
            CERCLE PER LA PEDAGOGIA WALDORF A CATALUNYA  G-61257143            

 Seminari de formacio en pedagogia Waldorf Steiner 
WEB CERCLE:  www.formaciowaldorf.org

CICLE DE TRES ANYS  (Setembre 2018 - Juliol 2021)
nivells de: jardí d’infants, primària, secundària i artística

                                                                                                                                                                                                      _       
    Lloc:  l’  escola Waldorf Steiner El Til.ler  ,    c./ Apel·les Mestres 11,    Bellaterra  .  Barcelona     

                           Enfocat a mestres, educadors, terapeutes i mares-pares.                                  
Considerant que l’educació és una art  (magna), l’objectiu del curs és l’autoformació global 
de l’educador, en els tres nivells de l’ésser:  consciencia,  sensibilitat  i  acció en el món.

       -- Blocs mensuals en cap de setmana. Grups d'estudi locals i pràctiques.
       -- El total dels tres anys es de 600 hores, entre lectives, tallers i grups d’estudi.

   ·  Els professors són mestres Waldorf amb experiència, de diferents escoles i procedències, així 
com especialistes en didàctica de les diferents arts.
   ·  El certificat d'estudis el lliura el Cercle Waldorf de Catalunya, que forma part de l’associació 
Centros Educativos Waldorf de España i de l’European Council for Steiner Waldorf Education 
(ECSWE), entitats que juntament amb la Secció pedagògica del Goetheanum a Dornach (CH) i el 
Cercle de La Haia, serven la patent internacional del nom «Steiner Waldorf Education». 

PLA GENERAL DELS TRES ANYS:
     * 1.  Un primer any de reprogramació sensorial y vivencial a base d'immersió en 
l'art, seguint la visió del món de Goethe i Steiner: entre Natura i Cultura, recerca d'un 
nou llenguatge, sortint del cap i despertant els sentits, a través de les següents arts:
   Pintura, escultura, eurrítmia, música, dansa, teatre, paraula poètica, i Art social, 
amb la base de la Triformació.   -Imatge i visió-.     Lema:  aprendre a aprendre.

     * 2.  Un segon any amb l'antropologia filosòfica de Rudolf Steiner, com a nova base
pedagògica, així com l'aprofundiment en l'autoconeixement i el treball biogràfic.
La consciència ètico-estètica.   -Procés inspiratiu-.   Lema:  l'autoeducació. 

     * 3.  Un tercer any de didáctica educativa y pràctiques, aprofundint en les arts i 
l’antroposofia, amb l’estudi dels septennis i etapes maduratives de cada edat.
Creativitat i llibertat.  -Cultiu de la acció intuïtiva-.  Lema:  e  l mestre com a artista. 

     ·  Cadascú emprendrà un treball personal de recerca i creació, a mode de Tesi, que 
podrà exposar, en la forma que desitgi, a la fi del tercer any, apart d’altres treballs en 
equip o individuals que surtin durant els tres anys del cicle.
     ·  Les especialitats d’infantil, primària, secundària o artística-terapèutica, 
s'aniran veient totes, i definint a partir del segon any segons l’interès de cadascú, així 
com les possibilitat de pràctiques.  En principi contemplarem el desenvolupament 
global de l'ésser humà, abans d’especialitzar-nos en una edat o didàctica concreta.
     ·  Preu: economia no excloent: hi ha preu indicatiu i/o ajustament personalitzat.

Informació i inscripcions:  ludovicus44@gmail.com , o al tel. del Cercle Waldorf: 938995126 Lluís
WEB CERCLE:  www.formaciowaldorf.org


