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�
1.�LA�PEDAGOGIA�WALDORF�
�
Rudolf Steiner va ser un destacat filòsof, sociòleg, educador i científic. Des-
prés de la Primera Guerra Mundial, se li encomanà la tasca de desenvolupar 
un model educatiu que comprengués tot l’ésser humà i que conduís a una 
renovació cultural. Steiner va inaugurar la seva primera escola al 1919 per 
als fills dels obrers de la fàbrica de cigarretes “Waldorf Astoria”, a Stuttgart, 
Alemanya. 

 
Ben aviat, les escoles Waldorf escoles Waldorf escoles Waldorf escoles Waldorf es van estendre 
per Europa i per tot el món. Actualment, hi ha 
més de 2000 escoles Waldorf (primària, se-
cundària i batxillerat) en més de 90 països de 
tot el món, i 1900 jardins d’infància, situades 
tant en les zones menys afavorides : Brasil, 
Equador, Colòmbia, Perú, com en els països 
més desenvolupats: Suècia, EUA, Canadà i 
Austràlia. Cadascuna d’aquestes iniciatives ha 
aconseguit integrar la seva concepció educati-
va en contextos culturals i educatius ben di-
versos. L’enfocament educatiu de la pedago-
gia Waldorf està reconegut per la UNESCO en 
el marc de les “Escoles Associades”. 

 
A Espanya hi ha gairebé una vintena d’iniciatives Waldorf que formen part de 
l’Associació de centres educatius Waldorf d’Espanya. 
 
Steiner creia que el més important no és el que s’ensenya, sinó COM COM COM COM s’ense-
ya. El programa educatiu de Steiner no es basa tant en l’assignatura a ense-
nyar, com en L’INFANTL’INFANTL’INFANTL’INFANT. Transmetre coneixements és important, però encara 
ho és més exercitar totes les facultats humanes, el pensament, el sentiment i 
la voluntat (el cap, el cor i la mà), que reforçaran les ganes d’aprendre i l’ale-
gria de viure. Per això, el programa educatiu està curosament adaptat a cada 
fase del desenvolupament de l’infant. EDUCAR ÉS UN ART. EDUCAR ÉS UN ART. EDUCAR ÉS UN ART. EDUCAR ÉS UN ART. Podem estudiar 
l’ésser humà per tal de comprendre’l. Però quan estem davant d’un infant, ell 
mateix ens mostrarà les necessitats que té. És clar que cal formar-se, però 
també cal aprendre a observaraprendre a observaraprendre a observaraprendre a observar. Cada situació és nova. Inventar cada dia de 
nou la nostra pròpia pedagogia seria ideal. Això és el que es fa en un procés 

Rudof Steiner 
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artístic. La pedagogia Waldorf és una educació del nen i del jove cap a la lli-lli-lli-lli-
bertatbertatbertatbertat, dins d’una contínua renovació de la societat. La idea d’utilitzar l’art 
d’educar com a fonament d’una veritable renovació social renovació social renovació social renovació social és present sempre 
en aquesta pedagogia. 
 
 
La pedagogia Waldorf, com a procés educatiu integral, pot caracteritzar-se 
des de tres punts essencials que la distingeixen d'altres metodologies: 
 
1.1.1.1.    El reconeixement de la naturalesa particular de cada infant.El reconeixement de la naturalesa particular de cada infant.El reconeixement de la naturalesa particular de cada infant.El reconeixement de la naturalesa particular de cada infant.    
2.2.2.2.    Currículum i metodologia adaptats a les etapes evolutives, a la natura-Currículum i metodologia adaptats a les etapes evolutives, a la natura-Currículum i metodologia adaptats a les etapes evolutives, a la natura-Currículum i metodologia adaptats a les etapes evolutives, a la natura-

lesa psíquica i individual de cada infant.lesa psíquica i individual de cada infant.lesa psíquica i individual de cada infant.lesa psíquica i individual de cada infant.    
3.3.3.3.    Equilibri, durant tota la formació, de les aptituds intel·lectuals, artísti-Equilibri, durant tota la formació, de les aptituds intel·lectuals, artísti-Equilibri, durant tota la formació, de les aptituds intel·lectuals, artísti-Equilibri, durant tota la formació, de les aptituds intel·lectuals, artísti-

ques i manuals (cap [intel·lecte], cor [sentiments] i mà [voluntat]).ques i manuals (cap [intel·lecte], cor [sentiments] i mà [voluntat]).ques i manuals (cap [intel·lecte], cor [sentiments] i mà [voluntat]).ques i manuals (cap [intel·lecte], cor [sentiments] i mà [voluntat]).    
    
Els mestres inclouen a les seves classes els elements intel·lectius, artístics i 
pràcticomanuals. Aquestes escoles no pressionen el nen amb exàmens i exi-
gències de rendiment, sinó que fomenten el desenvolupament cooperatiu 
basat en l’èmfasi de la individualitat. L’accés a aquestes escoles és lliure, ja 
que admet qualsevol tipus d’infant, sigui quin sigui el seu origen cultural, so-
cial, econòmic o religiós. 
 
 
 
 
 

Espai Educació Infantil 
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2.-�ESCOLA�WALDORF�D’INFANTIL�

Per què Waldorf? Aproximació a les bases pedagògiques de l’escola Waldorf-Steiner 5 

�Escola�Waldorf�Vallgorguina� �
������Una�escola�al�servei�de�la�comunitat�

 

2.1.-�PILARS�EDUCATIUS�DE�L’ETAPA�INFANTIL�
 
“L’Infant que viu en una atmosfera d’amor i afecte, plena d’autèntics bons 
exemples per a imitar,està vivint en l’element adequat. Hom ha d’estar sem-
pre alerta per tal d’evitar que es faci res en presència de l’infant que no sigui 
digne de ser imitat ”. (Rudolf Steiner)  
 

 
 
La infància és la llavor de la vida posterior, en la infància s’estructura i es 
construeix tota la personalitat de l’infant i tot el que esdevindrà el dia de de-
mà. L’infant és un constructor del seu cos físic fins als 7 anys, edat en què 
comença a perdre les dents de llet. 
 
Cal acompanyar els infants amb amor i respecte, i facilitar-los els elements 
de l’entorn per tal que puguin construir bé “la seva casa”. 

El joc lliure  inicial permet a l’infant introduir-se suaument a la dinàmica escolar posterior. 
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• En el jardí d’infants, com en tota l’etapa 0 a 6 anys, destaca la importància 
de LA IMITACIÓ LA IMITACIÓ LA IMITACIÓ LA IMITACIÓ per als processos d’aprenentatge i desenvolupament infantil. 
El nen petit aprèn bàsicament per imitació, s’identifica amb l’ambient viven-
cial i anímic que el rodeja, buscant el seu punt de referència i el desplega-
ment dels seus talents a partir de les qualitats d’aquest medi. Steiner propo-
sa partir sempre de L’EXEMPLE L’EXEMPLE L’EXEMPLE L’EXEMPLE DEL MESTRE en el seu FER FER FER FER i en la seva ACTI-ACTI-ACTI-ACTI-
TUD TUD TUD TUD (el SERSERSERSER). En aquest fer participarà l’infant, a través de la imitació. 
 
• Els adults hem creat els nostres conceptes mentals en base a les experièn-
cies que hem tingut. Però l’infant encara no té aquestes experiències, ni 
aquests conceptes. És incongruent parlar amb un infant a través de concep-
tes. Cal parlar-li a través de l’experiència, a través del fer. No tantes paraules 
i sí més GESTOSGESTOSGESTOSGESTOS. 
 
• La infància també és l’època de la voluntatvoluntatvoluntatvoluntat. La voluntat és L’ACCIÓL’ACCIÓL’ACCIÓL’ACCIÓ, el fer, 
la repetició. L’infant treballa el sentit del moviment propi, el sentit del tacte, el 
sentit de l’equilibri i el sentit tèrmic, que són elements bàsics per al seu crei-
xement saludable.  
 
• L’activitat principal d’un infant és jugar. El JOC LLIURE JOC LLIURE JOC LLIURE JOC LLIURE es cultiva conscient-
ment com a element fonamental d’aprenentatge. L’infant s’expressa plena-
ment en el FERFERFERFER. Els infants són capaços de crear escenaris improvisats sense 
cap més instrucció que la imitació. Quan juguen imiten l’activitat dels adults. 
El joc és en ell mateix un element sanador per a l’infant. Cal posar a la seva 
disposició espais grans i materials que puguin ser transformats pels mateixos 
infants. En manipular-los i transformar-los, podran canalitzar tota la seva 
energia creadora d’una manera sana.  
 
“Realmente cuando un niño ha inventado algo resulta mucho más sólido co-
mo conocimiento ulterior que la simple adquisición a partir de un adulto que 
le ofrece un alimento ya masticado”. (J. Piaget)     
    
• Les JOGUINESJOGUINESJOGUINESJOGUINES, senzilles i poc definides, de materials naturals, permeten 
desenvolupar la fantasia de l’infant i afavorir les impressions sensorials har-
mòniques. 
 
• L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA és un eix central en la Pedagogia Waldorf. Crear 
una peça artística comporta un acte volitiu de pràctica i de repetició, un senti-
ment d’alegria, una sensació de llibertat, una connexió amb l’interior de la 
persona, un desenvolupament de la fantasia i també de les habilitats manu-
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als. Música, dansa, dibuix, aquarel·la, modelatge, fer el pa, moviment, teixit, ... 
L’infant no viu en el resultat de la seva obra d’art, sinó en el procés creatiu.L’infant no viu en el resultat de la seva obra d’art, sinó en el procés creatiu.L’infant no viu en el resultat de la seva obra d’art, sinó en el procés creatiu.L’infant no viu en el resultat de la seva obra d’art, sinó en el procés creatiu.    
    
• Els CONTES CONTES CONTES CONTES ens expliquen amb imatges una vegada i una altra els secrets 
de l’existència de l’ésser humà. A través del conte, l’infant se sent relacionat 
directament amb problemes que ell mateix està vivint (pors, conflictes, alegri-
es, reptes, frustracions...) i, amb imatges, veu com sortir-se’n d’aquestes si-
tuacions. Els contes esdevenen també una font molt vàlida per a l’adquisició 
del llenguatge. 
 
• El contacte amb la NATURA NATURA NATURA NATURA ofereix als infants un recurs inesgotable de 
sensacions i experiències que els connecta amb un medi que ben aviat sen-
ten com a propi. No senten que la natura i ells són coses diferents, sinó que 
EN FORMEN PART, se senten UN TOT amb la natura. S’integren en els matei-
xos processos naturals, en els cicles rítmics, en les lleis universals. 
 
• La REPETICIÓ REPETICIÓ REPETICIÓ REPETICIÓ i el RITME RITME RITME RITME són dos principis que apareixen contínuament a 
l’aula i que responen a una demanda inherent a les funcions de la memòria 
dels infants d’aquestes edats. Destaquen l’organització de la jornada, la repe-
tició dels contes i de les cançons, i la celebració de festivitats estacionals 
com a focus d’interès per a les vivències internes de l’infant. 
 
• Fins ara hem parlat de totes aquelles activitats que l’infant necessita fer, o 
necessita que nosaltres li proporcionem, perquè rebi el millor aliment per a la 
seva ànima (joc, imitació, ritme, gestos, contes), el seu esperit (art, natura) i 
el seu cos (moviment). És coherent, doncs, que li proporcionem la millor ali-
mentació, la més nutritiva per al seu creixement físic: una ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ com-
pleta, ecològica, amb productes de la temporada, locals o del propi hort. 
 

Fer pa i dibuixar amb flocs de llana son activitats comuns al jardi d’infants. 
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2.2.-�PERFIL�DEL�DOCENT�
�
L’educador és el responsable de l’activitat pedagògica en tots els moments i 
a través de tots els elements presents a l’aula. Prepara i té cura de tots i ca-
dascun dels detalls (els elements materials i físics, l’ambient anímic i els as-
pectes socials i culturals). Tot això en col·laboració amb la resta de persones 
de la comunitat educativa. 
 
Els educadors representen davant dels infants un model d’actitud i de valors. 
S’entén doncs la importància de la presa de consciència i la reflexió i investi-
gació contínues com a tasques imprescindibles per a millorar la labor educati-
va. Els bons hàbits, l’exemple de l’adult i la creativitat en situacions crítiques 
han de substituir la pura autoritat. L’educador ha de ser un artista també a 
l’hora d’aplicar els necessaris límits als infants. Amb les eines de la coherèn-
cia, la justa mesura, la delicadesa, el sentit de l' humor i el moment adequat, 
ajuda a canalitzar les forces que a vegades el mateix infant no pot gestionar. 
Al mateix temps, els educadors són responsables de la informació i del inter-
canvi continu d’impressions amb els pares, amb l’objectiu de crear una con-
sonància entre casa i l’escola. L’educació es concebeix com una responsabili-
tat compartida. La prolongació de la manera de fer de l’escola en les activi-
tats i rutines de casa dóna seguretat i confiança al viure dels infants. El tre-
ball amb els pares consisteix en entrevistes periòdiques, visites a casa de les  
famílies, col·loquis pedagògics trimestrals, etc. 
 
La formació específica de mestre/a de jardí d'infants Waldorf consta d'un 
període d' un any, després de la formació universitària oficial. En aquest perí-
ode, el docent pren consciència de la pròpia personalitat i alhora es forma en 
el coneixement de les etapes evolutives de l'infant, la didàctica, l'elaboració 
dels materials (treballs manuals i joguines), el desenvolupament de la sensi-
bilitat per a observar i saber reconèixer la maduresa de l'infant i, per últim, en 
la manera de fer aportacions en el seu entorn familiar i social. L'equip peda-
gògic realitza una formació continuada per tal d'ampliar i millorar la seva tas-
ca. 
 
La pràctica educativa es basa en l’autonomia professional per tal de garantir 
la llibertat de cada mestre en la concepció, creació i avaluació de les activi-
tats de l’aula sobre la base de l’autorevisió constant, dins un marc metodolò-
gic compartit i contrastat entre l’equip pedagògic. 
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2.3.-�DINÀMICA�ESCOLAR�
�
La jornada jornada jornada jornada transcorre amb un ritme pausat en el qual 
s’alternen estones d’expansió amb estones de recolli-
ment, moments per jugar a l’interior i moments per 
gaudir de l’exterior, activitats pautades i activitats lliu-
res, individualitat i col·lectivitat. És en aquest ritme de 
vaivé que l’infant “respira” amb seguretat i llibertat. 
 
De la mateixa manera que el dia transcorre amb el seu 
ritme, així també la setmana setmana setmana setmana flueix amb el seu, ja que 
cada dia de la setmana es caracteritza per una activitat 
concreta que ben aviat ja esperen; Es fa el pa, dibuix 
amb ceres es teixeix, es modela amb ceres o llana, es 
pinta amb aquarel·les. Aquest ritme cíclic facilita que 
l’infant sàpiga quin dia som i se senti més segur. Tam-
bé, els cicles estacionals cicles estacionals cicles estacionals cicles estacionals anuals es viuen al jardí d’in-
fants a través dels contes de fades, les cançons tradi-
cionals i les festivitats, que van variant i adequant-se al 
temps que es viu en cada moment.  
 
 
ALGUNES CONSIDERACIONSALGUNES CONSIDERACIONSALGUNES CONSIDERACIONSALGUNES CONSIDERACIONS    
En començar el jardí d’infants, es permet que l’infant 
tingui tot el temps d'adaptació temps d'adaptació temps d'adaptació temps d'adaptació que li calgui, oferint-li un 
horari i una dinàmica flexibles en funció de les seves 
necessitats. Es potencia la convivència dels nens i ne-

nes de diferents edats diferents edats diferents edats diferents edats per tal d’estimular el sentit social i de cooperació. 
 
L’activitat es desenvolupa en un ambient acollidor ambient acollidor ambient acollidor ambient acollidor que transmet seguretat i 
fa possible acompanyar l’infant en les seves necessitats individuals i ajudar-
lo a que s’integri en un context social. Les aules estan preparades per crear 
un ambient càlid, que permeti entrar en una relació sensible i activa amb el relació sensible i activa amb el relació sensible i activa amb el relació sensible i activa amb el 
medimedimedimedi. Les cançons i contes cançons i contes cançons i contes cançons i contes enriqueixen les vivències quotidianes dels infants. 
Els seus elements rítmics els desperten plaer, alhora que els ajuden a ampli-
ar el vocabulari i les estructures lingüístiques. També es té una atenció espe-
cial pels moments de conversa conversa conversa conversa espontània i per practicar una escolta activa escolta activa escolta activa escolta activa 
amb els infants.  
 
Al final de cada jornada, el mestre explica un conte a tots els infants del seu 
grup. El mateix conte es repeteix almenys una o dues setmanes, de manera 
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que els infants interioritzen molt millor el seu missatge inherent, s’aprenen 
de memòria les paraules, les expressions i acaben incorporant un sistema de 
referències lingüístiques molt important. La llengua integrada en el context llengua integrada en el context llengua integrada en el context llengua integrada en el context 
social i narratiu social i narratiu social i narratiu social i narratiu es cultiva a l’etapa infantil com a element de base per a tot 
l’aprenentatge posterior. 
 
El moviment acompanya l’expressió oral en moltes ocasions. Això desperta 
l’interès dels infants i els facilita la identificació i comprensió dels missatges 
verbals. Cançons i jocs mimats, jocs de dits, danses, rotllanes, ... que els in-
fants poden també realitzar imitant els gestos de l’educador. Aquesta unió de unió de unió de unió de 
paraules i gestos paraules i gestos paraules i gestos paraules i gestos reforça el desenvolupament de les habilitats lingüístiques, 
cognitives i motrius. Igualment, totes les activitats manuals i l’expansió en les 
activitats en el jardíactivitats en el jardíactivitats en el jardíactivitats en el jardí, on el medi i els materials demanen una adaptació motriu 
flexible, formen part integrant de les activitats quotidianes. 
 
 

2.4.-�DESENVOLUPAMENT�DE�LES�CAPACITATS�
 
A manera de resum, definim com a referència primordial set capacitats bàsi-set capacitats bàsi-set capacitats bàsi-set capacitats bàsi-
ques ques ques ques que l’infant anirà desenvolupant de manera natural durant l’etapa d’Ed-
ucació Infantil. La maduresa en aquestes competències el capacitarà per a 
entrar i reeixir en l’etapa de Primària. 
 
1- capacitat física i de moviment:capacitat física i de moviment:capacitat física i de moviment:capacitat física i de moviment:    
Les possibilitats de moviment diferenciat tenen una influència important so-
bre el desenvolupament de l’infant. El ser capaç de “captar” quelcom i mou-
re’s cap a allò determina les oportu-
nitats de percepció. 
 
2- capacitat perceptiva i sensorial:capacitat perceptiva i sensorial:capacitat perceptiva i sensorial:capacitat perceptiva i sensorial:    
L’infant ha de ser capaç de percebre 
i observar PER SI MATEIX, prenent 
consciència del que existeix i succe-
eix al seu voltant. Per a fer això ne-
cessita confiança i autoestima. La 
construcció del coneixement ha de 
fonamentar-se en experiències veri-
ficables per les pròpies facultats 
cognitives. La capacitat crítica és 
condició prèvia per a un procés d’al-
fabetització tecnològica oportú. 

Es desplegament físic els ajuda a prendre consci-

encia del seu cos i assolir major seguretat en ells 

mateixos 
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3- capacitat lingüística:capacitat lingüística:capacitat lingüística:capacitat lingüística:    
Es construeix sobre la base de les relacions interpersonals, la seva qualitat 
psico-afectiva i les oportunitats de percepció integrada i diferenciada.  
 
4- capacitat de creació (fantasia i creativitat): capacitat de creació (fantasia i creativitat): capacitat de creació (fantasia i creativitat): capacitat de creació (fantasia i creativitat):     
La flexibilitat i la creativitat són habilitats que demana qualsevol tasca, tant 
en l’àmbit escolar com en la vida en societat. 
 
5- capacitat sociocultural:capacitat sociocultural:capacitat sociocultural:capacitat sociocultural:    
El tracte entre iguals i els hàbits de convivència com a base d’una concepció 
democràtica de la societat han d’aprendre’s i practicar-se en diferents con-
textos, entre els quals la família i l’escola adquireixen un paper central. El 
context familiar, cultural i social són condicionants del comportament i el de-
senvolupament d’hàbits. Això fa que sigui necessària la cooperació entre els 
adults responsables de l’educació de l’infant. 
 
6- capacitat per a la concentració i la motivació (autodirecció):capacitat per a la concentració i la motivació (autodirecció):capacitat per a la concentració i la motivació (autodirecció):capacitat per a la concentració i la motivació (autodirecció):    
Problemes de concentració, nerviosisme, hiperactivitat i desmotivació són 
problemes habituals en l’entorn escolar actual. La prevenció i el foment de 
pràctiques educatives, hàbits socials i d’un entorn apropiat per a evitar 
aquests trastorns, constitueixen un objectiu primordial de l’educació dels 
infants en l’actualitat. 
 
7- capacitat en valors:capacitat en valors:capacitat en valors:capacitat en valors:    
Tant infants com adults necessiten un sistema de valors per a orientar-se 
com a individu en el context de la nostra societat i emprendre el seu camí a la 
vida. Les experiències de compromís social basades en unes conviccions per-
sonals amb contingut ètic brinden a les persones un sentit propi i una fona-
mentació de les seves actuacions, més enllà del pragmatisme o consumisme, 
que són les premisses més esteses en l’actualitat. 
 

�
�
�
�
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3.-�ESCOLA�WALDORF�DE�PRIMÀRIA�

Per què Waldorf? Aproximació a les bases pedagògiques de l’escola Waldorf-Steiner 13 

�Escola�Waldorf�Vallgorguina� �
������Una�escola�al�servei�de�la�comunitat�

�
3.1.�INTRODUCCIÓ:�LES�TASQUES�DE�L’EDUCACIÓ�
WALDORF-STEINER�
 

Les tasques de l’educació poden resumir-se de la manera següent: 

 

* Promoure el desenvolupament saludable en cada nen individual. 

* Capacitar els nens per a realitzar el seu potencial. 

* Ajudar els nens a desenvolupar les habilitats que necessiten per a contri-

buir a la societat. 

 
 
Poder realitzar aquestes tasques requereix també que els mestres puguin 
treballar responsablement en un ambient de llibertat institucional, lliure de 
currículums i objectius prescrits i de qualsevol metodologia imposada. Per a 
abastar les necessitats del desenvolupament individual i de la societat en 
evolució, l’educació ha de produir-se en un context d’autonomia fiable i auto-
crítica. Encara que sembli paradoxal, el desenvolupament superior requereix 
sempre un mínim de restricció i un màxim de consciència. 
 
Promoure el desenvolupament saludablePromoure el desenvolupament saludablePromoure el desenvolupament saludablePromoure el desenvolupament saludable    
El currículum Waldorf pretén no tan sols adequar les etapes clau del desen-
volupament de la infantesa i l’adolescència, sinó també estimular importants 
experiències evolutives. Un determinat tema ensenyat d’una manera específi-
ca pot despertar noves facultats, noves maneres de veure les coses, noves 
maneres de comprendre. Rudolf Steiner també intentava que el currículum 
actués d’una forma harmonitzadora, que afectés fins i tot l’organisme físic i 
els ritmes i processos corporals . En aquest sentit, el currículum Waldorf té 
una tasca fonamentalment terapèutica, ja que facilita i promou el desenvolu-
pament saludable de la persona en el seu conjunt. En aquest sentit, la salut 
implica un equilibri dinàmic de les forces que hi ha en el nen i el fet que l’indi-
vidu es pot relacionar amb els altres i amb el món d’una manera equilibrada. 
També implica promoure de manera òptima la realització del potencial de 
cada nen. 
 
L’ arquetipus del desenvolupament humàL’ arquetipus del desenvolupament humàL’ arquetipus del desenvolupament humàL’ arquetipus del desenvolupament humà    
Ara bé, ¿són iguals els nens a tot arreu? ¿Tenen tots les mateixes necessitats 
de desenvolupament i els mateixos ritmes de maduració? Naturalment, la 
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resposta és no.  
 
La diversitat és una característica primordial de l’ésser humà. 
 
Encara que hi ha molts mètodes que ens permeten aplicar la tipologia carac-
terològica per a entendre les persones, com ara reconèixer els tempera-
ments, els tipus constitucionals, els tipus psicològics, les característiques 
culturals, les diferències geogràfiques, etc., la característica dominant és 
sempre la individualitatla individualitatla individualitatla individualitat. És el nucli de la individualitat, és el “jo” de l’ésser 
humà qui s’expressa per mitjà de la interacció amb les influències que prove-
nen de l’ herència genètica, i de l’entorn natural i humà. És el “jo” qui aspira 
a establir l’equilibri entre aquests dos llegats. 
 

Podem considerar el desenvolupa-
ment humà com una interacció 
entre el nucli espiritual de la per-
sona i el seu organisme biològic i 
psíquic. Aquest nucli espiritual 
aspira a expressar-se al màxim 
dins i a través d’aquest organisme 
que li ve donat per l’herència, i 
una de les seves tasques és indivi-
dualitzar-lo. 
 
L’educació Waldorf assumeix el fet 
que existeix un ritme de desenvo-
lupament humà arquetípic que és 
saludable pel fet d’integrar el des-
envolupament físic, psicològic i 

espiritual. El currículum Waldorf és un procés cultural que reflecteix i sosté 
aquest desenvolupament arquetípic de l’ésser humà i ho fa creant els desafi-
aments i el suport apropiats en els moments adients. Si els nens poden sinto-
nitzar amb aquest ritme evolutiu, es pot harmonitzar el seu propi desenvolu-
pament. 
 
Cada individu es troba, s’uneix i es separa del camí comú en diverses ocasi-
ons i en llocs específics. Sovint experimentem aquests moments com a crisis 
o períodes crítics d’oportunitat d’aprenentatge. Amb freqüència aquestes 
crisis tenen lloc en els nens a determinades edats, com és ara als 9, als 12 o 
als 16 anys, encara que no necessàriament. 

 

La diversitat promou un major enriquiment a l’aula 

equilibrant els diferents arquetips individuals 
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També podem observar que cada nou pas en aquest aprenentatge s’ha d’a-
companyar posteriorment per un període de consolidació i maduració. Mentre 
es troben en el camí comú que proporciona el currículum els nens poden ad-
quirir moltes coses que els seran útils, que nodreixen el seu desenvolupa-
ment interior, que els ajuden a crear capacitats i els proporcionen el coneixe-
ment del món que han d’assolir. 
 
Encara que les variables siguin múltiples i la diversitat individual sigui molt 
àmplia, existeixen també factors com l’ètnia, l’idioma, les estructures socials, 
el clima i la geografia, que influencien un gran nombre d’ individus de manera 
similar. L’educació ha de treballar amb els factors comuns i amb la individua-
litat, promovent l’intercanvi rítmic entre tots dos.  
 
Com sabem quin és l’arquetipus? L’observació continua, la investigació, la 
comparació i reflexió, ens permeten esbrinar quin és l’arquetipus viu del de-
senvolupament humà. Això ens revela també que l’arquetipus no és una enti-
tat estàtica, ni una constel·lació absoluta. sinó canviant i en evolució. Així per 
exemple, entre els observadors experimentats existeix un sentit clar sobre el 
fet que els nens han canviat en les darreres generacions. Les pautes de ma-
duresa sens dubte han canviat. El canvi cultural empeny l’evolució humana a 
una velocitat superior a la de l’evolució biològica, exagerant així la naturalesa 

essencialment heterocrònica del desen-
volupament humà. 
 
Tanmateix, existeixen canvis més difícils 
de definir. Pot esdevenir-se que els nens 
d’avui tinguin una actitud íntima diferent 
davant de qüestions de significat supe-
rior, que es reflecteix en el seu desenvo-
lupament espiritual. En un món on els 
significats superiors no són necessària-
ment intrínsecs a la nostra cultura, ¿no 
tindran els nens d’avui una necessitat 
més gran de trobar el significat de les 
coses? 
 
¿S’expressa això en una creixent angoixa 
i inseguretat? ¿Estan més desperts en 
els seus sentits i, per tant, més proclius a 
la sobrecàrrega sensorial? ¿Tenen expec-
tatives superiors davant del món dels Diferents temperaments  

en un grup cohesionat 
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adults i per tant estan més exposats al desengany quan el seu anhel de cer-
tesa i direcció no és tractat amb el nodriment apropiat? 
 
¿Quines són les conseqüències d’això en el desenvolupament infantil a “l’Era 
de la Informació”? És difícil avaluar si els nens han d’aprendre més avui que 
a principis del segle passat. És possible que l’increment de la informació del 
present reemplaci la qualitat de la informació que els nens havien de mane-
jar en períodes històrics precedents. ¡Tal vegada en el passat la gent sabia 
més sobre menys coses, mentre que avui sabem menys sobre moltes coses! 
De totes maneres, és evident que avui proporcionem als nens més unitats 
d’informació molt més inconnexes que en el passat. La naturalesa de la infor-
mació comunicada pels mitjans electrònics manca d’experiència real, directa. 
I això planteja moltes preguntes sobre la naturalesa i les necessitats de l’-
aprenentatge. 
 
Totes aquestes qüestions treuen a llum la necessitat de comprendre la natu-
ralesa de l’ésser humà d’una manera integral i holística, allò que podem ano-
menar arquetipus viu. Perquè sense això ens falta una base sòlida per a en-
tendre el nen individual. 
 

 
Reconèixer l’individuReconèixer l’individuReconèixer l’individuReconèixer l’individu    
L’observació acurada dels nens ens permet també reconèixer els símptomes 
del procés d’individualització que, generalment, no es produeix d’una manera 
plàcida i continua, sinó que està marcat sovint per crisis d’un tipus o d’un 
altre. Freqüentment, els nens es desenvolupen a través d’una sèrie de trans-
formacions, on, sobtadament s’obre pas quelcom que havia estat retingut. 
Podem notar aleshores inestabilitat, frustració, angoixa, bloqueig en el apre-
nentatge, dificultats de conducta, 
etc. 
 
També podem notar que un nen que 
ha tornat de vacances o d’un viatge 
d’escola, o que acaba de guarir d’un-
a malaltia, o que ha tingut una im-
portant experiència personal sembla 
haver canviat. Veiem que ha fet un 
nou pas, es relaciona amb nosaltres 
d’una altra manera, pensa i parla 
amb més maduresa, de sobte és 
més lliure en els seus moviments o 

L' arquetipus és únic i indivisible 
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simplement pot haver crescut alguns centímetres. 
 
L’individu es revela amb la màxima claredat quan podem comparar-lo amb 
una imatge de l’arquetipus. En aquest sentit, l’arquetipus no té res a veure 
amb una mitjana estadística, ans bé ens proporciona una imatge de com el 
“jo” s’integra d’una manera orgànica dins de l’ésser humà global a una edat 
determinada i dins d’una fase de desenvolupament concreta. Per a l’individu, 
l’arquetipus ofereix un model interior que li permet mesurar-se i donar forma 
a la seva individualitat. 
 
Podríem dir que la vida mateixa atorga resistència a l’individu. Cada nen ha 
d’individualitzar el seu propi organisme, establir els seus propis hàbits, les 
seves maneres de ser i de veure les coses. Sovint, el procés no és fàcil. Amb 
la resistència es produeix fricció, abrasió, pressió, totes elles qualitats defini-
dores que configuren, desgasten i donen forma. En cert sentit, el desenvolu-
pament necessita resistència. Si no n’hi hagués tindríem un creixement no 

específic, sense direcció. Al nivell 
psicològic tindríem passivitat, apatia 
i finalment son. Allà on hi ha resis-
tència els individus estan cridats a 
afirmar-se, a despertar, a fer-se 
conscients, a desenvolupar-se. Per 
tant, una tasca de l’educació és ofe-
rir el tipus de resistència o desafia-
ment adequat en el moment adient. 
 
Una altra tasca és oferir estructures 
de suport que li donin al nen segure-
tat i l’oportunitat de desenvolupar 
noves habilitats. Aquest equilibri 
permet que s’estengui allò que el 

psicòleg rus Lev Vigotsky anomenà “la zona de desenvolupament proper”. 
Basats en allò que pot fer el nen, li donem un suport que li permeti avançar 
en el reialme del seu potencial. Aquesta tècnica de “bastida”, realitzada amb 
mètodes adequats a l’edat, és fonamental per l’educació Waldorf. 
 
No obstant, la tasca central de l’educació és enfortir el “jo”, el nucli espiritual 
de cada nen individual. 
 
L’educació intenta ajudar el jo a integrar-se en el seu organisme corporal, en 
els seus ritmes i processos, a més d’establir facultats amb les que es pugui 

La recerca del propi “jo” no es tasca fàcil 
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expressar i que li permetin relacionar-se amb el món i les altres persones 
d’una manera socialment fructífera. El nucli espiritual de l’individu i la seva 
vida de pensament, sentiment i impuls a l’acció han de créixer conjuntament 
amb l’organisme en el procés que Rudolf Steiner anomenà el camí d’en-
carnació. Per tant, aquesta tasca central educativa consisteix en estimular i 
dirigir l’activitat pròpia del nen dins del procés d’aprenentatge. El seu objectiu 
és donar suport als individus a mesura que van aprenent a dirigir els seus 
propis processos d’aprenentatge, i a prendre’n la responsabilitat. 

 
En la mesura que pertanyem al regne humà i no al regne animal, ens hem de 
preguntar: ¿per què eduquem? ¿Per què els animals creixen per acomplir les 
seves tasques sense necessitat de ser educats? 
 
¿Per què els éssers humans no arriben a fer el que haurien de fer per la vida 
simplement observant i imitant? ¿Per què el mestre o l’educador ha d’inter-
ferir en la vida del nen? Aquestes són preguntes que acostumen a romandre 
sense resposta perquè el tema sembla totalment obvi. 
 
Però el fet real és que entre els 7 i els 14 anys del nen hem d’establir la rela-
ció correcta entre el pensar i el voler (concebut aquest últim com a l’impuls a 
l’acció). Si no es fa això és possible que aquesta relació es malmeti. Amb els 
animals, el seu pensar que s’assembla al del somni i el seu impuls a l’acció, 
actuen coordinadament. Però a l’ésser humà el pensar i l’impuls a l’acció no 
coincideixen necessàriament, i per això hem d’educar.  (Rudolf Steiner) 
 
El nen petit segueix els seus instints corporals, els seus impulsors i compul-
sions, la intel·ligència dels quals l’empeny interiorment a posar-se dret, a tro-
bar l’equilibri i desplaçar-se, i a aprendre el llenguatge. Tanmateix, si aques-
tes forces volitives no trobessin un exemple humà per imitar, els moviments 
del nen no tindrien direcció i el proto-llenguatge mai no es transformaria en 
competència sintàctica i lingüística plena. Per mitjà de la imitació les forces 
volitives a dins del nen s’orienten de tal manera que aprenen a adoptar rit-
mes vitals, patrons de comportament, actituds, maneres de ser i de pensar 
que alliberen l’individu del reialme purament instintiu. 
 
El nen en edat escolar ha d’aplicar la seva voluntat al pensar, a la formació 
de la memòria, a formar els conceptes i a totes les importants habilitats que 
necessita l’ésser humà. Podem veure, doncs, que la pròpia activitat del nen 
ha de ser orientada, primer per mitjà de la imitació i després per l’educació. 
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3.2.-�BASES�PEDAGÒGIQUES�D’UNA�PRIMÀRIA�
WALDORF-STEINER�
 
Bloc dels 7 als 14 anysBloc dels 7 als 14 anysBloc dels 7 als 14 anysBloc dels 7 als 14 anys    
Durant aquesta etapa, els nens comencen l’aprenentatge formal; i el desen-
volupament intel·lectual del nen és fomentat per l’establiment d’habilitats 
bàsiques d’aprenentatge i pel desenvolupament de la memòria d’una manera 
fermament arrelada en la vida pràctica. Tot aprenentatge en aquesta etapa 
busca implicar els sentiments del nen de manera que pugui produir-se una 
intensa identificació personal amb el tema que es tracti. L’aprenentatge és 
essencialment experiencial, i s’utilitzen estructures narratives intenses i con-
tinues amb un element de personificació per accentuar l’experiència directa. 
La imaginació és la qualitat clau, i les imatges pictòriques són un factor vital 
per fer de l’aprenentatge una experiència personal íntima. L’art i la música 
juguen un important paper a l’hora de fer participar els sentiments del nen. 
Aquest període té sub-fases ben diferenciades: dels 7 als 9 anys, dels 9 als 
12, i dels 12 als 14. Aquestes etapes, entre d’altres coses, es veuen marca-
des per fites específiques de desenvolupament cognitiu i per la relació can-
viant entre el propi jo i el món. 

    

El mestre de classeEl mestre de classeEl mestre de classeEl mestre de classe    
Cada curs té un mestre de classe que va pujant pel procés escolar junt amb 
el seu grup-classe. Idealment, el mestre roman amb el seu grup-classe al llarg 
de vuit anys, si bé a vegades les circumstàncies recomanen altra cosa. 
 
El mestre de classe ensenya la classe principal del matí les primeres dues 
hores de cada dia i normalment 
algunes altres assignatures amb la 
seva classe. Els mestres especialis-
tes ensenyen idiomes, música, jocs 
i moviment, eurítmia, manualitats, 
etc., a cada classe. 
 
El mestre de classe proporciona un 
enfocament al grup-classe i conti-
nuïtat al llarg de molts anys de des-
envolupament. Pretén ser una figu-
ra d’autoritat moral basada en el 
compromís, cura dels nens i una 
estreta relació amb els pares. El temes es presenten globalment 



Per què Waldorf? Aproximació a les bases pedagògiques de l’escola Waldorf-Steiner 20 

�Escola�Waldorf�Vallgorguina� �
������Una�escola�al�servei�de�la�comunitat�

 
L’estructura del dia escolarL’estructura del dia escolarL’estructura del dia escolarL’estructura del dia escolar    
Cada dia comença amb un període 
conegut com la classe principal. 
Aquest mòdul és integrat i curricular-
ment transversal, i inclou activitats 
que desperten i enfoquen l’atenció 
dels nens, la pràctica oral i escrita 
d’habilitats bàsiques, càlcul mental, 
música i dibuix, presentació de nou 
material, retrospecció i discussió del 
treball de l’últim dia (o anteriors), 
feina individual, conversa, treball 
narratiu i pràctic. Això és seguit per 
classes temàtiques de 40-45 minuts, sovint duplicades per art i manualitats. 
 
La prioritat al matí recau sobre les assignatures més acadèmiques i les tar-
des s’utilitzen normalment per arts i manualitats, activitats exteriors, esport i 
treball pràctic. Temes com la música, eurítmia i idiomes, que es beneficien 
d’una pràctica regular, en la mesura del possible es distribueixen equitativa-
ment durant la meitat del dia.  
 
La classe principal.La classe principal.La classe principal.La classe principal.    
La classe principal és un tret central de l’aproximació Waldorf Steiner. Amb 
aquesta classe comença cada dia escolar i normalment té unes dues hores 
de durada. Les assignatures es donen en blocs de vàries setmanes. Tots els 
cursos segueixen un programa de classe principal. 
 
La classe principal comprèn i tracta un ventall variat i progressiu d’habilitats, 
competències i facultats en llengua, matemàtiques, anglès, les arts, ciències i 
humanitats. La classe principal de cada dia és concebuda com un conjunt 
integrat i orgànic. Es fan importants connexions transversals entre les diver-
ses àrees temàtiques i entre els temes de les classes principals. 
 
El mestre de classe escull el material, la presentació i les activitats per a ajus-
tar-se als requeriments del currículum, i fa les adaptacions que calguin pel 
pla de les seves classes. L’objectiu del mestre de classe és fer de cada classe 
un conjunt artístic on les parts es relacionen amb el tot, i el conjunt està im-
pregnat de ritme, estructura i sentit, evitant que sigui una simple cadena  
d’esdeveniments, per intencionat que sigui cada lligam. Aquesta aproximació 
artística té un efecte benèfic en l’aprenentatge del nen. 

Els temes es presenten de manera artistico-
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Avaluació i resultats de l’aprenentatgeAvaluació i resultats de l’aprenentatgeAvaluació i resultats de l’aprenentatgeAvaluació i resultats de l’aprenentatge    
L’avaluació de l’aprenentatge al llarg del programa de classes principals és 
un procés continu a mesura que el mestre s’esforça per: 
 
• Redactar un perfil detallat, o estudi de cada alumne,  
• Transmetre una imatge de l’aprenentatge i el comportament del nen 

en els àmbits pràctics, emocionals i cognitius,  
• Entendre i desenvolupar les habilitats, capacitats i facultats de cada 

nen. 
 

Els deures són continuats i surten del treball que es va fent, o són introduïts 
en les presentacions a l’aula. Els projectes, redaccions, proves i tasques artís-
tiques-pràctiques assenyalen la varietat d’avaluacions que es fan. 
 
Al llarg de les classes principals, la feina dels alumnes és avaluada de diver-
ses maneres i és registrada i utilitzada per desenvolupar el perfil individual de 
cada alumne, conegut com a Informe Escolar. Aquesta informació està inclo-
sa en el perfil personal i s’utilitza per definir punts de progressió, estratègies 
d’intervenció o treball apropiat de recuperació. 
 
Els historials que es mantenen són compartits amb els mestres especialistes, 
pares i, a partir de nové curs, amb els mateixos alumnes. Els mestres planifi-
quen les seves classes principals i defineixen els seus objectius i els resultats 
d’aprenentatge esperats. Això és fa individualment i és compartit amb l’equip 
d’altres mestres de classe i amb els mestres especialistes en els claustres 
setmanals. 
 
El ritme en l’aprenentatgeEl ritme en l’aprenentatgeEl ritme en l’aprenentatgeEl ritme en l’aprenentatge 
L’aproximació Waldorf Steiner considera el ritme com un element vital en 
l’aprenentatge. 

 
El dia i l’any escolars estan estructurats d’una manera orgànica que estableix 
un equilibri saludable d’experiència entre concentració i relaxació, treball 
mental i pràctic, moviment i repòs, escolta i participació, mirar i fer. Cada 
classe hauria de contenir un equilibri entre les activitats del pensar, sentir i 
voler del nen. Cada dia té el seu propi ritme estructurat, igual com passa amb 
cada classe. 
 
El ritme permet que es produeixi repetició amb interès renovat. Canviant re-
gularment les activitats es poden mantenir l’interès i l’atenció, a la vegada 
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que es produeix una estimulació fisiològica. Aquests ritmes són flexibles i 
poden ser dirigits pel mestre en resposta a les necessitats dels nens. 
 
Així per exemple, el matí del dilluns té una qualitat diferent que el del diven-
dres. Aquests factors juguen un paper actiu en la planificació de les classes. 
La celebració de festivals estacionals li dóna un equilibri a l’escola en el seu 
conjunt i un sentit de continuïtat, a la vegada que ajuda a crear una intensa 
experiència de comunitat. 
 
 
“Remembrar” els coneixements“Remembrar” els coneixements“Remembrar” els coneixements“Remembrar” els coneixements 
El mateix procés d’aprenentatge es beneficia d’una aproximació rítmica. 
 
El mètode Waldorf Steiner diferencia entre habilitats que requereixen pràctica 
regular (idiomes, música, matemàtiques, ortografia, etc.) i la introducció de 
nou contingut.  
 
Les experiències o continguts d’ensenyament nous sovint són introduïts mi-
llor després d’un període on s’ha pogut produir l’assimilació de material ense-
nyat anteriorment. Adquirir noves habilitats i practicar-les fins que arribin a 
ser-ho, són dos processos diferents 
que requereixen ritmes diferents. 
 
Després d’un període de concen-
tració sobre un tema determinat 
(diguem d’unes 3 o 4 setmanes), 
aquest tema es deixa de banda i 
es permet que descansi abans que 
se’l torni a treure explícitament a la 
consciència, més endavant. L’ex-
periència mostra que això produeix 
un significatiu efecte d’assenta-
assentament, durant el qual el co-
neixement esdevé facultat. Això pot 
ser evocat en una etapa posterior, 
en posteriors classes principals, i serveix de fonament sobre el qual anar edi-
ficant. El “remembrar” o re-integrar l’experiència personal en un context més 
ampli és una part important del procés d’aprenentatge. 
 
La naturalesa de la memòria també experimenta una sèrie de metamorfosis, 
evolucionant des de la memòria situacional o local, a la rítmica, i finalment 

L'experiència en grup enforteix tant el víncul pe-

dagògic com el social. 
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l’abstracta. L’educació Waldorf estimula intensament aquests diferents tipus 
de memòria. La memòria local o situacional es veu enfortida per la saludable 
rutina dels primers cursos, la memòria rítmica és cultivada per la feina oral 
com la que veiem en l’aprenentatge de les taules de multiplicar, cadenes 
numèriques, poemes, proverbis, 
cançons i vocabulari de llengües 
estrangeres apresos de memòria. 
La retrospecció activa és una habi-
litat cabdal practicada diàriament 
en la major part de les classes, 
com ho és el recordar i revisar 
situacions complexes comparti-
des. La bona memòria està basa-
da en la formació per part de l’in-
dividu d’un fort vincle d’iden-
tificació amb les seves experièn-
cies. Això s’aconsegueix de la mi-
llor manera implicant l’interès dels 
alumnes i estimulant la seva res-
posta afectiva. L’altre clau per la memòria és el context. Tot coneixement s’ha 
de trobar immergit en un context que tingui sentit per a l’alumne. L’ense-
nyament imaginatiu és crucial en el sentit que permet als alumnes imaginar o 
formar-se representacions d’allò que se’ls està ensenyant. La falta de tensió 
també és una ajuda per a la memòria activa i el mestre intenta crear un estat 
d’ànim de consciència assossegada a l’aula. 
 
L’aprenentatge en fasesL’aprenentatge en fasesL’aprenentatge en fasesL’aprenentatge en fases    
En el programa de les classes principals i en les classes d’especialistes, si 
són ben portades, podem identificar tres grans fases d’aprenentatge. La pri-
mera fase normalment té lloc durant un dia - el primer dia. La segona fase 
acostuma a produir-se al dia següent - el segon dia. La tercera fase pot tenir 
lloc durant els dies posteriors, setmanes i en alguns casos anys, atès que 
l’objectiu que dirigeix la tercera fase és explorar i considerar conceptes que 
no són fixos ni acabats, sinó fluids i vius.  Concentrant-se en conceptes que 
són inacabats i orgànics, els alumnes tenen el temps i l’espai per fer-se’ls 
propis per mitjà d’un procés de digestió, assimilació i creixement. D’aquesta 
manera, l’individu pot entendre el contingut de la classe d’una manera dife-
renciada i significativa, i així l’ensenyament es transforma en aprenentatge. 
 
 
 

Les situacions complexes solen  

resoldre’s millor en grup 
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PRIMERA FASE 
El mestre presenta nou material o condueix els alumnes cap a experiències 
especifiques d’aprenentatge. Els nens reben el nou contingut, l’experimenten 
i després, al final de la classe, el que s’espera és que des de la consciència 
concentrada aquest contingut es vagi submergint en els estrats més pregons 
de la memòria. Un contingut d’ensenyament massa abstracte pot mostrar-se 
“indigerible”, un ensenyament massa estructurat o caòtic pot no haver en-
grescat l’atenció dels alumnes – com passa en classes avorrides i pesades. 
 
SEGONA FASE 
Al segon dia, després de “dormir” sobre el contingut del dia anterior, es fa 
que els nens recordin el que s’havia presentat el dia abans. En un procés de 
diàleg, retrospecció i ponderació, es convida els alumnes a que expressin 
resultats d’aprenentatge creativament individualitzats i diferenciats. Alesho-
res els alumnes s’han “apropiat” del contingut i aquest s’ha transformat. En 
un nivell afectiu ha tingut lloc un procés de formació de judici. 
 
Se sent que el procés literal de dormir és una part essencial de l’apre-
nentatge. Clarament, el cervell processa la informació sensorial de maneres 
ben significatives durant la fase REM i les fases del son profund. Al dia se-
güent, aquestes experiències sovint tenen un caràcter molt més integrat. 
 
TERCERA FASE 
A mesura que els nens avancen pels anys de Primària, cap al desenvolupa-
ment de capacitats de pensament analític i causal, aquesta tercera fase es fa 
més important com a element que es busca conscientment durant la classe. 
En aquesta fase es produeix una nova etapa d’evolució de la comprensió cap 
a l’àmbit conceptual. Per una síntesi guiada de diferents experiències, judicis 
i perspectives, els alumnes són conduïts cap a la identificació d’un concepte 
o d’una llei científica. Les llavors de la primera fase s’han desenvolupat i s’ha 
transformat per mitjà d’un procés de experimentació, oblit, record creatiu i 
expressió individual, en la floració de conceptes vius, mòbils i basats en la 
realitat. Els conceptes vius, introduïts en forma de imatge als nens més pe-
tits, tornen a ser re-visitats a mesura que els nens creixen. L’estructura interi-
or del currículum facilita aquest aprenentatge espiral per mitjà de l’edificació 
progressiva sobre les experiències anteriors. 
 
Ensenyament de la classe com a conjuntEnsenyament de la classe com a conjuntEnsenyament de la classe com a conjuntEnsenyament de la classe com a conjunt    
L’aproximació Waldorf Steiner està centrada en l’ensenyament de la classe 
com a conjunt. El mestre és un focus per l’experiència d’aprenentatge. Aques-
ta forma és complementada pel treball de grup, diferenciació en grups d’ha-
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bilitat per a les matemàtiques, lectura, etc. Tanmateix aquesta diferenciació 
sempre parteix del grup-classe sencer per dividir-se en grups que a la vegada 
tornen a ser reintegrats en el conjunt de la classe. 
 
Un grup-classe de nens amb habilitats mixtes és un model de comunitat. La 
tasca del mestre és promoure la consciència social i la cohesió dins del grup-
classe. Aquest procés és estimulat per la prolongada continuïtat oferta pel 
mestre de classe. 

 
Hi ha molt èmfasi en com els nens aprenen els uns dels altres, els uns amb 
els altres, en com aprenen a valorar les destreses dels seus companys i a 
desenvolupar una comprensió de les limitacions i febleses mútues. 
 
El cultiu d’aquesta consciència social, empatia, i l’experiència diària de com 
s’enfronten constructivament els problemes individuals o de grup preparen 
els alumnes per a la vida. 
 
La importància de la narracióLa importància de la narracióLa importància de la narracióLa importància de la narració    
Un altre tret fonamental de l’aproximació Waldorf Steiner és el seu èmfasi en 
la narració. 
 

La narració dóna als nens un 
marc conceptual dins del qual es 
poden orientar i entendre les 
seves experiències. La narració 
conté començaments, desenvo-
lupament, i conseqüències o 
resultats. Té una seqüència que 
transmet significat, crisi que 
arriba a solucionar-se i que diri-
geix l’atenció a l’experiència per-
sonal. 
 
Escoltar històries que conta el 
mestre en les seves pròpies pa-
raules és una poderosa expe-
riència que fa que el nen se sen-
ti implicat. No només es ressal-

ten habilitats lingüístiques i d’escolta per mitjà del treball oral, sinó que tam-
bé s’encoratja un fort sentit d’identificació. 

 

Les narracions con a recurs ajuden a tenir una  

experiència vivencial. 



Per què Waldorf? Aproximació a les bases pedagògiques de l’escola Waldorf-Steiner 26 

�Escola�Waldorf�Vallgorguina� �
������Una�escola�al�servei�de�la�comunitat�

El coneixement per mitjà de la narració, en lloc de la simple transmissió, és 
construït de nou per cada coneixedor individual en base a allò que ja es co-
neix i mitjançant estratègies que es desenvolupen dins i fora de l’aula. 
Gordon Wells, The Meaning Makers, 1987 

 
D’altra banda, per mitjà de la narració d’històries els nens esdevenen partici-
pants en la seva comunitat i cultura, i s’encoratja l’aprenentatge 
col.laboratiu. Contar històries també permet als nens de “pair” les seves ex-
periències. Les experiències doloroses i difícils com la pena, la pèrdua, l’e-
nuig i l’angoixa sovint poden ser vestides pel mestre en forma d’història, per-
metent els individus i grups de nens d’acceptar els seus propis sentiments. El 
conflicte o la tensió entre els individus sovint poden ser treballats d’una ma-
nera indirecta. Paradoxalment, el relat narratiu sovint és molt més objectiu 
que l’aproximació directa o moralista. 
 
Als nens se’ls conta històries d’una gran varietat de fonts, contes de fades i 
populars, llegendes, faules, paràboles, mitologia, història, literatura. El contin-
gut d’ensenyament també és transmès oralment. 
 
Pels nens més petits això pot involucrar personificació i antropomorfisme, per 
exemple, els “gnoms dels nombres”, diàleg entre animals, colors que es rela-
cionen uns amb els altres a les classes de pintura en aquarel.la, etc. Pels 
nens més grans la biografia és un important element en la història, com a 
mitjà d’enfortir la identificació. 
 
Amb els alumnes més grans, encara hi ha un important element de descrip-
ció oral en totes les presentacions, destacant els processos, seqüències d’e-
sdeveniments i desenllaços. La comunicació, l’intercanvi de punts de vista, el 
diàleg i el debat tenen tots el seu lloc a les classes. El treball bàsic per a 
aquestes habilitats és dipositat en els cursos dels més petits. La narració 
promou això exemplificant l’estructura del diàleg, ajudant a configurar l’expe-
riència en una forma comunicativa i cultivant l’escoltar, possiblement l’habi-
litat clau a l’aula. 
 
El llenguatge pictòric i imaginatiu.El llenguatge pictòric i imaginatiu.El llenguatge pictòric i imaginatiu.El llenguatge pictòric i imaginatiu.    
Al llarg dels primers sis anys de Primària (de 6 a 12 anys) l’element pictòric 
s’anteposa a la terminologia abstracta. Els conceptes imaginatius tenen la 
virtut de créixer a mesura que el nen va modificant la seva comprensió del 
món. Sempre que s’escaigui, el mestre fa ús d’imatges a l’hora de parlar als 
nens. Els més petits, fins als 8 o 9, requereixen imatges concretes que evo-
quen fortes impressions sensorials en la imaginació. “Llàgrimes càlides i sala-
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des queien per les galtes de la Ventafocs, regalimant com la pluja a les fines-
tres plenes de pols, gotejant des de la barbeta i fent taques fosques i humi-
des en el seu vestit gris”. 
 
Els nens avancen des d’una consciència imaginativa, imatjada, a processos 
de pensament més abstracte i intel.lectual. Aquesta transició té lloc després 
dels 10, quan comença a emergir la facultat de pensar en termes abstractes i 
més tard causals. Des d’aquesta edat fins a la pubertat el llenguatge canvia 
en caràcter des d’un to literal a un altre més metafòric i moral. Els símils, les 
metàfores i comparacions creen imatges on el detall físic és transformat en 
estat d’ànim evocador: “El vent del nord tallava com un ganivet esmolat. El 
mar s’inflava foscament, esfilagarsant la cresta de les ones com a banderes 
esquinçades. Amb les seves galtes radiants amb entusiasme jovenívol, el 
jove James Cook, orgullós i agosarat, s`agafà amb força a la barana del 
Whitby”. 
 
A l’adolescència, les imatges s’han de construir sobre les capes del llenguat-
ge per crear un nivell de significat simbòlic: “En una imatge que més tard 
seria falsificada pel departament fotogràfic del Pravda (Veritat), Lenin era 
damunt de les restes gegants d’una locomotora descarrilada a la zona de 
maniobres de l’estació Finlàndia. A diferència d’icones posteriors, Lenin no 
estava dret amb els peus fermament separats, amb l’espatlla esquerra cap 
endavant, el pit orgullosament inflat, maixella sobresortint, les solapes del 
seu abric agitant-se al vent tallant. De fet estava encorbat cap endavant, 
amb els peus inestables sobre el metall glaçat, pòmuls blancs, ulls foscos 
injectats en sang, la famosa barba esclarissada i els llavis esquerdats. Algu-
na persona havia llançat un manoll de clavells vermells a les seves mans. A 
mesura que intentava aclarir el seu front i dirigir-se al grup d’esparracats 
treballadors del ferrocarril que hi havia allà baix, amb la ment absent anava 
arrabassant, una a una, les flors de les seves tiges”. 
 
L’element pictòric no només es rellevant per les històries. Les instruccions i 
direccions en el context de l’aula es poden donar sovint en forma pictòrica. 
 
Hauríem d’educar els nens de manera que tots els seus conceptes fossin 
capaços de créixer i que els seus conceptes i impulsos volitius siguin real-
ment vius. Això no és fàcil. Però l’educació artística pot fer-ho. Els nens tenen 
un sentiment diferent quan els hi oferim conceptes vius en lloc de morts, 
doncs ells saben, inconscientment, que allò que se’ls dóna creix amb ells, 
igual com els braços creixen amb el cos.  Rudolf Steiner  Curso pedagógico 
para jóvenes. GA 
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El lloc dels llibresEl lloc dels llibresEl lloc dels llibresEl lloc dels llibres. 
L’ensenyament en una escola Waldorf Steiner ve essencialment “a través” 
del mestre i no per via dels llibres de text. El mestre escull el material i la pre-
sentació per adaptar-se al seu grup particular de nens. Això passa en totes 
les assignatures. 

 
Les presentacions imaginatives, orals 
i pràctiques del material de la classe, 
curosament preparades pel mestre, 
generen interès i accentuen l’autoritat 
del mestre al ulls del nen. 
 
El mètode fonamental de lliurar el 
contingut de la classe és la interrela-
ció immediata i directa entre els 
alumnes i el mestre, que es recolza 
en materials i recursos apropiats, que 
inclouen fulls de treball, textos, rela-
cions de vocabulari, mapes, diagra-
mes, etc. 
 
Els llibres de referència, com ara els 
diccionaris, atlas, i altre material sem-
blant són utilitzats apropiadament, 
però sempre com a suport a la pre-
sentació principal del mestre. 
 
De la mateixa manera, els deures i els 
projectes que surten del tema d’una 
classe requereixen que els alumnes 
desenvolupin competència en una 

varietat de tècniques de lectura i habilitats per l’extracció manual d’infor-
mació quan hagin arribat als 12 anys (sisè curs). 
 
 
L’autoritat del mestreL’autoritat del mestreL’autoritat del mestreL’autoritat del mestre    
En el període dels primers anys, a preescolar, la presència de l’autoritat inte-
rior que actua a través dels gestos, la parla, les accions i l’estat d’ànim del 
mestre permet al nen petit d’amarar-se amb un exemple viu d’autoritat, l’es-
sència de la qual pot ser imitada en anys posteriors. L’actitud interior del 

El continugt sol estar presentat de manera que 

potnciin la curiositat 
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mestre es veu enfortida per poderosos ritmes i rutines que apaivaguen el 
comportament. 
 
La disciplinaLa disciplinaLa disciplinaLa disciplina    
A l’Escola Primària, el ritme, la forma, els límits i l’autoritat del mestre s’unei-
xen per oferir una estructura amb sentit dins de la qual es manté i es té cura 
dels nens. 
 
Les classes ben preparades, l’ús d’un ampli ventall d’estratègies d’ense-
nyament, estimulen un estat d’ànim de disciplina positiva. Quan els alumnes 
es veuen inspirats i animats a desenvolupar habilitats i capacitats específi-
ques mentre treballen a un ritme i nivell adients, hi ha condicions perquè pu-
gui prosperar la bona disciplina. 
 
La recerca d’autodesenvolupament per part del mestre i la competència pro-
fessional proporcionen un important model per als nens. 
 
Quan la guia plena d’autoritat inspira l’ensenyament, es transmet indepen-
dència al nen i es creen les condicions per al desenvolupament de l’autodis-
ciplina dels anys posteriors. L’aproximació a la disciplina busca seguir allò 
que podríem anomenar apropament “artístic”. 
 
El mestre té la responsabilitat de crear i inspirar estructura a la gestió i la 
vida de l’aula. Oferint conscientment un espai, el mestre ofereix llibertat. En 
aquest espai creatiu hi ha prou amplitud per a la interrelació dinàmica entre 
absorció i assimilació, guiatge i descobriment, ensenyament i aprenentatge. 
 
LES NORMES I LA SEVA APLICACIÓ 
Les normes i codis de conducta estan dissenyats per promoure la cura i el 
respecte per la gent i els objectes en l’entorn del nen. 
 
L’harmonia social, la salut, la seguretat i un entorn d’ensenyament positiu i 
creatiu són els motius directors de les normes escolars. Les regles i els codis 
de conducta haurien de ser clars, transparents i comprensibles als mestres, 
pares i alumnes, a nivell general i en els seus detalls. Les normes i les conse-
qüències de la seva infracció també haurien de ser apropiades a l’edat. 
 
Quan tenen lloc infraccions, els incidents són tractats cas per cas. L’èmfasi 
es concentra sobre el fet que s’ha produït i es para atenció a reparar allò que 
ha estat perjudicat. 
Les sancions no s’apliquen d’una manera automàtica i a l’estil dels “càstigs 
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fixos establerts”. Ans bé es consideren els individus i les situacions individu-
als i s’apliquen les sancions apropiades. 
 
Els codis de comportament es revisen regularment en la reunió setmanal de 
la junta i es comenten amb els pares i els alumnes més grans. 
 
Els valorsEls valorsEls valorsEls valors    
L’educació Waldorf Steiner intenta fer de la qüestió dels valors humans l’ele-
ment central del currículum. 
 
Els nens de qualsevol classe provenen de rerafons socials i culturals ben vari-
ats. Aquests grups amb barreja d’elements religiosos, ètnics i nacionals con-
flueixen en un grup social que es manté unit durant tot el període escolar. Així 
doncs, la classe és un microcosmos de la societat que els envolta i aquí apre-
nen a respectar i entendre les diferents destreses i febleses individuals, tan 
en termes acadèmics com socials. 
 
L’harmonia social depèn d’un entorn educatiu integrat, multicultural, d’ha-
bilitats mixtes amb iguals oportunitats per tothom. Els nens no són dividits 
segons les habilitats, encara que es produeixin diferenciacions en algunes 
assignatures, sobretot després dels 14. El que es promou és la continuïtat. 
Els valors de la classe són habitualment forts i permeten a la classe de portar 
i enfrontar les crisis que tenen lloc com a part del desenvolupament normal 
del nen.  
 
El desig d’una educació selectiva i elitista no té lloc en una escola Waldorf 
Steiner. Els pares que vulguin aquesta educació estan al lloc equivocat. El 
dret de tots els nens a rebre l’educació de la màxima qualitat no és només 
un ideal social, sinó una necessitat social.   Rudolf Steiner. 
 
Quan apareixen dificultats socials són enfrontades de maneres apropiades a 
l’edat. La cordialitat, l’afecte i la capacitat d’escoltar els altres són estimula-
des activament. D’una manera apropiada a l’edat, també es genera una com-
prensió de que els fets tenen conseqüències. 
 
En un entorn no competitiu s’anima els nens a sentir satisfacció per la seva 
feina i a assolir els màxims estàndards dels que ells siguin personalment ca-
paços. Així doncs, s’encoratja els alumnes a avaluar els assoliments propis i 
els dels companys d’una manera objectiva, encara que positiva i constructiva. 
 
Els mestres intenten impartir als nens un sentit d’admiració i reverència cap 

Per què Waldorf? Aproximació a les bases pedagògiques de l’escola Waldorf-Steiner 31 

�Escola�Waldorf�Vallgorguina� �
������Una�escola�al�servei�de�la�comunitat�

als fenòmens naturals i cap a altres persones, i en els nens més joves això 
forma una base per a l’interès, respecte i desig de coneixement a l’ado-
lescència. Amb un fonament així els joves poden cultivar a l’interior la seva 
pròpia veu de la consciència i un sentit de justícia i responsabilitat. 
 
El treball en equip i la solució de problemes s’aprenen per mitjà de molts pro-
jectes artístics i pràctics. 
 
Mitjançant una exhaustiva experiència de treball, activitats pràctiques ecolò-
giques i socials, els estudiants no només comprenen el món del treball, sinó 
que també aprenen a solidaritzar-se empàticament amb els altres, i a reco-
nèixer la necessitat de suport mutu en tots els àmbits de la vida. 
 
En el seu contacte amb els alumnes, l’entusiasme dels mestres és una força 
moral que brolla des del seu propi desenvolupament i creixement personals. 
Els mestres són efectius i influents no tan sols en allò que ells saben, sinó 
també en allò que són ells mateixos i en allò amb què s’identifiquen. 
 
S’ensenya els nens a formar judicis en base a l’observació acurada i a trans-
ferir aquestes habilitats a l’àmbit personal, social i ètic. 
 
La comunitat escolar, com a conjunt, reflecteix aquests principis no com un 
sistema de creences, sinó com reconeixement de l’idealisme inherent a tot-
hom. La implicació, el compromís i no menys el treball i el sacrifici fets pels 
pares, tenen una influència exemplificadora i motivadora sobre els alumnes. 

 

El vandalisme, l’absentisme escolar i la intimidació són poc comuns a les 

escoles Waldorf, fet que probablement reflecteix la identificació dels alumnes 

amb els valors de l’escola. 
 
S’atorga molt de temps a la resolució de dificultats socials a l’aula o al con-
text escolar. Les escoles tenen polítiques efectives per resoldre la intimidació 
i el conflicte, polítiques que es van revisant regularment en els claustres set-
manals de professors i que són implementades quan apareixen dificultats. 
 
Igualment, la comunitat adulta de l’escola intenta enfrontar les qüestions de 
greuge i conflicte d’una manera constructiva. Tan els pares com els mestres 
contribueixen a aquest procés. 
 
Una recent enquesta a Alemanya va plantejar la pregunta: ¿Què hauria de 
prioritzar la política educativa nacional: incitar el màxim assoliment d’una 
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minoria o iguals oportunitats per a tothom?. El 82% escollí la igualtat (der 
Spìegel 22-12-1997, pàg.34) En una enquesta similar al nostre país haurien 
d’esperar-se resultats semblants. 

 
La pregunta a fer-se no és: ¿Què necessita l’home saber i poder fer per en-
caixar en l’ordre social existent?, si no: ¿Quin potencial té cada individu i què 
es pot desenvolupar en ell? Aleshores serà possible que la nova generació 
afegeixi forces sempre noves a l’ordre social. I llavors aquest ordre social 
serà allò que els éssers humans realment madurs i compromesos vulguin fer 
d’ell. La nova generació no ha de ser modelada per allò que l’ordre social 
existent vol fer d’ella.   
 
Rudolf Steiner Assaig: “Freie Schule und Dreigliederung”, inclòs al volum GA 
24 de l’obra completa. 

 
Pares i mestres treballant plegatsPares i mestres treballant plegatsPares i mestres treballant plegatsPares i mestres treballant plegats    
L’estreta col·laboració entre pares i mestres és essencial a l’escola Waldorf 
Steiner. L’educació necessita el suport i l' interès dels pares, i els nens sem-
pre es beneficien quan aquesta col·laboració és de suport mutu. 
 
Els pares estan implicats a molts nivells. Alguns pares poden esdevenir mem-
bres del consell, d’altres es sumaran a grups o mandats voluntaris dins de 
l’escola, amb àrees específiques de responsabilitat com ara la gestió finance-
ra, el desenvolupament de la construcció, serveis socials, etc. 
 

Les escoles sovint ofereixen diver-
sos tipus de formació d’adults que 
inclouen classes de criança dels 
fills, grups artístics, cursos d’intro-
ducció a l’educació, grups d’estudi 
i fins i tot formació de professorat a 
temps parcial. 
 
Moltes escoles tenen associacions 
de pares i mestres, o el seu equiva-
lent, que ofereixen un fòrum per a 
la retroalimentació pares-mestres, 
discussió de temes globals de l’es-
scola o de temes educatius gene-
rals. 
 

La col·laboració entre pares i mestres és un tret 

diferencial de les escoles Waldorf 
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Es celebren vespres de pares i mestres de classe almenys un cop per trimes-
tre i per cada classe, on els mestres poden presentar aspectes del currículum 
o de l’evolució del nen. Es poden discutir temes que els preocupin, es pot 
generar suport pels nens de moltes maneres. Les escoles Waldorf Steiner 
tenen una política de visites a les famílies com a reconeixement de la impor-
tància de la situació de la llar en el desenvolupament de cada nen. La major 
part d’escoles permeten accés regular als mestres mitjançant consultes de 
pares i cites concertades. 
 
La vida de tota la comunitat escolar es veu vivificada per la celebració de fes-
tivals estacionals, ocasions on els pares i els amics poden participar. 
 
Es dedica molt esforç a informar els pares amb materials de lliure accés, dies 
de portes obertes, “escoles de pares”, cursos d’introducció, quaderns de pa-
res, butlletins de noticies i revistes escolars, L’accés a la informació i la trans-
parència de les estructures organitzatives ajuden a respondre les preguntes 
que es puguin anar fent. Quan es trenca la comunicació, o els individus no 
poden resoldre temes excepcionals, les escoles tenen mediació formal i pro-
cediments de resolució de greuges. 
 
Cada mestre adapta el currículum per respondre a les necessitats dels nens. 
Per tant, és important considerar que en els blocs de classe principal i en les 
classes d’altres assignatures que referim més endavant, les diferències quali-
tatives en la manera d’acostar-s’hi són tan importants com el contingut con-
cret de la classe. Aquestes variacions mantenen el contingut en sintonia amb 
l’etapa espiritual, psicològica i física que els nens han assolit. Cada mestre 
d’una escola Waldorf Steiner té el deure de donar forma al currículum o, fins i 
tot millor, de recrear-lo de nou per adaptar-lo a cada situació. El que segueix 
són certes línies directrius basades en la bona pràctica tipificada. 
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�
3.3.-�EL�CURRÍCULUM�DE�PRIMÀRIA�
 
Les seccions següents donen una imatge global i una sinopsi del contingut 
d’ensenyament i la metodologia per a cada edat. Els cursos estan agrupats 
en tres seccions, de primer a tercer, de quart a sisè i de setè a vuitè, atès que 
aquestes fases assenyalen significatives etapes de desenvolupament i apro-
paments educatius ben diferenciats. Per raons d’espai, l’elecció d’exemples 

és necessàriament selectiva. Oferim 
un perfil evolutiu per a cada grup 
d’edat. 
 
“Jo mateix he estat testimoni a l’es-
cola Waldorf, de com el mestre i la 
seva classe han esdevingut una uni-
tat i quan dic això no em refereixo a 
la suma dels alumnes i el mestre. 
Aquesta globalitat és la matriu a 
partir de la qual pot créixer el desen-
volupament dels nens. Segons la 
individualitat de cada mestre, les 
formes exteriors d’ensenyar poden 
variar enormement en les diferents 
classes, i malgrat tot es retenen les 
qualitats fonamentals. A una escola 
Waldorf, les formes exteriors no se-
gueixen estructures establertes, de 
manera que és perfectament possi-
ble que un professor ensenyi molt bé 

a la seva classe de nens de 9 anys, mentre que un altre professor, que agafa 
una línia ben diferent, pot ser igualment un mestre molt eficient. D’aquesta 
manera planifiquem el currículum per cada any d’acord amb la naturalesa 
del nen que creix. Mentre el mestre se senti en harmonia amb els principis 
subjacents i amb els mètodes empleats, se li ha de donar la llibertat en el 
seu treball en lloc de fixar-lo a estàndards establerts. Tant si està ensenyant 
al primer curs com al vuitè, s’hauria de sentir com a part de l’escola en el seu 
conjunt de manera que ja a la primera classe establirà els fonaments per allò 
que trobi quan acabi amb el vuitè curs.” 
 
Rudolf Steiner, 24 d’abril de 1920 
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El primer cicle de Primària WaldorfEl primer cicle de Primària WaldorfEl primer cicle de Primària WaldorfEl primer cicle de Primària Waldorf----Steiner Steiner Steiner Steiner ----    Cursos primer a tercer.Cursos primer a tercer.Cursos primer a tercer.Cursos primer a tercer.    
    
Primer curs (edat 6Primer curs (edat 6Primer curs (edat 6Primer curs (edat 6----7)7)7)7)    
Perfil evolutiu 
El setè any marca el començament de l’escolarització “formal” en el mètode 
Waldorf Steiner. Durant els primers set anys de vida, el nen aprèn a familiarit-
zar-se amb el cos físic, a convertir-lo en la seva llar, desenvolupant l’orien-
tació en l’espai, conquerint les primeres capacitats fonamentals d’assumir la 
postura vertical i el caminar dret, de parlar i de pensar. El context d’aprenent-
atge és el contingut de tot l’entorn que envolta el nen, l’infant “imita” les per-
sones i els agents que es troben al seu voltant. 
 
Aquest gest d’imitació serveix per imprimir en l’estrat volitiu del nen el contin-
gut i la qualitat d’allò que està aprenent. En el Jardí d’Infants, l’aprenentatge 
experiència, el descobriment per mitjà del joc creatiu i la interacció social 
intensa amb els companys i el mestre constitueixen els principals temes edu-
catius. La consciència de les complexitats de la llengua materna i dels nom-
bres s’assoleix per mitjà del joc informal i la interacció social. No s’ensenyen 
d’una manera didàcticament explícita. 
 
A voltants del setè any el procés de formació de la segona dentició del nen 
arriba a un grau que permet a les forces que han estat concentrades en el 
creixement i en la construcció física de fer-se actives per desenvolupar el 
pensar independent, imatjat i en representacions. S’introdueixen aleshores 
mètodes “formals” d’ensenyament en alfabetització, càlcul i altres discipli-
nes. El nen encara es troba en un estat de globalitat somniadora, més capaç 
d’aportar a l’aprenentatge una presència conscient àmplia que una concen-
tració focalitzada. Molts elements d’aprenentatge es continuen assolint per 
l’activitat i la imitació, a través dels quals el nen rep una imatge, la interiorit-
za, la recorda i la generalitza en un concepte que pot ser aplicat. Per exem-
ple, la lletra “R” o “x” vegades (signe de multiplicar). 
 
El que es va experimentar en la pràctica, d’una manera no conceptual en el 
període preescolar, s’eleva ara a una relació emotiva per mitjà de les imatges 
mentals. L’experiència holística que el nen té del món és nodrida per imatges 
arquetípiques com les reflectides als contes de fades i històries de la natura-
lesa ben concebudes. 
 
Finalitats i objectius 
En aquest any els nens fan la important transició del Jardí d’Infants a l’escola, 
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on comencen l’ensenyament formal. Els nens són conduïts pel seu professor 
a una primera experiència de les formes, sons i seqüenciació de les lletres i 
els símbols numèrics, utilitzant imatges, ritmes i històries. 
 
Els nens les aprenen a reconèixer i memoritzar amb la pràctica reiterada que 
inclou moviment, versos, dibuix i pintura. Durant aquest primer any la classe 
assoleix els bons hàbits de la vida i el treball a l’aula que formaran la base 
del temps que romandran junts al llarg de Primària i, de fet, de tot el període 
escolar. Els objectius actitudinals i de valors del primer curs i dels següents 
són cultivar reverència per la natura, prendre cura de l’entorn, respecte pels 
altres, interès en el món i un sentiment de confiança en els seus mestres. La 
finalitat dels professors és conduir els nens a convertir-se en un grup social-
ment cohesionat on els seus membres s’escolten i prenen cura els uns dels 
altres. 
    
Segon curs (edat 7Segon curs (edat 7Segon curs (edat 7Segon curs (edat 7----8)8)8)8)    
Perfil evolutiu 
El nen de vuit anys encara viu a dins d’un paisatge psicològic creat àmplia-
ment per ell mateix, que deriva de la seva facultat de desenvolupar represen-
tacions mentals individualitzades des dels reialmes de la seva vida interior. 
Els esdeveniments i experiències del món exterior són filtrats per la imagina-
ció del nen i reorganitzats per adaptar-se a la seva imatge homogènia del 
món. En aquesta edat els infants estan molt més vigilants a l’hora d’adonar-
se del que passa al seu voltant. L’estat d’ànim de globalitat es va diferenciant 
en contrastos com ara un sentiment més profund i més conscient de l’ele-
ment religiós, acompanyat d’una creixent temptació a fer entremaliadures. 
 
El contingut del currículum per a aquesta edat serveix per cultivar en el nen el 
sentit de l’amplitud i riquesa del llenguatge de sentiments i emocions. 
 
A nivell cognitiu, el nen continua immergit en un context d’aprenentatge on 
predomina el contingut de pensament imaginatiu. Els conceptes s’entenen 
en el seu significat òptim quan qualitativament són mòbils i orgànics. Els 
alumnes continuen familiaritzant-se amb els fonaments del càlcul i l’al-
etització, i en els moviments de motricitat grossa i fina - ja sigui saltant, aga-
fant o llançant una pilota, teixint, fent ganxet o tocant la flauta - desenvolu-
pen un repertori d’habilitats i competències que varen ser introduïdes ini-
cialment a primer curs. D’aquesta manera s’aconsegueix que l’intel.lecte es 
desperti a través de l’apropament artístic. 
 
En els alumnes de segon curs les dents d’adult continuen empenyent i obrint-
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se pas, s’estableixen fermament la lateralitat i el predomini, i durant aquest 
any s’observen necessitats i dificultats específiques d’aprenentatge. El reper-
tori d’habilitats dins d’una classe es pot discernir amb claredat. Molta de la 
confiança i sentit de pertinença que irradien els alumnes de segon curs es 
deu clarament al fet que el nen està construint sobre els ciments que es va-
ren posar a primer. 
 
Finalitats i objectius 
Les experiències inicials del primer any són aprofundides i augmentades al 
segon curs. Aquest període s’utilitza sobretot per practicar i desenvolupar 
totes les noves habilitats de l’any anterior. Si al primer curs molta de l’energia 
és consumida en fer que els nens esdevinguin un grup-classe socialment co-
hesionat on els nens es recolzen en la globalitat que experimenten, a segon 
curs sovint surt a la superfície un estat de contrast o polarització que es pot 
observar en la manera que els nens es relacionen mútuament. 
 
Per ajudar que els nens travessin aquesta etapa se’ls conten històries on les 
qualitats i característiques humanes oposades són representades per sants i 
persones venerables a les llegendes, i per animals a les faules. Aquesta clas-
se requereix un fort lideratge per part dels mestres a través de la consistèn-
cia de l’apropament i el poder de la imaginació. Els nens extreuen la seva 
direcció i forma de les imatges que els donem. 
    
Tercer curs (edat 8Tercer curs (edat 8Tercer curs (edat 8Tercer curs (edat 8----9)9)9)9)    
Perfil evolutiu 
(El tercer curs del currículum Waldorf Steiner equivaldria a l’entrada a un nou 
cicle de Primària segons els actuals [2006] paràmetres de les etapes educa-
tives a Espanya i Catalunya). El nen ha complert els nou anys. En aquest punt 
tenen lloc notables canvis fisiològics, psicològics i cognitius en el nen. 
 
Aquests canvis, coneguts con el llindar dels nou/deu anys, poden començar 
com a més aviat als vuit anys i mig o com a màxim als nou i mig, i poden du-
rar entre sis mesos i un any. 
 
El nen desenvolupa un caminar més ferm, els sons de la parla es formen ca-
da vegada més al centre de la boca, són articulats més directament, i el nen 
es focalitza en la “mitja distancia”. La seva constitució és clarament més for-
ta. El cor es fa més gran, és capaç de rebre més volum de sang i a la zona 
s’estableix una nova proporció entre respiració i circulació sanguínia, a raó 
d’una respiració per quatre pulsacions. El creixement comença a concentrar-
se més en les extremitats i el metabolisme, i augmenta l’amplària del tronc. 
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En alguns nens aquesta etapa evolutiva està marcada per símptomes com 
fatiga, mal de cap i de panxa, nàusees, mareig, apetit variable, asma, èczema 
i trastorns en els patrons de son. 
 
Steiner parla d’una metamorfosi en la vida afectiva del nen, mentre que als 
set anys havia hagut una metamorfosi en el seu pensar. Al tercer curs, el nen 
experimenta una dualitat en els seus sentiments quan percep el món. Co-
mença a desplegar-se un procés a través del qual experimenta cada vegada 
més intensament, un sentit d’objectivitat, que transcorre paral.lel a una sub-
jectivitat creixent. L’experiència interior subjectiva i la realitat objectiva del 
món es troben enfrontades a dins de l’ànima del nen. El qüestionament de 
les coses, el dubte, la soletat i una incipient tendència a criticar, són caracte-
rístiques emergents en el paisatge psicològic del nen. 
 
De vegades una mica abans, de vegades una mica més tard, durant aquest 
any es produeix, per la major part de nens, un avanç molt significatiu en la 
seva autoconsciència. El nen l’experimenta com la constatació de sentir-se 
separat de l’entorn tan humà com a físic, i una distinció entre els móns inte-
rior i exterior. Les emocions oposades de sensació de pèrdua de l’anterior 
unitat amb el món i un sentit d’admiració en veure el món d’una altra mane-
ra, sovint provoquen confusió i inseguretat que es poden veure expressades 
en canvis de comportament ben evidents, que varien considerablement se-
gons el temperament i la personalitat. 
 
Les imatges de l’Antic Testament, les seves lleis i el seu guiatge promouen la 
seguretat interior durant el període inestable, i els blocs de classe principal 
d’horticultura, construcció, etc., ajuden els nens a implicar-se en una nova 
relació amb el món que els envolta. 
 
Finalitats i objectius 
A mesura que els nens de tercer curs es van fent més conscients de sí matei-
xos i de l’entorn físic on viuen, emergeix un nou interès pel món pràctic i ma-
terial. Després de practicar les seves habilitats en l’alfabetizació i el càlcul en 
el segon curs, ara les poden aplicar en un gran repertori de situacions quoti-
dianes que requereixen mesurar o pesar, resoldre petits problemes i escriure 
cartes formals senzilles. 
 
Implicant tota la classe en l’experiència de treballar plegats en la construcció, 
l’horticultura i altres exemples de projectes de treball, el mestre de classe 
ajuda a transformar el sentiment inicial de separació del món físic, en un sen-
timent de responsabilitat davant d’aquest món. És important que els mestres 
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ofereixin directrius ben clares pel comportament i donin als nens confiança 
en l’autoritat dels mestres, no només en la del mestre de classe. Els nens 
haurien de viure un fort sentit de la unitat social de la classe, una experiència 
del “nosaltres”. 
 
Cursos primer a tercer en el currículum Cursos primer a tercer en el currículum Cursos primer a tercer en el currículum Cursos primer a tercer en el currículum ----    contingutscontingutscontingutscontinguts    
El currículum Waldorf-Steiner acostuma a començar amb una assignatura 
desconeguda a altres escoles. 
 
Es tracta del “DIBUIX DE FORMES”. Els nens fan i dibuixen línies i estructures 
bàsiques rectes i corbes, començant preferiblement per fer-les amb el seu 
propi cos (caminant, corrent, moviments de braços i mans) i més tard fent ús 
de llapis i ceres en el paper. Un cop experimentats en el moviment, aquestes 
formes i ritmes entren en repòs en dibuixar-los al paper. Tot això requereix 
que els nens facin esforços concentrats i deliberats en el moviment, un mitjà 
idealment adequat per a ells. Les formes no tenen cap significat exterior, ni 
tampoc representen res en particular, ans bé fan visible el dinamisme del 
moviment i de la forma en l’espai. Els nens aprenen a experimentar, sentir 
(amb els seus dits, per exemple,) i entendre la qualitat i la naturalesa inhe-
rent de diferents formes i moviments. Experimentar la naturalesa interior d’u-
na cosa per mitjà del moviment 
és un dels temes bàsics del pri-
mer al tercer curs. El dibuix de 
formes és també un exercici preli-
minar excel·lent per l’escriptura. 
En el primer i el segon curs, 
aquests exercicis estimulen 
tivitat de formació de representa-
cions o imatges mentals, una acti-
vitat que involucra i estimula la 
voluntat i els sentiments. En un 
cert sentit, la vida del sentiment 
és utilitzada com a òrgan de per-
cepció. El nen sent l’equilibri, la 
proporció, la simetria, la integra-
ció i el caràcter de les formes i els moviments dinàmics que encarnen. 
 
En les classes de LLENGUA MATERNA els nens són introduïts a les lletres de 
l’alfabet. Inicialment la finalitat és portar els nens a experimentar les quali-
tats dels sons parlats i la melodia de l’oració, mentre es van ensenyant la 
forma, el nom i el significat de les lletres majúscules. Permetent que la forma 

El dibuix de formes es preliminar a l'escriptura 
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de cada majúscula provingui d’una imatge que representa la grafia d’un so, 
els nens poden desenvolupar la seva pròpia relació amb les lletres individu-
als, i més endavant amb tota la activitat d’escriptura. Les consonants evolu-
cionen a partir de pictogrames i les vocals de les interjeccions i expressions 
d’emotivitat. El procés es va desplaçant des de la representació pictòrica de 
les lletres a l’escriptura formal, on els nens comencen copiant exemples es-
crits pel mestre, i més tard escriuen al dictat. L’exploració de la relació entre 
el so i el símbol inclou l'ús de l’escriure emergent. De les lletres majúscules 
els nens passen a les minúscules manuscrites en cursiva, normalment a se-

gon curs. 
 
El contingut del treball escrit està relacio-
nat amb els temes de les classes princi-
pals i les pròpies experiències dels nens. 
En línies generals, al voltant d’una tercera 
part de l’escriptura és redactada pels 
nens, les altres dues terceres parts inclo-
uen textos preparats pel mestre que els 
nens copien de la pissarra o escriuen al 
dictat. A tercer curs, els nens escriuen 
redaccions més llargues i complexes. Això 
és suplementat amb la instrucció i pràcti-
ca d’escriure cartes formals, diaris i des-
cripcions d’ambients naturals. S’encoratja 
l’escriptura manuscrita llegible i ben feta. 
 
El llegir prové de l’escriure, i a primer curs 
els nens llegeixen textos familiars que el 
mestre ha escrit a la pissarra i que ells 
mateixos han escrit als seus quaderns 

d’exercicis. Per desenvolupar la lectura s’utilitza una combinació integrada de 
paraula sencera, i mètodes fònics i contextuals, si bé amb èmfasi sobre les 
oracions i frases senceres. Normalment, no es fa ús de llibres de lectura fins 
al segon curs. 
 
La lectura es planteja amb un apropament mixt que inclou lectura de tota la 
classe, lectura de nen a nen, o de nen a mestre, sostingut amb la pràctica 
regular en el reconeixement d’estructures auditives, visuals i de moviment 
propi. L’ortografia es basa en una aproximació global del llenguatge, reforçat 
per mètodes contextuals, fònics i d’automoviment. A tercer curs, la lectura 
avança cap a una diferenciació de material per objectius diferents, que inclo-

Les lletres s’introdueixen a traves  

de pictogrames 
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uen entendre instruccions i tasques, trobar informació i llegir horaris. Llegir 
en veu alta es practica amb la consciència del contingut i la puntuació. Els 
nens són orientats cap a un ampli repertori de material de lectura segons 
l’habilitat. 
 
El treball oral juga un paper important al llarg dels cursos, el parlar i l’escoltar 
són ressaltats per igual. Les habilitats en els dos àmbits són requisits previs 
pel desenvolupament de totes les facultats d’alfabetització. A més de la reci-
tació diària de poesia i versos, dissenyats sovint com a exercicis per enfortir 
la pronunciació i l’articulació, s’encoratja els nens a descriure les seves expe-
riències i a recordar les històries que han sentit. El llenguatge del mateix mes-
tre serveix de model per a l’ús i la forma del llenguatge oral. Aquest èmfasi en 
el treball oral proporciona un fonament per la posterior comprensió de les 
estructures gramaticals i la puntuació, a la vegada que exemplifica l’ex-
pressió lingüística de qualitats emocionals com ara sorpresa, curiositat, nega-
ció, entusiasme, afirmació deliberada, etc. 
 
El treball en escriure, llegir, parlar i escoltar en els primers dos cursos crea 
una base per a introduir els nens a una exploració sistemàtica de les quali-
tats gramaticals a tercer curs, començant amb els substantius, verbs, adjec-
tius i adverbis. La finalitat no és només fer-se conscients dels principis del 
que fins aleshores s’ha anat aprenent en la pràctica, sinó també per educar 
el pensament del nen i la seva consciència de les veritables relacions que 
expressen i defineixen la gramàtica i la sintaxi. 
 
Les classes en LLENGÜES ESTRANGERES són tan importants com les que es 
concentren en la llengua materna. Des de primer curs els nens aprenen dues 
llengües estrangeres pel mètode directe d’escoltar i parlar. No es tracta ni la 
gramàtica ni l’escriptura en els tres primers cursos. Els nens són immergits 
en aquests idiomes per mitjà de poemes, històries, contes de fades i diàleg; 
tots ells apresos de memòria i representats en context. A través dels idiomes 
els nens experimenten una manera diferent de descriure i veure les coses, 
una manera diferent d’acostar-se al món. Aquest és un dels requisits previs 
més importants per a crear una habilitat viva de crear conceptes i per assolir 
una visió més universal del món que abasta més d’una perspectiva; perquè 
amplia l’orientació unilateral de la llengua materna. Durant els primer tres 
anys, els nens obtenen oralment tot un extens vocabulari de coses i situa-
cions quotidianes, a més d’un ús pràctic de la major part de les estructures 
gramaticals del llenguatge respectiu. En els anys següents els nens podran 
pouar d’aquest dipòsit de llenguatge i experiència orals a mesura que comen-
cin a alfabetitzar-se en la respectiva llengua estrangera. 
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El MATERIAL DE NARRACIÓ, les històries contades en aquesta fase, descri-
uen “el camí del nen que davalla a 
la Terra”. A primer curs s’ex-
perimenta d’una manera arquetípi-
ca, en els contes de fades i el fol-
klore local, la unitat del gènere 
humà, els animals, la naturalesa i 
els cels. També s’escullen històries 
que descriuen els cicles del món 
natural i especialment el canvi es-
tacional. A segon curs comença a 
mostrar-se la diferenciació entre 
aquests reialmes a través de les 
faules i llegendes. A tercer curs es 
mostra la responsabilitat de l’ésser 
humà cap a la Terra i cap a Déu en les històries de la creació del Gènesi i 
altres materials de l’Antic Testament. (Això s’aplica a escoles en països amb 
tradicions europees. Les escoles Waldorf Steiner on predominen el budisme, 
hinduisme, l’islam, el judaisme o altres cultures, escullen altres materials 
adients). Els elements essencials en aquests mites són la creació dels cels i 
la terra, dels regnes vegetal i animal, l’origen diví del gènere humà: provar de 
l’arbre de coneixement, l’origen de la comunitat humana i les lleis que la go-
vernen. 
 
LA CLASSE DE NATURALS I SOCIALS, a tercer curs, el recorregut dels nens 
porta literalment a la terra per mitjà dels temes d’agricultura i construcció de 
cases. Realitzen tasques pràctiques d’agricultura i activitats de construcció. 

Els temes reals que agafen depe-
nen de la localitat, i així, per exem-
ple, a les regions costaneres la 
pesca pot intervenir en les classes. 
Aquestes activitats pràctiques, 
adaptades a l’edat i les capacitats 
dels nens, contenen elements pe-
dagògics de llarg abast que els 
preparen per a la futura compren-
sió de l’economia i l’ecologia. El fet 
d’aprendre com els materials en 
brut es poden convertir en produc-
tes que serveixen necessitats reals 

Preparant l’espiral d’Advent 

Aprenent a fer bloc de fang per construir 
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en el món, sembra les llavors d’una veritable experiència de mutualitat i ser-
vei. 
 
L’ARITMÈTICA també involucra el moviment. A primer curs experimenten la 
totalitat i la individualitat dels nombres. S’introdueixen números sencers res-
saltant el seu caràcter arquetípic - l’un significa la unitat, el dos la dualitat, 

etc.-, i s’utilitzen imatges familiars 
al món del nen (el sol, les parts 
del cos, pètals del flors, etc.). Tot 
seguit venen les quatre opera-
cions aritmètiques bàsiques i les 
seves diferents qualitats, anant 
sempre des del conjunt cap a les 
parts. Els símbols s’introdueixen 
d’una manera pictòrica. En els 
primers anys es practiquen inten-
sament el contar rítmic, la recita-
ció de taules, cadenes numèri-
ques fins a 20 i càlcul mental. 

Això dóna als nens una experiència de moviment en l’activitat mental que 
complementa la manera com són introduïdes les lletres de l’alfabet. 
 
A segon curs hi ha un viratge des de l’operació manual al càlcul mental i l’ex-
ploració de diferents formes de notació i algoritmes, i la seva aplicació a re-
soldre problemes. A tercer curs la mesura es trasllada de l’àmbit oral, que és 
comparatiu, qualitatiu i contextual (això és més gran, allà n’hi ha més, etc.), a 
l’ús d’unitats formals. Començant amb mesures tradicionals, basades en les 
proporcions del cos, els nens són introduïts a les unitats estàndard de mesu-
ra i notació per línies, líquids, pesos, temps, diners i música. 
 
En la PINTURA A L’AQUAREL.LA s’exploren les qualitats interiors dels colors. 
¿Quins sentiments genera aquest color? ¿Quines qualitats anímiques estan 
lligades als tres colors primaris: blau, groc i vermell? L’objectiu d’aquestes 
classes de pintura no és copiar objectes exteriors o fer il·lustracions, sinó ex-
perimentar i “escoltar” el llenguatge interior dels colors. Els nens il·lustren els 
seus quaderns de les classes principals amb llapis i ceres, una activitat que 
uneix la dinàmica del dibuix de formes amb l’estat d’ànim i el sentiment ex-
pressat pels colors. D’aquesta manera els nens porten els seus poders d’i-
maginació cap a allò que han percebut amb els sentits. 
 
Si quan pinten s’exploren els “sons” dels colors, a les classes de MÚSICA du-

Introducció de l'aritmètica formalment 
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rant els primers tres anys s’exploren el ca-
ràcter o els “colors” interiors de les notes. 
Tanmateix, en aquests primers anys esco-
lars és important que els nens no es con-
centrin en els estats musicals que encara 
són estranys a la seva experiència, com 
serien els que estan lligats a les escales 
musicals, o a les tonalitats de major i me-
nor. La seva vida interior encara no està 
madura o prou diferenciada per a sentir 
empatia amb aquestes qualitats. A aquesta 
edat els nens encara necessiten experi-
mentar amb llibertat els tons i l’espai que 
ocupen, per exemple amb el sistema penta-
tònic. La música que ells toquen amb senzi-
lles flautes de fusta, flauta dolça, arpa in-
fantil o lira al principi està relacionada amb 
les cançons que han après. Això podria 
comparar-se amb la manera com aprenen 
a escriure, començant amb al que ja conei-
xen de memòria. 
 
Es posa èmfasi en l’escoltar actiu a través 
del cantar, sovint acompanyat amb el movi-
ment i gest com a resposta a la melodia. Al 
llarg del segon curs els nens estenen el seu 
repertori de tonades, i avancen, a poc a 

poc, cap a petites parts solistes en el context de la classe com a cor. A tercer 
curs es fa la transició a la música que es relaciona amb una nota clau o pers-
pectiva diatònica quan els nens es troben amb una primera “gramàtica” o 
“lletrejament” (notació) de la música. La flau-
ta dolça és un instrument que configura i dife-
rencia el corrent de la respiració. Els instru-
ments d’arc introdueixen un nou element im-
portant. Amb la flauta dolça, les dues mans 
estan implicades a l’hora de conformar el 
corrent de l’aire. Amb un instrument d’arc, la 
mà dreta agafa l’arc, la mà esquerra seleccio-
na les notes i l’oïda que escolta s’assegura 
que el resultat sigui afinat. Per això cal una 
habilitat gairebé artesanal, però roman a dins 

Practicant l’aquarel·la 

Practicant amb la flauta que el propi 

alumne a construït 
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de l’àmbit dels sentiments i sen-
sacions a l’interior de l’ànima. 
Això porta cap a un sentit per la 
formació qualitativa del temps. 
 
Les classes d’EURÍTMIA propor-
cionen el lligam entre espai i 
temps, els sons de la llengua i 
els de la música es fan visibles 
per mitjà del moviment a l’espai. 
Aquest art ajuda els nens a har-
monitzar les seves accions per 
l’equilibri entre la percepció des-
perta dels sentits i els movi-
ments corporals omplint tots dos 
amb sentiment. L’eurítmia ajuda els nens a fer-se conscients de les qualitats 
de la dimensió espacial d’una manera artística. 
 
Durant els primers tres anys escolars, a través del moviment, els nens són 
portats suaument cap a l’experiència de la seva pròpia orientació i mobilitat 
corporal dins de l’espai que els envolta. S’aprenen i practiquen els tradicio-
nals jocs de moviment i de rotllanes, que 
desenvolupen habilitats i coordinació, a la 
vegada que tenen un intens component 
social. La transició als exercicis de GIM-
NÀSTICA més formal es produeix a tercer 
curs. Aleshores, les seqüències motrius 
harmòniques que ja s’han practicat s’orie-
orienten més cap a objectius concrets. 
 
Les classes de MANUALITATS també pre-
tenen educar les habilitats manuals. Tots 
els nens aprenen a teixir i cosir, usen ei-
nes bàsiques de treballs manuals (tisores, 
ganivets de talla, adhesius, cordill, etc.) i 
treballen amb un ampli repertori de mate-
rials. Els nens produeixen articles útils 
com capses per la flauta dolça, nanses 
pels recipients de fang, cistells de xarxa, 
etc. Aquest aprenentatge d’habilitats mo-
trius fines i de coordinació, combinat amb 

Practicant eurítmia 

Practicant manualitats amb el telar 
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l’element artístic i pràctic, proporciona una base sòlida per al posterior fona-
ment de la intel·ligència pràctica. 

    

SumariSumariSumariSumari    
Potser podríem descriure els tres primers anys escolars com el procés d’aju-
dar els nens a trobar el seu camí cap al móncamí cap al móncamí cap al móncamí cap al món, considerant la seva necessitat 
bàsica d’experimentar el “costat interior” de la naturalesa, del llenguatge i de “costat interior” de la naturalesa, del llenguatge i de “costat interior” de la naturalesa, del llenguatge i de “costat interior” de la naturalesa, del llenguatge i de 
la músicala músicala músicala música. Els nens adquireixen també un ventall d’habilitats bàsiques. És 
important que els nens guanyin un sentit de respecte i reverència per l’ex-respecte i reverència per l’ex-respecte i reverència per l’ex-respecte i reverència per l’ex-
istència istència istència istència i per les persones que tenen les habilitats que ells admiren. Alesho-
res, a més d’aprendre a sentir-se a casa en el món i a familiaritzar-se amb ell, 
enfortiran el seu desig de fer les coses bédesig de fer les coses bédesig de fer les coses bédesig de fer les coses bé, la qual cosa és un important estí-
mul a l’autoactivitat en l’aprenentatge. Aquest sentiment de voler fer bé les 
coses forma la base per a l’amor que tenen els nens a l’autoritat dels seus 
mestres. 
 
Als anys preescolars, els nens tenien un poderós impuls a moure’s, el seu 
moviment estava orientat en l’espai i anava dirigit a explorar el món que els 
envoltava. Als primers anys escolars s’han de considerar noves forces de des-
envolupament que intenten orientar-se en les qualitats de la seva vida inte-
rior. 
 
El començament es produeix amb la una interacció entre activitat exterior i 
reflexió interior. En aquest sentit, la tasca del mestre és ajudar els nens a 
adquirir un equilibri saludable entre els móns interior i exterior, entre recollir i 
compartir, procurar que la individualitat del nen es relacioni adequadament 
amb el seu propi cos i el seu entorn. Aquest procés de trobar un equilibri salu-equilibri salu-equilibri salu-equilibri salu-
dable entre l’experiència interior i la vida activa exterior dable entre l’experiència interior i la vida activa exterior dable entre l’experiència interior i la vida activa exterior dable entre l’experiència interior i la vida activa exterior és el que Rudolf Stei-
ner anomenava “ensenyar els nens a respirarensenyar els nens a respirarensenyar els nens a respirarensenyar els nens a respirar”, on la respiració és l’ar-
quetipus de l’intercanvi interior-exterior. La metàfora implica també que l’in-
tercanvi no és quelcom fix, sinó rítmic, amb inhalació, transformació i exhala-
ció. 
 
El segon cicle de Primària WaldorfEl segon cicle de Primària WaldorfEl segon cicle de Primària WaldorfEl segon cicle de Primària Waldorf----Steiner Steiner Steiner Steiner ----    Cursos quart a sisè.Cursos quart a sisè.Cursos quart a sisè.Cursos quart a sisè.    
    
Quart curs (edat 9Quart curs (edat 9Quart curs (edat 9Quart curs (edat 9----10)10)10)10)    
Perfil evolutiu 
A quart i cinquè curs, quant els alumnes tenen entre 10 i 11 anys, arribem al 
punt mig dels anys de mestre de classe. La transició des de la primera infan-
tesa s’ha complert, el pas cap a la pubertat encara no ha començat. El punt 
central del període d’ensenyament de la classe coincideix amb la meitat del 
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segon septeni de vida, i és el que l’educació Waldorf Steiner anomena “el cor 
de la infància”. 
 
L’autoactivitat del nen harmonitza la relació entre la respiració i la circulació 
sanguínia. 
La confiança en el seu nou estat s’expressa en una qualitat de vigor i entusi-
asme per mirar cap al món i aprendre sobre ell. Es fa un començament en la 
ciència natural amb un estudi fenomenològic del regne animal en relació amb 
l’ésser humà des d’un punt de vista morfològic. També es realitza un acurat 
estudi de l’entorn local i es desenvolupa el procés de confeccionar mapes. 
 
Finalitats i objectius 
La finalitat del quart curs és primer i sobretot canalitzar positivament la pode-
rosa energia que els nens de 10 anys porten a l’aula. Els alumnes necessiten 
ser desafiats i posats a prova en tots els aspectes del seu treball. “Feina, fei-
na i molta feina” és la millor consigna per al quart curs. 
 
Per mitjà de classes presentades imaginativament, els mestres busquen res-
pondre a l’interès creixent dels nens per àrees més concretes de coneixe-
ment i oferir-los oportunitats de més independència en la seva feina. Individu-
alment, els nens necessiten trobar una nova relació amb la seva feina, amb 
els seus companys i mestres. El contingut narratiu de les classes vol respon-
dre-hi oferint històries on la multiplicitat de personalitats contribueix al con-
junt social (per exemple, històries dels déus nòrdics) i a on la foscor i el mal 
es fan més concrets. Els nens haurien de formar-se un sentit del lloc on són 
en relació amb el seu entorn, en el sentit social i geogràfic. 
    
Cinquè curs (edat 10Cinquè curs (edat 10Cinquè curs (edat 10Cinquè curs (edat 10----11)11)11)11)    
Perfil evolutiu 
A aquesta edat el nen assoleix una certa facilitat i gràcia de moviment que és 
propi de l’edat. El moviment que és coordinat, equilibrat i harmònic és una 
tònica d’aquesta fase evolutiva. Psicològicament, es desenvolupa la diferen-
ciació entre el “jo” i el món, l’element “volitiu” individual comença a créixer, la 
consciència d’un mateix pren força i socialment pot emergir a la superfície 
una poderosa dinàmica de grup a l’aula, si bé el jo individual a molts nivells 
és encara un passerell. Cognitivament, els nens són més capaços d’entendre 
les coses i els fenòmens d’una manera realista i raonada. L’element pictòric 
en els processos mentals és encara important en la consciència del nen, si 
bé la comprensió i la formulació de conceptes comencen a dependre menys 
del desenvolupament de les imatges i representacions individuals i més del 
desenvolupament de la facultat de captar conceptes clars, realistes i lliures 
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de sensorialitat. 
 
A partir dels poders creixents de la memòria s’ha desenvolupat el sentit del 
temps. La memòria permet mirar enrera i planejar el futur, i això, combinat 
amb el sentiment aprofundit, permet l’aparició de la consciència ètica i la 
responsabilitat. 

 
Aquesta edat és un període d’una ràpida floració de capacitats. El nen experi-
menta un allargament; en el seu grup pot mantenir-se un prolongat esforç 
físic. A nivell musical, el nen pot dominar un instrument musical. En les habili-
tats bàsiques de càlcul, alfabetització i lingüística els alumnes mostren l’apa-
rició d’una creativitat independent basada en un conjunt de regles, processos 
i estructures bàsiques que són sentides com a segures. 
 
A nivell intel.lectual i ètic el nen està preparat per nous desafiaments. Als deu 
anys s’han consolidat els fonaments de les habilitats bàsiques en aritmètica i 
alfabetització. A partir d’aquesta edat es poden captar nocions elementals de 
responsabilitat personal i una facultat per distingir entre “correcte i incorrec-
te” en un esperit “racional”. 
 
Aquest any marca el punt de canvi entre la infància i la pubertat i per un breu 
instant cada nen es veu col.locat a la cresta de l’ona, assenyalant el final de 
la primera part dels seus anys escolars. Arriben a estàndards de treball mai 
abans somiats. S’identifiquen totalment amb el seu treball, passen temps 
procurant fer-lo el més bell possible, portant-lo a prop de la perfecció. Sovint 
estan orgullosos del seu treball, mentre a que a quart curs podien fins i tot 
tractar-lo amb menyspreu. 
 
A finals d’aquest any, el mestre començarà a experimentar les facultats in-
tel.lectuals emergents dels seus alumnes, preparades per a ser utilitzades 
més conscientment. Comporten una nova distanciació i el seu punt de vista 
crític que l’acompanya. S’ha perdut l’harmonia, que es tornarà a recuperar a 
finals del batxillerat. 
 
Finalitats i objectius 
En aquest any es pretén fer la transició del mite a la història i el seu èmfasi 
en l’individu. Els nens haurien de desenvolupar una consciència més gran de 
la interrelació de la vida i l’entorn – especialment per l’estudi de la botànica. 
Hi haurà èmfasi en l’ideal olímpic original on les distincions de grup estan 
sotmeses al conjunt més gran i a on les qualitats com la bellesa són tan valo-
rades com la velocitat i la distància. S’hauria d’encoratjar els nens a enfortir 
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la seva memòria aprenent coses com vocabulari i visualitzant espais mitjan-
çant la utilització de mapes. 
    
Sisè curs (edat 11Sisè curs (edat 11Sisè curs (edat 11Sisè curs (edat 11----12)12)12)12)    
Pel que fa a aquesta edat, acostuma a haver una clara diferència metodològi-
ca entre els currículums oficials i el Waldorf Steiner en el tema de l’edat apro-
piada per a que els alumnes siguin introduïts al desenvolupament conscient 
del pensar deductiu, processos de pensament lògic i facultats crítiques analí-
tiques. 
 
En les indicacions pedagògiques de Steiner hi ha coincidència amb el treball 
de Piaget, Vigotsky i altres en el fet que el pensar abstracte, o “d’operacions 
formals”, comença a voltants dels tretze anys i no al primer cicle de Primària. 
 
Generalment, el creixement del nen comença a expressar-se en l’esquelet. 
Les extremitats comencen a allargar-se i el nen comença a tenir moviments 
maldestres i angulars, El nen de 12 anys experimenta el poder de la gravetat 
a través de l’esquelet. El canvi físic es veu acompanyat per la primera experi-
ència de causalitat en l’àmbit del pensament, i psicològicament entra en una 
fase que podríem descriure com el període on el nen se sent “com si l’hagu-
essin canviat”. El nen de 12 anys és testimoni del que podríem anomenar la 
mort de la infància i els dolors de naixement de l’individu. 
 
Als últims anys del segon septeni, el nen comença a anticipar l’adolescència. 
En els diferents temes que s’indiquen al currículum - historia seqüencial i 
registrada, la geografia d’Europa, geometria formal, matemàtiques dels nego-
cis, ciència fenomenològica, horticultura, treball amb fusta i jocs organitzats - 
es reconeix i cultiva la canviant estructura física, psicològica i cognitiva del 
nen. 
 
Finalitats i objectius. 
En aquesta edat el mestre procura treballar amb la creixent orientació dels 
nens cap al món exterior. 
 
Les seves facultats crítiques incipients han de ser dirigides a observar el món 
natural des d’un punt de vista científic, i el seu creixent interès per les rela-
cions socials hauria de proporcionar moltes oportunitats per a que els nens 
agafin responsabilitats per la comunitat de la seva pròpia classe. L’objectiu 
és forjar una nova relació social entre ells i el mestre. 
 
A mesura que apareixen noves capacitats per al pensar, es pot portar als 
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nens a entendre les relacions causals en el món. La consciència del nen hau-
ria de ser orientada cap al món on hauran de viure i treballar com a adults. 
S’haurien de oferir desafiaments als nens, que ara són capaços d’assolir ele-
vats estàndards en el seu treball escolar. 
    
Cursos quart a sisè en el currículum Cursos quart a sisè en el currículum Cursos quart a sisè en el currículum Cursos quart a sisè en el currículum ----    contingutscontingutscontingutscontinguts    
Als cursos quart i cinquè, quan els alumnes tenen 10 i 11 anys, entren en un 
període que podríem justificadament anomenar el cor de la infància. Han 
deixat enrere la primera infància però encara no han arribat a la pubertat. La 
intensificació de l’autoconsciència, que començà amb els 9 anys continua al 
quart curs i el mestre experimenta cada vegada més el poder del grup de 
joves individualitats que emergeixen a l’aula. Cada nen apareix com una forta 
personalitat amb dons, talents i desafiaments que el distingeixen però que 
encara són essencialment infantils en la seva manifestació. Els nens encara 
responen bé a les històries imaginatives i als ritmes de l’ensenyament ben 
estructurats. L’ensenyament ha de ser desafiador i viu si pretén implicar la 
voluntat cada vegada més intensa dels nens. Des del punt de vista fisiològic, 
l’autoactivitat del nen aspira a produir una harmonització de la relació entre 
la respiració i la circulació sanguínia. 

 
Al quart curs com a més tard, els nens entren en una situació psicològica que 
difereix de la dels tres anys anteriors. La seva relació amb la naturalesa i amb 
els seus semblants s’ha fet més distant. La “paraula de la qual ells formen 
part” ha esdevingut “la paraula que està al seu voltant”. Tal com ho exposa 
Rudolf Steiner: 
 
El període que segueix als nou anys complerts és especialment important, 
per què és un punt d’inflexió significatiu en la vida dels nens. Les preguntes 
es disparen en la seva consciència, podríem esmentar un munt de preguntes 
totes elles orientades a distingir a nivell emotiu entre ells mateixos i el seu 
entorn, i també entre ells mateixos i el seu mestre... Aquestes preguntes no 
tenen perquè ser explícites, però hi són. En la vida dels sentiments els nens 
es pregunten si el mestre és hàbil en la manera com porta la seva vida, so-
bretot si el mestre toca de peus a terra i si sap el que vol. A més tenen un 
sentit segur de la situació global de l’ànima del mestre. (GA 303) 

 
Després d’haver viscut fins aleshores en una totalitat d’espai i temps, els 
nens volen començar a estructurar aquesta totalitat en el seu pensament. I 
ho fan diferenciant-ho en espai i temps. “Abans i després” són captats amb 
més intensitat i per tant se’ls relaciona mútuament, amb la qual cosa es re-
flecteix l’habilitat creixent del nen per formar representacions mentals inde-
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pendents i recordar-les a voluntat. 
 
Des del punt de vista cognitiu els nens són més capaços d’entendre pregun-
tes i fenòmens d’una manera realista i racional, si bé l’element pictòric en el 
pensar continua essent important. Combinada amb una capacitat més gran 
de tenir sentiments d’empatia, aquesta nova claredat de pensament permet 
el cultiu de nocions de responsabilitat personal i sentit racional del que està 
bé i el que està malament. 

 
A voltants dels 11 anys el nen assoleix un cert sentit de facilitat i elegància en 
el moviment que esdevé coordinat, equilibrat i harmònic. Al sisè curs (edats 
11-12) els nens comencen a patir canvis físics significatius que anuncien 
l’arribada de la pubertat. El creixement acostuma a expressar-se primer a 
l’esquelet, que es fa més llarg i pesant, i això porta cap a moviments desma-
negats i angulars. 
 
Aquests importants canvis físics es veuen acompanyats d’un costat per un 
creixent interès pel món factual i de la percepció sensorial, i de l’altre per 
certa turbulència psicològica. Al voltant dels 12 anys (sisè curs) haurà arribat 
el moment on els nens no es limiten a preguntar per les causes, sinó que les 
busquen activament, o fins i tot les creen per observar l’efecte que provo-
quen. Això s’aplica igualment a les relacions socials. 
 
La confiança que, fins aleshores, havien mostrar els nens cap els seus mes-
tres es posa a prova per mitjà d’un comportament desafiador, absurd i a ve-
gades molt crític. Els valors entre iguals es van fent cada cop més significa-
tius en el desenvolupament dels nens, i sovint porten cap a rols clarament 
diferenciats a dins del grup, on s’inclouen líders, perdonavides, víctimes, bro-
mistes, els que són considerats “guai” i els marginats. 
 
Els mestres han d’establir amb la classe una nova relació que es correspon-
gui amb les oscil·lacions en l’estat d’ànim dels nens, i que pugui afirmar una 
nova autoritat “legítima”. A aquesta edat són essencials les regles i els parà-
metres que mostrin clarament les seves conseqüències, encara que el mes-
tre haurà de ser capaç de desfer la tensió amb bones dosis d’humor. 
 
A les classes de llengua (tant a LLENGUA MATERNA com a LLENGÜES ES-
TRANGERES) cal despertar una nova consciència de les diferents qualitats 
lingüístiques.  
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“Abans de complir els nou anys els nens tenen una relació totalment emocio-
nal amb la llengua. Però serien incapaços de desenvolupar una consciència 
de sí mateixos si no introduíssim un element de pensament en el llenguatge. 
Per això és tan important introduir aquest element mental per mitjà de les 
regles gramaticals, transmeses amb seny , especialment en la llengua mater-
na, però també en una llengua estrangera. Tot i així, s’ha d’aprendre el llen-
guatge abans que siguin introduïdes les regles”. (R.Steiner, conf. del 3-1-
1922, GA 303).  

 
Per a les llengües estrangeres l’escriptura i la lectura han de produir-se 
abans que  aquesta introducció gramatical. 
 
Els temps dels verbs fan que s’experimenti i s’entengui com s’expressa el 
temps en el llenguatge. En les classes de llengua materna els nens aprenen 
com les diferents parts de la frase expressen diferents qualitats, i això, a la 
vegada, respon a la seva creixent varietat d’experiència interior. La declina-
ció, l’estructura de l’oració, la puntuació, les preposicions, etc., ajuden a arti-
cular diferents punts de vista i relacions variables. El fet de distingir entre el 
llenguatge directe i l’indirecte, o entre les formes activa i passiva, defineix la 
pròpia posició del que parla (cinquè curs). A sisè curs s’afegeix l’addicional 
aspecte de la realitat que s’aconsegueix quan usem el subjuntiu per indicar 
la diferència entre desig, intenció i fet. Fer exercicis d’escriure cartes comer-
cials introdueix un altre aspecte del món real i cultiva un sentit de l’ús apro-
piat del llenguatge en diferents contextos. La fase corresponent en les llen-
gües estrangeres implica exercicis de conversa en situacions de la vida quoti-
diana. 
 
En aquesta etapa, les classes de MÚSICA impliquen també la “gramàtica de 
la música”. Lligat amb el que està passant a les classes d’aritmètica on s’in-
trodueixen les fraccions al quart curs, ara, a la notació musical que havia co-
mençat a tercer curs s’afegeixen la llargària de les notes i valors de temps. 
 
Ara s’estudien teòricament les lleis intrínseques de la música, però es fa to-
cant la música. La relació entre les tecles subsidiàries i les principals, porta al 
descobriment de la cadència. D’acord amb la necessitat de lligar-ho tot amb 
el nivell del desenvolupament emotiu dels nens es practica la diferència en-
tre els tons major i menor usant l’interval de tercera en major i menor 
(sobretot al sisè curs). 
 
D’acord amb això, el cantar i tocar instruments a l’uníson porta ara a practi-
car cànons en diferents parts i després a la polifonia senzilla. 



Per què Waldorf? Aproximació a les bases pedagògiques de l’escola Waldorf-Steiner 54 

�Escola�Waldorf�Vallgorguina� �
������Una�escola�al�servei�de�la�comunitat�

 
Les classes d’EURÍTMIA s’han de veure amb connexió amb el llenguatge i la 
música. En l’eurítmia de la paraula es practiquen les diferents formes grama-
ticals, mentre que a l’eurítmia tonal es treballen les escales i (a sisè curs) les 
modalitats major i menor. Anar passant a diferents ritmes i compassos estab-
leix un lligam amb l’aritmètica per mitjà dels valors de les notes, mentre que 
moure’s en formes geomètriques dóna suport a la introducció de la geome-
tria que comença als cursos cinquè i sisè. 

 
A les classes d’ARITMÈTICA a primer curs es va agafar la unitat com a base a 
partir de la qual es podien experimentar els diferents números. Ara, a quart 
curs, un principi semblant torna a exercir el seu paper. La unitat, la totalitat 
es divideix, però les parts tenen una relació amb el conjunt regulada per les 
fraccions. A les classes de música es fan descobriments semblants. Les frac-
cions no tan sols designen una diferenciació “d’espai” sinó que també poden 
ser abastades d’una manera dinàmica i temporal. Per mitjà dels decimals 
(cinquè curs) el camí porta cap a la preparació del pensament lògic, causal, 
cap als percentatges i, per tant, cap al primer descobriment matemàtic de les 

causes. 
 
El DIBUIX DE FORMES assoleix ara un 
component constructiu entrelligant, en-
trellaçant cintes i llaços, especialment 
en les estructures i nusos cèltics. Ara, la 
bellesa es combina amb la precisió. Els 
nens han d’estar atents i vigilants. 
 
A cinquè curs, el dibuix de formes inclou 
el dibuix geomètric dibuix geomètric dibuix geomètric dibuix geomètric a mà alçada, inicial-
ment sense compàs o regle. Després 
d’haver fet dibuix de formes durant qua-
tre anys, els nens han adquirit un sentit 
prou sòlid del cercle, de la línia recta i 
de l’angle. Aquests components són 
agafats separadament i dibuixats el més 
curosament possible. Només quan la 
mà i l’ull han adquirit una certa pràctica, 
s’introdueix la geometria amb compàs a 
cinquè curs, per dibuixar formes, i a sisè 
per construir formes geomètriques. 
 

Dibuixos de formes geomètriques 
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Causa i efecte es poden experimentar en l’observació del joc entre llum i om-
bra en el clarobscur o DIBUIX D’OMBRES EN BLANC I NEGRE. A sisè curs 
aquesta assignatura complementa la pintura amb aquarel·la. Tal com passa 
amb la geometria a mà alçada, els nens busquen i senten exactament com 
es projecta una ombra abans de dibuixardibuixardibuixardibuixar-la amb el carbóamb el carbóamb el carbóamb el carbó. 
 
Per tant, la geometria emergeix a partir del dibuix de formes, i el dibuix a car-
bó emergeix de la pintura amb aquarel·les. En tots dos casos hi ha un procés 
de continuïtat.  
 
De la mateixa manera, a L’EXPERIÈNCIA PRÀCTICA DE LA NATURALESA i del 
treball humà en les classes d’horticultura i construcció experimenta una am-
pliació i diferenciació en espai i temps. Els estudis locals porten, per una ban-
da, a la geografia i a la història i, per l’altra, als estudis de la naturalesa que, 
des del sisè curs endavant, impliquen l’aspecte pràctic de l’horticultura. 
 
En l’ESTUDI DE L’ENTORN LOCAL (quart curs) els nens aprenen sobre la geo-
grafia i sobretot sobre la situació econòmica del seu entorn immediat. Desco-
breixen quantes coses depenen del tipus de terreny i la seva situació i apre-
nen quines influències han patit al llarg de la història. Els nens també apre-
nen a fer la transició del dibuix pictòric a la representació simbòlica en la con-
fecció de mapes. 
 
Quan la GEOGRAFIA regional comença a cinquè curs, s’estudia tot el país, 
incloses les seves relacions geogràfiques i econòmiques amb altres països. 
Finalment s’ofereix una breu visió del món sencer. 
 
Fins i tot en aquesta edat és molt important entrar en els aspectes socials de 
la geografia, tant pel que fa a la convivència de pobles diferents com pel que 
fa a la responsabilitat en la protecció i cura del medi ambient. 
 
També apareix l’ASTRONOMIA a l’horitzó. En aquesta etapa se’n fa un apro-
pament fenomenològic, és a dir, els nens estudien el que realment poden 
observar amb els seus propis ulls, especialment la relació entre la Terra i el 
sol, i també s’hi inclouen las fases del cicle lunar i les constel.lacions visibles. 
 
Ara els nens comencen a entendre que allò que observen al cel té una influ-
ència directa en el clima i la vegetació a tota la terra. 
 
A les classes de LLENGUA, els nens han estat escrivint cartes comercials en 
llengua materna i han practicat la conversa en llengües estrangeres. El ma-
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teix principi s’introdueix a geografia on, per una banda, estudien com convi-
uen els éssers humans i, per l’altra, experimenten que tots som econòmica-
ment dependents. A llengua materna els nens aprenen a escriure descrip-
cions precises d’allò que observen, i explicacions imaginatives d’episodis his-
tòrics dels quals han sentit parlar. Tant a llengua materna com a les estran-
geres es posa èmfasi en la precisió del significat per mitjà de l'ús correcte de 
les paraules i declinacions. 
 
En l’ESTUDI DE LA NATURALESA es tracta primer el regne animal (quart curs) 
per la seva proximitat a l’ésser humà. Aquest aspecte es ressalta amb la com-
paració entre l’ésser humà i els diferents tipus animals. Des d’un punt de 
vista anatòmic, l’ésser humà és universal i no està especialitzat, mentre que 
cada espècie animal té habilitats específiques i unilaterals basades en la 
seva anatomia, de tal manera que unes s’han anat desenvolupant a costa de 
les altres. Com, per exemple, un òrgan sensorial concret, un determinat tipus 
de locomoció especialitzada, etc., que impliquen òrgans específics (ulls, nas, 
dents, extremitats, etc.). Els nens aprenen sobre els animals agrupats per les 
seves característiques principals en aquest aspecte. Com és el cas d’espèc-
ies amb poderosos sistemes metabòlics (herbívors), o d’animals que cacen i 
usen les seves urpes, la força i les dents (carnívors com els grans felins), o 
d’animals amb habilitats visuals altament desenvolupades (aus depredado-
res), etc. Potencialment, els éssers humans ja tenen totes aquestes capaci-
tats, però cadascuna es manté en equilibri amb les altres, de manera que es 
poden veure com a síntesi i com arquetipus del regne animal en el seu con-
junt. Els nens descobreixen que els éssers humans tenen allò que els ani-
mals són. Nosaltres tenim tecnologia i cultura, en canvi, els animals tenen 
una anatomia especialitzada. 
 
En els estudis sobre el món vegetal (cinquè curs) el camí evolutiu de les plan-
tes inferiors a les superiors té relació amb les etapes de desenvolupament 
del nen i del jove. La seqüència de les formes vegetals, que es van fent cada 
vegada més diferenciades i expressives, ofereix una imatge visible del desen-
volupament psicològic del nen a mesura que es van desenvolupant progressi-
vament noves capacitats. Es mostra als nens com les plantes es relacionen 
amb la Terra i el sol, com canvien al llarg de l’any i, en línies generals, de qui-
na manera es distribueixen sobre tota la Terra. D’una manera que els nens 
ho puguin entendre (¡però no d’una manera infantil!) estan presents els dos 
importants temes de l’evolució i l’ecologia com a fil conductor que travessa la 
biologia des del seu començament. En els estudis sobre la naturalesa a sisè 
curs els nens entren per primera vegada en el món de la mineralogia en un 
bloc dedicat a aquest tema. 
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En les classes d’HISTÒRIA els nens surten del present immediat i imaginen 
processos temporals d’una manera concreta amb ajuda d’imatges vives del 
passat. L’edat on es realitza això cau entre els 11 i els 12 anys. Psicològica-
ment, els nens estan preparats per passar del mite i la llegenda a la història i 
la biografia. A cinquè curs, la història implica oferir als nens imatges històri-
ques dels pobles asiàtics i de l’Orient Mitjà, com per exemple les cultures de 
l’antiga Índia, la Xina, antiga Pèrsia, Mesopotàmia, Egipte i Grècia. La cultura 
d’aquestes primeres civilitzacions és descrita amb material narratiu. Amb 
Grècia el mite esdevé història. A sisè curs els nens són introduïts a la història 
de Roma i de l’Edat Mitjana. Aprenen sobre els canvis culturals al llarg de la 
història, com per exemple, els canvis que es varen produir a Europa pel seu 
contacte amb l’Islam. Aquí es torna a tenir en compte la causalitat. 
 
Europa es trobava molt per darrere de l’Orient, i aleshores en part gràcies al 
contacte amb l’Islam i Orient es va desenvolupar a les ciutats d’Europa un 
nou progrés tecnològic i industrial, especialment a Itàlia. Els establiments 
monàstics i el creixement de les cultures urbanes, a més de la primerenca 
influència de tecnologia com la dels molins d’aigua, tècniques de construcció, 
avenços en la navegació i construcció de vaixells són ara temes importants. 
Així per exemple, el final del feudalisme es pot descriure gràficament per es-
deveniments com la batalla d’Agincourt, que revelà tot un microcosmos de 
canvis socials. 
 
La FÍSICA comença també a sisè curs i amb ella es presenta l’experiència de 
la causalitat. Tanmateix, les classes no tracten de les teories i hipòtesis de la 
física. El que es fa és ajudar els nens a experimentar els fenòmens bàsics de 
l’acústica, l’òptica, la calor, el magnetisme i l’electricitat estàtica. No es co-
mença amb la mecànica fins a setè curs. Una de les raons d’aquest retard és 
que la mecànica requereix l’estudi de la gravetat (a menys que ens mantin-
guem totalment en el reialme neutral de la teoria), i ofereix als nens oportuni-
tats d’experimentar aquesta força conscientment . A mesura que els nens 
entren en la pubertat, van esdevenint “madurs per a la terra” (expressió utilit-
zada per Rudolf Steiner en el sentit de que està preparat per experimentar 
plenament les forces de l’existència terrestre).. El creixement associat a la 
pubertat té l’efecte literal de carregar el jove amb un nou sentit per la pesan-
tor física. Necessiten explorar la nova força que s’esdevé amb aquest creixe-
ment muscular i dels ossos si bé sovint els falta l’orientació en els seus movi-
ments i en la seva inestabilitat emocional. Se’ls pot ajudar mostrant com la 
força de la gravetat pot ser utilitzada en la mecànica i posada al servei de la 
vida. 
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La segona raó per la qual la mecànica es posposa fins als 13 anys és que 
ofereix exemples d’aplicació de la llei física a la tecnologia, i les seves conse-
qüències es poden veure amb la màxima claredat en els desenvolupaments 
industrials del segle XIX. Les aplicacions pràctiques dels principis mecànics 
són el tema central. Mai no es podrà ressaltar prou la importància de fer que la importància de fer que la importància de fer que la importància de fer que 
l’experiència precedeixi al coneixementl’experiència precedeixi al coneixementl’experiència precedeixi al coneixementl’experiència precedeixi al coneixement. 
 
Les assignatures pràctiques a dins del currículum es veuen també ampliades 
i diferenciades. 
 
L’HORTICULTURA permet el nen de trobar-se amb les conseqüències del tre-
ball en una esfera pràctica i necessària de la vida. Si oferim oportunitats d’ob
-servar el creixement de les plantes, l’horticultura proporciona experiències 
de com el temps es relaciona amb l’espai. 
 
Ara és també el moment d’explorar l’espai tridimensional en les MANUALI-
TATS. Els nens teixeixen guants i mitjons amb cinc agulles i cusen animals de 
roba farcida, i això els obliga a tenir una idea clara de la forma de l’animal 
quan dibuixen i tallen la forma (també es pot observar aquí l’aspecte de cau-
sa i efecte). Les habilitats apreses en el punt de creu es continuen desenvolu-
pant i inclouen el brodat de motius de llaços entrelligats com els que s’han 
après a dibuix de formes. 
 
El treball manual “suau” és ara complementat pels oficis oficis oficis oficis més “durs” que rea-
litzen tant els nens com les nenes. Treballar amb fusta ofereix una magnífica 
experiència del que realment vol dir “mestratge”. 
 
La fusta i l’eina esdevenen totes dues una unitat quan s’utilitzen experta-
ment. Es practiquen les habilitats de serrar, gravar, raspar i llimar. En les ma-
nualitats tèxtils, amb l’excepció del cuir, la resistència que ofereix el material 
és lleu. La fusta proporciona un desafiament molt més gran, de manera que 
la forma pot ser creada per l’activitat pràctica d’exercir el “mestratge”. 
 
Les classes de GIMNÀSTICA ofereixen un tema similar. Els jocs de moviment 
són ara reemplaçats per diferents tipus de jocs de carrera, com són carreres 
de relleus, que tenen una meta específica. El desafiament és arribar-hi. El 
mateix s’esdevé amb el treball amb aparells que tot just comença ara, a més 
de l’atletisme i la natació. A cada cas, els nens han d’aprendre a moure’s 
usant la tècnica apropiada en el medi adient. 
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Els temes escollits pel contingut narratiu de les classes durant aquests tres 
anys ajuda els nens a experimentar els seus propis passos en el desenvolu-
pament psicològic i espiritual, per mitjà d’exemples que abasten la transició 
del mite i la llegenda a la història. 
 
Sinopsi:Sinopsi:Sinopsi:Sinopsi:    
Durant aquest període de desenvolupament en el qual els nens comencen a 
distanciardistanciardistanciardistanciar----se del seu entornse del seu entornse del seu entornse del seu entorn, és summament important que la seva vinculació vinculació vinculació vinculació 
amb el món amb el món amb el món amb el món es vegi reforçada i renovada reforçada i renovada reforçada i renovada reforçada i renovada per mitjà de l’experiència directa i 
diferenciada que rep el suport de l’enteniment. Treballar en el món Treballar en el món Treballar en el món Treballar en el món vol dir 
entendre el mónentendre el mónentendre el mónentendre el món. Els nous temes introduïts durant aquesta fase ho fan possi-
ble. Treballant una comprensió que tingui fonament ètic, els nens aprenen a 
treballar pel treballar pel treballar pel treballar pel bé del mónmónmónmón. El fet de girar cap a l’entorn d’aquesta manera es 
podria anomenar estimar el món d’una manera activa i concretaestimar el món d’una manera activa i concretaestimar el món d’una manera activa i concretaestimar el món d’una manera activa i concreta. El sisè curs 
assenyala una important transició en el període del mestre de classe. Si en el 
cicle anterior la motivació era la necessitat de poder fer coses, en aquests 
tres cursos el motor podem veure’l en el MATERIAL DE NARRACIÓ. En els 
temes de la part narrativa de la classe s’assenyala sempre cap al futur, que 
en el proper curs esdevindrà objecte de la història, i d’aquesta manera el nen 
pot sentir i exercitar la seva empenta anímica i espiritual. 
 
Amb l’entrada de la pubertat, els nens estan preparats per desenvolupar un 
enteniment causal del món, però la naturalesa emocional i subjectiva de la 
seva experiència fa que sigui important que aquest aspecte causal estigui 
embolcallat en llenguatge imaginatiu i pictòric. 
    
    

3.4.-�CONCLUSIONS�
�
L’educació Waldorf-Steiner pretén combinar el cultiu de l’intel.lecte amb el de 
les qualitats imaginatives i la formació del caràcter. Per tant, les activitats 
artístiques i pràctiques es consideren d’igual valor a la transferència de co-
neixement. Cadascun d’aquests àmbits d’experiència hauria d’estar integrat. 
 
L’educació no és tan sols un assumpte d’instrucció intel.lectual: és un procés 
holístic. Tampoc hauria d’estar restringida al coneixement especialitzat, sinó 
que hauria de buscar la implicació de l’ésser humà sencer. Els alumnes i els 
mestres poden considerar que han tingut èxit, si aconsegueixen desenvolu-
par en la mateixa mesura el intel·lecte, i una variada riquesa de vida emocio-
nal i volitiva, i si provoquen un sentiment de llibertat, igualtat i fraternitat. Les 
persones aleshores no rebutjaran els desafiaments que planteja la vida ni 
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reaccionaran a les crisis amb resignació. En lloc d’això ajudaran a trobar sig-
nificat i buscaran i recorreran nous camins. Donar forma a cada classe serà 
un “art de l’educació” que pressuposa un mestre creatiu que està en cons-
tant procés de desenvolupament. En aquest sentit, educació vol dir ensenyar 
el tema correcte de la manera adient en el moment oportú. 
 
Si els mestres aconsegueixen entendre les lleis del desenvolupament humà i 
treballar amb elles, aleshores seran capaços de “llegir” l’ésser humà. Els di-
versos fenòmens fisiològics i psicològics que tenen lloc a mesura que el jove 
madura han d’estar lligats amb l’ésser humà en el seu conjunt. Es pot compa-
rar amb la planta, la totalitat de la qual només pot ser observada en tota la 
seqüència del seu cicle vital. Quan una persona ha après a llegir l’ésser humà 
el suficient per poder basar la seva acció educativa en aquest enteniment, 
ajudant així el jove en el conjunt del seu ésser, es pot dir llavors que s’ha fet 
competent en educació, ha assolit l’aptitud educativa. Pot assumir plena res-
ponsabilitat per a l’educació a l’escola. Aleshores el currículum ja no és un 
simple pla d’estudis per ser seguit al peu de la lletra, perquè emergeix de les 
condicions necessàries pel desenvolupament a cada etapa específica. 
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5.-�LINKS�D’INTERÈS�
www.colegioswaldorf.org (Asociación 
de centros educativos Waldorf) 
www.centrowaldorf.com (Centro de 
formación de Pedagogía waldorf) 
 
Jardins d’infants/escoles a Catalunya: 
www.escolawaldorf.org 
www.waldorfbarcelona.org 
lallavor@terra.es 
 
Escoles a la Península: 
www.escuelamicael.com 
www.escuelawaldorfaravaca.es 
www.escuelagrimm.com 
www.escuela-waldorf.org 
 
Jardins d’infants a la Península: 
www.waldorfalicante.com 
www.waldorfelmoral.com 
www.escuelacasadelsol.es 
www.waldorf.org.es 
www.iniciativaparsifal.com 
www.waldorf-euskadi.org 
www.grupowaldorflapalma.org.es 
www.naiescola.org 
 
Altres – INFÀNCIA: 
www.atimeforchildhood.com 
www.alianzainfancia.pangea.org 
www.allianceforchildhood.com 
www.martagrauges.com 
 
Altres:  
www.goetheanum-paedagogik.ch 
www.medicosescolares.com.ar 
www.editorialrudolfsteiner.com 

 

Escoles a Europa: 
www.waldorfschule.de  
(Alemanya, 188 escoles) 
www.steinerswaldorf.org.uk  
(Gran Bretanya 36 escoles) 
www.steiner-waldorf.org  
(França, 12 escoles) 
www.waldorf.at  
(Àustria, 14 escoles) 
www.steinerscholen.be  
(Bèlgica, 21 escoles) 
www.waldorf.cz  
(República txeca, 10 escoles) 
www.rudolfsteinerscholer.dk 
(Dinamarca, 18 escoles) 
www.steinerkoulu.fi  
(Finlàndia, 21 escoles) 
www.waldorf.hu  
(Hongria, 20 escoles) 
www.rudolfsteiner.it 
(Itàlia, 27 escoles) 
www.vrijescholen.nl  
(Holanda, 92 escoles) 
www.steinerskolen.no  
(Noruega, 36 escoles) 
www.iwaldorf@samtel.ru  
(Rússia, 16 escoles) 
www.waldorf.se  
(Suècia, 41 escoles) 
www.steinerschule.ch  
(Suïssa 36 escoles) 
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Escola Waldorf  Vallgorguina 
Associació “Espai per als Infants” 

Can Pujades, s/n 
Ctra.Arenys a St.Celoni, km 11 

08470 Vallgorguina 
 

Web: www.espaiinfants.org 
Telèfon: 671 369 041 / 93 867 93 35 

Email: info@espaiinfants.org 


