
NSCRIPCIONS

Les jornades són obertes i gratuïtes, però us dema-
nem que confirmeu l'assistència enviant un missat-
ge a <difusio@educaciolliure.org>

La Xell no compta amb cap subvenció oficial.
Totes les persones que hi col·laborem ho fem
de manera no remunerada. 

Per tal d'afrontar totes les despeses estem
organitzant activitats d'autogestió, però són
insuficients. Per això, si voleu, podeu contri-
buir fent un ingrés del que us sembli ade-
quat al compte: 
2013 0491 62 0200755928 (*)

(*) Els moviments d'aquest compte són oberts per a
qualsevol persona que ho sol·liciti.

1ES JORNADES DE LA

LOC

Ceip N-1 de
Pràctiques
C/ Melcior de
Palau, 136 (Sants)

Metro i tren
Sants estació

Barcelona
8,9 i 10 
de Juliol 
de 2005

A XELL (XARXA D'EDUCACIÓ LLIURE)

Som moltes les persones que no entenem el model
d'educació dominant. No entenem els exàmens, els
premis i càstigs, els deures, les assignatures, el con-
trol i la imposició de l'adult/a sobre l'infant, la mas-
sificació i homogeneïtzació, l'esclavitud dels llibres
de text, la rigidesa dels espais i els temps, l'agrupa-
ment per criteris d'edats, i tantes i tantes pràctiques
del model industrial d'escola

Davant d'aquesta realitat, però, sempre hi ha hagut,
i continuen havent-hi, experiències alternatives
fonamentades sobre una concepció diferent de l'és-
ser humà i de la relació educativa

La Xell és un espai de confluència de persones,
col·lectius i moviments socials interessats en l'educa-
ció lliure, vivencial i activa, amb un doble objectiu:

• Promoure la creació i recolzar el funciona-
ment d'escoles, experiències i col·lectius d'e-
ducació lliure
• Difondre els valors i principis d'aquest tipus
d'educació

ES

JORNADES DE LA XELL

Volem que aquesta trobada sigui un espai de
reflexió i sobretot d'interaccions.   
Volem abordar l'educació des d'una perspectiva
holística, perquè entenem que la relació educativa
abasta totes les dimensions de la persona.

I volem aconseguir això des de les diferents possibili-
tats expressives de les persones participants, amb pre-
sentacions d'experiències actuals de Catalunya i la
resta de l'Estat, amb taules de debats, amb tallers
d'art, de salut, d'expressió corporal, etc.



SOBRETOT
continuar construint xarxa, per tal de donar
resposta als reptes i les necessitats dels pro-
jectes actuals, i per tal de contribuir a difon-
dre una altra manera d'entendre la relació
educativa.

Per últim, com en tota pràctica de pedagogia
lliure, aquest programa és una proposta flexi-

ble. Durant les jornades comptarem també
amb els espais per tal de donar resposta a les

necessitats que s'hi puguin generar.

Podeu descarregar-vos el programa sencer a la web
de la xell <http: www.educaciolliure.org>

ESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

El principal objectiu d'aquestes primeres jornades de
la Xell és proporcionar un espai d'interaccions entre
les persones interessades en aquest tipus d'educa-
ció.  

En conseqüència, hem intentat defugir de les
grans xerrades, optant per un enfocament
més participatiu i dinàmic a través de grups
i taules de debat. 

Però també creiem interessant donar a
conèixer les experiències actuals d'educa-
ció lliure. Per això, hem convidat una
vintena d'escoles de Catalunya i la resta
de l'Estat, així com altres projectes que
s'estan creant actualment.

I recuperar el passat, tota una llarga
tradició d'educació lliure i vivencial al
nostre entorn. 

I aprofundir en els principis d'aquest
tipus d'educació, en els seus referents
conceptuals, des de les aportacions de
múltiples disciplines...

DIVENDRES      DE JULIOL

17 a 18 Lliurament del programa.
18 a 18:30 Presentació de les jornades
Xerrada inaugural: L'educació lliure avui
18:30 a 20:30 Grups de debat al voltant de les
qüestions presentades a la xerrada

DISSATBE      DE JULIOL

8 a 9 Kundalini ioga i Tai-Chi
10 a 11 Breu presentació de les escoles convidades
de tot l'Estat
11:30 a 14 Presentació més aprofundida de cada
escola en grups de discussió 
16 a 18 Taules de debat 

• El canvi en el sistema educatiu
• Legalitat, finançament i  autogestió
• L'educació lliure abans i ara
• Principis de la pedagogia lliure
• Cultura, criança i educació

18:30 a 21 Tallers diversos: expressió corporal,
musico teràpia, conta contes, educació emocional,
criança, massatges, psicologia humanista, clown, art
teràpia, salut, alimentació...

DIUMENGE          DE JULIOL

8 a 9 Kundalini ioga i Tai-Chi
10 a 11:30 Presentació de projectes embrionaris 
12 a 14 Objectius, estratègia i organització de la Xell.


