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1919-2019

En aquest número extraordinari del Centenari Waldorf es recullen nom-
brosos testimoniatges de com s’està celebrant i com se celebrarà aquest 
aniversari al llarg del curs a totes les escoles d’Espanya: conferències, ex-
posicions, trobades d’alumnes, famílies i mestres, concerts, obres de teatre, 
festes de l’alumnat, concursos, carreres… I, de manera simultània, diverses 
publicacions en els mitjans i actes acadèmics en universitats de tot el país.

El moviment de renovació de la Pedagogia Waldorf està viu, molt viu a 
tot el món. Contínuament ens arriben notícies sobre l’obertura de noves 
escoles Waldorf en països de tots els continents i, especialment, a l’Extrem 
Orient: la Xina, l’Índia, Austràlia… No obstant això, després de tants anys 
sorgeixen preguntes sobre la seva actualitat. Cent anys són molts anys, és 
clar.

Tot i que l’anàlisi i retrospecció dels processos és un principi de les insti-
tucions educatives Waldorf, amb més raó, en complir cent anys, sorgeix la 
necessitat d’observar els procediments quotidians a l’aula, en els claustres 
de mestres i professors, en la gestió i administració i sobretot en cadascun 
dels mestres, en el seu continu esforç d’autoeducació per millorar com a 
persones i com a docents. Sí, és temps d’autocrítica i avaluació, avaluació 
profunda per aprendre de les experiències del camí i per entreveure noves 
metes… que ens portin amb confiança a continuar innovant.

La inspiració per a aquest continu qüestionament d’un mateix i per a 
l’avaluació dels centres educatius es basa en la perseverança de cadascú 
individualment i en els claustres de mestres, en l’estudi i investigació sobre la 
naturalesa de l’infant i en l’esforç per descobrir altres maneres de percebre’l i 
acollir-lo. Un ésser humà en evolució, que vol desplegar la seva individualitat 
i tot el que vol arribar a ser. Aquest va ser —i continua sent avui— el principal 
ensenyament de Rudolf Steiner als mestres que va preparar per començar la 
primera escola Waldorf a la fàbrica de cigars Waldorf-Astoria de Stuttgart el 7 
de setembre del 1919.

En aquest número es fa un recorregut per la biografia de Rudolf Steiner 
prenent com a motiu les estacions ferroviàries del seu recorregut vital, des 
del seu poble natal fins a les ciutats on va viure mentre estudiava i durant la 
resta de la seva vida professional. Es conclou amb una mirada a la Pedago-
gia Waldorf en l’actualitat i es reflexiona sobre com s’entreveu el seu camí 
futur, imbricada en tantes i tan diferents cultures i societats de països de 
tots els continents.

L’Associació de Centres Educatius Waldorf vol fer arribar el seu agraïment 
a les famílies i als mestres que, per amor als seus fills i alumnes, busquen en 
aquest ideal pedagògic aquesta contínua renovació per oferir el millor a la 
infància i a la joventut que mira cap al futur.

Feliç aniversari a tots!

Antonio Malagón Golderos 
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EDUCACIÓ WALDORF ÉS UNA 
REVISTA DE CIRCULACIÓ 

INTERNA ENTRE CENTRES
EDUCATIUS WALDORF 

I AMICS DE LA PEDAGOGIA 
WALDORF.

La redacció no es fa responsable del 
compliment de dates, horaris 

i conferències dels cursos. 
Us recomanem que contacteu amb 
els organitzadors per confirmar-les.

Gràcies a tots 
els col·laboradors  

i anunciants 
que fan possible 

aquesta publicació.

Recordeu que la revista 
està oberta a noves aportacions 

i suggeriments.

Per utilitzar els noms «Waldorf» i «Steiner» d’acord amb el que estableix la llei, i poder formar part de l’Associació de 
Centres Educatius Waldorf d’Espanya com a membre associat, cal complir les següents condicions:

SOL·LICITUD: El representant legal de la iniciativa ha de presentar una sol·licitud per entrar a formar part de l’Associació 
de Centres Educatius Waldorf com a membre associat a la junta directiva de l’entitat. Ha de nomenar un representant 
entre els seus mestres Waldorf perquè assisteixi a les assemblees generals i, eventualment, formi part de la junta directiva 
de l’associació.

Cal adjuntar documentació sobre els següents aspectes:

TITULAR JURÍDIC: La iniciativa ha d’estar constituïda jurídicament a Espanya (associació, cooperativa, fundació, societat 
limitada...). En els seus estatuts hi ha de constar expressament que la seva finalitat és crear, dirigir i administrar un centre 
educatiu de Pedagogia Waldorf-Steiner.

FORMACIÓ ACADÈMICA DEL PROFESSORAT I FORMACIÓ EN PEDAGOGIA WALDORF: S’ha de justificar que el profes-
sorat té la titulació oficial necessària per exercir la professió docent, segons el nivell educatiu en què treballin (TEI, Ma-
gisteri, Diplomats, Llicenciats). Així mateix, han de justificar haver fet la formació en Pedagogia Waldorf-Steiner i en 
Antroposofia. 

CONTRACTACIÓ DEL PROFESSORAT: En qualsevol cas, el professorat ha d’estar contractat legalment i tenir les asseguran-
ces d’accidents i de responsabilitat civil que estableixen la llei i el Sindicat de l’Ensenyament. També és obligatori que tots 
els docents i persones properes a l’alumnat obtinguin del Ministeri de Justícia el certificat anual que els acredita d’estar 
exempts de delictes de naturalesa sexual.

AUTORITZACIÓ ACADÈMICA OFICIAL DE CENTRES ESPANYOLS: Cal que tingui autorització o homologació de la Conse-
lleria d’Educació de la seva comunitat autònoma, si és una escola d’Educació Infantil, Primària, o incompleta, amb Secun-
dària i/o Batxillerat. Si és un centre per a infants de 0 a 6 anys també pot tenir autorització de la Conselleria de Família o 
Assistència Social si es tracta d’un centre d’atenció a la infància. 

AUTORITZACIÓ MUNICIPAL: És necessari haver obtingut de l’Ajuntament la llicència municipal de les instal·lacions per a 
l’activitat educativa corresponent, com a grup de joc, jardí d’infància, escola d’Educació Infantil, de Primària, de Secundà-
ria, institut de Batxillerat o centre internacional; o grup de joc, ludoteques, escola de natura, etc. Aquests centres podran 
ser membres associats.

INICIATIVES AMIGUES WALDORF: Són entitats jurídiques per a infants de 0 a 6 anys. Han de tenir la llicència municipal i 
mestres amb la titulació oficial mínima per al seu nivell educatiu i amb formació en Pedagogia Waldorf. Com que no tenen 
l’autorització acadèmica de la Conselleria d’Educació, no poden utilitzar el nom «escola», sinó que han de fer servir «jardí 
d’infància», «grup de joc», «ludoteca», «escola de natura», etc., segons correspongui a la seva llicència d’ús municipal, amb 
l’afegit «Waldorf», i aquesta és la denominació que hauran d’utilitzar a la publicitat i a Internet.

CENTRES INTERNACIONALS WALDORF, «BASATS EN LA PEDAGOGIA WALDORF»: Són centres educatius d’altres països 
instal·lats a Espanya amb professorat format en Pedagogia Waldorf. Com que el titular acadèmic del centre és una fun-
dació o associació d’un altre país, autoritzada pel Ministeri d’Educació per obrir un centre escolar estranger a Espanya, 
no els podem atorgar l’ús del nom «Waldorf-Steiner». No obstant això, sí que autoritzarem l’ús del títol «Escola Interna-
cional Waldorf…» i, a sota, «Centre d’Educació Infantil, Primària, Secundària… basat en la Pedagogia Waldorf-Steiner» al 
col·lectiu de mestres Waldorf del centre escolar, i podran posar-lo als seus cartells o publicitat. Els mestres han d’enviar a 
la junta directiva de l’Associació de Centres Educatius Waldorf un escrit on es comprometin a estar formats en Pedagogia 
Waldorf i treballar sota aquests principis. També han d’enviar l’autorització del centre emesa per la Conselleria d’Educació. 
L’entitat estrangera, titular acadèmica del centre, no podrà posar al seu nom comercial (cartells, Internet, etc.) la paraula 
«Waldorf-Steiner».

CENTRES DE «MARES I PARES DE DIA»: En les comunitats autònomes en les quals s’ha regulat laboralment aquesta 
activitat, han de presentar l’autorització oficial de la Conselleria d’Infància i Família i la llicència d’ús municipal. Podran ser 
considerats membres associats.

Les promotores dels centres de «mares i pares de dia Waldorf» sense regulació administrativa a la seva comunitat territo-
rial, ni llicència municipal, han d’haver fet la formació Waldorf i formar part de l’Associació de Mares de Dia Waldorf. Han 
de tenir contractació d’autònomes i una assegurança de responsabilitat civil. Podran ser inscrites al llistat de mares-pares 
de dia Waldorf de l’Associació.

ASSESSORS: La nova iniciativa prendrà com a referència una escola Waldorf o mestres Waldorf, amb experiència educati-
va i reconeguts per l’Associació, amb la finalitat que puguin donar-los suport en la seva activitat, assessorar els claustres 
de mestres i els mestres individualment, orientar sobre l’organització i gestió dels centres, etc. Tot això amb l’objectiu de 
garantir la qualitat de la Pedagogia Waldorf-Steiner. L’Associació compta amb la inestimable ajuda de mestres amb gran 
experiència que poden visitar els centres. 

GESTIÓ DEL CENTRE: Cal que en els estatuts i documents de règim intern de la iniciativa hi consti que la direcció pedago-
gicoacadèmica del centre serà feta pels mestres. Els mestres també hauran de ser responsables de la gestió i administra-
ció, encara que en aquest cas sempre amb la col·laboració dels pares i mares d’alumnes.

AUTORITZACIÓ I RESCISSIÓ DE L’ÚS DEL NOM «WALDORF» O «STEINER»: En tot cas, la junta directiva de l’Associació de 
Centres Educatius Waldorf es reserva el dret d’atorgar i rescindir, d’acord amb la llei, l’ús del nom «Waldorf-Steiner» en la 
denominació de les institucions i en les seves informacions públiques.

Estem a la vostra disposició per a altres aclariments tant en l’àmbit pedagògic com en l’organitzacional, en el jurídic 
i en l’econòmic. 

Junta directiva de l’Associació de Centres Educatius Waldorf d’Espanya:

Lourdes Tormes, Àuria Gómez, Ana Lillo, Laura Pla, Pilar Dotor, Elena Martín Artajo, Lluís Romaní, José A. Pagalday, 
Alberto Caballero i Antonio Malagon. A més, hi assisteix Laura Marí, nomenada representant pels Centres i Iniciati-
ves de la Xarxa d´Escoles Waldorf de Catalunya, i Carolina Reiris, nomenada representant pels Centres i Iniciatives 
Waldorf de les Illes Canàries. 

www.colegioswaldorf.org - colegioswaldorf@telefonica.net 

CELEBRANT EL CENTENARI  
DE LA PEDAGOGIA WALDORF



Rudolf Steiner

Les estacions ferroviàries són llocs màgics, encara avui, malgrat tots els canvis que 
hi ha hagut al món en l’últim segle. A l’època de Rudolf Steiner (Donji Kraljevec, 
Croàcia, 1861 - Dornach, Suïssa, 1925) eren el cor dels països, les responsables de 
fer circular la sang, la vida, les idees d’un poble a través de les seves vies. «A la petita 
estació —escriu Rudolf Steiner a la seva autobiografia El curs de la meva vida— coin-
cidien els interessos de tothom. Els trens circulaven a intervals molt llargs i, quan 
arribaven, la gent acudia a reunir-s’hi. Allí hi havia el mestre, el capellà, el comptable 
de la granja i, sovint, l’alcalde.»

El tren acompanya la vida de Rudolf Steiner. El seu pare va ser cap d’estació, de ma-
nera que viu durant tota la infància a les diferents estacions de ferrocarril on el seu 
pare és destinat. El canvi de domicili, doncs, marca els primers anys de la seva vida, 
que passa en una constant entre naturalesa i tecnologia, entre l’observació del món 
natural i l’anar i venir dels trens. Estar en un continu moviment interior i exterior és 
un dels motius vitals que marquen la biografia de Rudolf Steiner.

Però, també, als vagons trontollejants d’un tren redacta moltes de les seves con-
ferències i escriu llibres i centenars de cartes. Avui volem convidar-vos a pujar a 
aquest tren, que recorrerà les principals estacions de la vida de Rudolf Steiner; de 
la seva biografia i de la seva obra, però també dels diferents esdeveniments que 
tindran lloc en el centenari de la Pedagogia Waldorf, un dels seus llegats més co-
neguts, encara que no l’únic. Una pedagogia que, 100 anys després que obrís la 
primera escola Waldorf, a la fàbrica de cigars Waldorf, a Stuttgart, continua més viva 
que mai.

Aquesta publicació pretén, d’una banda, retre homenatge a una figura insòlita, al 
fundador d’una variant de l’Antropologia Filosòfica coneguda com a Antroposofia 
—Antropo-sophia—, literalment «saviesa de l’home», a partir de la qual desenvolu-
pa la Pedagogia Waldorf i altres disciplines com la medicina antroposòfica, l’agricul-
tura biodinàmica o l’eurítmia.

D’altra banda, també vol ser un document de divulgació de la gran aportació de 
Rudolf Steiner al món, a l’actual però també al futur, perquè, com ell mateix apunta 
ja a la fi de la Primera Guerra Mundial, «vivim en una era en què nous gèrmens són 
necessaris en gairebé totes les branques de la vida i l’existència humana». És increï-
ble observar com, encara avui, moltes de les idees de Rudolf Steiner segueixen en 
ple desenvolupament, si no és que estan per desenvolupar. I és que Steiner també 
va parlar de l’educació pràctica del pensament, orientada a generar un pensament 
viu, orgànic, un pensar del cor en permanent evolució i transformació.

I, per últim, és un profund agraïment a una persona excepcional que ens ha deixat 
una imatge de l’ésser humà completa. Rudolf Steiner amplia i complementa la visió 
de la ciència, estableix les bases d’una ciència espiritual que estudia objectivament 
les lleis del suprasensible, i il·lumina les diferents esferes de la cultura humana com 
un tot, on el saber científic s’interrelaciona amb l’art i la vida.

Bon viatge! 

Àuria Gómez Galcerán
Antonio Malagón

Un viatge per les principals estacions de la 
vida i l’obra de Rudolf Steiner en el centenari 
del naixement de la Pedagogia Waldorf

Introducció 3

en set parades de tren



Donji  
Kraljevec

Quan el jove Rudolf comença a menjar sol, es 
dedica a tirar els plats i gots a terra una vegada ha 
acabat per a veure com es trenquen. A Pottschach 
neixen els seus dos germans: Leopoldine i Gustav. 
Durant aquest període el seu pare intenta esco-
laritzar-lo, però després que el castiguessin per 
un acte que ell no havia comès el treu de l’escola 
i decideix educar-lo ell mateix a casa. D’aquells 
anys d’infància Steiner en 
destaca algunes situacions 
que el van impactar. En pri-
mer lloc, el molí que hi havia 
prop de casa seva, que podia 
visitar per estudiar la mane-
ra com funcionava. En segon 
lloc, la fàbrica de filatures. 
Tot i que no podia accedir al 
seu interior, veia que hi entraven uns materials i 
en sortien altres productes, i per a ell això suposa-
va una primera experiència del límit del coneixe-
ment. En una altra ocasió, quan era a l’estació de 
ferrocarrils, el jove Steiner va veure com s’incen-
diava l’últim vagó d’un tren; això li va provocar 
grans preguntes, però cap resposta dels qui l’en-Text: Ignasi Melé

voltaven el satisfeia i li permetia comprendre el 
que veia. D’aquesta manera, va començar a viure 
amb preguntes interiors que no podia resoldre.

Amb 7 anys Rudolf Steiner té la seva primera 
experiència espiritual: a partir d’aquest moment 
comença a percebre un món paral·lel al món dels 
sentits ordinaris, i a més a més s’adona que no el 
pot compartir amb els altres.

El 1869, quan Steiner té 
8 anys, la família es trasllada 
a Neudörf per motius labo-
rals; d’allí Steiner en recorda 
les converses amb la gent 
del poble, que el tracten com 
un adult. Amb freqüència es 
troba amb els monjos, que 
no li dirigeixen la paraula, i 

sent que han de fer coses importants que algun 
dia descobrirà. De nou, preguntes sense respos-
ta que fan que se senti sol. El jove Rudolf torna a 
ser escolaritzat, en un centre on nens i nenes de 
cinc cursos diferents s’eduquen conjuntament. 
Però per a ell és difícil mantenir l’ànima desperta, 
perquè gran part del temps el dediquen a copiar 

Rudolf Steiner neix en una 
humil família un 27 de febrer 
del 1861 a Donji Kraljevec, 

a la frontera austrohongaresa, 
actualment Croàcia. Allí viu els dos 
primers anys de la seva vida, sota 
la cura de la seva mare, Franziska 
Blie. El 1863 el seu pare, Johann 
Steiner, és nomenat cap d’estació 
de ferrocarrils de la població de 
Pottschach, on es trasllada amb 
tota la família, que viurà envoltada 
de naturalesa durant els següents 
6 anys. 

Infància
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Amb 7 anys Rudolf Steiner té  
la seva primera experiència espiritual: 
a partir d’aquest moment comença a 
percebre un món paral·lel al món dels  
sentits ordinaris.



Quan el pare de Steiner és nomenat cap 

de l’estació de Pottschach, al sud d’Àustria, 

Europa es troba encara en la primera 

industrialització. En aquesta època, en 

què la majoria de gent viu bàsicament de 

l’agricultura, Steiner creix en un entorn 

que està força desenvolupat des del punt 

de vista industrial i tècnic. La privilegiada 

fàbrica de cotó, fundada el 1841 a 

Pottschach, amb les primeres construccions 

d’habitatges per als treballadors de la 

regió, i l’escola de la fàbrica, creada el 1851, 

són l’última avantguarda tècnica i social. 

Aquestes marcaran el jove Steiner, que més 

tard fundarà la primera de les més de 2.000 

escoles Waldorf que hi ha actualment per 

als fills dels treballadors de la fàbrica de 

cigars Waldorf-Astoria a Stuttgart.

de manera mecànica. Amb aquesta edat troba un 
llibre de geometria, gaudeix dels seus continguts, 
comença a rebre respostes a les preguntes que 
tenia pendents, veu reflectida la possibilitat d’una 
concepció purament espiritual, la configuració de 
formes sense impressions sensorials… Això li pro-
dueix una íntima felicitat.

Durant els anys a Neudörfl, el seu pare rep so-

vint la visita del metge del poble i tots dos mante-
nen llargues converses; és aleshores que Steiner 
sent per primera vegada noms com Goethe, Les-
sing, Schiller, etc. Amb onze anys el pare l’envia 
a l’escola secundària d’orientació científica i, per 
ajudar econòmicament la família, comença a fer 
classes particulars als seus companys. Steiner és 
un bon estudiant: és nomenat alumne preferent 
des del tercer curs, de manera que els pares ja no 

li han de pagar el col·legi. Interessat pels estudis 
artístics que no rep a l’escola, decideix estudiar 
literatura i història pel seu compte. Amb 14 anys 
compra Crítica de la raó pura de Kant, i intercala 
les pàgines d’aquest llibre amb les del d’història 
per poder llegir-lo a classe. En llegeix els paràgrafs 
una vegada i una altra, si cal més de 20 vegades, 
fins que ho comprèn tot. Comença a estudiar grec 
i llatí de manera autodidàctica, i això li desperta 
tant d’interès que acaba fent totes les assignatu-
res de l’escola humanista.

Durant els anys a Neudörfl, el seu pare rep sovint 
la visita del metge del poble i tots dos mantenen 
llargues converses; és aleshores que Steiner sent 
per primera vegada noms com Goethe, Lessing, 
Schiller, etc.

Peus de foto:

Pàg. 4:   La casa de la família Steiner a Donji Kraljevec   
actualment.  
A baix, Rudolf Steiner (a la dreta) amb la seva 
germana Leopoldine el 1867.

Pàg. 5:   L’estació de Pottschach.

Pàg . 6:   El poblet de Pottschach en una foto de l’època.   
A baix, Rudolf Steiner el 1879.

Pàg. 7:   Antiga fàbrica de cigars  
Waldorf-Astoria, a Stuttgart.
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Viena

Amb 18 anys (1879) Steiner 
acaba el batxillerat amb 
matrícula d’honor i la 

família es trasllada a Inzersdorf, 
prop de Viena, aquesta vegada 
motivada per la continuïtat 
dels estudis de Rudolf a l’Escola 
Tècnica Superior de Viena. Steiner 
s’inscriu a Matemàtiques, Ciències 
Naturals i Química. Paral·lelament 
assisteix a classes de Filosofia 
i Literatura i estudia pel seu 
compte Kant, Zimmermann, 
Herbart, Brentano, Haeckel, 
Fichte, Schelling, Hegel, etc. 

Durant els anys següents busca intensament 
per trobar, a través de la filosofia, les respostes a 
les seves inquietuds interiors i la manera de rela-
cionar el món sensible amb el món espiritual que 
ell percep.

En els seus viatges amb tren cap a Viena coneix 
Felix Koguzki, un recol·lector d’herbes medicinals 
amb qui pot compartir experiències del món espi-
ritual i parlar dels éssers elementals de la natura-
lesa. A través d’aquest personatge, Steiner entra 
en contacte amb el seu «mestre espiritual», que 
des de l’anonimat serà el seu interlocutor i guia 
per al seu futur desenvolupament.Text: Ignasi Melé

Joventut

Steiner té un germà sord, i segurament la 

convivència familiar va ser, per a ell, un gran 

aprenentatge pràctic en relació amb la falta 

de capacitats. Ell mateix explica a la seva 

autobiografia que, per pagar-se els estudis, 

comença treballar com a mestre en una 

família jueva, especialment per ensenyar 

a un nen que té hidrocefàlia i no arriba 

als paràmetres necessaris de l’escola. Així, 

Steiner passa els estius més bonics de la seva 

vida en una casa sempre plena de nens. La 

música sempre està present en la família. En 

aquella època no existeix cap tractament per 

a la hidrocefàlia; Steiner relata les converses 

amb el metge de capçalera de la família i 

explica com elabora una dieta especial per 

a l’infant. Ell mateix dedica molt temps a 

les classes que li fa: es prepara durant tres 

hores per poder ensenyar a aquest nen, 

que no es pot concentrar més de 20 minuts 

seguits. Gràcies a la seva manera d’ensenyar, 

la seva pedagogia, aconsegueix que la 

hidrocefàlia es redueixi considerablement, 

tant, que el seu pupil fins i tot pot ingressar a 

Secundària, continuar els estudis i graduar-

se en Medicina. Durant molts anys Steiner 

rep cartes seves, en les quals li relata els seus 

progressos i sempre li mostra amb les seves 

paraules el seu gran agraïment i admiració.
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Weimar

Durant els seus últims anys a Viena passa mol-
tes hores al cafè Griensteidl, i arriba a utilitzar 
aquest lloc com a adreça postal. Allí sol prendre 
un cafè, una copa d’alcohol i un cigar amb la in-
tenció de tenir impressions sensorials més fortes 
i perdre alguns dots clarividents. El seu objectiu 
és arribar a captar, mitjançant la ciència i la fi-
losofia, allò que ell percep de manera natural, i, 
així, poder traçar un camí de coneixement obert 
a tothom. Els seus dos primers llibres apareixen el 
1886: Veritat i Ciència, la seva tesi doctoral, i Teoria 
del Coneixement implícita en la concepció goethia-
na del món.

Peus de  foto:

 Pàg. 8:  L’estació de Viena a principis del segle XX. 
  A baix, Rudolf Steiner el 1882.

 Pàg. 9:  Una imatge de l’època del cafè Griensteidl i la  
  seva façana en l’actualitat.

Pàg. 10:   A l’esquerra, l’Escola Tècnica Superior de Viena 
en l’actualitat; a la dreta, Karl Julius Schröer, 
literat i lingüista alemany estudiós i editor de 
l’obra de Goethe, que va ser professor d’Història 
de la Literatura de Rudolf Steiner a l’Escola Tèc-
nica Superior de Viena.

Durant el seu primer any a l’Escola Superior co-
neix Karl Julius Schröer, que li fa classes de literatura 
alemanya i li parla de Goethe, Lessing i Schiller; Stei-
ner llegeix per primera vegada el Faust de Goethe. 
Schröer és decisiu en els següents anys, és ell qui re-
comana Steiner per a dues tasques molt concretes. A 
la primera, amb 22 anys, Steiner s’encarrega d’editar i 
comentar els escrits científics de Goethe. Amb aquest 
treball aprofundeix en els seus estudis d’òptica, botà-
nica i anatomia, fet que l’ajuda a descriure el món or-
gànic i la vida. A la segona, el 1884, assumeix durant 
6 anys la tutoria dels 4 fills de la família Specht, i para 
atenció sobretot en el fill menor, Otto, que té hidro-

cefàlia i està considerat ineducable. En els anys se-
güents, Steiner aconsegueix que el seu estat de salut 
millori, que ingressi a l’escola i que acabi graduant-se 
com a metge. Per a Steiner aquests anys van ser «el 
veritable curs de fisiologia i psicologia», en què va 
percebre la relació entre la dimensió animicoespiri-
tual i la naturalesa corporal del nen.

Els següents set anys, des del 
1890 fins al 1897, Steiner els 
passa a Weimar per treballar 

a l’arxiu de Goethe. Hi arriba amb 
29 anys i ple d’il·lusió, ja que per a 
ell aquesta experiència representa 
la possibilitat de viure en el nucli 
cultural d’Europa. No obstant això, 
una vegada allí se sent sol, es troba 
amb un ambient de pedanteria  
i fred intel·lectualisme. 

Text: Ignasi Melé

Escrits filosòfics

El seu objectiu és arribar a captar, mitjançant 
la ciència i la filosofia, allò que ell percep de 
manera natural i, així, poder traçar un camí de 
coneixement obert a tothom.
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Li interessa la qüestió de la llibertat humana, 
aprofundeix en Schopenhauer, Nietzsche, Haeckel, 
Erasme, Martí Luter o Schelling, entre d’altres, i es-
criu sobre el que ha estat estudiant durant anys. 
Destaquen les obres La Filosofia de la Llibertat 
(1894), Friedrich Nietzsche, un lluitador contra la seva 
època (1895) i Concepció goethiana del món (1897).

«L’estada a la ciutat de Goethe 

durant unes setmanes per a mi 

va ser un moment festiu de la 

vida. Havia viscut durant anys en 

el pensament de Goethe; podria 

ser als llocs on van sorgir aquests 

pensaments. Vaig viure aquestes 

setmanes sota l’empremta edificant 

d’aquest sentiment.»

Rudolf SteineR

El curs de la meva vida (GA 28)

l’Escola per a la Formació dels Treballadors fent 
classes d’història, literatura, cosmologia, anato-
mia humana, vida social dels animals i oratòria.

El 1900, quan Steiner té 39 anys, el comte i 
la comtessa Brockdorff, membres de la Socie-
tat Teosòfica, el conviden a fer una conferèn-
cia sobre Nietzsche; aquesta intervenció anirà 
seguida d’altres sobre Goethe i, posteriorment, 
d’un cicle de conferències sobre el misticisme 
de l’edat mitjana. D’aquesta manera comença a 
relacionar-se amb un cercle de gent interessa-
da a escoltar allò que durant anys no ha pogut 
explicar, i pot crear les bases per desenvolupar 
l’Antroposofia durant els següents 3 septennis. 
El 1901 Marie von Sivers fa la pregunta clau per 
començar el moviment antroposòfic, i a partir 
d’aleshores es converteix en la seva mà dreta; 
el 1914 contrauen matrimoni, i és la persona a 
qui Rudolf Steiner deixarà la responsabilitat dels 
seus escrits després de la seva mort.

Durant els següents anys, Rudolf Steiner ar-
ribarà a fer més de 6.000 conferències per tot 
Europa: Alemanya, Suïssa, Anglaterra, França, 

Itàlia, etc.; cadascuna diferent, ja que cada dia 
investiga i treballa per respondre noves pregun-
tes. Quan acaba les conferències passa hores 
atenent gent que li vol consultar temes perso-
nals, i sempre està disposat a ajudar-los a tots. 
Després, quan tothom ja s’ha retirat, ell continua 
escrivint i estudiant; moltes nits les passa dor-
mint menys de 3 hores. En les visites de la gent, 
Rudolf Steiner es fixa en la manera de caminar 
de les persones, ja que amb això és capaç d’in-
vestigar sobre el passat de la seva individualitat.

Peus de foto:

 Pàg. 11:   A dalt, «Goethe a la campanya romana»,    
de Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. 
A baix, Rudolf Steiner el 1890.

 Pàg. 12:  A dalt, la casa de Goethe a Weimar. 
  A baix, Marie von Sivers el 1884.

 Pàg. 13:    Rudolf Steiner i Marie Steiner von Sivers.
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Amb 35 anys Steiner considera que arriba  
a un nivell de maduresa en què pot començar 
a percebre amb claredat el vincle entre el món 
material i el món espiritual.

El 1892 comença a viure com a llogater a casa 
d’Anna Schultz, amb qui contraurà matrimoni ci-
vil el 1899, i que morirà el 1911.

Amb 35 anys Steiner considera que arriba a un 
nivell de maduresa en què pot començar a perce-
bre amb claredat el vincle entre el món material 
i el món espiritual. El 1897 decideix anar a viure 
a Berlín, i durant 6 anys treballa com a docent a 
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Berlín

L’Antroposofia 
en tres etapes

«L’Antroposofia és un camí 
de coneixement que 
voldria conduir el que 

és espiritual en l’home al que és 
espiritual en l’univers.»

«Poden ser antropòsofs els qui 
senten determinades qüestions 
sobre l’essència de l’home i del 
món com una necessitat tan vital 
com la que se sent quan tenim 
gana i set.»

Rudolf SteineR

Text: Ignasi Melé

L’Antroposofia es pot dividir en tres etapes.
Etapa del pensar (1902-1909), en què l’Antropo-

sofia es consolida com a ciència espiritual. El 
1902 Steiner escriu El Cristianisme com a fet mís-
tic; malgrat haver estat escèptic respecte de la 
Teosofia, accepta unir-se a la Societat Teosòfi-
ca, però amb la condició que només exposarà i 
tractarà des del seu punt de vista els temes que 
personalment ha pogut investigar. En aquest 
període Steiner escriu els llibres que són els pi-
lars de l’Antroposofia: Teosofia (1904), Com s’ad-
quireix el coneixement dels mons superiors (1905), 
La crònica de l’Akasha (1904-1908), Els nivells del 
coneixement superior (1905-1908) i Ciència oculta 
(1910). Entre el 1904 i el 1914 fa moltes confe-
rències sobre cristologia, la vida post mortem, les 
forces del mal, etc.

Etapa del sentir (1909-1916), on es presenta 
tota l’activitat artística. Durant els següents anys, 
paral·lelament als continguts esotèrics, comen-
cen totes les activitats artístiques vinculades a 
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l’Antroposofia: les representacions teatrals escri-
tes pel mateix Steiner anomenades Drames Mis-
teri (1910-1913), el naixement de l’eurítmia, de 
l’art de la paraula, i també de l’arquitectura, amb 
la creació del primer Goetheanum. Aquest últim 
projecte s’inicia el 1913, any en què es produeix 
la ruptura definitiva amb la Societat Teosòfica i es 
funda la Societat Antroposòfica. El 1914 esclata 
la Primera Guerra Mundial i, mentre se senten els 
retrons dels canons des de Dornach, Suïssa, per-
sones de 17 nacionalitats diferents treballen con-
juntament per construir l’edifici.

Etapa de la voluntat (1916-1923), moment 
en què es creen els moviments i institucions es-
pecífiques de l’Antroposofia. El 1916 es publica 
Entorn dels enigmes de l’home i el 1917, Entorn 
dels enigmes de l’ànima. És l’etapa en què Steiner 
descobreix alguns dels elements essencials per 
poder portar a la pràctica l’Antroposofia a esca-
la mundial. El 1917 sorgeixen les primeres ide-
es i propostes de la Triformació Social; el 1919, 
amb la creació de l’escola de Stuttgart, apareix la 
coneguda Pedagogia Waldorf; entre el 1921 i el 
1924 s’aconsegueix la consolidació de la medi-
cina antroposòfica, quan Steiner escriu un llibre 
amb la Dra. Ita Wegman; el 1923 es presenten els 
coneixements vinculats a la Pedagogia Curativa 

i el 1924, les bases de l’agricultura biodinàmica, 
vinculada amb la dinamització i les dilucions uti-
litzades en medicina i agricultura. En una ocasió, 
Steiner comenta a un amic que ens sorprendria 
veure les forces còsmiques que actuen fins i tot 
quan barregem una culleradeta de sucre en un 
cafè.

A les conferències, Steiner demostra una gran 
capacitat oratòria, adapta els continguts al pú-
blic que l’escolta, respon a preguntes que alguns 
dels oients es formulen mentalment i fins i tot 
fa una exposició dirigida a una minoria dels as-

«L’evolució espiritual no es manifesta 

per la possibilitat d’emmagatzemar 

coneixements, declamar veritats o 

fer miracles, sinó per la capacitat de 

corregir els popis errors.»

Rudolf Steiner
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sistents, i molt avorrida per a la resta, de mane-
ra totalment intencionada, per evitar seguidors 
que l’idolatren o masses populars que busquen 
espectacle.

Necessitaríem moltes pàgines per poder conèi-
xer una mica cadascuna de les iniciatives que 
s’han citat; Steiner les presenta com a resposta a 
alguna pregunta concreta que algú li ha formulat. 
Com un gran iniciat, no podia actuar sense una 
petició externa: hem de destacar la importància 
de tots aquells que van fer la pregunta correcta 
en el moment oportú. És sorprenent veure com 
grans especialistes de diferents àmbits, com la 
medicina, l’arquitectura, l’agricultura, etc., acu-
deixen a ell perquè els aconselli, i fins i tot els més 

Peus de foto:

 Pàg. 14:   Rudolf Steiner treballant en l’escultura «El 
representant de la humanitat».

 Pàg. 15:  A l’esquerra, Rudolf Steiner el 1914. 
A la dreta, Rudolf Steiner amb Annie Besant, 
presidenta de la Societat Teosòfica. 

Pàg. 16:   A dalt, Lory Maier-Smits, que va establir les 
bases de l’eurítmia de la mà de Rudolf Steiner. 
A baix, representació d’eurítmia de 
l’Eurytmiuddannelsen Flow&U København  
de Dinamarca.

Pàg. 17:    A dalt, esbossos de les figures de l’abecedari 
d’eurítmia fets per Rudolf Steiner: I, A, O.  
A baix, les mateixes figures pintades i tallades 
en fusta.

Pàg. 18:      Rudolf Steiner amb una maqueta del primer  
Goetheanum.  
A baix, la doctora Ita Wegman.

Pàg. 19:   A dalt, «El representant de la humanitat», 
escultura feta per Rudolf Steiner per al primer 
Goetheanum. 
A baix, el primer Goetheanum.

escèptics queden sorpresos quan descobreixen 
que una persona pot saber tant de tantes coses.

El 31 de desembre del 1921 es produeix l’in-
cendi del primer Goetheanum, una obra de gran 
qualitat artística. D’aquest incendi només se’n sal-
va l’estàtua que en aquests moments estan creant 
Steiner i Edith Maryon, coneguda amb el nom d’El 
representant de la humanitat.

És sorprenent veure com grans especialistes de 
diferents àmbits, com la medicina, l’arquitectura, 
l’agricultura, etc., acudeixen a ell perquè els 
aconselli, i fins i tot els més escèptics queden 
sorpresos quan descobreixen que una persona  
pot saber tant de tantes coses.
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Dornach

Durant els anys següents farà diverses conferèn-
cies sobre el karma. En una ocasió li van preguntar 
sobre la missió que havia vingut a fer al món i la seva 
resposta va ser clara: «A fer-nos conscients de la re-
encarnació i del paper del karma en la nostra vida 
actual». Defineix el terme Antroposofia no com la 
«saviesa de l’ésser humà», com anteriorment havia 
fet, sinó com a «consciència de la nostra humani-
tat». Per a l’ésser humà, el decisiu és la manera com 
es determina a si mateix per la seva pròpia consci-
ència. «Només quan sé el que soc i el que faig, soc jo 
qui actua i es determina a si mateix».

En aquests últims anys va fer molts viatges, con-
vidat per persones que volien conèixer el seu pensa-
ment: Praga, París, Breslau, Torquay, Londres... 

També va emprendre la tasca de crear nous fo-
naments per a tots els àmbits d’activitat que havia 
iniciat: cursos d’eurítmia, quatre cursos de pedago-
gia, cursos per a metges i un curs per a teòlegs.

Encara va tenir temps d’oferir dos impulsos nous 
per al futur: un curs per a agricultors a Koberwitz, 
prop de Breslau, on va néixer l’agricultura biodinà-
mica, i la iniciativa de joves mestres que havien fun-
dat una llar per a la Pedagogia Curativa o Terapèu-

tica a Jena. Avui dia nombroses llars de Pedagogia 
Curativa i Camphills es basen en els suggeriments 
d’aquesta iniciativa.

Sota la insistent petició de la gent més propera, 
comença a escriure la seva autobiografia El curs de la 
meva vida. L’1 de gener del 1924 emmalalteix, però, 
malgrat el complicat estat de salut, continua escri-
vint, esculpint i impartint conferències, l’última de 
les quals fa el 28 de setembre. Durant els següents 
mesos la seva salut  empitjora, fins que mor el 30 de 
març del 1925.

Peus de foto:

 Pàg. 20:   Rudolf Steiner el 1918.

 Pàg. 21:   Interior del Goetheanum (Sala Gran).

 Pàg. 22:   El Goetheanum a l’hivern.El 1923 es fa el Congrés de Nadal, que dona lloc a la 
creació de la nova Societat Antroposòfica. Per a Steiner 
és molt important que la societat estigui lluny dels 

dogmatismes, sectarismes, rutines, etc.: vol treball, realisme  
i autenticitat. 

Darrers anys,  
1923-1925

Darrers anys, 1923-1925 21
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Rudolf Steiner desafia l’esperit de l’època 

a principis del segle XX com a antropòsof, 

fundador d’escoles, reformista social i 

arquitecte amb un programa innovador 

i únic. Variat i ric és també el seu llegat 

científic, literari i artístic, que es troba a 

l’Arxiu Rudolf Steiner del Goetheanum,  

a Dornach.

El Goetheanum és la seu de l’Escola Superior 

Lliure per a la Ciència Espiritual i la Societat 

Antroposòfica mundial. S’anomena així en 

honor a Johann Wolfgang von Goethe, i  

la seva activitat fonamental se centra  

en la recerca, el desenvolupament,  

l’ensenyament i la implementació pràctica 

de totes les disciplines derivades de 

l’Antroposofia. Els esdeveniments que 

acull van des de conferències, col·loquis 

especialitzats, congressos...    

fins a actuacions artístiques.



Stuttgart

L’escola Waldorf està oberta a tots els nens i 
nenes de qualsevol classe i confessió religiosa. És 
un impuls d’educació que se situa dins del corrent 
de pedagogies humanistes i està estretament vin-
culada als principis de l’Escola Nova i de les esco-
les actives.

S’anomena escola lliure per expressar el sentit 
d’independència i llibertat d’ensenyament. Enca-
ra que es parteix d’un currículum propi, en cada 
país tenen una homologació formativa.

Quines són les característiques principals  
de l’escola Waldorf i en què es diferencia de 
les altres escoles?

-  Com en altres escoles del nostre estat, els nens 
i nenes no repeteixen els cursos si no ho fa ne-
cessari el seu desenvolupament global. Però sí 
que és destacable l’atenció i acompanyament de 
l’infant durant tots els cursos de Primària per un 

L’ escola Waldorf-Steiner és un moviment 
pedagògic basat en els ensenyaments 
teoricopràctics de Rudolf Steiner i de 

l’Antroposofia. Des del naixement de la primera 
escola Waldorf, el 1919 a Stuttgart, aquestes 
escoles s’han estès per tot el món. Actualment 
hi ha més de 4.000 centres educatius que 
segueixen aquest model, a més de centres de 
Pedagogia Terapèutica i centres de formació del 
professorat.

Text: Lourdes Tormes, Àuria Gómez Galcerán, 
Antonio Malagón Golderos
Membres de la junta de l’Associació de 
Centres Educatius Waldorf d’Espanya

professor-tutor i el consens que s’estableix entre 
els pares i els mestres encarregats del nen.

-  L’aprenentatge de l’escriptura i les matemàti-
ques es concep no només com l’aprenentatge 
d’una habilitat, sinó com una implicació sensori-
al i vivencial de totes les seves capacitats.

-  El sentit artístic és essencial en tots els aprenen-
tatges, i es desenvolupa la satisfacció pel treball 
realitzat i el seu gust estètic.

-  Els continguts i la manera d’ensenyar es basen, 
en primer terme, en la maduresa del nen i la seva 
etapa evolutiva i, en segon terme, en el que al 
nen se li demana socialment.

-  No es treballa amb llibres de text, sinó que es 
fan servir quaderns que els mateixos alumnes 
elaboren. En aquestes escoles es parteix del 
currículum homologat, que s’enriqueix amb 
l’experiència del professorat i de diferents fonts 
d’informació.

Origen de la Pedagogia Waldorf
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alumnes i del seu entorn familiar, de manera que 
es crea, així, un vincle de confiança que és molt 
favorable per a l’aprenentatge.

-  El contingut de les matèries s’imparteix en perío-
des de tres o quatre setmanes, excepte per a les 
matèries instrumentals i llengües estrangeres, 
que tenen ritmes setmanals. La disposició ho-
rària s’estableix de manera que les assignatures 
que necessiten més concentració es fan a les pri-
meres hores del matí, les llengües estrangeres a 
mig matí i els tallers o l’educació física a última 
hora del matí o a la tarda.

-  En aquestes escoles s’exerceixen les funcions pe-
dagògiques i organitzatives de manera col·legi-
ada mitjançant reunions setmanals, per la qual 
cosa no hi ha un director. L’escola forma part 
d’una associació mundial d’escoles Waldorf. Els 
pares participen intensament en la vida de la ins-
titució.
Aviat es pot veure que darrere d’aquesta llista 

s’amaga una pedagogia diferent, una manera de 
treballar en què fins i tot els petits detalls tenen una 
identitat pròpia.

Un sondeig qualitatiu recent sobre les biografies 
professionals d’antics alumnes d’escoles Waldorf ha 

revelat que aquests alumnes, tinguin formació uni-
versitària o tècnica, es defensen millor davant de la 
vida i són més aptes per dominar les feines tècni-
ques. Són més conscients de la seva pròpia vàlua, 
presenten múltiples interessos, estan oberts a idees 
noves i estan especialment disposats a assumir res-
ponsabilitats socials.

Aquests resultats no serien possibles si no existís 
una manera diferent de fer participar les famílies en 
la vida escolar, que s’impliquen amb els mestres en 
els projectes i en les festes estacionals. Tots aquests 
aspectes provoquen un gran sentiment d’unió i de 
satisfacció personal. Sempre s’espera que els pares 
col·laborin, perquè hi ha una continuïtat entre la casa 
i l’escola, i d’aquesta manera l’ensenyament pugui 
ser més fructífer i harmònic per a l’infant.

Les escoles Waldorf, una Comunitat Educati-
va Activa, clau per a una Educació Integral

Les escoles de Pedagogia Waldorf van néixer 
a principis del segle XX, quan, acabada la Primera 
Guerra Mundial, Europa estava en una crisi total i 
es buscava la manera de fer una renovació de la 
societat, tant en la vida cultural com en la social i 
econòmica. 

Rudolf Steiner va formar els mestres de la primera 
escola a la fàbrica de cigars Waldorf-Astoria, a Stutt-
gart, Alemanya. L’escola es va inaugurar el 7 de se-
tembre del 1919 i es va crear com a resposta a la pe-
tició dels mateixos treballadors de la fàbrica, als quals 
Steiner impartia conferències de cultura general. Va 
començar amb 256 alumnes d’Educació Primària i 
Secundària, majoritàriament fills de les famílies de la 
fàbrica, però al cap de pocs mesos ja acollia diversos 
centenars d’alumnes de la ciutat de Stuttgart. Va ser 
una de les primeres escoles mixtes d’Europa.

Sota les indicacions de Rudolf Steiner, als anys 
vint es van obrir més escoles a Alemanya i a al-
tres països d’Europa, com Holanda, la Gran Bre-
tanya i França. No obstant això, l’arribada al po-
der del nacionalsocialisme va tallar de soca-rel el 
moviment pedagògic Waldorf, i a partir del 1938 

Rudolf Steiner va formar els mestres de la primera 
escola a la fàbrica de cigars Waldorf-Astoria, a 
Stuttgart, Alemanya. L’escola es va inaugurar el 7 de 
setembre del 1919 i es va crear com a resposta a la 
petició dels mateixos treballadors de la fàbrica.

-  A diferència de totes les escoles del nostre en-
torn, no es fan servir notes numèriques: l’informe 
de final de curs de cada infant és personal i amb 
un contingut sobre el seu procés de desenvolu-
pament en els aprenentatges, tant pel que fa a 
les capacitats com en les habilitats mostrades, 
acompanyat d’un poema, una imatge o una his-
tòria que faci referència a l’actitud del nen i al seu 
camí en la vida.

-  Es dona la mateixa importància a les activitats 
cognitives que a les artístiques, tècniques i pràc-
tiques, amb l’objectiu de formar la personalitat 
de l’alumne en la seva globalitat. Activitats de 
jardineria, agricultura, artesania i indústria prete-
nen familiaritzar el nen amb la vida pràctica.

-  El mestre-tutor acompanya el seu grup d’alum-
nes durant tots els cursos de Primària. Aquest fet 
permet que adquireixi un bon coneixement dels 
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la persecució el règim nazi va fer que les escoles 
Waldorf d’Alemanya comencessin a tancar. En 
acabar la Segona Guerra Mundial es van recons-
truir algunes d’aquestes primeres escoles, i se’n 
van anar creant moltes altres pel centre i el nord 
d’Europa i per la resta del món. 

La Pedagogia Waldorf va ser coneguda a Espa-
nya a partir de l’any 1975, quan un grup de pares 
i de mestres van preparar el primer jardí d’infància 
Waldorf, que van obrir el 1979, a Las Rozas (Madrid) 
amb el nom d’Escola Lliure Micael. Avui dia, aques-
ta escola de Las Rozas té prop de 500 alumnes des 
dels 2 anys fins al 2n curs de Batxillerat.

Actualment a Espanya hi ha més de 70 centres 
educatius (associats, amics i internacionals. A més a 
més, hi ha més de 40 llars de mares de dia Waldorf.

També hi ha 13 centres de formació del profes-
sorat en Pedagogia Waldorf a Alacant, Altea, Bar-
celona, Còrdova, Lanzarote, Lugo, Madrid, Màlaga, 
Sevilla, Tenerife i Vitòria. Tots els centres  formen 
part de l’Associació de Centres Educatius Waldorf 
d’Espanya (www.colegioswaldorf.org).

 Quina és la clau de l’educació Waldorf?  

La clau es troba en el nou concepte de Comunitat 
Educativa Activa, propi de les escoles Waldorf. És una 
Comunitat Educativa en continu procés de creació, 
basada en el compromís de participar activament en 
l’educació de l’alumnat, la qual cosa implica que tant 
mestres com famílies entren en processos d’aprenen-
tatge propis, de treball conjunt, per donar coherèn-
cia a la vida dels fills i dels alumnes tant en l’àmbit 
familiar com en l’escolar. Aquest esforç és necessari 
i imprescindible perquè es creï el pont entre la casa 
i l’escola.

Es tracta de crear, dins de la Comunitat Educa-
tiva, l’Esperit d’Iniciativa, que es construeix sobre 
la base de la confiança. Aquesta actitud permet 
fluïdesa en la comunicació entre mestres i famí-
lies perquè emergeixi el suport mutu. El suport 
comunitari és necessari per portar endavant una 

iniciativa d’aquest tipus, que sempre parteix de la 
premissa de ser una entitat sense ànim de lucre.

Potser, a partir d’aquesta aspiració tan difí-
cil i complexa, però enriquidora, tindreu moltes 
preguntes sobre la vigència contínua de la Peda-
gogia Waldorf al llarg d’un segle i en més de 80 
països, i amb una demanda contínua en països 
nous com la Xina, Sud-àfrica, l’Índia… Aquesta 
demanda neix de la iniciativa individual de mes-
tres i famílies per trobar el que sigui millor per als 
seus alumnes i fills, una iniciativa que només pot 
aconseguir els seus objectius en un context so-
cial comunitari, en un «espai nou construït amb 
les aspiracions de tots». Àrdua tasca per posar-se 
d’acord entre adults! A simple vista així ho sem-
bla, però si els interessos particulars s’orienten 
cap a les necessitats reals dels fills i alumnes, s’en-
foca la veritable meta del projecte i aquest cobra 
realitat quan es posen d’acord.

A l’espai viu de la Comunitat Educativa Activa 
s’hi col·loca la intenció principal d’aquesta educa-
ció: respectar el procés maduratiu de cada infant. 
A Educació Infantil, això es fa treballant les for-
ces d’imitació i oferint-li un ritme saludable que 
respecti el seu temps. El temps de construir-se i 
desenvolupar-se corporalment. A Educació Pri-
mària, la capacitat de representació estimula 
l’intel·lecte, la sensibilitat artística i la força de 
voluntat dels infants. Aquesta capacitat permetrà 
que desenvolupin competències per afrontar els 
desafiaments que la seva vida futura els portarà. 
Per tant, és una educació integral en la qual es 
combinen diàriament les assignatures intel·lecti-
ves dels coneixements i aprenentatges (llengua i 
matemàtiques, a més de les pròpies de cada curs), 
les assignatures artístiques per desenvolupar un 

L’Associació de Centres Educatius Waldorf  
d’Espanya, creada l’any 2000, agrupa avui més  
de 70 centres d’Educació Infantil, escoles  
d’Educació Primària, d’Educació Secundària  
i Batxillerat.
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sentir ampliat i les assignatures practicotecnolò-
giques per conrear habilitats i superar dificultats, 
que fan activar la pròpia voluntat en projectes 
creatius genuïns que inclouen les noves tecnolo-
gies en els cursos de Secundària.

En acabar el període lectiu d’aquesta assignatu-
ra s’avaluarà, es prendrà consciència del que s’ha 
après, experimentat i compartit entre tots: alumnes 
i professor. Aquesta avaluació contínua es conver-

teix en autoavaluació, en força d’autoestima, en 
reconeixement d’un mateix, dels companys i del 
professor.

Els alumnes de 1r de Batxillerat dediquen un 
període de 2 setmanes al treball en residències 
d’ancians, centres de discapacitats, hospitals, es-
coles infantils, etc., on poden experimentar que 
el món els necessita. I, com a activitat de coneixe-
ment del món, des de Secundària es fomenten els 
intercanvis escolars a escoles Waldorf de països 
d’Europa i Amèrica per omplir-los de món, d’hu-
manitat global.
L’educació entesa així, com a multiculturalitat de 
pensaments i de mirades, no només és informa-
ció, sinó també formació i capacitació amb caràc-
ter progressiu en funció del desenvolupament 
maduratiu dels alumnes. Aquestes capacitats es-
taran a disposició del seu projecte vital, del seu 
camí, únic i genuí per a cada alumne al llarg de 
la seva vida. Però mai s’ha d’oblidar que l’autoe-

Peus de foto:

 Pàg. 24:   La tercera classe a l’escola El Til·ler (Barcelona). 
A baix, la primera escola Waldorf, a Stuttgart.

 Pàg. 26:   Elisabeth Grunelius, fundadora del primer jardí 
d’infància Waldorf-Steiner. 
 A la dreta, el primer jardí d’infància Waldorf, a 
Stuttgart.

 Pàg. 27:   Escola Crisol de Micael a Lago Puelo, 
l’Argentina.

 Pàg. 28:   El Pas de l’Arc de l’Escola Waldorf El Lucero, 
Tenerife. A la dreta, escola Waldorf a Nairobi.

 Pàg. 30:   A dalt, l’Escola Lliure Micael, la primera escola 
Waldorf d’Espanya, fundada el 1979. 
A baix, música a l’escola El Til·ler (Barcelona).

ducació permanent dels adults és la que ens le-
gitima per educar i acompanyar els nostres fills i 
alumnes. 

L’educació entesa així,  
com a multiculturalitat de pensaments  
i de mirades, no només és informació,  
sinó també formació i capacitació  
amb caràcter progressiu en funció del 
desenvolupament maduratiu dels alumnes.



En aquest tercer mil·lenni volem 
plantejar quins serien els pilars 
sobre els quals podria sostenir-se 

en el futur l’educació Waldorf, sempre 

canviant, esdevenint. 

Si fem una panoràmica del món actual, veiem 
alguns plans que ja ens mostren les tendències de 
la situació històrica que vivim:
•  Els grans moviments migratoris, amb la inter-

culturalitat i l’esforç educatiu i humà cap a la 
tolerància activa. 

•  La nova era digital, que penetra a tots els estrats 
i edats de la societat, de manera tant positiva 
com negativa, fet que exigirà noves habilitats i 
competències per sobre dels coneixements es-
tructurats i purament acadèmics.

•  La vivència turbulenta de la incertesa del nostre 
temps, que exigirà capacitat de saber estar en-
mig de la vida amb serenitat i fraternitat. 

•  La global manipulació mediàtica pel que fa a 
idees, tendències i modes, forjada en un pensa-

ment materialista, que va acompanyada d’una 
manipulació de la privacitat, en un món en què 
en realitat cada ésser humà busca el seu espai 
de llibertat cap a una nova manera de conviure.

Quina és la missió de la Pedagogia Waldorf 
ara i en el futur?

En primer lloc, acollir els nous impulsos històrics, 
socials i culturals del nostre temps. Això suposa es-
tablir els següents punts com a part del planteja-
ment pedagògic diari:
1.  La formació permanent del professorat Wal-

dorf, ja que és important conrear la salut d’un 
mateix i dels alumnes. El mateix procés edu-
catiu ha de ser saludable, i l’efecte de les acti-
vitats escolars ha de repercutir favorablement 
en els òrgans corporals a curt i a llarg termini, 
en el desenvolupament anímic i en l’augment 
d’una consciència desperta.

2.  L’ampliació de l’ensenyament del saber i del 
saber ser, amb una pedagogia amb la qual 
s’exerciti la superació dels conflictes i les di-
ficultats, que contingui maneres variades 
d’afrontar els aprenentatges: mètodes crea-
tius, participatius, imaginatius…

3.  El fet que cada mestre aculli, com a tasca per-
sonal, l’autoeducació com a eina educativa 
més efectiva, no només per a un mateix, sinó 
també per als alumnes i la comunitat escolar.

4.  Després d’un segle d’educació Waldorf, s’ha 
comprovat que la implicació de tota la Co-
munitat Educativa en l’educació és impres-
cindible. Totes les persones que formen part 
de la Comunitat Educativa (alumnes, mestres, 
famílies i col·laboradors) han d’entrar en nous 
processos d’autocrítica, aprenentatge i desen-
volupament per fecundar la vida de l’aula i re-
novar la vida familiar. Així podrem respondre a 
les esperances dels nostres joves.

Les investigacions neurològiques actuals cor-
roboren que aquestes indicacions, donades per 
Rudolf Steiner a començaments del segle passat, 
són plenament vigents per a l’educació del nostre 
temps i per abordar els reptes que aquesta civilit-
zació tecnològica i globalitzadora ens imposa. En 
el fons, es tracta d’ideals pedagògics en embrió, 
pendents d’un futur desenvolupament més ampli-
ficador i consolidat. 

Text: Lourdes Tormes,  
Àuria Gómez Galcerán,  
Antonio Malagón Golderos
Membres de la junta de l’Associació  
de Centres Educatius Waldorf d’Espanya

Pedagogia Waldorf: 
educació d’avui per 
al futur
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La Pedagogia Waldorf s’enfronta a aquests rep-
tes, que ens qüestionen tant interiorment com ex-
teriorment. Però, com a mestres, què hauríem de 
fomentar específicament en els infants, aquestes 
persones del futur?
1.  La motivació i els vincles humans. Sabem que 

la motivació i els vincles humans són un factor 
determinant per als aprenentatges, en el co-
neixement tant d’un mateix com de l’entorn. 
La capacitat per interpretar les emocions prò-
pies i educar-les en el medi social en què ens 
trobem implica aprendre a superar les frustra-
cions i convertir-les en ensenyaments de vida 
per desenvolupar els projectes vitals.
Això suposa capacitar-se per treballar en equip 
i per prendre consciència d’un mateix, però 
sempre tenint en consideració les aportacions 
dels altres, perquè el reconeixement d’un en-
vers els altres teixeixi el bon ambient per a la 
convivència. 

2.  La disposició a la cooperació. Està demostrat 
que la cooperació en equip supera l’egoisme i 
fomenta els projectes comunitaris, sobretot en 
societats tan complexes com les actuals. 

3.  La capacitat de desenvolupar el judici propi i 
de despertar cada vegada més uns valors hu-
mans. Davant de tanta confusió i influències 
manipuladores, estem cridats a fomentar en 
els nostres joves la capacitat de judici propi i 
l’adquisició de criteris basats en la veritat in-
terior moral i ètica. Això ens porta a conrear la 
força de comprensió humana, el suport mutu 
i la tolerància activa per assumir una respon-
sabilitat social, però també per crear espais de 
llibertat personal.

Tot això es fomenta a les comunitats educatives 
de les escoles Waldorf, a la recerca de camins creatius 
que estimulin la Trobada Humana.  

Com donem suport a un impuls mundial Wal-
dorf en societats i cultures tan diverses?

La Pedagogia Waldorf és patrimoni de tota la 
humanitat. En els últims decennis, s’ha expandit 
per més de 80 països de tots els continents, per 
cultures diverses amb arrels més o menys pro-
fundes, en comunitats amb cultures més o menys 
juxtaposades. L’han difosa famílies, persones que 
busquen un desenvolupament saludable per als 
seus fills, que promouen escoles Waldorf. És des-
tacable el fet que, en molts casos, a aquestes ini-
ciatives els falten recursos econòmics, perquè no 
tenen suport a molts estats i les seves economies 
són molt precàries. No obstant això, l’ideal de la 
Pedagogia Waldorf se sent com una flama que in-
flama mestres i famílies. 

Algunes vegades senten que l’anomenat «cur-
rículum Waldorf» no s’ajusta a les seves veritables 
necessitats, ni respon a l’aspiració de les seves àni-
mes. Per això se senten cridats a recrear, des de la 

Els Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners e.V., coneguts com els Amics de la 
Pedagogia Waldorf, són una associació cre-
ada el 1971 per donar suport a l’Educació 
Waldorf, a la Pedagogia Curativa Waldorf 
(Educació Especial) i a la Socioteràpia.
Amb seus a Berlín i a Karlsruhe (Alemanya), 
ofereix assessorament i suport jurídic i eco-
nòmic a iniciatives antroposòfiques i a esco-
les Waldorf en desenvolupament i en situa-
cions precàries de tot el món.
Moltes persones reconeixen la tasca feta per 
aquesta institució durant tants anys a favor 
dels menys afavorits i li donen suport econò-
mic amb les seves donacions.
Algunes de les seves actuacions:
-  Suport a més de 500 escoles Waldorf, jardins 

d’infància i escoles d’Educació Infantil, cen-
tres de Pedagogia Curativa i altres instituci-
ons socials de tot el món.

-  Suport a la formació de professors Waldorf 
en països en desenvolupament.

-  Visites a institucions, patrocinis i serveis 
voluntaris.

-  Gestió de més de 4 milions d’euros anuals 
de donació cap a iniciatives Waldorf de pa-
ïsos en desenvolupament, especialment 
d’Àfrica, Àsia i Amèrica.

-  Cooperació amb la Federació de Pedago-
gia Curativa (Educació Especial).

-  Relacions amb la UNESCO i amb la Xarxa 
d’Escoles Associades a la UNESCO.

-  L’oficina de Karlsruhe gestiona el Servei 
Europeu de Voluntariat (prop de 1.000 
persones a l’any) i organitza i supervisa les 
pràctiques pedagògiques de graduats ale-
manys d’Educació Secundària que volen 
fer un any de treball voluntari a l’estran-
ger, així com persones de totes les edats 
de tot el món que volen ser voluntaris a 
Alemanya.
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seva pròpia cultura, costums o creences, la manera 
de treballar de la Pedagogia Waldorf. És admirable 
la creativitat que els membres d’aquestes escoles 
desenvolupen i la capacitat de resiliència que de-
mostren. Estan en una situació immillorable per re-
collir les indicacions curriculars de Rudolf Steiner i 
de mestres amb experiència per posar-les sobre la 
taula de la sala del professorat. Professionals que 
capten l’espurna donada per Rudolf Steiner i que 
aprofundeixen en l’estudi antropològic de l’ésser 
humà, l’observació dels seus alumnes i la vivència 
de la societat i de la cultura contemporània en què 
brota aquesta escola.

Desenes d’escoles Waldorf i d’escoles inspira-
des en la Pedagogia Waldorf donen exemple de 
frescor creativa —i de l’alegria que això compor-
ta— tant per als educadors com, sobretot, per als 
educands: els seus alumnes.

Aquest estat de revisió, d’autocrítica i de re-
novació constants són l’estímul i motiu principal 
que porten tot educador Waldorf a introduir in-
novacions en els seus procediments i en la feina 
diària. 

Això comporta, també, el desenvolupament 

de la força necessària per fer compatibles els 
principis i ideals de la Pedagogia Waldorf amb 
les lleis educatives dels diferents països. Aquest 
treball aporta als sistemes educatius oficials de 
cada estat unes innovacions pedagògiques que 
les formacions Waldorf en el seu dia a dia acu-
llen i a les quals donen suport. Aquesta inno-
vació permet fecundar, gràcies a la voluntat de 
reciclatge dels mestres de les escoles públiques 
i privades de l’entorn, nous processos en escoles 
molt establertes.

Tenint en compte la tasca de la Pedagogia Wal-
dorf, les escoles haurien de ser considerades Cen-
tres de Recerca Pedagògica Permanent: pels espais 
de l’aula, els claustres setmanals de mestres, les 
reunions de classe i departaments d’especialitat, 
etc., però també pel continu treball d’autoeduca-
ció i pel cultiu de les relacions amb les famílies. 

Peus de foto:

 Pàg. 32:  Horticultura a l’escola Waldorf El Til·ler.

 Pàg. 33: De dalt a baix: iniciatives Waldorf al Perú,  
  Rússia, Darbari (l’Índia) i les Filipines.

 Pàg. 34:  Iniciatives Waldorf a Taiwan, Gaza, Kenya i 
Sud-àfrica.

 Pàg. 35: Iniciativa Waldorf al Kurdistan.

 Pàg. 36:  Iniciatives Waldorf a Luxor, el Nepal, l’Equador, 
Salvador de Bahia i Austràlia.

 Pàg. 37:  Iniciatives Waldorf al Canadà, Geòrgia, Califòr-
nia, les Filipines i Stuttgart.
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Iniciatives 
Waldorf-Steiner 
del món

El moviment Waldorf s’ha 
estès a gran velocitat.  
Hi ha 240 escoles Waldorf  
a Alemanya, 497 a la resta 
d’Europa i 358 fora d’Europa.



         

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ASSOCIACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS  
WALDORF-STEINER D’ESPANYA

A Espanya hi ha més de 70 centres educatius  
Waldorf associats, internacionals i amics, repartits 
per tot el territori.

L’Associació de Centres Educatius Waldorf-Steiner vetlla per la qualitat de l’educació Wal-
dorf i promou el suport mutu entre les diferents escoles i iniciatives. Està formada per 
més de 70 centres educatius associats, internacionals i amics, de tots els nivells educa-
tius: centres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, i llars de mares-pares 
de dia. A més a més, també inclou entre els seus membres els centres de formació de 
mestres i professors en Pedagogia Waldorf.

L’associació està dirigida i administrada de manera col·legiada pels mateixos mestres 
dels centres associats. Les seves metes principals són:

•  L’assessorament i suport en tots els aspectes a les escoles associades.
•  La presentació i difusió de la Pedagogia Waldorf.
•  La protecció de l’ús del nom «WALDORF-STEINER».

A més, edita semestralment la revista WALDORF-STEINER i manté el portal 

www.colegioswaldorf.org.

L’associació té un representant permanent a l’Associació Internacional de Jardins d’In-
fància Waldorf (Stuttgart, Alemanya) i al Consell Europeu d’Educació Waldorf-Steiner 
(Brussel·les, Bèlgica).

Apartat de Correus núm. 65 - 28230 Las Rozas de Madrid
Tel.: 629 368 521

colegioswaldorf@telefonica.net
www.colegioswaldorf.org

Centres de formació de professors Waldorf: 12
 Centres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat: 1
Centres d’Educació Infantil: 11
Centres d’Educació Infantil i Primària: 12
Centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària: 4
Centres d’Educació Secundària: 1
 Centres d’Educació Infantil, Primària i Educació Especial: 1
Mares de Dia associades: 1
 Iniciatives educatives amigues: 21
Mares de Dia iniciatives amigues: 17
Escoles Waldorf de Portugal: 5
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Escola Waldorf de Vallgorguina
La nostra escola, entre el Mediterra-
ni del Maresme i les muntanyes del 
Montseny, ja celebra el seu catorzè any 
de vida, vuit dels quals els hem viscut 
en aquest preciós lloc, Vallgorguina.
Amb un claustre extens, i cada vegada 
més madur, vivim el dia a dia d’una es-
cola que ja compta amb 29 alumnes a 
Infantil i 55 a Primària.
La consciència fraternal i social s’activa 
i vivifica, entre les famílies i els mestres, 
quan hi ha canvis i necessitats econòmi-
ques. Aquest aspecte ens ajuda a créixer 
i a millorar com a comunitat. Desitjarí-

em profundament que una educació 
com la que promulguem des de les 
nostres escoles es pogués viure de ma-
nera incondicional per totes aquelles 
famílies que així ho volguessin. Des de 
l’Escola Waldorf de Vallgorguina enviem 
aquesta pregària a l’Univers.
Així mateix, des de la nostra escola com-
memorarem els 100 anys de la Pedago-
gia Waldorf a través de diverses accions. 
Teixirem, entre totes les persones que 
passin per l’estand de l’escola a la Fira del 
Bosc de Vallgorguina, un gran Ull de Déu 
o mandala amb 100 fils de colors. En els 

objectes que venguem a les paradetes 
de manualitats hi incorporarem una eti-
queta que faci referència a aquest aniver-
sari tan especial. Des del curs passat, els 
alumnes estan rebent i enviant postals a 
totes les escoles del món. Hem dissenyat 
una preciosa bossa del Centenari, així 
com postals. Hem venut els calendaris 
que des de la Xarxa Waldorf catalana 
s’han fet. Durant aquest curs oferirem 
xerrades als pobles veïns sobre la Peda-
gogia Waldorf. I, als claustres, els mestres 
recitem i cantem en honor al Centenari.
Que visquem un feliç aniversari!

Escola El Puente Azul (Valladolid)
Ja ha arribat el 2019 i, amb ell, l’alegria 
de la celebració del primer Centenari. 
A El Puente Azul tenim moltes de les 
postals que hem rebut penjades, for-
mant petits arcs que decoren el nostre 
llarguíssim passadís.
Hem programat diversos actes i xer-

rades, algunes en el cor de la nostra 
ciutat, i rebrem el regal d’una actuació 
d’eurítmia. Volem transformar i embe-
llir el nostre jardí amb l’ajuda de les fa-
mílies per fer que tot tingui un realça-
ment especial. Perquè, quan celebres, 
reps, i la bellesa sempre hi ajuda.

Geroa Eskola-Escola Lliure (Vitòria-Gasteiz)
Des de Geroa Eskola us volem fer par-
tícips de les activitats més represen-
tatives que estem duent a terme per 
celebrar el centenari de les escoles 
Waldorf.
Al llarg d’aquest curs hem iniciat un 
projecte agrícola amb els alumnes de 
Secundària. Es tracta de gestionar un 
hort biodinàmic íntegrament: des de 
l’obtenció de la llavor, la planta i la 
manera de tenir-ne cura, fins a la re-
col·lecció i la distribució de cistelles de 
verdura setmanals entre les famílies in-
teressades. Per tant, els nostres alum-
nes també gestionen la venda del pro-
ducte, les relacions amb els clients… 
Sens dubte un aprenentatge per a tots!
Així mateix, portem ja tot un any edi-

tant i distribuint mensualment un but-
lletí pedagògic com a mostra del dia a 
dia de l’escola amb l’objectiu d’expan-
dir la Pedagogia Waldorf en el nostre 
entorn. Aquest butlletí primer era digi-
tal, però a la primavera el vam editar 
també en format paper.
Per acabar, també us volem dir que te-
nim previst treballar la 9a Simfonia de 
L. V. Beethoven tant amb instruments 
com cantant en diferents idiomes en-
tre tots els alumnes de l’escola. Amb 
aquest fil musical de fons, escenogra-
fiarem la vida del compositor i la mos-
trarem, amb molta alegria, tant a Vitò-
ria com al mateix centre.
Agraïm de tot cor aquest impuls i tots 
els regals que ens ofereix.

Escola Waldorf d’Alacant (Villafranqueza)
Tot va començar la tardor del 1984; 
gràcies a l’impuls d’alguns pares i mes-
tres es va crear l’Escola Waldorf d’Ala-
cant. Ja ha passat molt de temps des 
d’aleshores i el que va començar sent 
una petita associació s’ha convertit en 
una gran escola plena de vida. Actu-
alment tenim dues associacions, una 
a Infantil, amb 58 alumnes, i una altra 
a Primària, amb 86 alumnes. Malgrat 
això, en aquests moments tots els nos-
tres esforços estan centrats a convergir 
en una única entitat, amb la mateixa 
forma jurídica, i així poder continuar 
creixent junts cap a una Secundària. I 

esperem aconseguir-ho gràcies a l’im-
puls incansable i al treball conjunt en-
tre els claustres i les famílies que for-
mem part d’aquest col·lectiu.
El 12 d’octubre d’aquest any cele-
brarem el nostre 35è aniversari!, que 
coincideix amb el centenari de la pri-
mera escola Waldorf. Per commemo-
rar aquest últim, a la nostra escola, 
en col·laboració amb altres iniciatives 
Waldorf (Alacant, Altea, la Marina, Xà-
bia, València i Múrcia), hem elaborat 
un calendari d’edició especial. D’altra 
banda, al setembre, concretament el 
cap de setmana anterior al comença-

ment del curs, tota la comunitat esco-
lar ens reunirem a l’escola per plantar 
un arbre. Aquest acte simbolitza el 
naixement de la primera institució 
Waldorf i esperem que creixi sa i amb 
molta força, com la nostra escola, en 
continu creixement.

Centenari de la Pedagogia Waldorf-Steiner

Agenda d’activitats

Casa Waldorf (Altea)
Estem gaudint moltíssim d’aquest 
any del Centenari i volem fer exten-
siva aquesta alegria a la nostra co-
munitat. Hem tingut la idea de teixir 
«telers dels 100 fils»: hem desenvo-
lupat un model de bastidor senzill 
que pot ser construït fàcilment i que 
les escoles Waldorf de la nostra zona 

faran servir per teixir amb les seves 
famílies. Amb aquests telers o foto-
grafies seves emmarcades farem una 
exposició a l’estació de trens del nos-
tre poble, que s’inaugurarà amb una 
trobada on parlarem de la biografia 
de Rudolf Steiner.
Amb motiu d’aquest esdeveniment 

esperem poder llançar un petit llibre 
autoeditat: Cent versos per a 100 anys. 
Aquesta publicació recollirà 100 ver-
sos i jocs de dits inèdits per a nens 
petits, que hem reunit entre tots els 
mestres de parla hispana.
Us desitgem a tots i cadascun de vosal-
tres un fructífer 2019.
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Argelaga, Jardí d’Infància Waldorf-Steiner

El nostre jardí d’infància està situat al 
nord-oest de Màlaga capital i aquest 
any estem fent el nostre quart curs. 
Comptem amb la confiança de vint-
i-una famílies i acompanyem els seus 
fills, que tenen edats compreses entre 
nou mesos i cinc anys. 

En aquest important any per a la Peda-
gogia Waldorf, n’hem celebrat el I Cen-
tenari participant en el Natura Màlaga, 
11a Fira de Vida Saludable i Sostenible, 
del 5 al 7 d’abril.
És una fira molt coneguda a Màlaga i 
a la província, dirigida sobretot a la fa-
mília.
Per al Natura Màlaga, Argelaga va 
comptar amb un estand audiovisual 
on vam emetre en bucle filmacions 
nacionals i internacionals sobre la Pe-
dagogia Waldorf: en jardins d’infància 
i en col·legis, així com entrevistes a 
mestres i a càrrecs directius de les or-
ganitzacions de les quals formem part. 

En definitiva, tot el que tenia a veure i 
era rellevant per a la nostra pedagogia 
que havíem pogut reunir.
Així mateix, el dissabte 6 d’abril, en 
horari de tarda, a la Sala d’Actes de la 
Fira es va fer una conferència sobre la 
Pedagogia Waldorf. La conferència va 
anar a càrrec del Sr. Antonio Malagón.
El nostre agraïment pel seu suport. 
Feliç aniversari a tots!



Escola Waldorf d’Aravaca (Madrid)
Estem molt emocionats amb el cen-
tenari de la primera escola Waldorf i 
volem donar l’enhorabona i felicitar 
amb gran entusiasme totes aquelles 
persones presents en aquest pla i en 
l’altre que han lluitat, treballat, apor-
tat, s’han entusiasmat, han sembrat, 
collit, regat i fet caliu per fer possible 
l’existència de les milers d’escoles i 
institucions de llarg a llarg de la nos-
tra benvolguda Terra.

Per celebrar-ho, l’Escola Waldorf 
d’Ara vaca ha organitzat per aquest 
mes de setembre una conferència a 
càrrec de Guido Batista sobre la bio-
grafia de Rudolf Steiner i la història 
de la Pedagogia Waldorf. A més, hi 
haurà una representació d’eurítmia i 
diversos concerts. També hem fet un 
gran arbre a l’entrada de la nostra es-
cola, les branques del qual guarden 
les centenars de postals que hem 

rebut des de moltes escoles Waldorf 
del món. Ens causa molta alegria, 
quan passem pel seu costat, desco-
brir postals de països inimaginables 
i idiomes i grafies diferents dels nos-
tres. Bells dibuixos i simplement con-
tactes de tota mena. Gràcies a tots i 
units per 100 anys més.

Escola Waldorf d’Aravaca

Escola Lliure La Casa del Sol
Benvolguts amics i amigues,
Des del claustre de mestres de l’Escola 
Lliure La Casa del Sol, i amb motiu del 
centenari de la Pedagogia Waldorf, des 
d’octubre hem estat preparant en eu-
rítmia La llegenda de com va aparèixer el 
Drago per presentar-la al juny a les famí-
lies d’aquesta escola i al setembre a les 
iniciatives Waldorf de Canàries, que par-
ticipen en la celebració del Centenari.
Així mateix, es proposa una trobada 
de mestres a escala regional el dia 7 de 

setembre, durant la qual es tractaran 
lectures i conferències de Steiner i per 
a la qual, a més a més, es prepararan 
activitats artístiques. 
També s’organitzaran tallers de jo-
guines, que estaran oberts a tota la 
comunitat escolar, així com a amics i 
simpatitzants de la nostra iniciativa. La 
finalitat d’aquests tallers serà regalar 
les joguines que elaborem a diferents 
institucions d’acolliment familiar de 
l’illa. S’oferiran tallers gratuïts i repre-

sentacions amb titelles a la biblioteca 
municipal d’Arucas i a l’Hospital Ma-
tern Infantil.
Farem una exposició documental de 
les diverses iniciatives de l’arxipèlag 
canari que es mostrarà a les fires les 
diferents escoles. 
Amb totes aquestes activitats volem 
acostar a la societat canària el raig de 
llum, esperança i veritat que conté i viu 
en la Pedagogia Waldorf.
Rebeu una afectuosa salutació.

Rosa d’Abril (Barcelona)
A Rosa d’Abril ens alegrem que la Pe-
dagogia Waldorf compleixi 100 anys. 
Hem començat aquest curs escolar 
fent dues xerrades obertes a les famí-
lies i amics per parlar de la nostra pe-
dagogia. A la fira de Nadal vam oferir 
les nostres bosses amb els logotips de 
Rosa d’Abril i del Centenari.
En els pròxims mesos celebrarem 
aquest aniversari amb la projecció i 
posterior col·loqui del vídeo Waldorf 
100, fent més conferències obertes i 

imprimint un punt de llibre per regalar i 
lliurar a les fires i a les visites que rebem. 
Tenim previst començar el curs 2019-
2020 amb una festa en la qual compar-
tirem un pastís amb forma de «100», 
plantarem una olivera i hi penjarem 100 
mans, en les quals hi haurà escrits els 
noms de 100 alumnes que han gaudit 
d’aquesta pedagogia a Rosa d’Abril jun-
tament amb els noms dels seus pares. 
Actualment som un claustre de dues 
mestres i una comunitat de 18 famílies. 

Encara que de moment som pocs, sen-
tim que som una gran família, ja que 
formem part d’aquesta xarxa que es 
va teixint amb la feina que cadascú fa. 
Ens sentim contentes de formar part del 
llegat de Rudolf Steiner i cada dia ens 
comprometem fermament a donar-li 
continuïtat i demanem inspiració per 
als nostres cors i els nostres pensaments 
per fer correctament la nostra tasca. Us 
saludem a tots i totes. 

Laura i Ana

Escola La Font de Vic

La Font és un centre educatiu homolo-
gat pel Departament d’Ensenyament 
que es finança autònomament i co-
breix les etapes d’Educació Infantil i 
Primària.
Està gestionat per la Cooperativa Wal-
dorf Osona, que és una cooperativa 
mixta de famílies i mestres. 
Aquest projecte es va crear l’any 2008, 
en el petit poble de Borgonyà. 
Però, de fet, havia tingut els seus 
inicis tres anys abans, a partir de di-
verses trobades de famílies que com-
partien un interès comú: trobar una 

educació amb amplitud humana que 
donés resposta a les diverses esferes 
de l’ésser humà. A partir d’aquest in-
terès comú van començar a aprofun-
dir en la Pedagogia Waldorf i totes 
les riqueses que ens aporta com a 
persones. 
Des del 2012 estem situats a l’edifici 
del Seminari de Vic, espai que ens ha 
permès créixer com a comunitat i rea-
litzar el procés d’homologació. 
A més a més, la cooperativa gestiona 
un espai de joc per a menors de tres 
anys. I, en un futur pròxim, volem am-
pliar l’oferta educativa de La Font amb 
l’etapa de Secundària.
Entre els esdeveniments promoguts 
per celebrar tant el desè aniversari 
de l’escola com el Centenari hem in-
clòs:
-  Conferència inclosa a la Jornada de 

Portes Obertes de l’escola, que es va 

fer el 15 i 16 de març. «Neurociència 
i educació. El poder de l’educació, 
l’amor i el respecte», a càrrec del Dr. 
Josep Mombiela. 

-  Conferència inclosa dins de les acti-
vitats de l’escola de pares i mares, de 
les AMPA de la comarca, el 4 d’abril. 
«Radiacions invisibles i consciència», 
a càrrec de Pep Padrós, arquitecte 
paisatgista.

-  Concert de l’orquestra de l’escola 
Waldorf Loheland, que ens va visitar 
el 27 de maig.

Des de La Font desitgem que aquest 
primer Centenari sigui Font d’expansió 
i reconeixement, per a la Pedagogia 
Waldorf i per a totes les institucions i 
iniciatives que l’acompanyen i li donen 
suport cada dia.

www.waldorflafont.org
https://www.facebook.com/infants.lafont/

Escola Waldorf-Steiner El Til·ler (Bellaterra) 
Celebració dels 100 anys de la Pedagogia Waldorf

Les activitats proposades:
-  Durant el curs, els alumnes de Primà-

ria plantaran 100 arbres al municipi 
de Cerdanyola del Vallès, Bellaterra.

-  Del dimarts 23 al divendres 26 d’abril 
vam celebrar la Setmana Cultural. Es 
van escriure 100 contes. Va ser un 
concurs obert a tota l’escola i es va 
fer una exposició amb els contes. El 
27 d’abril es va fer la inauguració de 
les noves instal·lacions de l’escola.

-  Festivitat interna de totes escoles el 

7 de setembre, en la qual es llegirà 
la pedra de fundació de la primera 
escola Waldorf a Stuttgart.

-  D el 7 al 10 de novembre (de dijous 
a diumenge) es farà una exposició 
sobre Pedagogia Waldorf a la Casa 
Elizalde de Barcelona. N’enviarem el 
programa detallat. 
Tindrem com a convidat Christofer 
Clouder i hi haurà una actuació d’eu-
rítmia i tallers.  
Acabarem amb les corals de les di-

ferents iniciatives de la Xarxa. No us 
perdeu aquesta oportunitat de veu-
re l’exposició!

Escola Waldorf El Farol (Màlaga)
L’Escola Waldorf Internacional El Farol, 
en ple cor del Mediterrani, a Màlaga, 
celebra aquest centenari de la Pedago-
gia Waldorf amb un programa d’actes i 
xerrades que volen fer arribar la bona 
nova a totes aquelles famílies que cada 
vegada més s’acosten a la nostra ma-
nera d’entendre l’educació i que s’im-
pregnen de la riquesa, saviesa i treball 

que se’n desprèn. Les nostres famílies, 
molt actives i acollidores, estan fent 
una tasca de benvinguda i difusió me-
ravellosa i participant en totes les ac-
tivitats.
Benvolguts companys, us desitgem 
un feliç primer Centenari, que gaudim 
d’aquest grandiós esdeveniment tan 
important per al món. 
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Centre Waldorf Lanzarote

El nostre centre guarda La Casita de 
Luz, l’etapa maternal-infantil, amb 46 
nens en 4 grups d’1 a 6 anys; el grup 
de teatre, format per famílies i mestres 
amb la finalitat de crear comunitat, tant 
interna com externa, perquè el que es 
recapta es dona a altres centres del 

món amb necessitats; el cor, portat per 
la nostra mestra més jove, també com-
post per mestres, famílies i obert a l’illa, 
que s’ha posat en marxa aquest curs; 
així com els tallers de treballs manuals 
i tallers de cura i consciència, i d’anglès 
per a nens escolars. Inclou, així mateix, 
la formació Waldorf Infantil i Primària, 
que també està en el seu primer any, 
i la formació de Pedagogia Social, que 
ara es troba en el seu segon any. Són 
moltes les activitats que promovem 
des del centre i aquest 2019, en com-
memoració dels 100 anys de la Pedago-
gia Waldorf, tenim planificat, a més, fer 

conferències al Cabildo sobre la nostra 
pedagogia i una obra de teatre extra 
a benefici d’una institució necessitada 
de l’illa en nom de la Pedagogia Wal-
dorf. Així mateix, a les fires exposarem 
material no només sobre la Pedagogia 
Waldorf, sinó també sobre les inicia-
tives de les altres illes, i treballarem al 
claustre les conferències sobre l’estudi 
de l’home, metodologia i didàctica i 
col·loquis en paral·lel tal com els va ex-
posar Rudolf Steiner. Finalment, el dia 7 
de setembre tots els mestres de les illes 
farem un gran Claustre en què compar-
tirem lectures meditatives i art.
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Waldorf Còrdova 

A la nostra escola estem celebrant el 
centenari de la Pedagogia Waldorf fent 
tasques de divulgació tant de la peda-
gogia com de l’Antroposofia. Des de 
l’amor, la humilitat i la responsabilitat.
Al gener vam començar amb un grup 

d’estudi d’Antroposofia, de la mà de 
Paco del Barrio, obert a tota perso-
na interessada a creuar noves portes. 
Aquest grup està tenint molt bona 
acollida i cada vegada són més les per-
sones que s’hi acosten i s’hi uneixen. 
Al febrer vam iniciar la primera esco-
la de famílies des de la mirada de la 
Pedagogia Waldorf, a la qual estan 
convidats mares i pares de tota la 
ciutat. En aquesta escola de famílies 
aprofundim en els diferents aspectes 
de la pedagogia i creem un grup de 
suport per afrontar les dificultats que 

sorgeixen arran de la paternitat/ma-
ternitat. Aquest grup l’encapçalem les 
mestres d’Infantil i ens acompanya un 
terapeuta amb llarg recorregut pro-
fessional, i personal, en teràpia famili-
ar, Antroposofia i Pedagogia Waldorf.
A més de l’activitat amb aquests 
grups, al llarg de l’any anirem projec-
tant documentals sobre Antroposofia, 
Pedagogia Waldorf, etc., que estaran 
oberts a tota persona interessada. 
Després de la projecció hi haurà un 
col·loqui on es compartiran impressi-
ons i reflexions.

Krisol Waldorf Maresme (Premià de Dalt, Barcelona)

Krisol, més que un lloc, és on ens troba-
rem… cita la cançó que es va gestar 
en aquesta iniciativa durant el seu 
primer septenni; iniciativa que avui és 
escola i està formada gràcies a la feina 
de les famílies amb la custòdia d’un 
claustre que ha anat creixent amb els 
anys. Krisol està embolcallat per un 
teixit social, natural, modest i bell; al 

mig del qual es forja la seva ànima 
brillant i triformada, capaç de conte-
nir la llum que guarda la flama que 
es va encendre el 2004 amb un petit 
grup de famílies. Avui, el 2019, l’Esco-
la Krisol Waldorf-Steiner està situada 
en una preciosa finca neoclàssica de 
la comarca catalana del Maresme, a 
Premià de Dalt. Aquest espai data del 
segle V a.C. i està situat entre verds tu-
rons i exuberant vegetació. Des de la 
terrassa de l’escola es veu, allà a baix, 
una àmplia catifa de vegades blavís-
sima, de vegades platejada: el nostre 
pacient Mediterrani. Un tranquil i bell 
poble que va acollir, ja fa 15 anys, el 
petit grup de joc «Krisol, un espai per 
als infants», que ha anat creixent fins 
al punt que va haver de mudar-se d’es-
pai perquè la tardor del 2016 comen-
cés, amb el fort impuls de les famílies 
i la predisposició del petit claustre, el 
primer curs de Primària amb un grup 
de 7 nens i nenes, que majoritària-

ment venien d’altres escoles; a més 
d’un creixement que doblava el grup 
de joc i, per tant, el seu claustre.
Les idees van sorgint a poc a poc i 
quan madurin i tinguem l’oportunitat 
de compartir-les us les farem saber. De 
moment hem anat fent les següents 
activitats:
-  Per al dia de Portes Obertes, el 24 de 

febrer, es va organitzar una xerrada 
sobre la Pedagogia Waldorf, una ex-
posició de fotos i una presentació 
sobre la literatura infantil i juvenil 
orientada o/i recomanada des de la 
Pedagogia Waldorf, així com de la 
literatura de caràcter pedagògic i an-
troposòfic.

-  El 26 de maig vam fer, per fi, la inau-
guració de la nostra escola, en la qual 
es va posar l’accent en la funció-mis-
sió de les escoles Waldorf, motiu pel 
qual vam convidar ponents experts.

 
 https://www.krisol-waldorf.org

Escola Infantil Grimm (Guadarrama, Madrid)
Benvolguts col·legues. Abans de comu-
nicar-vos les activitats que promourem 
des del nostre Jardí d’Infància Waldorf 
Grimm, voldríem agrair a totes i cadas-
cuna de les persones que dins de les 
seves possibilitats han format part de 
la Pedagogia Waldorf.
Per a la ja molt pròxima celebració del 
centenari de la Pedagogia Waldorf di-
fonem les següents activitats: 
Durant aquest curs estem utilitzant 
els calendaris trimestrals per donar a 
conèixer a les famílies el desenvolu-
pament i fets de la Pedagogia Waldorf 
que considerem rellevants. De mo-
ment hem tractat la primera escola 
Waldorf i el context cultural de l’època.
En segon lloc, ens alegra anunciar-vos 

que aquest any hem dedicat la fira 
d’estiu a la celebració del Centenari. 
Amb la col·laboració de famílies i mes-
tres vam preparar un concert, una con-
ferència i un espai dedicat a la biogra-
fia de Rudolf Steiner.
Finalment, tenim previst celebrar un 
acte obert al setembre amb l’objectiu 
que s’hi acostin tots aquells alumnes i 
familiars que una vegada han format 
part del nostre jardí, per recordar i 
compartir experiències.
Per als que formen part d’aquesta pe-
dagogia, per als que n’han format part 
i per als que estan interessats a fer-ho 
algun dia.
Una càlida abraçada. 

Grimm

Escola Lliure Micael (Las Rozas, Madrid)
L’Escola Lliure Micael està embarcada 
en la preparació del centenari de la Pe-
dagogia Waldorf, que coincideix amb 
el seu quarantè aniversari. Aquesta fes-
ta-aniversari a Espanya neix de l’impuls 
de l’Associació de Centres Educatius 
Waldorf, que ha animat tots els centres 
a preparar les seves pròpies celebraci-
ons. A l’Escola Lliure Micael s’han fet 
totes les reunions de preparació del 
Centenari i la comissió de comunicació 
ha participat activament en el procés. 

A més a més, s’ha creat una comissió 
del claustre de mestres, que rep el su-
port de l’equip directiu i el patronat de 
la Fundació Micael-Steiner, que està 
treballant per a la gran Festa del Cen-
tenari.
L’Escola Lliure Micael ha preparat di-
versos esdeveniments: la participació 
dels alumnes i dels mestres de l’escola 
en el gran acte de celebració del Cen-
tenari que es farà a la Casa Encendida 
de la ciutat de Madrid, una represen-

tació d’eurítmia, una convocatòria del 
Torneig d’Esports Waldorf 100 amb la 
col·laboració d’altres col·legis de Las 
Rozas, la preparació d’un llibre de re-
lats, contes, poemes i dibuixos sobre 
la Pedagogia Waldorf, la publicació 
d’una revista d’articles dels alumnes 
de Batxillerat sobre la pedagogia i mol-
tes altres activitats que durant el curs 
s’aniran presentant dins d’aquest im-
portant any de celebració i renovació 
de la Pedagogia Waldorf.

Escola Waldorf Artabán (Galapagar, Madrid)
Deia Rudolf Steiner, fa gairebé 100 
anys, el dia de la fundació de la prime-
ra escola Waldorf: «Aquest és un acte 
solemne de l’ordre còsmic»; avui, no-
saltres, els mestres de l’escola Artabán, 
sentim un profund agraïment per ser 
contemporanis del centenari de la cre-
ació de la Pedagogia Waldorf.
Hi ha moltes maneres de celebrar-ho, 
i una és fer la nostra feina quotidiana 
amb interès, entusiasme i compromís.
Però també n’hi ha d’altres que ens 
permeten sentir-nos lligats espiritual-

ment i socialment a les iniciatives de 
tot el món. Saber que dia i nit, al llarg 
d’aquest planeta, nens i mestres reci-
ten els versos del matí en les seves prò-
pies llengües.
Concretament, l’escola Artabán cele-
bra els 100 anys de la Pedagogia Wal-
dorf amb la traducció a l’espanyol d’un 
llibre de Charles Kovacs: El rerefons es-
piritual de les festes cristianes.
Va dir Steiner, en relació amb la respira-
ció del cicle anual de la Terra: «…quan 
al nord l’ànima de la Terra surt cap a 

les estrelles i —des del punt de vista 
espiritual— es mostra com un cometa 
que es retira del cel, al mateix temps, a 
l’altre costat, l’ànima de la Terra es re-
tira cap a l’interior, és Nadal. I, de nou, 
al contrari, quan l’ànima de la Terra es 
retreu, a l’altre costat la cua del cometa 
s’estira cap al cosmos. Això ocorre si-
multàniament» (GA226).
Així, celebrem simultàniament, Nord i 
Sud, el Waldorf 100.

Claustre de mestres 
de l’Escola Artabán

Escola Waldorf Meniñeiros (Lugo)
Estimats companys:
Amb gran alegria estem preparant les 
celebracions pels cent anys de la nos-
tra pedagogia.
Des de l’Escola Waldorf Meniñeiros 
creiem que no hi ha millor regal que la 
música per commemorar un esdeveni-
ment tan grandiós. La nostra comuni-
tat educativa, famílies, mestres i alum-
nes, estan posant tots els seus esforços 
treballant braç a braç perquè aquest 
esdeveniment brilli amb llum pròpia i 
sigui recordat per tots com un moment 
d’alegria i agraïment. 
Fernando Gómez Jácome, famós músic 
de Lugo, impartirà un preciós concert 
benèfic juntament amb la seva família 
on sonarà la música popular (rock, folk, 

pop...) i culta (gregorià, música sacra i 
profana d’autors consagrats, obres de 
compositors contemporanis...), sem-
pre amb especial èmfasi en els autors 
gallecs. De la passió per la música 
neix aquest grup familiar que s’ajunta 
cada estiu per assajar i oferir concerts 
a diferents punts de la geografia galle-
ga. El cor està format per germans de 
Jácome, consorts i nebots. Una de les 
integrants d’aquest grup és Agueda 
Matute, professora de música a l’Esco-
la Lliure Micael Waldorf de Las Rozas, 
Madrid. 
Des d’aquí els agraïm a tots aquest pre-
ciós regal, i també volem fer arribar la 
nostra gratitud a Hermelinda Delgado 
per la seva participació en l’organitza-

ció d’aquest concert i el seu continu 
suport i col·laboració amb la nostra 
escola.
 Serà un moment de celebració i reunió 
de totes les famílies, mestres i amics de 
l’escola. Un moment per compartir, re-
cordar el que hem viscut i mirar cap al 
futur. 
Cap a cent anys més de Pedagogia 
Waldorf!
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L’Associació Waldorf Madreselva pro-
posa les següents activitats per contri-
buir a la celebració del centenari de la 
Pedagogia Waldorf:
-  Per al nostre Mercat de Primavera, 

al mes de maig, vam preparar una 
mostra de la història de la pedagogia 
i vam transmetre la celebració del 
Centenari a tots els visitants. 

-  Al jardí de l’escola de Madreselva hi 
tenim un vagó de tren que ens va 
donar un dels nostres socis. El vagó 
es prepararà com a biblioteca i, coin-
cidint amb la seva inauguració, s’or-
ganitzarà un acte de celebració on, a 
més, es mostrarà la història visual del 
nostre centre i el seu arrelament en 
el centenari de la Pedagogia Waldorf. 
Aquest vagó forma part d’una altra de 

les boniques casualitats que envolten 
el nostre projecte i té un nexe històric 
interessant amb la vida de Steiner, ja 
que el seu pare va ser nomenat cap 
d’una estació de ferrocarril. A la seva 
biografia se cita la influència que això 
va tenir en ell: «Així vaig passar hores i 
hores assegut al seu costat a l’oficina, 
on jo havia de llegir i escriure, mentre 
ell s’ocupava de les seves tasques... A 
la manera dels nens, em familiaritza-
va ràpidament amb tot el que consti-
tuïa el costat pràctic de la vida: com 
funcionava el servei dels trens i tot el 
que s’hi relacionava». 

-  L’última activitat proposada serà la 
projecció en cinema obert a tota la po-
blació del documental que s’està ges-
tant, Waldorf, educació per a la vida, 
en el qual hem col·laborat, just després 
que s’estreni el mes d’octubre. 

S’Escoleta Waldorf (Mallorca)
S’Escoleta Waldorf va posar-se en camí 
a l’illa de Mallorca fa ja vint-i-un anys, 
en una gran casa senyorial al poble de 
Binissalem. Actualment pot acollir 2 
grups d’infants, i a més a més també 
té algunes sales que poden utilitzar-se 
per a conferències, cursos de formació 
i exposicions. 
Binissalem està situat al cor de l’illa 
de Mallorca, a 22 km de Palma, en els 
contraforts meridionals de la serra de 
Tramuntana, i gaudeix de l’atractiu 
de la muntanya i de la bonança del 
pla. Nombroses cases dels segles XVII 
i XVIII, de gran interès arquitectònic, 
han fet que el seu patrimoni fos decla-

rat Conjunt Històric Artístic l’any 1983. 
Al poble veí d’Alaró hi ha les belles ru-
ïnes del castell medieval, situat a 800 
metres sobre el nivell del mar, amb 
impressionants vistes sobre el pla de 
Mallorca.
Amb motiu de la celebració del cente-
nari de la Pedagogia Waldorf, hem re-
copilat en un CD les cançons que can-
tem a l’Escoleta. A més, continuarem 
commemorant aquest gran esdeveni-
ment a les Jornades de Portes Obertes 
i a la Fira de Nadal del 30 de novembre 
del 2019. Podeu seguir el nostre dia a 
dia, esdeveniments i novetats a través 
del nostre Facebook waldorfmallorca.

Escola Waldorf Cantàbria

L’Escola Waldorf Cantàbria segueix 
en marxa fent petits passos i encami-
nant-se per començar, el mes de se-
tembre, el seu cinquè any en l’etapa de 
Primària. 

Continuem ubicats en un petit poble, 
Villanueva de Villaescusa, envoltats de 
naturalesa.
El centenari de la Pedagogia Waldorf 
ens agafa encara molt joves, però amb 
gran entusiasme i impuls per difondre 
la pedagogia per tots els racons del 
nostre entorn i fer que l’escola i la Pe-
dagogia Waldorf siguin conegudes a 
tot Cantàbria.
Durant aquest any i amb motiu de la 
celebració del centenari de la Peda-
gogia Waldorf estem organitzant dife-
rents xerrades i actuacions a l’escola i 
al seu entorn. 

Així mateix, estem planificant una tro-
bada amb escoles del nord d’Espanya 
per fer una activitat artística conjunta.
Des de la nostra escola visitarem una 
residència d’ancians i celebrarem els 
100 anys de la pedagogia amb algun 
avi que faci els mateixos anys.
Finalment, per al 7 de setembre del 
2019 organitzarem un gran esdeveni-
ment, en una de les precioses platges 
de Cantàbria, en què convocarem cent 
persones, famílies, mestres i amics de 
la pedagogia per dibuixar sobre la sor-
ra un gran número 100 i fotografiar-lo 
des del cel.

Arrel, espai Waldorf Garraf (Barcelona)
Benvolguts companys de camí del 
món Waldorf, des d’Arrel us enviem 
els millors desitjos perquè visqueu un 
Centenari amb significat en els nostres 
cors. Sentim més que mai la unió amb 
el moviment Waldorf, amb tot el que hi 

ha darrere i dins d’aquest camí de vida. 
A Arrel continuem ampliant els nostres 
llaços d’amor amb la Pedagogia Wal-
dorf i està sent una gran aventura plena 
d’aprenentatge, reptes i transformacions. 
Que la llum de l’ànima brilli al nostre in-

terior per compartir amb el món i amb 
els éssers humans al nostre voltant, i 
creï imatges d’un futur on la infància 
és cuidada i respectada i els adults són 
conscients de la seva tasca espiritu-
al-material en el nostre planeta Terra. 

Escola Waldorf Tretzevents
A l’Escola Tretzevents Waldorf-Steiner 
hem començat a fer actes petits i grans 
amb motiu del centenari de la Pedago-
gia Waldorf. Al llarg del curs hem rebut 
i enviat postals del Centenari a escoles 
Waldorf de tot el món, la qual cosa ha 
fet sorgir en els nostres alumnes l’inte-
rès pel que suposa la celebració dels 
cent anys.
El dijous 21 de març d’aquest any, equi-
nocci de primavera, vam celebrar les 
100 Primaveres Waldorf en una jornada 

en què vam oferir una petita xerrada per 
informar sobre el Centenari i vam fer ta-
llers d’art per a tots els participants.
El divendres 5 de juliol vam posar veu 
a una breu selecció d’alguna de les 
conferències de Rudolf Steiner amb la 
intenció de tornar a donar vida a les se-
ves paraules i de generar un ric col·lo-
qui al voltant de la Pedagogia Waldorf.
Internament la importància d’aquest 
moment està present en el claustre 
de mestres, la qual cosa ens impulsa 

a meditar i estudiar amb més afany i 
a cuidar els nostres alumnes, les nos-
tres famílies i la nostra escola amb una 
consciència major.
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Associació Madre Tierra Conca
El nostre centre va néixer fa quatre 
anys i s’ha anat convertint en una peti-
ta família que cada any creix més.
L’escola acull Maternal, amb 6 nens; 
Jardí d’Infància, amb 10 alumnes, i Pri-
mària, amb 26, acompanyats per un 
petit claustre que creix, aprèn i madura 
conjuntament des de fa tres cursos.
Des d’allí anhelem que la Pedagogia Wal-
dorf il·lumini el cor tant de les famílies 
que conformen aquesta comunitat com 
d’aquelles que encara en prou feines la 
coneixen i volem acostar-la a les actuals 
i futures generacions de docents perquè 
tinguin l’oportunitat d’experimentar que 
un canvi sí que és possible.

Amb motiu de la commemoració del 
Centenari, el nostre claustre ha posat 
en marxa múltiples activitats, amb la 
intenció d’obrir la finestra d’aire reno-
vador que aporta Waldorf al món. Les 
descrivim a continuació: tallers mensuals 
relacionats intrínsecament amb la nos-
tra pedagogia, xerrades trimestrals a les 
biblioteques públiques i al Centre Jove 
de la ciutat, col·laboració amb la UCLM 
a través de la Dra. María Dolores Segarra 
Muñoz; rebuda d’alumnat de Treball So-
cial de la UCLM per fer treballs de camp i 
recerca sobre els beneficis de la Pedago-
gia Waldorf enfront d’altres metodologi-
es educatives, i mercats trimestrals.

La llar de Marta (Castelló)
Fa cinc anys vam començar aquest 
projecte amb la seguretat i la confi-
ança que la Pedagogia Waldorf ens 
acolliria en el seu refugi.
Cinc anys en què hem conegut pro-
fundament aquesta manera de viure 
que ens regala Rudolf Steiner, l’An-
troposofia. Aquesta manera de veure 
l’ésser humà íntegrament ens regala 
la saviesa per respectar i ajudar en els 
processos evolutius de cadascun dels 
nens que acompanyem.
A poc a poc hem creat una llar on les 
famílies se senten com a casa, i hem 

establert un vincle sa i amorós que el 
nen viu amb gratitud i que li transmet 
tranquil·litat per acostar-se també a 
nosaltres i deixar-nos acompanyar-lo i 
cuidar-lo com una figura més en el seu 
entorn familiar.
En el nostre agraïment a aquesta 
sàvia pedagogia, hem organitzat un 
dia de trobada entre totes les famí-
lies pròximes al projecte per celebrar 
el centenari de la Pedagogia Waldorf.
En aquesta trobada tindrem menjar 
casolà, fet per les famílies, per com-
partir amb molt d’amor, i ballarem al 

ritme de batucada, en la qual podran 
participar petits i grans, vibrant junts 
al ritme de la percussió. Hi esteu con-
vidats!

Associació Waldorf Madreselva (Ciudad Real)
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INFORME DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE MESTRES (MADRID)
Benvolguts amics, el Centre de Forma-
ció de Pedagogia Waldorf de Madrid 
participarà en els esdeveniments que 
s’estan preparant per celebrar el cen-
tenari de la Pedagogia Waldorf. Con-
cretament, donem suport a l’edició del 
documental WALDORF 100 i a la publi-

cació del número extraordinari de la 
revista Waldorf-Steiner. També farem 
una celebració durant la clausura del 
primer any d’aquest nou cicle de for-
mació amb una representació d’eurít-
mia a càrrec de Raphaela Fritzsch.
Que la celebració del centenari de la 

Pedagogia Waldorf sigui un renovat 
impuls de vida per als mestres que 
amb tant zel i vocació duen a terme 
el seu treball en centenars de col·legis 
a Espanya i a tot el món.
Una abraçada de tot l’equip organit-
zador.

L’Arc de Colors, espai per infants a Mataró
A pocs metres del mar, a la «vila de Ma-
taró», hi ha l’Arc de Colors, un espai per 
a infants d’edats entre els 2 i els 6 anys. 
Aquest és el nostre tercer any de vida, 
encara que en vam tenir un d’anterior 
dedicat bàsicament a la integració de 
famílies a l’associació. Ens estem man-
tenint en un bonic grup de 8-9 nens 
amb una jardinera i una ajudant.
Les famílies estan entregades a donar 
suport a l’associació i fan les tasques ne-
cessàries perquè pugui funcionar, alhora 
que també incorporen i gaudeixen de les 
idees bàsiques de la Pedagogia Waldorf. 

Pensant en els nostres exalumnes, hem 
preparat unes «tardes artístiques» amb 
música de lira, contes, eurítmia, pin-
tura… S’ha format un grupet al qual 
s’han afegit més nens interessats en 
aquesta activitat.
Estem posant especial atenció a di-
vulgar la celebració del centenari de 
les escoles Waldorf a les reunions i 
fires que fem. Farem xerrades divul-
gatives a diferents entitats de Mataró 
i participem en les activitats que rea-
litza la Xarxa d’Iniciatives Waldorf de 
Catalunya.

Jardí de Las Rozas (Madrid)
Continuem gaudint a la nostra casa de 
camp de poder oferir als nens i famílies 
un bon lloc per passar-hi la infància. El 
model educatiu de viure en una llar 
per aprendre i ser es torna real i autèn-
tic en aquest jardí d’infància. Aquest 
any els jardins d’infància de la serra de 
Madrid hem tingut la iniciativa de re-
unir-nos amb els delegats d’admissió 
de col·legis Waldorf i crear un pont de 
comunicació per gestionar amb antici-
pació, en la mesura que sigui possible, 

la sortida dels nostres nens a Primària 
sense que hagin de deixar l’últim any 
la seva mestra i el jardí per la incertesa 
que ocasiona a les famílies quedar-se 
sense places. Ens sembla important 
que hi hagi certa col·laboració i que 
puguem ajudar-nos mútuament. En-
tenem perfectament que hi hagi algun 
any en què això no sigui possible, però 
hi haurà anys en què sí que es podrà 
preveure d’una manera més orgànica, 
i això s’aconsegueix amb voluntat per 

part de tots i ganes d’entendre’ns. Es-
perem aconseguir-ho l’any del Cente-
nari Waldorf!!!
El nostre jardí vol oferir un dels nostres 
teatrets de taula per a Infantil a l’Ajun-
tament de Las Rozas per celebrar el 
Centenari.
Hem fet campaments d’estiu al juliol. 
(www.jardin-waldorf.com).
Moltes gràcies a la revista per com-
partir.

L’equip pedagògic

Associació Waldorf Almeria Jacaranda
Aquest curs, l’Associació Waldorf Al-
meria, després de diversos anys tre-
ballant amb persones meravelloses, 
ha fet el pas definitiu per afermar 
l’estabilitat i el futur de la pedagogia 
en aquesta zona. Ens hem establert 
en una finca urbana que té 2.400 m2 
amb pins, palmeres i flors, a 2 minuts 
caminant del mar. Un lloc on podem 
establir una escola d’Infantil en aquest 
moment i de Primària en un futur.

En tan sols dos mesos hem creat les au-
les, la cuina, els patis i jardins per a In-
fantil. Mirant enrere, sembla un miracle 
que el dia 10 de setembre obríssim les 
portes de Jacaranda, que és un regal 
a la infància. Cada racó, cada detall ha 
estat treballat amb tota voluntat, dedi-
cació i amor per part de les mestres, de 
les famílies i, sobretot, per part d’amics 
del projecte, que de manera totalment 
voluntària han dedicat dies, setmanes i 

mesos a treballar per una escola plena 
de projectes educatius i socials. Gràci-
es a l’equip pedagògic i al suport de les 
famílies, en aquest Centenari oferirem 
xerrades pedagògiques i tallers manu-
als oberts a la població de la zona que 
anunciarem al nostre facebook i a la 
pàgina web 

www.waldorfalmeria.es. 
Des de Jacaranda us desitgem un feliç 
Centenari!
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Associació Madres de Día Waldorf
Des de l’Associació Madres de Día 
Waldorf tenim el desig de compartir 
amb tots vosaltres la nostra alegria i 
entusiasme. 
Al llarg d’aquesta última dècada, el pri-
mer impuls de la nostra presidenta Inés 
Gámez per donar a conèixer aquesta be-
lla forma d’acompanyament respectuós 
dins d’una veritable llar i en un ambient 
familiar més adaptat a les necessitats 

educatives i emocionals reals dels me-
nors de 3 anys ha donat els seus fruits. 
Per commemorar els 100 anys de la Pe-
dagogia Waldorf, volem unir-nos a les 
celebracions de tot el món amb una 
Trobada de totes les famílies de les nos-
tres iniciatives. Malgrat que cadascuna 
de nosaltres treballa a la seva pròpia 
llar, volem que els nostres nens i nenes, 
i pares i mares, es coneguin i sentin que 

pertanyen a un gran moviment mundi-
al amb un segle d’antiguitat. 
Ens reunirem el diumenge 22 de se-
tembre (a les 9 h) a la finca Lindaraja 
(Galapagar, Madrid) per aprofundir en 
la figura de Rudolf Steiner i en el seu 
llegat pedagògic, cantar junts unint les 
nostres veus i formant un improvisat cor 
i passar un dia de celebració en contacte 
amb la naturalesa i en comunitat. 

Escola Waldorf de Tenerife  
i Cercle Waldorf «Valle de Güímar»

L’Escola Waldorf de Tenerife Valle de 
Güímar-Canàries celebra el centenari 
de la Pedagogia Waldorf essencialment 
amb tres esdeveniments, si bé el recor-
darà en altres ocasions durant l’any. El 

primer va tenir lloc ja el juny del 2018: 
amb motiu de la III edició de la Mostra 
d’Eurítmia Solidària de Canàries la nos-
tra comunitat educativa va representar 
una versió eurítmica de La Flauta Mà-
gica de Mozart, sota la direcció artística 
d’Elisa Betancor, a l’Auditori Municipal 
d’Arafo, el vídeo de la qual publicarem 
aquest any en el nostre canal de YouTu-
be. El segon va tenir lloc el passat 6 de 
febrer amb la signatura de l’Acord-Marc 
entre la nostra associació i la Universitat 
de La Laguna, la qual cosa permetrà 

acostar la Pedagogia Waldorf a la comu-
nitat universitària; vam aconseguir que 
l’acord se signés a principis d’aquest 
any perquè coincidís amb el Centenari. 
El tercer tindrà lloc cap al mes d’octubre 
i serà la IV edició de la Mostra d’Eurítmia 
de Canàries, novament amb Elisa Betan-
cor i amb la col·laboració de la ULL. Afe-
girem que estem programant conferèn-
cies i que volem participar en diverses 
fires locals per difondre el Centenari… i 
hem penjat la pancarta de Waldorf 100 
a la façana de la nostra escola.

El Montgó (Xàbia)
Aquest trimestre celebrem el dia dels 
oficis, sembrant, pastant pa i treballant 
la fusta; en aquest dia tan especial les 
nostres mans són les protagonistes i a 
través del treball conjunt s’uneixen la 
intenció i el sentir de tots en una ma-
teixa direcció. A la nostra escola s’hi  

respira la unió i el respecte mutu, i es-
tem molt agraïts que sigui així!
La nostra comunitat continua crei-
xent, famílies i amics de tot arreu ens 
regalen amb la seva energia un camí 
d’aprenentatge ple de recompenses.
L’escola Waldorf El Montgó ja té 27 nens 
i 6 mestres! Gràcies a tots per la vostra 
ajuda i perseverança!

Los Girasoles Waldorf Getafe
Benvolguts amics i amigues, estem 
molt contentes de celebrar i partici-
par en el centenari de la Pedagogia 
Waldorf des de la nostra iniciativa 
Los Girasoles i poder aportar el nos-
tre granet de sorra a aquesta com-
memoració tan especial de trajecte 
d’aquests 100 anys.
Per a nosaltres és un honor expandir i 
donar a conèixer la nostra manera de 
treballar a famílies, amics, amigues, 
nenes i nens, així com fer-los arribar, 
amb el nostre acompanyament, l’amor 
per la infància i l’entusiasme que sen-
tim cada dia amb la nostra tasca com 
a educadores Waldorf a Los Girasoles.

La nostra aportació:
26 de gener
Hem començat amb una xerrada so-
bre introducció a la Pedagogia Wal-
dorf, a càrrec d’Antonio Malagón, a 
la qual van assistir desenes de famí-
lies del sud de Madrid interessades a 
conèixer aquesta mirada cap a l’ésser 
humà.
23 de febrer 
Vam continuar amb una altra troba-
da de famílies, de la mà d’Inés Gá-
mez, en la qual vam aprofundir sobre 
les necessitats i acompanyament del 
primer septenni amb la conferència 
«Educar des del cor per al cor».

12 d’abril
Sempre hem volgut acostar les nostres 
festes i celebracions a famílies que no 
participen diàriament en la nostra ini-
ciativa. En aquesta ocasió, vam oferir la 
Festa de la llebre de Pasqua per experi-
mentar el naixement de la primavera 
i el naixement, en el nostre interior, 
d’allò nou quan encara no es veu. 
Setembre del 2019 (dia per confirmar)
Proposem un matí de vivència Waldorf, 
obert a famílies que vulguin conèixer 
el ritme i activitats del jardí d’infància. 
Us enviem a totes i a tots una gran 
abraçada i molta alegria per celebrar 
junts aquest primer centenari Waldorf. 
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LA NOSTRA ORGANITZACIÓ
El Consell Europeu per a l’Educació Waldorf-Steiner 
(ECSWE) reuneix 26 associacions nacionals d’esco-
les Waldorf-Steiner, que representen 712 escoles i 
159.230 alumnes de 28 països europeus. L’organit-
zació es va fundar mitjançant contribucions dels 
nostres membres calculades sobre la base del nom-
bre d’alumnes que té cadascun.

VISIÓ
L’educació que permeti a tots els nens desplegar 
holísticament el seu potencial únic a través del 
desenvolupament personal i professional al llarg de 
tota la vida.

OBJECTIUS
Donar suport a una educació Waldorf-Steiner au-
tèntica i fomentar una educació centrada en l’ésser 
humà, a Europa.

UN MOVIMENT MUNDIAL
Han passat gairebé 100 anys. Rudolf Steiner va fun-
dar la primera escola Waldorf a Stuttgart el 1919, a 
petició de l’empresari Emil Molt, que li havia dema-
nat que creés una escola per als fills dels treballa-
dors de la fàbrica de cigars Waldorf-Astoria. Actu-
alment hi ha més de 1.100 escoles Waldorf i 1.700 
jardins d’infància Waldorf en més de 80 països del 
món —i el nombre d’escoles està augmentant rà-
pidament—. La majoria d’aquestes escoles són a 
Europa i estan representades pels nostres membres.

EDUCACIÓ WALDORF-STEINER
L’educació Waldorf-Steiner destaca pel paper de la 
imaginació en l’aprenentatge i integra el desenvo-
lupament intel·lectual, pràctic i artístic dels alumnes 
holísticament. El currículum Waldorf-Steiner no és 

prescriptiu i s’adapta a les necessitats evolutives 
del nen, alhora que evita una excessiva especialit-
zació primerenca o pressió acadèmica inapropiada. 
El currículum central Waldorf-Steiner s’ensenya per 
períodes. Un tutor acompanya els seus alumnes des 
que comencen l’escola Primària fins a l’últim curs 
de Primària. Les nostres escoles són mixtes i nor-
malment abracen des de l’edat dels 6-7 anys fins als 
18-19 anys. Són escoles i centres que aspiren a un 
model de gestió i lideratge col·laboratiu, amb una 
responsabilitat i comptabilitat definides i compar-
tides de manera transparent en tota l’organització.

LA NOSTRA TASCA
-  Escoles del grup de treball ET 2020

La Comissió Europea és qui fa possible que existei-
xi aquest grup de treball, que agrupa experts dels 
ministeris d’educació de diferents països, organis-
mes rellevants de la UE, organitzacions interna-
cionals, interlocutors socials i la societat civil per 
elaborar noves polítiques a través de l’aprenen-
tatge mutu i la identificació de bones pràctiques. 
L’ECSWE n’és membre des del febrer del 2016.

-  Iniciativa per a una pedagogia adequada a l’edat
Juntament amb la IASWECE i l’ELIANT, l’ECSWE 
pressiona les institucions de la UE i manté un de-
bat obert amb els nostres socis i altres parts inte-
ressades.

-  Iniciativa per al pluralisme en l’avaluació
En estreta col·laboració amb altres parts interessa-
des, l’ECSWE recopila bones pràctiques en avaluació 
per mostrar alternatives als exàmens estandardit-
zats. Aquestes dades també s’utilitzen per informar 
les institucions de la UE sobre la nostra feina.

-  Fer pressió per a la llibertat en l’educació
L’ECSWE manté una xarxa amb altres organitzaci-
ons per promoure la llibertat en l’educació.

PRIORITATS
Per implementar la nostra missió, fomentem la lli-
bertat en l’educació i l’autonomia escolar. El fet 
d’oferir una educació Waldorf-Steiner autèntica, 
adaptada a les necessitats locals, s’aconsegueix mi-
llor si es compleixen les següents condicions:
-  La llibertat de currículum: Les associacions naci-

onals i escoles locals poden definir i aplicar plena-
ment el currículum propi de les seves escoles. 

-  La llibertat dels pares per triar l’escola dels seus 
fills: Aquest dret està descrit a l’article 14 de la 
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, 
i es garanteix a tot Europa.

-  A tot Europa es concedeix finançament comple-
tament públic per a escoles independents sense 
ànim de lucre, amb la finalitat que els pares pu-
guin triar l’escola dels seus fills independentment 
de la seva situació econòmica.

-  El pluralisme en l’avaluació és una realitat i les es-
coles Waldorf poden desenvolupar i oferir la seva 
pròpia titulació, reconeguda per l’estat. Els exà-
mens estandarditzats i centralitzats són substitu-
ïts per una avaluació individualitzada.

-  La integració dels mitjans de comunicació i les 
TIC en la pedagogia: Les nostres escoles poden 
proporcionar una pedagogia pròpia pel que fa a 
la integració de les TIC basant-se en el nostre en-
focament orientat al desenvolupament.

CONSELL
El Consell és un fòrum que té l’objectiu d’informar 
sobre avenços importants en l’àmbit organitzatiu, 
polític i legal als països membres, intercanviar bo-
nes pràctiques, coordinar activitats conjuntes i as-
sessorar entorn d’objectius compartits. Està format 
per 26 associacions afiliades, cadascuna representa-
da pel seu representant designat, amb un vot a l’As-
semblea General.
També hi ha 6 organitzacions col·laboradores que te-
nen estatus de convidat permanent sense dret a vot.
El Consell es reuneix tres cops a l’any, cada vegada 
en un país membre diferent.

ELS NOSTRES SOCIS
L’ECSWE és membre de les següents xarxes i plata-
formes: Aliança per a la Infància, Eurochild, ELIANT, 
Aprendre per al benestar de la comunitat, Platafor-
ma d’Aprenentatge Permanent, Waldorf100.

CONTACTE
CONSELL EUROPEU PER A L’EDUCACIÓ 
WALDORF-STEINER
Rue du Trône 194, 1050 Brussel·les (Bèlgica)
A/e: info@ecswe.net - Web: http://ecswe.net
Georg Jürgens (director general)
A/e: juergens@ecswe.net - Tel. +32 2 644 00 43
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IASWECE www.iaswece.orgAlliance for childhood

Aquesta organització es va fundar el 1999 a Nova 
York, Stuttgart i Londres, per a professionals que 
treballen en diferents camps de l’educació, la medi-
cina i el treball social.
Al nostre país, l’Aliança per a la Infància es va iniciar 
gràcies a una invitació de Heidi Bieler, mestra i for-
madora de mestres en Pedagogia Waldorf. El març 
del 2005 un grup de mestres, psicòlogues i metges 
preocupades per la desaparició de l’etapa infantil va 
acollir la invitació i es van fer alguns treballs entorn 
de la presa de consciència sobre el joc tradicional i 
sobre els aparells electrònics, amb l’objectiu de de-
senvolupar una línia d’acció com les que ja existei-
xen en altres països del món.
L’objectiu de la nostra entitat és fomentar una in-
fància saludable a la societat actual i col·laborar 
amb altres entitats compromeses amb els drets dels 
infants al nostre país.
Aquest grup de treball està obert a suggeriments i 
a la participació.
 
Els nostres objectius són:
-  Preconitzar polítiques de salut infantil global que 

parteixin d’accions tant individuals com col·lecti-
ves.

-  Promoure la presa de consciència sobre les res-
ponsabilitats pròpies i col·lectives en relació amb 
la salut i l’educació de la infància.

-  Promoure l’optimització de la salut a través d’una 
alimentació variada, ecològica i sana, i també mit-
jançant uns bons hàbits de son.

-  Promoure la preservació, la recuperació i l’orga-
nització d’un hàbitat i un entorn social sans, con-
siderant que l’ésser humà no és l’amo de la natu-
ralesa, sinó que en forma part.

-  Fomentar l’educació per a la salut física i psíquica 
a totes les edats.

-  Afavorir i promoure la informació i la formació efi-
cient de tots els professionals implicats en qual-
sevol àmbit relacionat tant amb la promoció de 
l’educació com amb el creixement personal.

-  Protegir la infància de la falta de moviment, de la 
falta de joc, del món virtual, de la falta de comuni-
cació i del màrqueting del nen/a espectacle.

 

Per aconseguir aquests objectius, l’associació realit-
za les activitats següents:
-  Serveix de punt de trobada als partidaris d’una 

política de salut i educació clara i transparent, ba-
sada en els objectius esmentats.

-  Contribueix a informar i formar l’opinió pública de 
manera clara i objectiva.

-  Dona suport a la premsa per a la promoció i la re-
cuperació de la salut.

-  Aporta noves dades i estudis sobre educacions 
alternatives per contribuir a avançar cap al seu re-
coneixement.

-  Actualitza periòdicament un anuari de terapeutes 
que treballen per a la salut i l’educació.

-  Queda exclòs tot ànim de lucre. 

Els infants acaben d’arribar al nostre món. 
 Són oberts, confiats i alegres.
Hem de preservar el seu interior perquè vagin crei-
xent gradualment i es vagin construint una perso-
nalitat sòlida i saludable.
Família i docents estan junts en aquesta delicada 
tasca de guiar-los amb honestedat.

Referència: Alliance for childhood 

L’Associació Internacional per a l’Educació Infan-
til Waldorf-Steiner (IASWECE) és un òrgan de l’im-
puls cultural de Rudolf Steiner i del moviment mun-
dial Waldorf-Steiner. 

«A la nostra associació, tots els que contri-
bueixen a l’educació dels infants, a la formació 
dels educadors, a la cooperació amb els pares 
i al desenvolupament de la cultura humana en 
general, espiritualment, jurídicament i econò-
micament, treballen junts. La fecunditat de la 
cooperació mundial més enllà de tots els límits 
de la llengua, la política i la religió és una experi-
ència provada i comprovada». 

dR. Helmut von Kügelgen

Els nostres objectius són:
-  Fomentar la cooperació entre col·legues de tot 

el món, a través de reunions, trobades, grups 
de treball, etc.

-  Aprofundir i renovar el treball amb l’infant a 
partir de les fonts de l’educació Waldorf, i tenir 
cura de la seva qualitat.

-  Fomentar la capacitació i les oportunitats de 
desenvolupament continu per als educadors.

-  Emprendre i donar suport a la recerca col·labora-
tiva sobre qüestions contemporànies relaciona-
des amb la cura i l’educació del nen petit.

-  Col·laborar amb les famílies, altres educadors i 
la societat en general sobre les necessitats dels 
infants.

-  Protegir la llibertat i el nom de l’Educació In-
fantil Steiner i Waldorf.

-  Proporcionar recursos, informació i publicaci-
ons sobre l’Educació Infantil Waldorf. 

-  Oferir suport —humà, educatiu i financer— 
per a projectes que busquen fomentar l’Edu-
cació Infantil Waldorf a tot el món.

Nascuda de l’Antroposofia que va crear Rudolf 
Steiner, la primera escola Waldorf es va fundar a 
Alemanya el 1919. El primer jardí d’infància Wal-
dorf va néixer set anys després. Des de llavors, el 
profund interès per l’Antroposofia i l’Educació In-

fantil Waldorf-Steiner ha donat lloc a la fundació 
de més de 2.000 jardins d’infància arreu del món.

L’Associació Internacional per a l’Educació In-
fantil Waldorf-Steiner proporciona un lloc de tro-
bada per als educadors de la primera infància de 
molts països que s’esforcen per mantenir, apro-
fundir i renovar l’educació dels més petits. La nos-
tra tasca comuna és assegurar que la Pedagogia 
Waldorf no es converteixi ni en un sistema teòric, 
ni en una col·lecció de mètodes externs, sinó en 
una font de coneixement viu.

Servir al desenvolupament saludable de la in-
fància és permetre el desenvolupament físic, aní-
mic i espiritual de cada nen. Cada cultura contribu-
eix de manera única a l’evolució de l’Antroposofia i 
de l’educació Waldorf, i honrem la manera com els 
educadors infantils Waldorf-Steiner treballen dins 
dels seus contextos culturals específics. Al mateix 
temps, volem expressar la nostra esperança que, 
encoratjant l’autonomia i la iniciativa de cada in-
dividu, l’Antroposofia i l’educació Waldorf puguin 
contribuir a l’evolució del «tot», com la família, la 
comunitat, la nació i la humanitat.

La IASWECE ens dona, com a educadors de diver-
ses nacions i cultures, l’oportunitat de conèixer-nos 
i entendre’ns d’una manera cada vegada més pro-
funda. Desenvolupar relacions de confiança, ober-
tura i respecte entre col·legues, amb l’infant sempre 
al centre de la nostra visió, és el punt de partida per 
educar en llibertat i cap a la llibertat.

D’aquest ideal neix la nostra intenció de partici-
par en un procés dinàmic i artístic que permeti que 
l’esperit humà universal de la Pedagogia Waldorf 
s’il·lumini en els cors i en la voluntat creativa dels 
educadors de totes les cultures. Només aleshores 
podrem donar als nens de tots els racons del món 
l’oportunitat de desenvolupar la seva veritable i ple-
na humanitat. 

Lourdes Tormes
IASWECE/Espanya

Tota la informació sobre l’activitat de la IASWECE i els múltiples pro-
jectes en els quals treballa es publiquen periòdicament en el butlletí 
electrònic de la IASWECE: www.iaswece.org.
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CENTRES DE FORMACIÓ 
DE PROFESSORS WALDORF

ANDALUSIA
SEVILLA

CENTRE DE FORMACIÓ WALDORF DE SEVILLA 
«BLANCA PALOMA» 
Cursos de formació en Pedagogia Waldorf    
C/ San Fernando, 35, 1r - 41004 Sevilla 
Contacte: Rocío Martín
Tel.: 615 64 51 63 i 629 378 233 
formacionwaldorfsevilla@gmail.com

CÒRDOVA
CENTRE DE FORMACIÓ EN PEDAGOGIA
WALDORF «PIEDRA Y CIELO»
Curs de mestres d’Educació Infantil Waldorf
Formació en Pedagogia Waldorf
C/ Poeta Paredes, 25 (Casa Los Girasoles)
14012 Còrdova
Tel.: 615 987 885
formacionwaldorfcordoba@hotmail.com
https://waldorfcordoba.com/

CANÀRIES
LAS PALMAS

CENTRE WALDORF LANZAROTE
Cursos d’Educació Infantil Waldorf
C/ San Simón, 2 
38550 San Bartolomé - Lanzarote (Las Palmas) 
Tel.: 695 560 505  
infoantroposofia@gmail.com  
www.centrowaldorflanzarote.com

SANTA CRUZ DE TENERIFE
CERCLE WALDORF «VALLE DE GÜÍMAR» 
Cursos de formació en Pedagogia Waldorf  
C/ Mario Marrero Fariña, 19
38550 Arafo 
Tel.: 822 044 817 i 658 300 134  
circulowaldorf@gmail.com  
www.waldorftenerife.org

CATALUNYA
BARCELONA

CERCLE PER A LA PEDAGOGIA WALDORF  
A CATALUNYA 
Seminari de formació en Pedagogia Waldorf  
i curs d’introducció 
Tel.: 93 899 51 26  
formacio@escolawaldorf.org

CENTRE DE FORMACIÓ EN PEDAGOGIA 
WALDORF (Barcelona)
-  Curs anual de formació en Educació Infantil 

Waldorf, 16 mòduls repartits en nou mesos, 
es fa a l’Escola Infantil Waldorf Rosa d’Abril de 
Barcelona

-  Curs d’introducció a la Pedagogia Waldorf, 4 
mòduls repartits en quatre mesos, es fa a la 
Casa Rudolf Steiner de Barcelona. Acreditat pel 
Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya

Tel.: 647 504 280
www.formaciowaldorf.com
info@formaciowaldorf.com 

GALÍCIA
LUGO

O LAR DE ÁVALON 
-  Autoformació en Pedagogia Waldorf
-  Autoformació en Teràpia d’Aprenentatge 

orientada al desenvolupament infantil i  
juvenil

Donas, Santa Marta-Villalvite  27299 Friol (Lugo) 
Tel.: 687 500 624 i 696 495 725  
info@escuelawaldorf-lugo.org  
www.escuelawaldorf-lugo.org

MADRID
CENTRE DE FORMACIÓ DE PEDAGOGIA 
WALDORF
-  Curs de formació en Pedagogia Waldorf (Ed. 

Infantil, Primària i Secundària-Batxillerat) a 
Madrid (2018-2020)

-  Cursos anuals de postgrau d’Educació Infantil 
Waldorf a la Universitat La Salle de Madrid 
(Campus d’Aravaca) 

-  Cursos d’introducció a l’Educació Waldorf  
a Madrid, en col·laboració amb el Centre  
Obert d’Antroposofia (Infantil, Primària  
i Secundària)

Tel.: 605 800 931
www.centrowaldorf.com 
info@centrowaldorf.com

FORMACIÓ DE MARES I PARES DE DIA 
WALDORF
Inés Gámez de Rus  
Tel.: 628 761 294
madresdedia.waldorf@gmail.com

PAÍS BASC
ÀLABA

CENTRE DE FORMACIÓ WALDORF  
VITÒRIA-GASTEIZ
Cursos de formació en Pedagogia Waldorf  
i curs de Pedagogia de Suport
C/ Estación, 33 
01193 Trokoniz Iruraiz-Gauna (Àlaba) 
Tel.: 945 293 455 
info@geroaeskola.com  
www.geroaeskola.org

VALÈNCIA
ALACANT

ESCOLA WALDORF D’ALACANT 
Curs de Pedagogia Waldorf 
Tel.:  96 517 61 72  
www.waldorfalicante.com 
escuelawaldorf@telefonica.net

CASA WALDORF 
Capacitació en mare de dia  
d’orientació antroposòfica
Partida Montahut, 2 
03590 Altea (Alacant)  
Tel.: 635 799 179
casawaldorf@gmail.com 
www.casawaldorf.com 

CENTRES ASSOCIATS D’EDUCACIÓ 
INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA  
I BATXILLERAT A ESPANYA

ANDALUSIA
CÒRDOVA

ESCOLA WALDORF INTERNACIONAL  
CÒRDOVA 
Centre d’Educació Infantil i Primària basat  
en la  Pedagogia Waldorf   
C/ Poeta Paredes, 25 (casa Los Girasoles) 
14012 Còrdova 
Tel.: 653 116 989 i 696 838 498 
info@waldorfcordoba.com  
www.waldorfcordoba.com 

MÀLAGA
ESCOLA WALDORF EL FAROL 
Centre d’Educació Infantil 
C/ Liebre, 2. Urbanització 
Cerrado de Calderón 
29018 Màlaga 
Tel.: 625 572 111 i 651 881 010 
info@elfarol-waldorf.org  
www.elfarol-waldorf.org 

AULAGA, JARDÍ D’INFÀNCIA  
WALDORF-STEINER 
Centre d’Educació Infantil 
C/ Retama, 20. Urbanització Puertosol 
29190 Màlaga 
Tel.: 657 97 37 04 
info@aulagajardindeinfancia.com 
www.aulagajardindeinfancia.com 

SEVILLA
ESCOLA WALDORF INTERNACIONAL 
«EL GIRASOL»
Centre d’Educació Infantil i Primària  
basat en Pedagogia Waldorf
Carretera Almensilla, 649
41928 Palomares del Río (Sevilla) 
Tel.: 955 543 483 
direccion@waldorfsevilla.org
www.waldorfsevilla.org   

BALEARS
MALLORCA

S’ESCOLETA WALDORF 
Centre Waldorf d’Educació Infantil  
C/ d’en Laparra, 8 - 07350 Binissalem (Mallorca) 
Tel.: 971 886 200 
waldorfmallorca@yahoo.es 
www.waldorfmallorca.com 

CANÀRIES
LAS PALMAS

CENTRE WALDORF LANZAROTE  
«LA CASITA DE LUZ»  
Centre Waldorf Lanzarote. Activitats d’Infantil
C/ San Simón, 2 
35550 San Bartolomé (Lanzarote)  
Tel.: 695 560 505 - Tel. i fax: 928 944 661  
secretaria@centrowaldorflanzarote.com 
www.centrowaldorflanzarote.com

ESCOLA LLIURE LA CASA DEL SOL 
Centre Waldorf d’Educació Infantil i de Primària 
C/ Pasaje el Roble, 19  
35412 Visvique-Arucas (Gran Canaria)  
Tel. i fax: 928 622 144 
escuela@escuelacasadelsol.es 
www.escuelacasadelsol.es 

SANTA CRUZ DE TENERIFE
ESCOLA INFANTIL WALDORF EL MORAL 
Centre d’Educació Infantil 
Ctra. Santa María del Mar, 87  
38111 Santa Cruz de Tenerife  
Tel.: 922 613 238
waldorfelmoral@gmail.com 
www.waldorfelmoral.com

CENTRO WALDORF CANARIO 
Jardí d’infància i activitats artístiques de 
Primària. Centre de relacions de familiars.  
Círculo Waldorf Valle de Güimar. 
C/ Mario Marrero Fariña, 19
38550 Arafo (Santa Cruz de Tenerife) 
Tel.: 822 04 48 17 i 658 300 134 
circulowaldorf@gmail.com  
www.waldorftenerife.org 

CANTÀBRIA
SANTANDER

ESCOLA WALDORF CANTÀBRIA 
Educació Infantil i Primària 
Barrio Castanedo, 97 
39690 Villanueva de Villaescusa (Cantàbria) 
Tel.: 652 918 306 
waldorfcantabria@gmail.com 
www.waldorfcantabria.es 

JARDÍ D’INFÀNCIA WALDORF
Educació Infantil i Primària 
Barrio Monte la Torre, 49 
39012 Santander (Cantabria) 
Tel.: 652 918 306 
waldorfcantabria@gmail.com 
www.waldorfcantabria.es

CASTELLA-LA MANXA
CIUDAD REAL

ESCOLA INTERNACIONAL WALDORF
«MADRESELVA»
Educació Infantil i Primària
C/ Camino de la Blanca, 11/4
13197 La Poblachuela (Ciudad Real)
Tel.: 616 550 383 i 667 693 500
waldorfciudadreal@gmail.com
http://waldorfciudadreal.com/

CASTELLA I LLEÓ
VALLADOLID

ESCOLA WALDORF «EL PUENTE AZUL» 
DE VALLADOLID
Educació Infantil i Primària 
Ctra. Arcas Reales, 3 - 7008 Valladolid 
Tel.: 983 471 554  
waldorfvalladolid@gmail.com
www.waldorfvalladolid.es

CATALUNYA
BARCELONA

ESCOLA WALDORF-STEINER EL TIL·LER
Centre d’Educació Infantil, Primària  
i Secundària 
C/ d’Apel·les Mestres, 11 
08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 592 97 95 
info@escolawaldorf.org  
www.escolawaldorf.org

ESCOLA LLIURE ROSA D’ABRIL
Centre d’Educació Infantil
C/ Nazaret, 66 - 08035 Barcelona 
Tel.: 934 294 673 
info@waldorfbarcelona.org 
www.waldorfbarcelona.org 

ESCOLA WALDORF «LA FONT» DE VIC 
Centre d’Educació Infantil i Primària 
Ronda Camprodon, 2 (Edifici del Seminari) 
08500 Vic (Barcelona) 
Tel.: 695788133 
associaciolafont@gmail.com 
www.infantslafont.org 

ESCOLA WALDORF DE VALLGORGUINA
Centre d’Educació Infantil i Primària 
Can Pujades, s/n 
Crta. d’Arenys a Sant Celoni, km 11 
08471 Vallgorguina (Barcelona) 
Tel.: 93 867 93 35 i 671 369 041 
escola@waldorfvallgorguina.com  
waldorfvallgorguina.com 

ESCOLA WALDORF TRETZEVENTS
Educació Secundària 
Passatge Segalà, 13 La Floresta 
08198 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
Tel.: 635 299 317 
direcciotretzevents@gmail.com  
http://waldorftretzevents.cat/

ESCOLA WALDORF KRISOL MARESME
Centre d’Educació Infantil i Primària 
Riera de San Pere, 56-60  
08338 Premià de Dalt (Barcelona) 
Tel.: 634 539 199 
krisol@krisol-waldorf. org
www.Krisol-waldorf.org  

Centres educatius Waldorf-Steiner a Espanya i Portugal GALÍCIA
LUGO

ESCOLA WALDORF MENIÑEIROS 
Educació Infantil, Primària i Secundària  
As Donas, Santa Marta-Villalvite 
27299 Friol (Lugo) 
Tel.: 687 500 624 i 696 495 725 
info@escuelawaldorf-lugo.org  
www.escolawaldorf-lugo.org

MADRID
ESCOLA LLIURE MICAEL 
Educació Infantil, Primària, Secundària  
i Batxillerat 
Ctra. de La Coruña, km 21,3  
28232 Las Rozas (Madrid)  
Tel.: 91 637 52 87 - Fax: 91 636 09 57 
secretaria@escuelamicael.com  
www.escuelamicael.com

ESCOLA WALDORF D’ARAVACA
Educació Infantil i Primària 
C/ Zenit, 10 - 28023 Aravaca (Madrid)  
Tel.: 91 307 12 10 
info@waldorfaravaca.es  
www.waldorfaravaca.es  
 
ESCOLA WALDORF ARTABÁN
Centre integrat d’Educació Infantil,  
Primària i Educació Especial 
Cuatromatejas, 18 - 28250 Galapagar (Madrid) 
Tel.: 918 423 388 
info@escuelaartaban.es  
www.escuelaartaban.es

ESCOLA INFANTIL GRIMM 
Educació Infantil 
Colònia Grandes Valles 
C/ del Valle del Alberche, 45  
28440 Guadarrama (Madrid)  
Tel.: 91 850 22 44 
escuelagrimm@hotmail.com

JARDÍ D’INFÀNCIA WALDORF
Educació Infantil 
C/ Gadir, 2. Urb. Pinar de Las Rozas  
28290 Las Matas (Madrid)  
Tel.: 910 644 797
pilar.renedo@jardin-waldorf.com  
www.jardin-waldorf.com

PAÍS BASC
ÀLABA

GEROA ESKOLA-ESCOLA LLIURE 
Educació Infantil, Primària i Secundària 
C/ Estación, 33 
01193 Trokoniz Iruraiz-Gauna (Àlaba) 
Tel.: 945 293 455 
info@geroaeskola.com 
www.geroaeskola.org

VALÈNCIA
ALACANT

ESCOLA WALDORF D’ALACANT
Educació Infantil  
C/ Rodríguez Albert, 10  
03112 Villafranqueza (Alacant)  
Tel.: 96 517 61 72 
info@waldorfalicante.com  
www.waldorfalicante.com 

CASA WALDORF 
Centre de mare de dia
Partida Montahut, 2
03590 Altea (Alacant)  
Tel.: 635 799 179 
casawaldorf@gmail.com 
www.casawaldorf.com 

ESCOLA INTERNACIONAL WALDORF  
«EL MONTGÓ»
Educació Infantil i Primària, basades  
en la Pedagogia Waldorf 
C/ del Boix, 1 - Urb. Trencall  
03738 Xàbia (Alacant)  
Tel.: 622 520 712 
info@waldorfelmontgo.com   
www.waldorfelmontgo.com

ESCOLA INTERNACIONAL WALDORF  
DE VALÈNCIA
Educació Infantil, Primària i Secundària,
basades en la Pedagogia Waldorf 
C/ Puig de la Cebolla, 5 
46540 El Puig de Santa Maria (València)  
Tel.: 691 519 765  
info@escuelawaldorfvalencia.com 
www.escuelawaldorfvalencia.com

Cent anys de Formació de Docents
«Primer curs per a mestres 1919 el 2019»

Conferència del Centenari
Del 6 al 14 de juliol del 2019

al Goetheanum, Dornach (SUÏSSA)
La Secció Pedagògica reviurà el «Primer curs per a mestres» 

de la primera escola Waldorf, que va tenir lloc el 1919
En anglès/alemany. Més informació a  

https://ps.goetheanum.org/index.php

Secció Pedagògica del Goetheanum

Centres educatius Waldorf-Steiner a Espanya i Portugal 5756 100 anys de la Pedagogia Waldorf



INICIATIVES EDUCATIVES 
AMIGUES A ESPANYA I PORTUGAL

ANDALUSIA
CADIS

ASSOCIACIÓ WALDORF-STEINER TARIFA 
«JARDÍN SAN JORGE» 
Grup de joc d’1 a 6 anys 
C/ Mar Cantábrico, 65, baixos - 1370 Tarifa (Cadis) 
Tel.: 684 093 326  
mssm32@gmail.com 

MÀLAGA
ASSOCIACIÓ WALDORF-STEINER MÀLAGA 
ÁNSAR 
Formació de mestres i atenció  
a adolescents i joves 
C/ Cáceres, 46 
Cerrado de Calderón - 29018 Màlaga  
Tel.: 639 872 501 i 601 376 703 
info@centroansar.com - www.centroansar.com 

ARAGÓ
SARAGOSSA

ASSOCIACIÓ O FAROL DE SARAGOSSA
Associació cultural - Grup de joc infantil 
Activitats per a Primària 
Camino Caidero, 2 (cant. camí Bárboles) 
50011 Miralbueno (Saragossa) 
Tel.: 600 763 476 - info@ofarol.org 

JARDÍ D’INFÀNCIA WALDORF MUNAY
Associació cultural - Grup de joc infantil 
C/ Baluarte Aragonés, 7 - La Jota  
50001 Saragossa 
Tel.: 600 671 396 i 602 486 743
info@espaciovivomunay.es - espaciovivomunay.es

BALEARS
EIVISSA

CENTRE INFANTIL WALDORF TIEMPO LIBRE
Grup de joc de 2 a 6 anys
C/ Besora, 7 i Camí den - 07800 Eivissa
Tel.: 637 944 759 - www.waldorfibiza.com
https://m.facebook.com/waldorfibiza

MANACOR
«ES JARDÍ» ASSOCIACIÓ ENLLAÇOS  
PER LA INFÀNCIA
Grup de joc de 2 a 6 anys
C/ Vía Portugal, 50 - 07500 Manacor
Tel.: 651 681 88
jardimanacor@gmail.com

CANÀRIES
ASSOCIACIÓ WALDORF EL LUCERO 
Educació infantil i activitats per a Primària 
Las Palmeras, 21- El Portezuelo 
38292 Tegueste (Sta. Cruz de Tenerife) 
Tel.: 717 719 131 
asociacionwaldorf@ellucero.es 
www.ellucero.es  

CASTELLA-LA MANXA
ALBACETE

ASSOCIACIÓ WALDORF D’ALBACETE  
«LA COLMENA»
Grup de joc infantil (de 3 a 6 anys)  
i activitats per a Primària
C/ Poeta García Carbonell, 10, 2n A
02005 Albacete 
Tel.: 684 156 290
waldorfalbacete@gmail.com
www.waldorfalbacete.org 

CONCA
ASSOCIACIÓ MADRE TIERRA 
Pedagogia Waldorf. Associació educativa (de 3 a 
6 anys) i activitats per a Primària 
Passatge de las Arenotas, 14 (barri del 
Terminillo) 16003 Conca 

Tel.: 622 436 557 i 676 245 280  
claustromadretierra@gmail.com
escuela.waldorf.cuenca@gmail.com

CASTELLA I LLEÓ
ÀVILA

JARDÍ D’INFÀNCIA WALDORF 
Grup de joc Waldorf per a infants de 2 a 6 anys
Tel.: 648 755 577 - Aldara Pavón 
pavonoteroaldara2a@gmail.com

CATALUNYA
BARCELONA

INICIATIVA WALDORF GARRAF
Iniciativa per a la promoció  
de la Pedagogia Waldorf 
C/ Montealegre, 98 cd 51 
08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona) 
Tel.: 622 481 135 i 930 048 659 
info@escolawaldorfgarraf.es  
http://www.escolawaldorfgarraf.es/

L’ARC DE COLORS
Espai per a infants Waldorf 
Camí Ral de l’Havana, 87, baixos 
08301 Mataró (Barcelona) 
Tel.: 665 419 605 i 678 999 063 
info@waldorfmataro.cat - www.waldorfmataro.cat 

TARRAGONA
L’ESPÍGOL
Associació espai de joc Waldorf 
Plaça Sant Josep, 7 
43559 La Miliana, Ulldecona (Tarragona) 
Tel.: 606 095 015 
espigol.waldorf@gmail.com - www.lespigol.org

MADRID
JARDÍ D’INFÀNCIA «EL LIRIO AZUL» 
Casa-niu i jardí de jocs
C/ Las Nieves, 3 
28250 Torrelodones - Colonia (Madrid) 
Tel.: 91 859 48 08 
ellirioazultorrelodones@gmail.com  
www.lirioazul.com 

LA CASA DEL JARDÍ WALDORF 
Grup de joc infantil de 2 a 6 anys 
28250 Torrelodones - Colonia (Madrid)  
Tel.: 608 445 579 
omanipom@gmail.com - www.lacasadeljardin.org

LA CASA DEL BAOBAB 
Casa-niu i grup de joc infantil 
de 0 a 6 anys 
C/ Miralprado, 12 
28250 Torrelodones - Colonia (Madrid)  
Tel.: 91 139 95 54 i 647 476 075 
chantal@lacasadelbaobab.org   
www.lacasadelbaobab.org

JARDÍ D’INFÀNCIA ALLEGRA 
Casa-niu i grup de joc infantil de 0 a 6 anys 
C/ Hidra, 3 - 28023 Madrid  
Tel.: 670 576 286 
info@escuelalibreallegra.es 
www.escuelalibreallegra.es  

JARDÍ WALDORF FLOR DE ALMENDRO 
Grup de joc infantil de 2 a 6 anys 
C/ Dos, 31 - Urb. Los Arroyos 
28292 El Escorial (Madrid)  
Tel.: 659 889 071 
info@flordealmendro.org
www.flordealmendro.org

LOS GIRASOLES WALDORF  
Espai de joc infantil d’1 a 6 anys 
Tel.: 684 154 173 
crecenlosgirasoles@gmail.com 
www.losgirasoleswaldorf.com

MÚRCIA
JARDÍ WALDORF DE MÚRCIA
C/ Los Caños, 3 - 30150 La Alberca (Múrcia) 
Tel.: 646 976 790
comunicacion@waldorfmurcia.com
http://www.waldorfmurcia.com/

VALÈNCIA (C.A.)
CASTELLÓ DE LA PLANA 

LA LLAR DE MARTA 
Espai d’aprenentatge natural
Grupo Santa Teresa, Camí Molins, 273
12005 Castelló (Castelló de la Plana)
Tel.: 647 900 669
lallar.marededia@gmail.com
www.lallardemarta.blogspot.com.es

ESCOLES WALDORF DE PORTUGAL

ALFRAGIDE
JARDIM DE INFANCIA SAN JORGE
Casa Westfalia, 53 D - Estrada de Alfragide 
P. 2720-016 Alfragide (Portugal) 
Tel.: 0035 1214 71 19 20  
sjorgejardimdeinfancia@gmail.com

ALGARVE
ESCOLA LIVRE WALDORF A OLIVEIRA 
(Asociaçao Pedagógica de Estudos Waldorf ) 
Rua da Escola Primaria, Figueira
8650 171 Budens. Vila do Bispo. Algarve (Portugal)
Tel.: 0035 1282098719 i 965091099 
escolalivredoalgarve@gmail.com  
www.escolawaldorfaoliveira.org 

ALHANDRA
HARPA - ASSOCIAÇÃO RECRIAR PARA 
APRENDER
Jardí d’infància i escola de 1r, 2n i 3r cicle de 
Primària i Secundària
Estrada da Arruda 248-3, 37
Quinta S. João dos Montes
2600-866 Alhandra (Portugal) 
Tel.: 00 351 219512092 
harpa_portugal@yahoo.com 
www.harpa-portugal.com
www.escolajardimdomonte.org
info@escolajardimdomonte.org

LAGOS
JARDÍ D’INFÀNCIA INTERNACIONAL  
ASSOCIAÇAO INFÂNCIA VIVA
Monte Judeu, 8600-020 Barão de São João 
Lagos - Portugal 
Tel.: +351 282 761 786  
geral@infanciaviva.pt / www.infanciaviva.pt 
Facebook: Jardim Infância Waldorf Internacional

LISBOA
ESCOLA WALDORF LA FLORESTA
Jardí d’infància i escola de 1r i 2n cicle de Primària 
Sitio do Barcal, 9. 1500-554 Lisboa (Portugal)  
Tel.: 351 914 919 009  
casadaflorestaverdesanos@gmail.com 
www.casaverdesanos.pt 

CENTRES DE «MARES I PARES  
DE DIA WALDORF» D’ESPANYA

ASSOCIACIÓ DE MADRES DE DÍA WALDORF 
Inés Gámez de Rus  
Tel.: 91 630 24 49 i 628 761 294 
madresdedia.waldorf@gmail.com 

ANDALUSIA
SEVILLA

LLAR MATERNAL-MADRE DE DÍA 
Isabel Acosta Pérez de Ferraro  
Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
Tel.: 610 880 683 - imacostaperez@gmail.com  

CANÀRIES
TENERIFE

Mare de dia «DULZURA»
Elena Sáncheze - Tel.: 666 246 081
elena_bergidum@hotmail.com 
39293 Las Mercedes - S. Cristobal de la Laguna

CASTELLA-LA MANXA
ALBACETE

CASA DE LA CARACOLA - Esther Serrano 
Tel.: 666 617 058 
esthermadreselva@hotmail.com 

NURIA GALLARDO FRÍAS 
Tel.: 637 002 988
nuriagallardofrias@hotmail.com

CASTELLA I LLEÓ
VALLADOLID

LIEBRECITA BLANCA 
Belén Álvarez 645 038 548 (Parquesol) 
liebrecitablanca@yahoo.com
www.liebrecitablanca.com 

CATALUNYA
BARCELONA (Vallgorguina)

LA CASETA DE LES ARRELS
Mariana Noacco 
Tel.: 661349839  noamariana@yahoo.com 

MADRID
LA CASITA DE LA OLIVA (El Escorial)
Sofía Muñoz - Tel.: 677 179 706 
sofia.m.climent@hotmail.com

PROJECTE MARE DE DIA «LEO Y LOS CHINIJOS»
Leo Alda - Educadora infantil i psicomotricista
Tel.: 666 833 222 - leonoralda@gmail.com
https://www.facebook.com/elchinijowaldorf/

LA CASITA DEL OMBÚ (Madrid zona centre)
Carmen Molina - Tel.: 650 383 978 
carmenmolina59@hotmail.com

LA CASITA DE ABU (Alcobendas, Madrid) 
Aurora Sombria Perez - Tel.: 670 026 976 
asombriap@gmail.com

CASA-NIU LA CIGÜEÑA (Boadilla del Monte)
Ana López del Hierro - Tel.: 675 37 36 88
lpezdelhierroana@gmail.com

RAYITO DE LUZ (Passeig d’Extremadura)
Claudia Claro Claro - Tel.: 678 86 39 55
claroclaver@gmail.com

VAIVÉN (Pozuelo de Alarcón)
Victoria Pérez Tello - Tel.: 676 05 82 10
info@madredediamadrid.com

LA CASA DE LA ENCINA (Alcobendas, Madrid) 
Manuela Baena Meerino - Tel.: 659 570 051
mbaenamerino@gmail.com

EL NIDO DEL COLIBRÍ (Madrid zona centre)
Ana Martínez 
Tel.: 627 828 598 i 665 070 748
nidocolibri@gamil.com  

LOS ELEFANTES
María Feros m.feros@ono.com
Tel.: 914 036 778 i 626 071 341  

VALÈNCIA (C.A)
ALACANT

EL HOGAR
Virginia Sánchez 
C/ Deportista Joaquin Blume, 51 - 7 A
03008 Alacant - Tel.: 687 924 179
www.elhogarmadrededia.com 

ACTES COMMEMORATIUS 
DEL CENTENARI DE LA PEDAGOGIA WALDORF 

(1919-2019)

Amb motiu del Centenari de la Pedagogia Waldorf, l’Associació 
de Centres Educatius Waldorf d’Espanya i nombroses ins-
titucions internacionals, com el Fòrum Internacional de 
l’Educació Waldorf, l’Associació Internacional d’Educació In-
fantil Waldorf, l’European Council for Waldorf-Steiner Educa-
tion, etc., estem promovent i organitzant exposicions, actes 
acadèmics, conferències, concerts… a tot el món. A Espanya, 
concretament, s’estan preparant les següents activitats:
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-   L’EXPOSICIÓ «RUDOLF STEINER I LA PEDAGOGIA WAL-
DORF». A partir d’un recorregut sobre la biografia de Rudolf 
Steiner, l’exposició presenta la Pedagogia Waldorf a Espanya 
i al món. Aquesta exposició  s’acompanyarà d’una instal·lació 
de material escolar científic, artístic i practicotecnològic ela-
borat pels alumnes dels cursos d’Educació Primària, Secun-
dària i Batxillerat de centres educatius Waldorf. L’exposició 
recorrerà diverses ciutats.

-   EL CATÀLEG per a l’exposició, que serà el número extraordi-
nari de la revista Educació Waldorf-Steiner, seguirà les línies 
directrius de l’exposició amb una mirada cap al futur de la Pe-
dagogia Waldorf.

-   El DOCUMENTAL CENTENARI WALDORF. Recull el desenvo-
lupament de la Pedagogia Waldorf a Espanya des del 1979 
fins als nostres dies.

Des de l’Associació de Centres Educatius Waldorf celebrem que 
les escoles Waldorf s’hagin reunit per comunitats autònomes per 
promoure actes conjunts. Naturalment, tant l’exposició com el 
catàleg i el documental estaran a la disposició de tots els centres. 
A més, cada escola o iniciativa Waldorf està organitzant conferèn-
cies públiques, concerts i altres esdeveniments commemoratius.

La junta directiva 
de l’Associació de Centres Educatius Waldorf
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Plan de
Pensiones

Triodos Bank opera en España, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Alemania bajo supervisión del Banco Central Holandés y la Autoridad de 
Mercados Financieros holandesa. El Banco de España supervisa la sucursal española en materia de interés general, liquidez, transparencia y 
protección del cliente de servicios bancarios.

www.triodos.es    I   902 360 940

En Triodos Bank miramos el 
presente pensando en el futuro.

El plan de pensiones Triodos invierte 
hoy en activos comprometidos con 
las personas y el planeta, para crear 
un mañana mejor.

Dra. Mª del Mar Cánovas Ortiz

Marié de Uña Fernández 
Psicóloga-Psicoterapeuta

Alimentos ecológicos y naturales

Quitemos un poco de  
velocidad a nuestro día a día

de la naturaleza a tus manos: productos únicos para jugar, crear y disfrutar

Materiales naturales de  
primera calidad

Productos únicos, 
hechos con corazón

En nuestra tienda online encontrarás: 
Ceras de color 100% naturales • Pinturas pastel • Papel de dibujo • Estuches 

Sets y piedras de talco para modelar • Muñecas artesanales • Libros •  Agujas • Lanas para fieltrar  
Jabones recubiertos con lana • Aceites esenciales • Material creativo y mucho más...

descubre el mundo de muhna: www.muhna.es 
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Crisálida

Sociedad 
Antroposófica

en España

CENTRO ABIERTO 
DE ANTROPOSOFÍA 

EN MADRID 
www.centroabiertoantroposofia.es

CENTRO 
DE FORMACIÓN 

WALDORF.
MADRID

Donem les gràcies als anunciants que al llarg d’aquests anys ens han ajudat a 
fer que aquesta publicació sigui possible i arribi a totes les iniciatives. I espe-
rem comptar amb el seu suport durant molt temps més. Gràcies a tots!
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