ritme, les imatges i la imaginació. 

L’objectiu d’aquest curs és donar estratègies i recursos 

pedagògics perquè el mestre els utilitzi en el seu dia a 

dia amb els infants.

Des d’una visió humana acompanyem l’infant, respectant 

el seu ritme i potenciant activitats en què pugui desenvo-

lupar la seva creativitat i individualitat per esdevenir un 

individu segur i lliure.



OBJECTIU GENERAL
El curs, concebut en forma de taller, té per objectiu acostar els participants a la peda-
gogia Waldorf aplicada sobretot a l’etapa d‘educació infantil. En el transcurs de les ses-
sions 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
Breu introducció als orígens de la pedagogia Waldorf i concreció d’aquesta proposta 
pedagògica en l’àmbit de l’educació infantil.
2. La importància del ritme en l’etapa d’infantil.
La importància del ritme a les escoles Waldorf, com es viu i què es treballa en els dife-
rents ritmes (diari, setmanal i anual) a l’escola.
3. Materials; l’art en la pedagogia Waldorf.
Treballarem les diferents disciplines artístiques que es desenvolupen durant el curs 
(ceres, aquarel·les, pastel, modelatge, etc). 
4. La importància del joc lliure en l’etapa d’educació infantil.
Coneixerem i experimentarem quin és el material de joc de què disposa l’aula d’educa-
ció d’infantil. Recursos didàctics, materials, racons de joc.
5. Els contes de fades en l’etapa d’educació infantil; rotllanes, jocs de dits, cançons.
Treballarem els contes que es representen com a recurs pedagògic per a l’aula d’infan-
til. Selecció de contes i material per fer contes per representar.
6. El treball de la llana a l’escola Waldorf. 
Veurem els diferents recursos per treballar amb llana.

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 estudi-
ants. 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). Les hores no presen-
cials es faran mitjançant un treball de reflexió les pautes del qual es donaran a conèixer 
en el transcurs del curs. Aquest treball és requisit indispensable per obtenir els certifi-
cats corresponents.

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

Totes les sessions es faran de 18 a 21 h. 

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 dife-
rents 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@hot-
mail.com, Tel: 617013697 
Una vegada feta la inscripció, es procedirà a fer el pagament de manera immediata.
Abonament al compte:
IBAN: ES47 0081 7023 6300 0117 2322
Entitat: Banc de Sabadell
Titular: Universitat de Girona
Fent constar: Nom i cognoms de la persona inscrita a l’activitat     
i el concepte: Pegagogia  Waldorf

RECONEIXEMENT
A tothom se li donarà un certificat emès per la Càtedra de Renovació Pedagògica, i per als 
alumnes de la Universitat s’ha cursat la petició de reconeixement de crèdits. Els mestres 
d’infantil i primària i professorat de secundària podran obtenir la certificació reconeguda 
pel Departament d’Educació a través de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach 
de la Universitat de Girona. 

Requisits per a la certificació: Per obtenir la certificació de l’activitat cal haver assistit a 
un mínim del 80% de les hores presencials i obtenir una valoració positiva de les tasques 
planificades en relació amb l’aprofitament.

ORGANITZA
Càtedra de Renovació Pedagògica de la UdG-Can Trona

 


