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Grups de joc de 3 a 6 anys        Primària fins a 5a classe

Krisol, un espai per als infants és una associació que gestiona i
desenvolupa Grups de Joc per a nenes i nens de 3 a 6 anys, i una Escola
Primària. Tant als grups de joc com a l'escola primària se segueix la
pedagogia Waldorf com a model d'ensenyament. Ens trobem a Premià de
Dalt (Barcelona). Anomenem Krisol a les dues aules de Grup de Joc que
tenim i Escola Krisol Waldorf-Steiner a la primària.
Com a associació, Krisol és un organisme que, mitjançant una tasca
educativa mancomunada, ofereix experiències d'aprenentatge, creixement
i desenvolupament a famílies, mestres i individus. Aquestes experiències
possibiliten noves formes socials que floreixen i perduren gràcies a la
custòdia del projecte. La pedagogia Waldorf no és només un mètode
educatiu sinó que, a la pràctica, esdevé una eina de transformació social
de la qual petits i grans en formem part.



Grups de joc

Els grups de joc són espais d'atenció i acompanyament a infants de 3 a 6
anys. Seguint la pedagogia Waldorf, tenen en compte l'etapa evolutiva del
nen i l'ofereixen l'exemple, els ritmes, les imatges, els contes, l'alternança
d'activitat i repòs, el contacte diari amb la natura i altres característiques
pròpies del mètode. Comptem amb dues aules (i una tercera en projecció),
anomenades Roure i Arç, amb dues mestres per aula i una ajudant i uns 20
alumnes a cada espai.

Primària (fins a 5a classe)

Som una escola primària de recent creació i el nostre grup pioner va obrint
camí de primera a sisena classe. Actualment comptem amb 1ª, 2ª, 3º i 4ª
classes. Per al curs 2021-2022 oferim fins a cinquena classe. La pedagogia
Waldorf a primària afavoreix importants connexions transversals entre les
diverses àrees temàtiques i entre els temes de les classes principals. Cada
classe és un conjunt artístic on les parts es relacionen amb el tot, i el
conjunt està impregnat de ritme, estructura i sentit.
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RESERVA DE PLAÇA

MATRÍCULA

10 MENSUALITATS

Adicional

MATERIAL TRIMESTRAL

MATERIAL ANUAL

Opcional

EXTENSIÓ HORÀRIA 

(no inclou dinar)

200€

550€

450€

-

60€

50€

200€

550€

460€

60€

-

50€

      Grups de joc                     Primària

1 sola vegada per alumne                                    1 sola vegada per família

Cada curs per alumne                                                 Cada curs per família

Aquests imports seran ratificats -sota possible modificació- durant la
darrera Assemblea associativa de l'actual curs 2020-2021 


