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L’àrid hivern és necessari
perquè arribi la primavera.
I en la soledat i en la foscor
la llavor es prepara
per trobar de nou la llum.
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Editorial
Amb els cels pintats de blaus i núvols dibuixats ha
arribat la primavera 20 de març.... i amb vivències
d’escola es teixeix aquesta nova edició de la nostra
comunitat.

Som junta

Som claustre

Benvolgudes famílies,

L’Equip de Mestres de l’Escola Waldorf de Vallgorguina
volem saludar-vos en aquesta segona edició de l’informe trimestral, el qual desitgem que acabi consolidant-se
com la revista de l’escola. És el nostre desig explicar-vos
breument el nostre moment actual.

Us volem fer arribar una part del que ha estat aquest
segon trimestre des de la junta:
· Hem recolzat les propostes pedagògiques d’assessorament, així com la continuïtat en l’equip
del claustre de la Natàlia Aplianez.

Tot un plegat, el terra ha estat adobat i de l’anterior trimestre recollim, amb amor i gratitud cap a la
Junta, aquest espai per plantar-hi una llavor que vol
ser revista d’escola. Gràcies a qui van sommiar-la!

· Hem fet retrospectiva de les tasques realitzades i les que queden per fer en cada una de les
esferes: cultural, econòmica i jurídica, per així
començar el traspàs cap a la nova junta que es
constituirà al juny. Aquesta transició es fa amb
la col·laboració de les persones que de moment
s’han presentat: Roser Vilches, Lluís Conejeros i
Sandra Dos Santos. Desitgem que més persones
de la comunitat en formin part.

Una llavor és la concentració de tot el que és possible, algunes coses que estan per fer, i altres que
uns o altres han tirat endavant. Així doncs, la nostra llavor ja ha estat regada amb la pluja fina dels
dies viscuts.
Donem entrada a la pasqua i donant-nos la mà ens
preparem per a noves vivències d’escola. I a l’armari dels records hi pleguem aquest abric del que
hem viscut!

· Hem col·laborat amb el claustre preparant l’assemblea i les portes obertes.
· Hem iniciat el procés de veure les dades (nombre d’alumnes-consulta continuïtat-preinscripcions, necessitats de les comissions, necessitats
pedagògiques, necessitats de material i mobiliari) per fer els pressupostos del curs vinent.

Que tornin a passar pel cor aquests records
d’escola.
Que tu, llavoreta, creixis ufanosa sota els cels de
primavera!

· Hem finalitzat el seguiment de les adequacions
que es van iniciar al primer trimestre (lavabos,
pallissa, calefacció etc).

L’ àrid hivern és necessari
perquè arribi la primavera.
I en la soledat i en la foscor
la llavor es prepara
per trobar de nou la llum.

Volem agrair la col·laboració de tots (famílies i mestres)
en les diferents activitats realitzades aquest segon trimestre: jornades de treball per adequar patis i aules,
posada a punt de l’escola i col·laboració amb aliments i
plantes per les portes obertes, col·laboració i participació de les jornades pedagògiques i exhibicions realitzades així com les xerrades oferides per l’escola. I també
agrair la col·laboració de tothom en reforçar cada una
de les esferes de l’escola contribuint així a la seva maduresa. Gràcies!

Jacques Walter,
del conte “Els nens de les arrels”
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tem amb el suport de la Natàlia, que participa d’un bon
nombre d’hores de classe principal al costat de l’Adrià.
També els altres mestres impartim algunes assignatures
d’aquesta classe. Un cop a la setmana ens reunim tots
per a posar en comú els avenços i dificultats. La Pilar
ens fa el seguiment des de la distància.

Hem rebut l’assessorament pedagògic de la Lourdes i de
la Pilar durant aquest segon trimestre. La qualitat dels
seus consells i aportacions ens ha donat un conjunt de
“deures” en els que estem treballant per anar millorant
dia a dia. A Infantil, la Lourdes va fer especial èmfasi en
aspectes de l’espai físic, i a Primària, la Pilar va fer una
important tasca de suport a la 3a. classe, al seu tutor i
a les famílies.

Un tema que també ens ocupa molt és el dels límits a
l’escola. Estem treballant molt intensament i fent passes de gegant per tal d’aconseguir aplicar uns límits saludables i efectius a les aules que portin un clima òptim
de treball a l’escola, on els mestres puguin ensenyar i
els alumnes puguin aprendre i progressar a tots nivells.
Finalment, dir-vos que estem molt contents de tot
aquest treball pedagògic que estem fent aquest curs, de
la implicació i la il·lusió de tots els seus membres, i del
compromís que ha fet cadascú amb aquesta escola, acceptant de treballar amb una dedicació plena tot i que
la compensació econòmica per aquest treball no pot estar encara equiparada al conveni dels mestres.

Com a Claustre, estem en un moment de consolidació
de l’Equip, treballant intensament en temes genèrics de
fons (creació de l’Ideari de l’escola, el Pla de Convivència, l’aplicació dels límits) i en temes de coordinació del
dia a dia.
A Primària, tenim l’atenció posada en la 3a classe, que
s’ha separat de la 2a classe des de Nadal, i que necessita ajut per cohesionar-se com a grup alhora que va
adoptant al mestre com el seu referent. Per això, comp-

L’equip de mestres

I l’escola creix… creix físicament
Des de principis d’aquest segon trimestre podem
gaudir d’un nou espai a l’escola i que s’ha destinat
a pati d’infantil. És la zona de l’altar de la finca, que
amb més de 500m2 és un goig pels jocs dels infants
més petits de l’escola. Aquesta ampliació ha estat
acompanyada per una reestructuració i creació de
diverses estructures en els dos patis d’infantil, i que
ofereixen diferents propostes motrius o simbòliques.
Gràcies a l’enginy, destresa i impuls dels diferents
pares i mares dels dos grups d’infantil s’han realitzat jornades de treball per a aconseguir realitzar un
primer pas per a què els patis siguin autèntics llocs
de descoberta, joc i de veritable infantesa. Gràcies de
nou per la vostra empenta i dedicació.
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Retrospectiva

Visita de l'Inspector del Departament
d'Ensenyament

Activitats, actuacions i altres activitats
d’aquest trimestre

La primera setmana de març l’equip directiu va
gaudir d’una bonica trobada amb l’inspector de la
zona, el Sr. Antoni Farriols. Va visitar tots els espais
de l’escola i va conèixer els diferents mestres. Després ens vam endinsar en un treball de posar al dia
la documentació de l’escola. Va ser un treball profitós doncs ens va fer de guia en tot allò que ens cal
tenir al dia, i les diferents fonts que podem consultar. Vam mostrar tot el treball que ja tenim fet i es
va mostrar gratament satisfet per la feina feta, ens
va animar a continuar construint des d’un lloc que
fos útil i coherent amb nosaltres i la nostra filosofia;
sempre tenint en compte les línies de l’educació ordinària que han d’anar en paral·lel.

· Dv. 18 de març. Finalització de les classes del 2on trimestre.
· Dc. 15 de març. Mostra d’eurítmia i teatre a l’escola
(6a, 5a i 4a classe).
· Ds. 12 de març. “Taller de fades” a càrrec d’Anna Colomer, mare de l’escola.
· Ds. 12 de març. Jornada de treball famílies 4a. classe.
· Dv. 11 de març. Visita de la metgessa escolar a infantil.
· Dc. 9 de març. Baixa escolar d’en Nur Casadesús Chillón, del grup d’infantil.

La nostra vivència va ser positiva i a la vegada de reflexió; ja que estem fent camí cap a una escola que
té l’autorització del Departament d’Ensenyament i
que assumeix la responsabilitat i el compromís que
li pertoca respecte a l’educació dels infants.
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· Ds. 16 de gener. Queda instal·lat el sistema “Solartube” per donar llum natural a l’aula de la pallissa que enguany ocupen els alumnes de la quarta classe.
· Ds. 16 de gener. Trobada de la Xarxa d’Iniciatives
Waldorf de Catalunya, a Rosa d’Abril (Barcelona).

· Ds. 20 de febrer. Trobada de la Xarxa d’Iniciatives Waldorf de Catalunya, a Krisol (Premià de Dalt).

· Dc. 13 de gener. Comença la família Losada Sandoval,
al grup d’infantil “Les mallerengues”. Nolan té 3 anys.
És fill de Lourdes i Ana que viuen entre Calella i Sant
Cebrià.

· Del 15 al 19 de febrer. Setmana blanca.
· Ds. 13 de febrer. Xerrada “Els límits saludables en la
criança conscient” a càrrec de Lourdes Callen.

· Dm. 12 de gener. Comença la família Aguilar Hernández, al grup d’infantil “Les mallerengues”. Pau, de 5 anys,
arriba de Krisol, i vénen a viure a Can Plana de Dalt. És
fill d’Enrique i Carmen.

· Dj. 11 de febrer. Treball de límits al Claustre general
amb la Lourdes Callen.
· Ds. 06 de febrer. Assemblea de l’Associació Espai per
als Infants.

· Dl. 7 de març. Inga Siekmeier, estudiant Waldorf i mare
de l’escola, realitzar un període de pràctiques al grup
d’infantil de “Les mallerengues”.

· Dv. 5 de febrer. Celebració del Carnaval a primària.

· Dc. 2 de març. Visita de l’inspector del Departament
d’Ensenyament.

· Dv. 22 de gener. Visita de la metgessa escolar a infantil.

· Ds. 27 de febrer. Jornada de Portes Obertes. Van assistir uns 25 mestres i pares de l’escola i uns 120 visitants,
més uns 30 infants. Vam tenir 13 preinscripcions.

· Dm. 8 de març. Assessorament pedagògic de Lourdes
Callen a l’equip d’infantil.

· Dv. 4 de març. Xerrada “La sexualitat humana; conèixerla i educar-la” a càrrec de Manuela Cuevas.

Sandra Dos Santos

· Dj. 25 a Ds 27 de febrer. Assessorament de la mestra
Pilar Pérez al claustre de Primària.

· Dl. 11 de gener. En Joan Mas ha transportat la sorra del
sorral d’infantil (del nou espai, el de l’altar).

· Ds. 30 de gener. Condicionament del nou pati d’infantil per part de les famílies. Finalització de l’ampliació dels
wc de primària. Es pinta la façana de la pallissa.

· Dg. 10 de gener. S’instal·len els vidres de la sexta aula.
· Dv. 8 de gener a Dg. 10 de gener. La mestra Pilar visita
l’escola per a conèixer-la i a realitzar les primeres reunions amb el claustre.

· Ds. 23 de gener. Adequacions del pati d’infantil situat
a l’entrada de l’escola, per part de les famílies. Es fan
algunes estructures.

· Dv. 8 de gener. Inici de les classes del 2on trimestre.
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En persona
Lourdes Callen

Pilar Pérez

Mestra Waldorf i terapeuta Biogràfica, amb 20 anys d’experiència al costat
dels pares, buscant solucions al tema de com posar límits i entendre el comportament dels nens. D’aquest intercanvi surt més inspiració i forca per saber que
és més adient en cada moment i situació amb els nens; per encaminar-ho cap
a la salut i la connexió. Lourdes treballa a Barcelona i a Londres fent xerrades i
cursos. En aquests moments la Lourdes està acompanyant als mestres a explorar el tema dels límits en diferents sessions al llarg de l’any. També està fent un
treball d’assessorament als mestres d’infantil de l’escola.

La Pilar Pérez és l’assessora pedagògica de Primària. Ha
estat mestra – tutora de l’escola Micael de Madrid des
dels seus inicis (fa uns 30 anys). També feia de mestra
especialista de Llengües Estrangeres (alemany). Des
que s’ha “jubilat” oficialment, fa tasques d’assessorament a 6 escoles waldorf d’Espanya, Portugal, País Basc
i Catalunya. Actualment, viatja quasi cada setmana
a una escola d’aquestes. El seu assessorament inclou
l’Equip de Mestres, la Junta Directiva, les famílies, l’assistència a les aules amb intervencions directes amb
alumnes, etc. També participa en diverses formacions
de mestres, impartint blocs de continguts i tallers (manualitats, ètica cristiana...).

tancia para que el niño se sienta seguro. Ósea, el
tema de los límites es también una entrada para
darnos cuenta de que no hay respuestas tajantes,
sino una necesidad de seguir conociéndonos y conociendo a los niños. Para crecer y dar lo mejor en
cada momento.

Hola a todos en Vallgorguina.

Us transmetem alguns dels comentaris que ens va fer
en visitar la nostra escola:
“Tenéis una escuela muy bonita. Mi primera impresión de una escuela es el clima de juego que se respira
en Infantil. He visto un Infantil muy armónico, lo cual habla muy bien de vosotros. Tenéis mucho: un equipo
de maestros, unas instalaciones, un entorno privilegiado, una autorización administrativa... Si viérais cómo
están otras escuelas... El equipo de maestros me ha parecido muy humilde, muy abierto a mis sugerencias,
muy trabajador, con ganas de hacerlo cada vez mejor... Esto no se encuentra siempre en otras escuelas.
Aquí he visto clases con una forma muy buena, y otras que tenéis que trabajar, en Primaria. En general, tenéis que darle forma a todo lo que hagáis, ya sean reuniones estructuradas de Claustro, ya sean reuniones
pedagógicas, ya sean clases de alumnos. Vosotros sois quienes tienen que dar forma (esqueleto) a todo
esto para que todo fluya mucho más fácilmente.”

Empecé a trabajar junto a los maestros en Junio del
2015 y nos hemos reunido una vez por trimestre.
También se ofrecieron talleres con conversación a
padres, abriéndolo al exterior. Ha sido un reencuentro con esta escuela, ya que había colaborado en
los comienzos de esta comunidad, con charlas sobre educación en el Jardín de Infancia.

Con los maestros realizamos ejercicios artísticos y
sociales para integrar y construir una comunidad
fuerte y confiada en sus valores y en lo que ofrece
al mundo. El hacer este trabajo en un equipo amplio y receptivo, da una riqueza obvia, que aumenta
el entendimiento de cada situación y de nuestras
respuestas al entorno. Particularmente siempre me
emociona tanta dedicación e interés por los niños,
los cuales crecen en un magnifico entorno – el que
se merecen. La capacidad para ser honestos, la humildad y el interés por aprender es algo que he percibido en nuestros talleres con maestros y también
con padres en esta escuela. Padres y maestros pueden integrar así, el aprendizaje con apoyo mutuo y
responsabilidad por el futuro.

El trabajo con los maestros no dista mucho del que
realizo con los padres. Eligiendo los límites como
tema principal, nos adentramos a otros temas de
igual importancia. En la educación Waldorf sabemos que el niño vive en la periferia de si mismo, y
por lo tanto, esa periferia hay que cuidarla y nutrirla. Sea en la belleza del entorno o, sea en el trabajo
que el adulto realiza sobre si mismo.
El adulto, siendo una parte esencial del mundo del
niño necesita el auto-conocimiento, el auto-control y las habilidades para observar en profundidad, todo ello es en lo que venimos trabajando
realmente. Es el ir profundizando nuestra capacidad humana para que esto sea absorbido por el
niño. Y siendo así, los niños también acepten de
mejor grado el ser guiados y contenidos por adultos que les quieren, y piensan de ellos de forma
amplia, nutriendo su futuro en la labor presente.
Siempre hay un porque en los comportamientos
de niños y adultos.

Y es en esta labor de reconocimiento mutuo, donde puede emerger lo que nos une y tenemos en
común: el trabajar dedicados a aquellos que queremos, y el dar con generosidad, sabiendo que el
mundo recogerá esos frutos.
Mis mejores deseos para todos.

Estamos mirando las necesidades del niño en
cada edad, qué son límites saludables y su impor6

Lourdes Callen
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Des d’una distància sana. Vivència d’una
setmana de pràctiques.

rios limpian la mesa y ponen todo en orden y a continuación viene la actividad de la semana. Por ejemplo
hacer pan les gusta mucho. Y yo miro a los niños y veo
que guapos son. Algunos están muy concentrados y
convierten la masa en mariposas, caracoles o cualquier
cosa que se les ocurre. Otros les gusta amasar mucho
y poner mucha harina más. Otro desmenuzan toda la
masa en trocitos pequeñitos y uno u otro va a la boca!
Otra cosa que me gustó ver es que abiertos y cariñosos
son los niños. Los maestros Rafel y Juliane siempre tienen alguno en su falda.

Per Inga Siekmeier
Durante el mes de Marzo he pasado una semana como
practicante y observadora en la clase del Jardín de los
maestros Rafel y Juliane. Estoy estudiando con otros
padres compañeros de nuestra escuela en el 3er año
del “Seminario de Pedagogía del Cercle Waldorf de
Catalunya”. Es una formación de 3 años sobre la pedagogía Waldorf en la escuela Waldorf- Steiner “El Til·ler” en Bellaterra y toca muchos temas, como Jardín
de Infancia, Primaria, temas sociales, artísticos, Arte de
la Palabra, etc.

A continuación nos preparamos para salir al patio o al
bosque. Se visten todos muy bien, realmente saben lo
que tienen que hacer y se les ve relajados y seguros.

Aunque soy madre de la escuela desde unos cuantos
años, ha sido muy enriquecedora y bonita la experiencia de ver una clase, no desde el punto de vista de una
madre por ejemplo en fase de adaptación de mi hijo,
enfocado en él, sino ver a los niños tal como son y sin el
apego que puede tener una madre con su hijo. Veo niños pequeños des de una distancia sana, veo que cada
uno se comparte de su manera, dulces, simpáticos,
reservados, divertidos… y me ha sido muy interesante
esta experiencia de la distancia sana.

Me gustó también ver lo agradable que debe ser para
el niño tener a los maestros siempre a su lado, pero
que estén haciendo sus propias actividades, preparan
el desayuno, cosen, recogen, pero son actividades que
se pueden interrumpir fácilmente para atender a cada
necesidad de abrazos, una mirada que busca un niño,
un pequeño conflicto que pueda surgir.
Os cuento que después de la hora de recoger viene el
círculo de la mañana de cantos y juegos de dedos. Los
niños conocen bien lo que viene en cada momento y
participan muy bien. Cada niño y los maestros tienen su
sitio, están sentados en taburetes, pero mi sorpresa ha
sido que incluso los niños que no han venido tienen su
taburete en la rotllana! Hay un juego de dedos especialmente para saludar a los que no han venido!

Os cuento que toda la mañana es una secuencia pensada y preparada, pero que sí que deja espacio para alguna sorpresa o cambio.
A primera hora los niños juegan libremente en la clase
y la verdad es que cada día ha sido diferente. De pronto había un montón de caballeros con sus túnicas, otro
día la clase se convirtió en un laberinto de toboganes,
algunos juegan con muñecas, unos dibujan, a veces hay
bastante calma y en otro momento mucho ruido….

Encendemos la velita, se pasa una vela larga y fina por
todo el círculo, cada niño la coge y la pasa a su vecino.
Algunos niños la cogen con delicadeza y otros, con mucho valor, la quieren coger muy cerquita de la llama…,
pero todos están concentrados.

El patio nuevo dar mucho espacio a los niños. Podía ver
que les gusta mucho columpiarse, subirse a la estructura, jugar en la arena. Lo curioso para mi ha sido ver que
en un momento juegan en pequeños grupitos y de repente todos juntos corren y se han convertido en lobos!
Nos preparamos para entrar. Sacar la ropa, lavar manitas,
beber agua, un poco de lavanda en las manos y a comer.
Toda la mañana es una secuencia. Es realmente lo que
nos hablan los maestros de la respiración, hacia fuera y
hacia dentro.

Ver como se cuidan los niños, están acostumbrados a
buscar ayuda si un niño se ha hecho daño, intentan consolar, lo viven mucho.

Es interesante ver este constante intento de fluir, de no
llevar a los niños a un bucle, si hay un “no” por parte del
niño el maestro intenta llevarlo por otro camino, pero
llevarle allí donde tiene que ir.

Una vivencia que me acuerdo mucho es el día que podía
estar a la hora del descanso. La sala comedor se convierte en una sala para dormir, se corren las cortinas y hay
un colchón para cada niño en el suelo. A muchos niños
se les ve como se mueven, como buscan alguna distracción, el pie del vecino, las vetas del parquet… Pero los
maestros cantan y tienen bien claro que es la hora del
descanso. Alguna caricia, algún masajito, una mirada,
y cada vez hay mas silencio y ambiente relajado. Podía
ver como algunos niños poco a poco se abandona, están ya por ellos mismos y se quedan dormidos!! Que
placer, esta pausa!!

Luego pasan uno a uno a la salita anexa para desayunar.
Hay fruta, manzana y naranja y otra cosa, según el día
de la semana, como copos de arroz, tortitas o el pan
que amasaron el lunes. Todo acompañado de canciones
y juegos de dedos….

Luego se levantan todos con calma, preparan sus cositas y esperan a mama y papa y el día en el Jardín de
Infancia terminó! Muchas gracias!!

A la hora de comer, sobre todo al principio hay mucho silencio entre los niños, parece que hay hambre y disfrutan de
la comida. Y no había quejas! Todos comen de lo que hay!
Después cada niño recoge su plato y lo lava y entre va8

Inga Siekmeier
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Setmana de Formació

O una oportunitat de conèixer altres escoles Waldorf.

Som Comunitat
“ÉS SOLS UN ADÉU PER UN INSTANT...”

Espai on les famílies que marxen tenen l’oportunitat d’expressar el seu pas per l’escola i tancar
simbòlicament amb la comunitat.

Viatge al cor de la pedagogia Waldorf
Aquesta estada a Alemanya (Kassel) ha estat una experiència que m’ha nodrit àmpliament. Vaig tenir l’oportunitat de visitar una escola amb molts anys de treball al
darrere. La primària, secundària i el jardí estaven molt
consolidats i l’ambient era de solidesa. Vaig poder estar
en una classe del jardí totalment entregada a l’observació
en la manera de fer de les mestres, els materials, l’organització dels espais... fabulós.

La petita llavoreta
Sóc la mare d’en Nur, un nen de quasi 5 anys que fins
fa quasi 2 anys ha estat a l’escola Waldorf de Vallgorguina. Vull aprofitar aquesta oportunitat per agrair a
l’escola el que ens ha brindat durant aquest temps,
i en especial a la Sandra i la Mireia d’infantil, per la
dedicació i amor que li han transmès a en Nur.
Em considero una defensora i entregada a la pedagogia Waldorf, em meravella i dono gràcies a
aquesta pedagogia per tot el que aporta a la nostra
família. Aprendre nous coneixements relacionats
amb l’antroposofia i tractar de dur-los a terme en
el meu dia a dia em fa viure la meva vida i la relació
amb el meu fill i parella amb certa passió i crec que
des d’aquesta passió és des d’on l’infant pot viure
quelcom verdader, perquè allò que som és l’aliment
per l’infant.

Una altra oportunitat per a mi va ser participar de formació Waldorf per adults, ja que la persona que em va
acollir a casa seva, s’està preparant per ser mestra Waldorf i em va convidar al seu institut. Des d’allà vaig rebre
classes d’eurítmia, cant... visita a un hort biodinàmic i
per finalitzar la meva estada, una visita a la segona escola Waldorf que es va obrir després d’Stuttgart. Una
comunitat educativa en mig de la natura... increïble!
Em sento molt agraïda de poder estar en el niu de la pedagogia Waldorf, de tenir les meves pròpies vivències en
el lloc d’origen. Percebre les arrels de la base d’una forma d’educar en la que jo també formo part.

Estic molt agraïda, doncs en Nur marxa amb la llavor sembrada per la pedagogia Waldorf, gràcies a les
seves mestres i també a en Miquel (el seu primer
mestre en el petit projecte d’escoleta Waldorf), i als
seus companys de classe, als pares i mares... continuarem regant aquesta llavor dia a dia... i com diu la
cançó... la petita llavoreta un gran pomer serà…
Alexandra Chillón
Mare d’en Nur

Sandra Dos Santos Luis
Mare de grup dels Nanets del bosc

La resta del claustre ha visitat:

· Bibiana, mestra de 2a classe:
Escuela Waldorf Aravaca, a Madrid.
· Juliane, ajudant a infantil: Waldorfkindergarten
Wurzelkinder, a Eisenach (Alemanya) i Waldorfkindergarten Kreuzberg a Berlin (Alemanya).
· Natàlia, substituta d’anglès i suport a primària:
Escuela Libre Micael, a Madrid.

· Daniela, mestra de la 5a i 6a classe:
Escola Waldorf el Til·ler, a Bellaterra.
· Oriol, mestre de la 4a classe:
Escola Waldorf la Font, a Vic.
· Adrià, mestre de la 3a classe:
Escola Waldorf el Til·ler, a Bellaterra.
10

El Nur ens ha aportat força, dolçor i persistència.
Ens ha aportat a tot el grup un bonic aprenentatge.
Pensem en la seva direcció clara cap als objectius,
la seva mirada immersa en allò que el captiva i la
seva dolçor tenint cura dels seus companys. Agraïm
a la seva família el camí que hem fet junts, la confiança que sempre ens han tingut i aprenem d’ells la
capacitat d’adaptació als canvis i la mirada sempre
atenta cap al seu fill. Gràcies bonics.
Sandra i Mireia
Els nanets del bosc
11
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“OH BENVINGUTS, PASSEU, PASSEU...”

Oh!

Famílies que han arribat aquest trimestre. Un espai per presentar-se i expressar aquests primers
dies entre nosaltres.

El “cole chulo” de Nolan

día que lo recogí...y andábamos hacía el coche...cabeza
baja y pensativo, casi un susurro...
-”Mamá, ¡cole chulo!”
- ¿Qué?
Me miro y dijo convencido: - Mamá, ¡cole chulo!
Queremos dar las gracias a Julianne y a Rafel, por su cariño, su dedicación y su trabajo bien hecho (el que se ve,
y el que se siente). Gracias a las familias, por acogernos y
por sonreírnos desde el primer día. Nos sentimos muy a
gusto entre vosotros. Y gracias, sobre todo, a los demás
niños, esos a los que Nolan llama “MIS AMIGOS” y se
nota que lo dice en mayúsculas,.. con orgullo y con amor.
Seguiremos andando con vosotros, encantadas de haberos encontrado. Disfrutando de lo que significa ir a un
colegio Waldolf y colaborando en todo lo que podamos.
Gracias.

Final del segundo trimestre..., final del primer trimestre
escolar de Nolan… Llegamos a esta escuela a mediados
de enero, con muchísima ilusión, y también con muchos nervios… Nolan observaba, observaba y no sabía
qué pensar ...y sus dos mamis vivían la experiencia, por
primera vez, de confiar el acompañamiento de nuestro
hijo a otras personas. Nos decidimos por este colegio,
movidas por el corazón, y es eso lo que nos hemos encontrado: Amor.
A los pocos días, Lourdes y yo, coincidíamos en la misma
idea... “¡Ojalá yo hubiera ido a un colegio cómo este!”
Nos sentimos muy felices de poder vivir la experiencia
(que justo hemos empezado), de llevar a nuestro hijo
a un colegio Waldolf. Imaginamos que si para nosotras
está siendo enriquecedor en nuestras vidas, lo que debe
sentir él. Y lo que nos transmite lo demuestra.
Nolan va feliz al cole. De él surgió, a las dos semanas, un

Benvinguts!
Passeu! Passeu!

Un trimestre en Vallgorguina
Hace tres meses escasos que hemos llegado a estas tierras. Con mucha ilusión y mucho trabajo por
delante nos asentamos a finales de enero, haciendo la adaptación de nuestro hijo Pau, en el espacio de infantil. Las primeras semanas fueron muy
movidas: con la casa patas arriba, maestros nuevos, compañeros de juego distintos, otro entorno,
otros caminos… Tuvimos que hacer cambios y frenar el ritmo… Supongo que muchos ya sabéis de
lo que hablo.

Lourdes i Ana
Mares de Nolan

Está valiendo la pena. Ahora empezamos el tercer
trimestre sintiendo que comenzamos ya a formar
parte de esta gran familia que es la escuela, de este
gran proyecto. Vemos la escuela como un espacio
de conciencia, crecimiento y amor, que con sus
dificultades, hace una gran labor con nuestros hijos. “L’arbre caigut”, espectador de tantas historias
fantásticas y tiernas, cuidadas por Julianne y Rafel,
parece que nos hable cuando pasamos por las mañanas camino de la escuela.
Estamos contentos de formar parte, con ganas de
disfrutar de este entorno y de poner nuestra semilla en este lugar. Gracias a todos por la acogida.
Familia de Pau Aguilar
12
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“LES PORTES OBERTES VISTES DES DE FORA”

Una família ens dóna la seva visió de l’escola arran de la primera visita a l’Escola.

Xerrades, tallers, conferències...
Una síntesi del contingut d’algunes activitats celebrades a l’escola, per a que aquelles
persones de la comunitat que no van poder venir els arribi l’essència.
Los límites saludables

Reflexiones sobre el trabajo del taller del día 13 Febrero

Cada dia surt el sol
i tot recomença;
i la fosca de la nit
amb força hem de vèncer.
Tots volem un món millor,
ple de pau i de claror:
Res no en pot fer por!
Res no ens pot fer por.

Quan sortíem de la Jornada de Portes Obertes de
l’Escola Waldorf de Vallgorguina, vaig preguntar a
l’Alfonso què li havia semblat... O, veient-la la cara,
potser era més adient preguntar-li què l’havia encisat. “Sembla treta d’un conte, aquesta escola al
mig del bosc”, em va dir. Jo havia tingut la mateixa
sensació. I les aules... mmm... només entrar en una,
fusta i roca, el cos se sentia relaxat, fins la darrera
cèl·lula. “Aquí estudiarà la Bet”, em va dir el cor, ple
d’alegria.

El taller sobre los “Limites Saludables” que tuvo lugar en
la escuela Waldorf de Vallgorguina, fue una ocasión cálida
y amena con un amplio grupo, fruto de la cooperación de
maestros y padres de esta escuela y “Un Tiempo para la
Infancia”. Recibimos también a participantes del exterior.
¡Cuánto amor en el aire! Justo el día antes de San Valentín. Dándoos un botón de muestra de esta velada, diría
que en encuentros como este se forja el futuro. Encontramos el ánimo para seguir en el camino y buscar nuevas maneras de pensar, sentir y actuar; con el afán de
dar lo mejor a los hijos en tiempos de cambio. Creamos
nuevas respuestas a las situaciones que la vida que nos
presenta. Surgen muchas preguntas así como nos adentramos en el tema. ¿Cómo poner límites saludables?
¿Son los límites necesarios? ¿Cómo nos pusieron límites
en el pasado y cómo los ponemos ahora?
Al entrar en el tema de los límites, nos damos cuenta
de cuantas facetas tiene, cuantas influencias y aspectos a tener en cuenta. Necesitamos una consistente
observación y profundización de los casos que estudiamos; compartiendo nuestra investigación – aquello
que aprendemos, es lo nos complace compartir para el
beneficio de todos. Sentimos entonces, cuales son las
mejores formas de crear equilibrios en la vida de los
hijos, inspirándonos en años de escucha en grupos, y
el estudio de las enseñanzas de Rudolf Steiner sobre el
desarrollo del niño.

Podem dir que després de veure l’escola i l’entorn,
anàvem molt ben predisposats a la presentació de
Primària. I allà ens vam acabar de convèncer. Res
més encertat que començar cantant una cançó. I a
més, un vell conegut cant a l’esperança. Escoltar els
mestres i les mestres va ser un “som a casa”, un “aquí
pertanyem, aquí eduquen com nosaltres”. Avui, setmanes després, l’Alfonso encara em recorda “com
vam ser benvinguts i atesos, amb tanta tendresa i
sensibilitat”. I jo... més d’un matí encara m’enganxo
cantant el “Cada dia surt el sol...”, molt feliç perquè
la Bet per fi ha trobat l’escola que estàvem buscant:
una escola adient a la seva ànima.

*

Mercè i l’Alfonso han realitzat la preinscripció a
l’escola arran de les portes obertes. Viuen a Cerdanyola i ja estan buscant pis a Vallgorguina.
Estan oberts a qualsevol ajuda en aquest sentit.

Mercè Molist
14

interior a actuar de forma saludable. Respondemos así,
más y más a la pregunta, ¿Cuál es el punto en donde tengo que actuar? ¿Cuál es la respuesta adecuada en cada
caso? ¿Cómo se que sería preciso en este momento?
Una vez hemos conseguido cambios en casa, a través
del trabajo en estos encuentros, estamos satisfechos.
Entonces nos preguntamos, ¿Hay alguna forma de
mantener aquello que logramos? Establecer estos cambios es el propósito de la continuación de los talleres,
en donde, encontramos en nosotros la voluntad de
aprender, alejándonos de la culpa, del resentimiento y
del agotamiento que se puede generar en el día a día.
Sobretodo, nos proponemos alejarnos del desazón que
provoca el pensar que nunca podremos resolver las situaciones. La vuelta a los sentimientos de esperanza nos
trae más salud y optimismo para el futuro. Esto es un
regalo para los niños.

Trabajamos por darles la presencia del adulto, que actuando desde el amor, se va alejando de las reacciones y
los patrones del pasado. Descubrimos donde nos estancamos en el camino, y como trabajar por bajar los niveles de drama en la infancia. El niño capta nuestros cambios internos y la resolución de nuestras preocupaciones
o dudas, mejorando su bienestar a todos los niveles. Se
va desarrollando “la intuición” en los padres y maestros,
que desde la conexión con los niños, nos lleva desde el
15
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Nuestras preguntas no cesarán, y el sentimiento de que
estamos en el proceso, irá mano a mano con el sentimiento de que estamos haciendo camino. El participar en varios encuentros nos da herramientas sólidas, descubrimos
aspectos de nosotros y de la vida que no habíamos pensado antes. Con más claridad y confianza podemos mirar
a las nuevas generaciones con otros ojos - Es el amor por
los hijos e hijas que mueve montañas - ayuda a los niños a
cooperar y mejora la salud y el comportamiento.

Xerrades

temes a les reunions pedagògiques i les reunions individuals amb els tutors.

Tallers
Conferències

Del relat teòric argumentat per la Manuela Cuevas ressaltaríem la gran tasca que els adults podem fer: ajudar als
infants a despertar un veritable interès pel món, per la resolució d’enigmes. En arribar a l’adolescència amb aquest
interès despert i actiu hi ha poc lloc pel materialisme, pel
desig de poder i per l’erotisme i es dóna de manera sana
un descobriment de la sexualitat des d’una perspectiva
anímica i espiritual, al mateix temps que física.

Mi gratitud a la escuela de Vallgorguina y a los padres
por sus valiosas aportaciones en este taller. Hacernos
llegar vuestras necesidades, ideas y apoyo a “Un tiempo
para la Infancia”.

...

La importància del cultiu de sentits com el tacte, el moviment propi, el sentit de la vida i de la temperatura són
importants en relació a la sexualitat.

Os esperamos en los encuentros que se realizarán en
Cardedeu y Barcelona. Podéis ver nuestros vídeos y leer
nuestros artículos en Facebook “Un Tiempo para la Infancia” o, en inglés “A Time for Childhood”, y en nuestra
web. Aunque en espera de actualización, podéis encontrar más información sobre este trabajo.
www.atimeforchildhood.com

Des del sentir general dels presents a la xerrada parlaríem poc, en l’àmbit de primària, de termes i processos
merament fisiològics i biològics.

La sexualitat Humana;
conèixer-la i educar-la

Lourdes Callen

Resum de la xerrada de Manuela Cuevas, celebrada
el passat divendres 4 de març.
La Manuela Cuevas (ginecòloga i metgessa antroposòfica) va fer una exposició sobre els trets bàsics de
la sexualitat, entesa holísticament. És un tema biològic i social que ateny a famílies i mestres que apel·la a
una reflexió madura i respectuosa. La societat actual
tendeix a bifurcar el plànol físic, de l’anímic-espiritual
i això està conduint als joves a un espai de confusió i
desorientació al parlar de sexualitat.

Després de la ponència, va sorgir un col·loqui on
famílies i mestres van poder expressar el desig de
poder acompanyar millor als nostres nens i nenes i
les ganes de poder compartir neguits, dubtes i respostes envers maneres de fer entorn del tema de la
sexualitat.

Hauríem de poder apropar-nos a la sexualitat abordant
temes relacionats amb l’àmbit anímic, espiritual, biogràfic i físic de manera paral·lela. Temes profunds com és el
coneixement interior de desitjos, necessitats personals;
poder potenciar interès i empatia envers l’altre, venerar
l’existència de la vida i el món, font d’un interès genuí,
acompanyar les preguntes profundes sobre la vida, la
procreació i la mort, etc.

Jara Leyva García
Mare de l’escola i mestra de primària,
actualment en excedència per maternitat.

Com a pares, mares i mestres ens preguntem com
acompanyar als infants en el tema de la sexualitat. Els
nens i nenes de primària van desenvolupant una mirada cada any més desperta i atenta envers els temes
de les relacions humanes i els adults hauríem de poder respondre amb naturalitat, responsabilitat, respecte i consciencia, segons el moment evolutiu del
nen o nena (a la xerrada vam plasmar, entre tots i totes, els trets característics de l’ésser humà per septennis). Per això s’insta a les famílies a parlar d’aquests
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Agenda

Activitats i serveis

Petites notícies...

Dissabte dia 9 d’abril de 2016

· Bon dia i Bona Tarda: el mestre Ricard Ramos és el responsable.

Xarxa d’Escoles Waldorf de Catalunya

Xerrada “El món de la parella en interacció amb els
fills. Buscant l’equilibri” a càrrec de Lourdes Callen.
Horari: de 10h a 13 h

· Eurítmia per adults: actualment no hi ha classe doncs
per tal de poder fer un grup per poder treballar han de
ser uns 6 adults, la nova proposta és fer-ho els dimarts
quinzenal de les 15:30 a les 16:30.
Els interessats podeu contactar amb Marije 615 230 241
o amb Inga 662 019 787.

Divendres dia 22 d’abril de 2016
Xerrada “El desenvolupament saludable del nen i
la maduressa escolar“ a càrrec de Sofia Labrada,
metgessa i especialista antroposòfica.
Horari: 17.30 h

En aquests moments a Catalunya som 11 iniciatives que
volem fer realitat la pedagogia Waldorf, a través de grups
de joc, parvularis i escoles. Estem vinculades en una XARXA amb els següents objectius:
· Donar a conèixer i promoure la nostra tasca educativa per mitjà de les activitats desenvolupades
dins de cada iniciativa: conferències, tallers per
pares i mares, tallers d’elaboració de joguines,
celebració de festes i trobades per intercanviar experiències pedagògiques.
· Crear una imatge comuna per donar a conèixer
els trets d’identitat de la pedagogia Waldorf.
· Oferir una nova manera d’educar a Catalunya,
fonamentada en el coneixement de l’ésser humà
donat pel pedagog i filòsof Rudolf Steiner.

Divendres dia 10 de juny 2016
Xerrada “Alimentació i temperaments“ a càrrec
de Sofia Labrada, metgessa i especialista antroposòfica.
Horari: 17.30 h

· Oferir una escola on treballen conjuntament pares, mares i mestres en un ambient respectuós
amb el medi natural i l’entorn social on es troba.
· Grup d’estudi antroposòfic: interessats contactar amb
Xavier Paulet 610 281 629. Es troben els divendres a les
15:30 a les 17:45.

Per més informació:
http://xarxawaldorf.wix.com/catalunya

· Grup d’homes: interessats contactar amb Xavier Junca
637 829 441.

Esperem que el sol de la primavera ens doni l’impuls
i energia pel proper número, en el qual volem que els
mateixos alumnes també donin la seva pròpia visió de la
seva vivència a l’escola.

· Recollida ampolles buides de cava: Continuem amb la
recollida d’ampolles de cava!!! Les podeu anar deixant
davant de la porta del garatge.

En el proper número…

Vols unir-te al consell de redacció? De segur que n’aprendrem una mica amb les vostres benvingudes aportacions
o crítiques constructives. Contacteu amb secretaria.
Una disculpa a totes les comissions ja que en aquesta
edició no apareix la seva veu ni part de tota la feina que
han desenvolupat aquest trimestre. Ens comprometem a
obrir l’espai de les comissions al proper número.

#3

Ens agradaria que aquesta revista també aparegués
en format paper. Per finançar-ho i fer-ho possible estem cercant patrocinadors o donacions. Si esteu interessats a publicitar-vos o a contribuir econòmicament
contacteu amb: escola@waldorfvallgorguina.com
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Hivern

El fred ve d’un país blanc
amb la pell tota glaçada.
Té al cor un àngel de neu
amb dos lliris de rosada.

Primavera

La primavera és com tu, molt petita
í molt dolça, i molt tendra i molt clara.
Ens duu al si el cel més blau, sense núvols
i la flor al jardí, i la fulla a la branca.

Cançó Pasqua

Conillet blanc que està dormint, que està dormint
pobriço conillet que ja no pot saltar.
pobriço conillet que ja no pot saltar.
Conillet salta, salta, salta.
Conillet blanc que ja està despert, que ja està despert.
Porta els ous preparats per la festa de la Pasqua,
portar els ous preparats per la festa de la Pasqua.
Conillet salta, salta, salta.

