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L’EDUCACIÓ LLIURE AVUI 
 
La majoria d’escoles s’assemblen:
segueixen currículums preestablerts,
assignatures obligatòries, horaris
determinats, exàmens, agrupaments per
edats o massificació. També semblen més
preocupades per les exigències del
mercat laboral que per les necessitats de
la infància i la joventut. 
Més enllà d’aquest pensament unitari
trobem un seguit d’experiències que
viuen l’escola d’una altra manera, que
donen prioritat als interessos diversos,

LLOC 
 
Edifici  del teatre, Aula Magna de Pedagogia,
Campus Vall d'Hebron 
Passeig de la Vall d'Hebron, 171 
 

que engresquen l’autoaprenentatge i la
convivència espontània, que encoratgen
els nens i nenes a jugar, a descobrir, a ser
infants. 
 

LA XELL 
 
La Xarxa d’Educació Lliure és un espai
de confluència de persones, col·lectius i
projectes educatius implicats o
interessats en l’educació lliure, vivencial
i activa. La Xell es planteja promoure la
creació i recolzar el funcionament
d’escoles, experiències i col·lectius i
aprofundir i difondre els valors i les
pràctiques d’educació lliure. 
 
Si desitges participar a la Xell, envia un
missatge a difusio@educaciolliure.org 
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1r FÒRUM D’ESCOLES LLIURES 
 
El juliol de 2005 vam organitzar les
primeres jornades d’educació lliure a
Barcelona. S’hi van presentar 25
experiències actuals d’educació
alternativa de Catalunya i la resta de
l’estat. L’any passat vam fer un cicle de
vídeo fòrum per tal d’ampliar aquest
coneixement a altres experiències actuals
d’arreu del món. Vam veure i debatre
pel·lícules sobre Summerhill, Sudbury,
Brockwood Park, Pestalozzi i experiències
d’educació a casa.  
 
Enguany volem tornar a la realitat més
propera. Farem una primera sessió de
recordatori del vídeo fòrum de l’any
passat i després donarem la paraula als
diversos projectes que creixen amb força a
Catalunya. Cada sessió comptarà amb la
participació directa d’educadors i
educadores del projecte que s’hi presenti.
Facilitarem bibliografia prèvia per tal de
centrar el debat posterior. 
 
Amb aquest fòrum pretenem continuar 
difonent altres maneres d'entendre el fet 
educatiu 

 
 
Entre les experiències a debat hi ha
diferències. Representen una selecció que,
potser en posteriors cicles, es pot anar
ampliant. En qualsevol cas, més que un
model a seguir, tota experiència serveix
sobretot d’estratègia d'autocrítica per
continuar aprenent. 
Esperem que us agradi. 
 
Dv. 1/12: Projectes d’arreu 
Dj.  14/12:  Genunió 
Dv. 12/1: El Roure 
Dv. 2/2:       La Caseta 
Dv. 23/2: La Magarrufa 
Dv. 16/3:  Moixaina 
Dv. 13/4: La Pinya 
Dv. 4/5:  (a determinar) 
Dv. 25/5: Xantala 

 
Genunió: Verneda, Barcelona 
El Roure: Penedès 
La Caseta: Gràcia, Barcelona 
La Magarrufa: Barceloneta, Barcelona 
Moixaina: Barcelona (a l'aire lliure) 
La Pinya: Esplugues 
Xantala: Poble Nou, Barcelona 
 

Totes les sessions són de  
19:00 a 21:30 
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