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 PEDAGOGIA HOLÍSTICA 2013-14 

  

Sa  Llavor  ofereix  Formació  en  Pedagogia  Holística  homologada  per  la 

Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Universitats  de  les  Illes  Balears  com  a 

Formació Permanent del Professorat. Formació assessorada per “Center for 

Ecoliteracy”, Berkeley, CA. 

L'ACCIÓ ECOLÒGICA EN L'EDUCACIÓ: Octubre-desembre de 2013 

LA SENSIBILITAT ECOLÒGICA EN L'EDUCACIÓ: Gener-abril de 2014 

COMUNITATS EDUCATIVES: Maig-juny de 2014 

Conferencia d’obertura: Satish Kumar i Fritjof Capra 

“Educació per a la vida” 3 d'octubre de 2013 

La vida necessita éssers humans capaços de pensar individualment i lliure, sensibles i  

creatius, amb una voluntat al servei dels altres. 

La llavor del futur se sembra ara. Coneixent les etapes evolutives dels éssers humans, 

es  pot  ajudar  a  que  els  infants  d’avui  desenvolupin  les  potencialitats  que  els 

convertiran en éssers lliures i socialment creatius.

Necessitam reinventar les escoles per ajustar-nos a les veritables necessitats de la 

humanitat. L'escola al servei de l'individu, de la terra i de la societat. 

L'educació  tracta  sobre  el  procés  de  la  vida.  El  que  és  essencial  és  el 

desenvolupament de les qualitats de l'ésser humà: bondat, bellesa, veritat, equilibri, 

respecte,  atenció,  compassió,  paciència,  amor.  Aquestes qualitats  es desperten en 

contacte amb la Natura i a través de l’Art. 

http://www.sallavor.es/


OBJECTIUS: 

− Fomentar una educació integral pel desenvolupament ecològic. 

− Conèixer les etapes evolutives del nin i adequar els continguts i la metodologia 

a cada etapa mitjançant un enfocament holístic. 

− Practicar la pedagogia holística. Cultivar una relació viva amb la Natura dins 

d’una nova consciència ecològica. 

− Activar les capacitats creatives i la pròpia intuïció pedagògica dels participants.

− Experimentar diversos llenguatges artístics i la seva aplicació a la pràctica 

          educativa.

− Desenvolupar les qualitats humanes. Viure la interrelació social i el treball en 

equip interdisciplinari 

 

DESTINATARIS: Persones  interessades  en  l’Educació  integral.  Mestres 

d’Educació Infantil, Mestres d’Educació Primària i Llicenciats. 

Nombre de places: 36

METODOLOGIA: 

Cada  període  mensual  tracta  un  tema  principal  que  es  desenvolupa  mitjançant 

xerrades, pràctiques didàctiques i metodològiques, i tallers artístics. 

Es formen grups de treball  interdisciplinaris  que debaten i  desenvolupen de forma 

pràctica els temes proposats. 

HORARI: Divendres de 17:30 a 21 hores i dissabte de 9 a 19 hores. 

(Diumenge 29 de 8:30 a 13:30 hores)

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 971 881277    sallavorformacio@gmail.com

mailto:sallavorformacio@gmail.com


L'ACCIÓ ECOLÒGICA EN L'EDUCACIÓ 

Tema: “La relació conscient de l’ésser humà amb la Natura”. 

Jordi Pigem 

11 y 12 d'octubre de 2013

L’educació en l’observació de la Natura ens permet conèixer els diferents elements 

que formen la vida, les seves interrelacions, les seves necessitats i el seu equilibri. 

Contemplar la Natura ens permet sentir-nos part d’ella i  ens ensenya la vertadera 

relació de l’ésser humà amb la resta de les formes de vida. 

Tema: “Els ritmes en l’educació. Presència i atenció en convivència”. 

Elena Martín-Artajo

8 y 9 de novembre de 2013

El nin troba seguretat en una vida d'hàbits saludables i en la repetició. Això ajuda al 

nin a situar-se en el temps i li aporta confiança. Com més rítmicament viu un nin, més 

sanament es desenvolupa i interconnecta amb el seu entorn. 

Tema: “L ’educació com a qüestió social: el servei als altres”. 

Lluís Romaní 

13 i 14 de decembre de 2013 

L'educació no solo es tracta de quins coneixements han de ser adquirits pel nin per 

entrar en la societat,  sinó de quines capacitats han de ser desenvolupades en els 

éssers humans per introduir forces noves en la societat. 

Activitats: Xerrades i col·loquis; pràctiques metodològiques i didàctiques (primera 

etapa educativa); tallers artístics aplicats a la pràctica educativa: construcció amb 

materials naturals, pintura, modelat, els contes i la creació manual de titelles; hort i 

cuina didàctics. 

Hores: 30



LA SENSIBILITAT ECOLÒGICA EN L'EDUCACIÓ 

Tema: “La importància de l’Art en l'educació”. 

Manuel Santiago i Miquel Àngel Marigó 

17 i 18 de gener de 2014 

L’Art és la possibilitat d’expressió transcendent que té l’ésser humà. Fa visible allò 

invisible i desperta qualitats essencials com la sensibilitat, l’atenció, la imaginació i la 

creativitat. 

Tema: “El poder de les imatges i la imaginació del nin”. 

Helen Dolby 

14 i 15 de febrer de 2014 

Com activar la capacitat imaginativa i distingir-la de les imatges imposades des 

de fora? Com expressar mitjançant ella un món interconnectat? 

Tema: “Aprendre a aprendre. L ’ensenyament que passa pel cor, I i II”. 

Sofia Sevilla i Manuel Santiago 

14 i 15 de març i 4 i 5 d'abril de 2014

El coneixement es desperta a partir de en activitats interdisciplinàries que presenten 

una connexió amb la vida i una finalitat en si mateixes. Això permet una formació 

integral  i  un  desenvolupament  interrelacionat  i  pràctic  de  les  capacitats 

d’aprenentatge. 

Activitats: Xerrades  i  col·loquis;  pràctiques  metodològiques  i  didàctiques  (segona 

etapa educativa); tallers artístics aplicats a la pràctica educativa: les narracions, el 

dibuix, música, danses, eurítmia, hort i cuina didàctics. 

Hores: 30



COMUNITATS EDUCATIVES 

Tema: “Els vincles i les connexions invisibles. Una nova manera de veure'ls 

i tractar-los”

Marta Ocampo

9 i 10 de maig de 2014

Com desenvolupar la part més social del fet educatiu: la creació de la xarxa 

d’organismes interdependents. 

Activitats: Xerrades i col·loquis; pràctiques i dinàmiques de desenvolupament 

individual i social. 

Tema: “Experiències educatives”. 

Equip Sa Llavor 

27, 28 i 29 de juny de 2014

Es presentaran diferents exemples d'experiències educatives desenvolupades 

amb un enfocament holístic i sistèmic. 

Activitats: Xerrades i col·loquis; tallers artístics aplicats a la pràctica educativa i a la 

interconnexió social (teatre i música orquestral). 

Hores: 20



EQUIP DE FORMACIÓ 

Satish Kumar, Educador, fundador de “The Small School”, Anglaterra, Director del 

“Schumacher College” i coeditor de “Resurgence”, Anglaterra. 

Fritjof Capra, Cofundador i President del Consell d'Administració de "Center for 

Ecoliteracy" Califòrnia. Escriptor de: "El Tao de la Física", "La Trama de la Vida", "The 

Hidden Connections", "The Science of Leonardo". Professor del "Schumacher College" i 

ponent de conferències a Europa, Àsia i Amèrica. 

Jordi Pigem, Filòsof de la Ciència; escriptor, autor de “L’odissea d’Occident”, “Bona 

Crisi”, “GPS”; Professor del “Schumacher College”.

Lluís Romaní, Pedagog i coordinador de la Formació de mestres Waldorf-Steiner de 

Catalunya. 

Marta  Ocampo,  Counsellor,  Psicòloga,  Coach,  Consultora  de  Recursos  Humans  i 

Organització.  Investiga  i  desenvolupa  metodologia  sobre  el  pensament  sistèmic, 

anomenada Pedagogia del Camp i Laboratori Personal sistèmic, Networkconnections, 

Madrid.

Elena Martín-Artajo, Pedagoga, Mestra d’Infantil, Escola Arabaca, Madrid.

Miquel Àngel Marigó, Professor de Pedagogia Musical i Danses a Balingen, 

Alemanya. 

Maria Luisa Eicke, Agricultora.

Elisa Raven,  Dissenyadora d' escenaris i professora de disseny, Especialista en art i 

artesania en l' ús de la Llana. 
Irene Sevilla, Psicòloga, especialista en Psicoteràpia Humanista, Màster en 

Necessitats i  Drets de la Infància i  l'Adolescència, Formada en Pedagogia Holística, 

Mestra d’Infantil, Sa Llavor, Mallorca. 

Sofia Sevilla, Biòloga, especialista en Ecologia de Sistemes i Educació per a la 

Sostenibilitat, Formada en Pedagogia Steiner, Tutora de Primària, Sa Llavor, Mallorca. 

Manuel Santiago, Llicenciat en Belles Arts, Doctorat en Didàctica de les Arts, Tutor 

de Primària, Sa Llavor, Mallorca. 

Helen Dolby, Llicenciada en Llengua i Literatura Espanyola i Francesa, Formada en 

Pedagogia a l’Emerson College, Mestra d’Anglès, Sa Llavor, Mallorca. 

Victor Mardaras, Especialista en Horts Didàctics, Mestre d’ Horticultura, Sa Llavor, 

Mallorca. 

Brigitte Ley, Euritmista pedagògica, curativa i artística, Sa Llavor, Mallorca.

Petra Dum, Mestra artesana, Sa Llavor, Mallorca. 

Ursula Wachendorff, Historiadora de l’Art, Mestra de Música orquestral i cor, Sa 

Llavor, Mallorca. 

Cristóbal Deppe, Mestre de Primària, Especialista en Artesania amb pedra i fusta. 


