
JORNADES PEDAGÒGIQUES 

2ª sessió a les Quatre Torres 19-nov-2012

Unes 36 persones

ASSOCIACIÓ DE CRIANÇA EL MONSTRE DE PAPER (Poble Sec)

Anna (Educadora) i Leire (mare)

Presentació ANNA: 

Cicle formatiu ed. Inf., treball a escola infantil privada-sentia que alguna cosa 
no funcionava: ràtios molt elevades; “estava donant lo pitjor de mi”. Culpable 
per què els infants imiten el model adult. “No em podía posar al lloc dels 
infants”. “Tot era a corre cuita per temps i programació”. (21 infants 1 a 2 amb 2 
educadores)

Investigo i trobo Waldorf (natura, intimitat, respecte per l’infant). Entro a les 
EBM Municipal i alhora faig postgrau Waldorf. Van millorar coses però tot i així 
em faltava alguna cosa, buscaba més caliu.

1 any a Escola Waldorf. Viatjo a EEUU i a la tornada no volia tornar al sistema 
educatiu perquè no respón a les necessitats dels infants.

Volia ser Mare de dia: legal a alguns llocs d’Espanya i a Europa molt freqüent. 
Són educadores infantils que eduquen a casa seva en espai adeqüat. 5 infants 
de 0-3. Però era molt car i aleshores vaig conéixer el grup de famílies que 
estaven buscant educadora.

 Com s’oringina el projecte- LEIRE (mare)

“El monstre de paper” neix del grup de postpart del CAP del barri amb una 
llevadora de Titània Tascó. Començen a fer espai comú i els angoixava la 
tornada a la feina i deixar el grup. Primer volien entrar a EBM del barri però era 
una lotería i només va entrar una família. Volien mantener la “tribu” perquè 
moltes no tenien la familia a prop. Les escoles privades eren molt cares i 
impermeables a les famílies. Voliem un lloc de respecte, cuidat per a les 
nostres criatures i on poguessim participar i opinar. 

Per a muntar el projecte     :  

- Energia : temes legals (estàn a la alegalitat), gestió… fer una cosa 
realista que poguessim asumir, aquest pressupost va marcar la ràtio. 
Amb quota de bressol pública (uns 300 euros) però fent el menjar les 
famílies. 

Despeses :Educadora, auxiliar, gestoria i espai. 



La Cristina de Tatanet les va ajudar molt a crear el projecte. 

- Espai : van buscar per les parròquies del barri. A la de Lourdes aula de 
30m2 i pati de 60m2. Lloguer de 200 euros al mes per subministraments. 
Espai de matí i de tarda s’utilitza per altres necessitats del barri. S’ha de 
muntar i desmuntar.

- Educadora que cobrís les nostres necessitats. Com fem un projecte 
educatiu? Van trovar a l’Anna que ja portava el projecte educatiu que 
connectava amb el que les famílies buscaven. 10/11 Infants. Les ràtios 
de Waldorf són més baixes i per això van posar una auxiliar. 

 

Limitacions : diners; no poden pagar els sous que voldrien. L’assegurança i 
la gestoría son cooperatives. El contracte és segons conveni pero és una 
mica justet. 

El primer any cada criatura menjava la seva carmañola. Ara fan calendari i 
cada dia cuina una familia. 

És el 2n any i están encantats, ja no volen anar a la pública. 

Horari fins les 15/16h. cada dia monten i desmonten. 

Es un remanso de paz. Vam tenir molta cura amb l’adaptació. La vam fer a 
mida de la criatura. Cada més fem assemblea on decidim coses i l’Anna 
participa aportant també la seva visió. Totes les famílies tenen el seu espai i 
els seus càrrecs. 

Contres: inversió de temps, energia i és més car que la pública.

A favor: allà els infants no s’estressen

El proper curs gairebé tots entren a P3 però ens agradaria seguir fins als 6 
anys. S’han format 2 grups més de l’estil però l’espai es queda petit;  o bé 
troben un altre espai o no saben què faran. 

Horari: de 8:30 a 16h. 

Edats: La més petita 8 mesos, el més gran gairebé 2 anys. 0-3 en un mateix 
espai. El mètode Waldorf ho contempla així per crear un clima familiar. 

PROJECTE PEDAGÒGIC (bases de waldorf). Anna

- No tenir molt material



- No sobrecarregar les parets. No sobreestimular. El fet de muntar i 
desmuntar cada dia ja anava bé

- Espai com si fos casa

- Moble i canviador dels bolquers

- Joguines: naturals (llana, fusta, metall) i no massa. 

- L’adult observa que necessiten i va oferint

- La ràtio era el més important. Volia un espai tranquil per poder posar-me 
al ritme de l’infant i no a la inversa

- Entrevistes personals abans de començar a casa de cada familia per fer 
més vincle i obtenir informació de com viu l’infant i com és. 

- Adaptacions: l’espai estaba en obres i vam començar en un parc fent 2 
grups de 5. A l’aula, els grups també es dividien i primer feien 5 amb 
famíliess i les 2 educadores i després l’altre. Els infants la veien i anaven 
establint relació. Nens amb molta facilitat i infants amb més dificultats. 
Les famílies poden estar dins l’aula però amb infants tan petits de 
vegades les families creen un to més dificil, potser estan millor sense els 
pares. Deixen que es quedin una estona per evitar la separació 
traumàtica però eviten la reclamació quan els infants están bé sense els 
pares. 

- Relació amb famílies: molt estreta i directa. Molta comunicació. Les 
famílies treballen per comissions: econòmica, baixes, material, espai, 
festes, emergències…

- L’anna fa només tasca pedagógica i les famílies porten l’associació.

DIA A DIA

- No hi ha fi metodològic

- Creació d’espai familiar, acollidor, tranquil, sense sobreestimulació 
(perquè ja hi ha molta al carrer), el volen protegir, espai saludable per 
l’adult i per l’infant, llibertat de moviment, espai que faci fàcil connectar 
amb un mateix (perquè a aquestes edats l’infant s’esta decobrint a si 
mateix i al món). 

- Experimentant amb les coses més reals posibles perquè encara no 
están en l’abstracte (p. ex. peces de cuina de metall i fusta a la seva 
mida) i així els hi dones coneixement del món. Evitem el plàstic perquè 
no és real, distorsiona la realitat, tot i que és difícil.



- No hi ha radiocassete ni televisió; ens passem el dia cantant i tocant 
instruments. No hi ha joguines electròniques ni musicals

- Ritme diari orgànic: joc lliure i moments que ens ajuntem; això dóna 
respiració que dóna pau. Jugues lliure fins que cal un espai de trobada i 
recolliment, després es torna al joc lliure.

- Relacionem tot el que fem amb les estacions de l’any.

- El món fantàstic sempre està molt present (fades, gnoms, nans…)

- Cada dia fem el mateix ritme i això ajuda a tenir seguretat i confiança. 

- Molta cura de les imatges que donen perquè están en un moment de 
crear imatges internes i si els donem externes desconecten de la 
capacitat innata de crear. Expliquem contes narrats perquè ells 
desenvoluipin la seva capacitat de fantasia

- Alimentació: es cuida l’habit social d’estar a taula i estar tots junts per 
esmorçar i dinar. 

- Actitud dels adults: observar i veure en els gestos què ens están dient. 
(Si un infant de 0-3 s’aburreix segurament ha estat exposat a molta 
estimulació). No intervenir. Confiem en el seu desenvolupàment natural 
de creiexement, no ajudem, sino que motivem, expliquem o busquem 
formes. Deixem que faci les coses per voluntat pròpia. Cuidem els 
nostres pensaments, accions i paraules perquè els infants s’impregnen 
de tot el que passa a l’aula i de l’adult al qual imitaran. També capten la 
nostra actitud de com vivim les coses, els  hem de transmetre bondat, la 
alegria de viure. Estem presents i conscients perquè també ho capten i 
aprenen. Observem a l’infant des de l’acció. L’adult fa la seva tasca amb 
la seva finalitat i així ells s’ocupen de les seves tasques que és jugar. 
Ens traslladem al món de l’infant, el seu ritme i el seu temps. No fem 
activitats, tot és joc lliure, els àpats, jocs de dits, falda i hàbits. No creem 
cap activitat que no estigui dins el ritme diari. És com una casa. Per 
exemple, l’Anna fa fanalets i el nen que vol ajuda. 

- Nomes donem colors bàsics, deixem que ells descobreixin el verd…

- Contes tridimensionals en un escenari

- Cada 15 dies canvia el conte, cançó de bon dia, cançó de falda… i 
relacionat amb l’estacio de l’any

- La fada de la llum cada dia encén una espelma per dinar. El món de la 
fantasia és molt important. 



R. Steiner: “El que fem per a l’infant no ho fem per un instant, ho fem per tota la 
vida”

FOTOS

DEBAT

- No doneu molt material però els infants son molt exploradors, com ho 
feu? 

Equilibri entre allò de fora i l’interior d’un mateix. Enfortir la consciència d’un 
mateix. 

- A l’inici de la bressol anavem a les cases de les families. Ara no ho fem i 
em sembla més respectuós amb la família. 

- També va molt bé observar al nen sense que l’adult faci res

- A la breesol hem desterrat una mica les estacions de l’any perquè no 
sabem si realment l’infant ho entén

- Des de les bressol hem escolaritzat molt els infants. Hem de recuperar 
moltes coses de les que heu explicat.

- Ana : jo faig moltes tasques però també jugo molt amb ells perquè els hi 
costa respectar que tu facis tasques. Waldorf ha desenvolupat la seva 
teoría a partir dels 3 perquè de 0-3 considera que els infants han d’estar 
a casa. I per això fem un espai molt com a casa. 

- Des d’escola bressol voliem oferir un espai de qualitat per a qualsevol 
tipus de família. No vam fer les EBM per als infants sinò perquè les 
mares anaven a treballar. Hi ha moltes diferències entre les EBM.   
Tenim en compte tots aquests aspectes (que explica l’Anna) però ara 
ens està costant molt poder donar aquest model de qualitat

- Als espais familiars treballem amb 14 families i hem reflexionat molt amb 
les activitats. Les families a casa volen fer de mestres i els hi costa 
asseure’s a observar el joc lliure. 

- Resolució de conflictes segons Waldorf: intentem no estimular 
intel·lectualment. M’assec al nen a la falda i el tinc separat del grup un 
moment, de vegades li diem alguna cosa o no. Normalment li dic que ho 
ha de fer suau i li mostrem el gest (amb els més bebés). Amb 2 anys 
diem No i alguna cosa més.- l’altra companya atén a la víctima. 

- La pedagogía Waldorf és molt estricta i molt enfocada a l’esperit. 

- Dieu que no estimuleu res fins que l’infant ho fa per pròpia voluntat; però 
si hi ha infants amb discapacitats?: si un metge diu que hi ha un 



problema d’estimulació si es fa. Hi ha una formació específica de 
recolçament. 

- Waldorf està relacionat amb el cristianisme des d’un aspecte més 
espiritual que catòlic. 

- Podriem pensar a les nostres escoles si es un espai on cuidem, 
respectem, deixem entrar a les famílies… nosaltres tenim el problema de 
les ràtios però hem de tenir en compte que l’escola és de les famílies. En 
algunes els pares poden estar tot el dia i ens dóna bons resultats en 
general. 

- Amb les retallaldes hem d’aprofitar més les ajudes i energia, el suport de 
les famílies. 

- Hem de recuperar l’equilibri: les famílies deleguen a l’escola però 
nosaltres sense voler hem fet que les famílies deleguin i ara potser 
moltes mares o pares es volen tornar a responsabilitzar de la criança 
dels seus fills. S’han fet moltes bressol perquè donava vots però altres 
programes com ja tenim un fill, espais familiars… no han avançat. 

- Nosaltres podem decidir si volem rentar les mans en 10min o en mitja 
hora. Tot i que la tendència institucional és una altra. Amb les famílies 
també depén tot de la nostra actitud. Hem de pactar, decidir, escoltar, 
unir-nos, l’escola és d’ells, nosaltres només la gestionem, es poden fer 
moltes coses i de moltes maneres. Encara tenim un cert poder que 
podem utililtzar amb mancances. És molt important procurar que no hi 
hagi estrés dins els espais. Pot costar però ho podem aconseguir. 

- Com feu el dinar al monstre de paper? 2 grups perquè hi ha dos ritmes. 
El límit el posen les educadores. Si a la una no arriben no passa res, el 
més important és la calma. 

- Les famílies han d’entrar a l’escola i els educadors ens ho hem de currar 
perquè sigui positiu. 

- Cada cop venen més infants molt sobreestimulats i costa trobar els 
espais de calma a part de que l’elevada ràtio ho dificulta.

- La qualitat l’hem d’oferir des de recuperar ràtios més baixes, les famílies 
dins… 

El tema famílies obre molt debat. Haurem de seguir debatint. 

Propera trobada a Can Carabassa al gener sobre Families


