
L’EDUCACIO LLIURE  

Al nostre entorn, al costat i al marge de 
l’educació ordinària, hi coexisteixen un 
seguit d’experiències que aposten per un 
tipus  d’educació en que l’aprenentatge 
parteix dels interessos i les vivències de 
les persones, en que l’autorregulació i 
l’acompanyament emocional esdevenen 
un element central de les relacions i de la 
convivència, i en què la família assumeix 
el lloc destacat que li correspon en 
l’educació dels fills i filles.  
 

Es tracta d’espais educatius que es 
nodreixen d’experiències diverses actuals 
d’arreu del mon així com d’altres 
antecedents d’educació activa al llarg de 
la història. 
 

Actualment,  aquestes iniciatives que 
coneixem com educació lliure representen 
un moviment amb molta vitalitat. Cada 
vegada hi ha més pares i mares que trien 
aquesta opció educativa  
 

Tanmateix, no es tracta d’un procés 
senzill. Els reptes són molt diversos. Des 
de la Xell volem organitzar aquest III 
fòrum d’educació lliure  per tal 
d’aprofundir en la difusió i en la reflexió 
sobre els reptes i les possibilitats de 
l’educació lliure a Catalunya. 

LLOC 
 

Centre cívic Pati Llimona 
C/Regomir, 3 

 
 

Metro 
Jaume I 

 
Bus 

17, 19, 40, 45, 120 
 
 
 
 

 

Preu 
2  € per sessió 

Socis/es Xell gratuït 
 

 
 

   III XELLI - FÒRUM 
           Gener – Juny 2010 

 

L’educació lliure a Catalunya  
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possibilitats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III XELLI - FÒRUM 
 
El primer fòrum va estar dedicat als 
referents internacionals de l’educació 
lliure. El segon va consistir en una 
presentació dels espais educatius locals 
d’educació lliure. Aquest tercer cicle té 
com a objectiu aprofundir en els 
antecedents, els reptes i les possibilitats 
d’aquesta opció educativa. 
 
La primera sessió  serà una presentació 
dels principis bàsics de l’educació lliure 
amb la presència de diverses escoles 
lliures de Catalunya.  
 
A la sessió del febrer  abordarem el tema 
dels reptes de l’educació lliure a primària i 
secundària amb la presència d’algunes 
escoles o famílies que estan ja construint 
i transitant aquestes vies. 
 
Al mes de març  analitzarem i debatrem 
sobre el pes que han tingut algunes 
experiències i moviments d’educació 
activa a Catalunya com a referents de les 
escoles lliures actuals. 
 
A l’abril  organitzarem una taula rodona 
entre diversos models d’educació activa 
al nostre entorn amb l’objectiu d’ampliar la 
mirada i construir xarxes socials. 
 
Durant la sessió del mes de maig  
tractarem el tema de les possibilitats de 

reconeixement legal de l’educació lliure.  
Intentarem fer un anàlisi de diverses 
opcions, entre les quals hi ha la menció a 
l’educació no presencial de la LEC. 
 
Finalment, la sessió de juny  consistirà 
en una cloenda del cicle amb la mirada 
enfocada en el futur dels espais 
d’educació lliure. 
 
Totes les sessions  
comptaran amb la 
participació de 
persones implica-
des en el tema en concret que faran una 
breu presentació de la seva experiència. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consulteu el web de la 

xell per a possibles canvis 
d’última hora 

 
 

http://www.educaciolliure.org  

CALENDARI DE LES SESSIONS  
 
 
29 Gener      Presentació d’escoles d’infantil d’educació lliure a Catalunya.  
 
26 Febrer     L’educació lliure a primària i secundària: reptes i possibilitats 
 
26 Març       Antecedents de l’educació lliure a Catalunya: escola moderna, escoles   
                    actives, etc. 
 
30 Abril      Afinitats i reflexions entorn a diversos models d’educació activa: escoles  
                   Waldorf, escoles rurals, escoles publiques de nova creació, escoles lliures. 
 
28 Maig       ‘L’educació no presencial’ a la LEC i altres possibilitats de reconeixement  
                   legal 
 
25 Juny       Futur de l’educació lliure a Catalunya 
 

TOTES LES SESSIONS 
L’ÚLTIM DIVENDRES  

DE MES 
de 19 : 30  a  21 :30 
al CC Pati Llimona 


