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EL MÓN DE LES PLANTES TINTÒRIES 

Monogràfic teòric i pràctic repartit en dos mòduls 

---- 

Mòdul 1. LA LLANA I ELS TINTS NATURALS 

Dissabte 13 i diumenge 14 de febrer de 2021 

& 

Mòdul 2. LA SEDA I L’ÍNDIGO 

Dissabte 29 de maig de 2021 

---- 

Dirigit a docents i a totes les persones interessades en el fantàstic món dels tints 

naturals. (No són necessaris coneixements previs).  

Impartit per Montserrat Catalán, Enginyer Agrícola, Enginyer de Forest i Artesana tèxtil. 

Actualment es dedica a cultivar el seu hort biodinàmic de plantes tintòries i a estampar 

i tenyir les peces de roba que ella mateixa crea. Investiga constantment compaginant la 

seva feina d'artesana tèxtil amb la docència.  

 

Mòdul 1. LA LLANA I ELS TINTS NATURALS. 

Dissabte 13 de febrer de 2021 

 

Horari: 9.30h-14h i de 15h-19h. Descans: 11h-11:30h i de 17:30h-18h. 

 

Coneixement de les propietats i qualitats de les fibres naturals animals i vegetals.  

Propietats terapèutiques de la llana. La llana “vestit de calor”. 

Conte : “L’ovella que no es va deixar esquilar”   

Reconeixement de les principals plantes tintòries, el seu cultiu i els beneficis qualitatius 

que els colors naturals en aporten.  
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Possibilitats de cultiu i d’utilització de les plantes tintòries en una escola. 

Mètodes de tinció de les fibres tèxtils animals (llana i seda).  

Tipus de mordents i les seves propietats. 

Pràctica de tenyir llana amb colors naturals càlids. 

Confecció d’un mostrari amb les proves realitzades i observació de resultats obtinguts. 

 

Diumenge 14 de febrer de 2021 

 

Horari: 9.30h-14h. Descans:11h-11.30h. 

 

Conte: La nena del fanalet. 

Pràctica de com tenyir mostres de llana diferents mitjançant la utilització de tanins i un 

àcid orgànic.  

Confecció d’un mostrari amb les proves realitzades i observació dels resultats 

obtinguts.  

 

             

               

Mòdul 2. LA SEDA I L’ÍNDIGO 

Dissabte 29 de maig de 2021 

 

Horari: 9.30h-14h i de 15h-19h. Descans: 11h-11:30h i de 17:30h-18h. 

 

Insectes que donen seda. Observació de capolls de diferents lepidòpters que fan 

capolls de seda.  

Tipus diferents de seda. Seda Ahimsa “seda no violenta”, seda salvatge, seda-turba. 
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La seda: vestit de llum. Característiques i propietats curatives de la seda. 

Conte: L’eruga verda. 

El procés de la metamorfosis del cuc de seda i les seves similituds amb la 

metamorfosis de les plantes.  

Manualitats amb seda. Idees de com mostrar el procés de la metamorfosis en una 

escola. Poesies inspiradores... 

La importància de l’índigo al llarg de la història de la humanitat. 

El blau: Tinció en fred. 

Pràctica de tenyir un mocador de seda pacífica i ecològica amb índigo japonès fresc 

mitjançant la tècnica d’estampació d’itajime (shibori).  

      

COST i UBICACIÓ: 

 

Preu del monogràfic amb material inclòs es de 320 € (70 euros per la reserva i 250 una 

setmana abans de l’inici del monogràfic) 

Dirección: Escola Waldorf/Steiner KRISOL, Riera de Sant Pere, 60,  

08338 Premià de Dalt, Barcelona 

 

Horari: 

Dissabtes: 9.30h. a les 14h. i de 15h. a 19h. 

Diumenge: 9.30h. a les 14h. 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

CENTRE DE FORMACIÓ EN PEDAGOGÍA WALDORF 

Persona de contacte: María José Saavedra  Telèfon: 647 504 280  

E-mail: info@formaciowaldorf.com  Web: www.formaciowaldorf.com 

 

 

 https://goo.gl/maps/VEnKcXdtBaHWVtES8     Escola Waldorf/Steiner KRISOL 
 

https://www.youtube.com/watch?v=miwoAwBu0EY       Alma Mater 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES857ES857&sxsrf=ALeKk03JlSHAdAfjQHezVo7I9teywAeMUA:1602177966216&q=krisol+waldorf+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEyPL6_KKs7Tks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsUpmF2UW5-colCfmpOQXpSmkZBalJidnHt6cBwDvbOCiSwAAAA&ludocid=10863082087879480336&sa=X&ved=2ahUKEwiS8KuEwqXsAhULkRQKHe-5CBUQ6BMwF3oECBoQAg
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