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Pedagogies alternatives 

 

   Descripció de l’activitat 

  Farem una aproximació a les Pedagogies Alternatives més demandades en 
l'actualitat com a proposta d'Escola Alternativa o complementària a l'Escola 
Tradicional: Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, Bosc Escola, homeschooling, 
Mares de Dia ... 

   Objectius de l’activitat  

• Conèixer les diferents pedagogies alternatives al llarg de la història i el seu 
aprenentatge holístic 

• Analitzar les diferents contribucions pedagògiques i la seva aplicació pràctica 
a l'aula 

• Veure casos pràctics i exemples d'altres escoles actuals on es porta a terme 
l'aprenentatge a través de les pedagogies alternatives 

• Donar recursos al docent per transformar les seves classes amb la flexibilitat 
i innovació que permeten les pedagogies alternatives 

• Tenir en compte els diferents reptes educatius actuals a l'aula i veure en quins 
casos pot ser més efectiu aplicar les diferents pedagogies alternatives 

• Desenvolupar una unitat didàctica a través de les pedagogies alternatives 

 Continguts de l’activitat 

Sessió 1: Anàlisi psicopedagògic de la realitat a l'aula i indicadors relacionats 
amb els canvis a l'escola del segle XXI: Canvi de el rol docent, de la lliçó a la 
interacció 

 Com es defineix actualment el concepte d'ensenyament-aprenentatge? 
 Quins indicadors són significatius en el canvi de paradigma de l'escola del 

segle XXI? 
 Utilitats i avantatges de fomentar una educació activa 
 Com transformar l'aula 
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Sessió 2: Introducció a les pedagogies alternatives. Principis bàsics de les 
escoles bosc 

• Diferents pedagogies alternatives al llarg dels últims segles 

• Utilitats i avantatges de les escoles bosc  

Sessió 3: Principis bàsics de la pedagogia Montessori i de la pedagogia Waldorf 

• L'aprenentatge de les matemàtiques: material Montessori 

• L'aprenentatge de la lectoescriptura: material Waldorf 

• La resolució de situacions educatives a l'aula atenent als principis de la 
pedagogia Montessori i Waldorf 

Sessió 4: Principis bàsics de la pedagogia Reggio Emilia i de la pedagogia Pikler 
Lóczy 

• Les pedagogies Reggio Emilia i Pikler Lóczy 

• La resolució de situacions educatives a l'aula atenent als principis de la 
pedagogia Reggio Emilia i Pikler Lóczy 

 
Sessió 5: Principis bàsics del Homeschooling i Unschooling 

• El moviment desescolaritzador: el naixement del homeschooling i 
unschooling i les seves contribucions pedagògiques 

• La resolució de situacions educatives a l'aula atenent als principis del 
homeschooling i unschooling 

 
Sessió 6: Principis bàsics de la pedagogia Mares de dia 

• Característiques i contribucions de la pedagogia Mares de dia 

• La resolució de situacions educatives a l'aula atenent als principis de la 
pedagogia Mares de dia 

 
Sessió 7: Principis bàsics de les escoles lliures 

• La pedagogia de l'escola lliure 

• La resolució de situacions educatives a l'aula atenent als principis de la 
pedagogia de l'escola lliure 
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 Metodologia 

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica 
i, sobretot, amb l'aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes. 

Formació sincrònica amb el programa Zoom (21 hores, sessions de 
videoconferència els dilluns i dimecres de 6:30 a 9:30 pm) i el seguiment i 
acompanyament asincrònic utilitzant el suport de la plataforma Moodle. 

Hores de durada  

75 hores.  

Dates  

Sessions de videoconferència: 

-Sessió 1: dimecres 5 de maig de 6:30 a 9:30 pm 

-Sessió 2: dilluns 10 de maig de 6:30 a 9:30 pm 

-Sessió 3: dimecres 12 de maig de 6:30 a 9:30 pm 

-Sessió 4: dilluns 17 de maig de 6:30 a 9:30 pm 

-Sessió 5: dimecres 19 de maig de 6:30 a 9:30 pm  

-Sessió 6: dilluns 24 de maig de 6:30 a 9:30 pm  

-Sessió 7: Dimecres 26 de maig de 6:30 a 9:30 pm 

Lloc 

 Curs a distància (telemàtic)  

Horari  

Dilluns i dimecres de 18.30 a 21.30 

 Destinataris  
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Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària 

 Nombre de places 

Màxim 35 

Nom i cognom i titulació acadèmica de la persona formadora 

Maria Bellmunt Borràs, docent universitària 

Preu de la matrícula 

185 euros 

Avaluació de l’aprofitament  

• A partir dels materials aportats a la plataforma de el curs cal analitzar de forma 
crítica com donar valor i motivació a l'educació a l'aula a través de les 
pedagogies alternatives 

• Participar activament en les classes on es plantejaran situacions pràctiques 
pels diferents participants de el curs de l'aplicació pràctica de les pedagogies 
alternatives 

• Elaborar una unitat didàctica que inclogui elements motivadors innovadors en 
pedagogies alternatives 

Avaluació de la satisfacció  

 Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics 
i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins 
l’escola i la seva concreció a l’aula 

 Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al 
professorat, materials, objectius, organització i adequació a les 
expectatives del curs 

Requisits de certificació 

 Mínim 80% d’assistència a les sessions sincròniques 
 Elaboració del 100% de les activitats proposades  
 Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts 
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 Realització i lliurament correcte de totes les activitats pràctiques 
proposades i la seva òptima aplicació a l’aula. Totes les activitats 
avaluables han de ser assolides satisfactòriament amb aprofitament. 

 Publicitat 

Mitjançant la web de la FUMH, les xarxes socials i el Departament d’Educació. 

 


