NOTA DE PREMSA
L’EDUCACIÓ VIVA i l’EDUCACIÓ LLIURE ENTREN AL PARLAMENT
El pròxim dimarts 4 d’abril, a les 16h, PER PRIMER COP representants de l’EDUCACIÓ VIVA i
l’EDUCACIÓ LLIURE, activa i respectuosa, presenten la seva proposta pedagògica davant la Comissió
d’Educació del PARLAMENT DE CATALUNYA.
La plataforma, formada per l’Associació d’Educació Viva CAIEV, la XELL (Xarxa d’Educació Lliure) i la
Coordinadora Catalana Educar en Família, planteja les següents DEMANDES:


Que hi hagi més escoles públiques d’educació viva i que es creïn mesures per garantir
l’estabilitat del seu professorat i, per tant, la continuïtat d’aquests projectes educatius.



Que es canviï la normativa de creació d’escoles privades per tal que sigui possible crear escoles
petites. Hi ha una disposició addicional a la llei que permetria fàcilment aconseguir això.



Que es reguli l’educació en l’àmbit familiar, tal i com és el cas a la majoria de països europeus.

El col·lectiu fa una crida pel pròxim dimarts 4 d’abril a les 16h a totes les persones que estan a favor
d’aquesta opció educativa a concentrar-se davant les portes del parlament.
Per entrevistes o ampliar informació: associaciocaiev@gmail.com; educacioviva@gmail.com.
http://www.caiev.com/ca/

EDUCACIÓ VIVA: PROPOSTA PEDAGÒGICA I DEMANDES
L’educació viva és una proposta pedagògica que forma part del corrent d’innovacions actuals que estan
tenint lloc a l’àmbit educatiu. Aquesta proposta es basa en tres pilars fonamentals: l’acompanyament
de la vida emocional dels nens, l’aprenentatge actiu a través de materials manipulatius i vivències reals,
i la participació i corresponsabilitat de les famílies.
Actualment existeix una gran demanda d’espais d’educació viva al nostre entorn. Tanmateix, l’oferta de
places al sector públic és molt inferior a la demanda. Com a conseqüència, centenars de famílies que
desitgen aquesta opció no troben resposta dins de l’ensenyament públic.
Algunes de les famílies que no troben places d’educació viva als centres públics busquen solucions be a
través d’intentar crear un centre privat autogestionat, be a través de crear una escola lliure, o be a
través de l’educació a l’àmbit familiar. Tanmateix, cap d’aquestes alternatives no proporcionen una
solució gaire viable per a aquest col·lectiu.
Tot i que la legislació actual reconeix el dret de tot ciutadà a crear centres educatius privats, la
normativa actual fa gairebé inviable aquest dret per a les famílies que opten per l’educació viva, ja que
els requisits arquitectònics per crear una escola fan econòmicament inabastable aquesta possibilitat per
a col·lectius petits. A la pràctica, la creació d’escoles autogestionades queda restringit a grans
corporacions econòmiques o religioses.
Davant la impossibilitat de crear una escola privada, algunes famílies opten per crear escoles lliures al
marge del sistema educatiu homologat. Es tracta d’espais educatius petits, amb molta participació de

les famílies, amb una gran cura pel món emocional dels nens, i amb respecte als processos i interessos
d’aprenentatge de cada nen. Els nens que atenen aquests espais, però, es troben a nivell legal en una
situació de no escolarització, i per tant, estan exclosos de l’obtenció de certificats oficials.
Algunes famílies que opten per no resignar-se a oferir aquest acompanyament als seus fills decideixen
fer-ho a través de l’educació a l’àmbit familiar o no escolarització. Aquesta opció, reconeguda a la
majoria de països europeus, no compta encara a l’Estat espanyol amb un reconeixement legal. En
conseqüència, aquestes famílies es troben també en una situació de vulnerabilitat i marginació davant
la llei.
Per tal de poder explicar els plantejaments pedagògics de l’educació viva i mostrar les dificultats que
existeixen actualment, representants de diferents col·lectius fan una presentació aquest dimarts davant
la comissió d’educació del Parlament. Hi ha convocada també una concentració a les 16 hores davant
les portes del Parlament.
La plataforma planteja les següents demandes:




Que hi hagi més escoles públiques d’educació viva i que es creïn mesures per garantir l’estabilitat
del seu professorat i, per tant, la continuïtat d’aquests projectes educatius.
Que es canviï la normativa de creació d’escoles privades per tal que sigui possible crear escoles
petites. Hi ha una disposició addicional a la llei que permetria fàcilment aconseguir això.
Que es reguli l’educació en l’àmbit familiar, tal i com és el cas a la majoria de països europeus.

El plantejament d’aquest col·lectiu vol tenir un caràcter inclusiu, que reculli les necessitats de diferents
persones i col·lectius que estan a favor d’una educació respectuosa, activa i viva, independentment de
l’àmbit en què això passa: a una escola pública, a una escola privada, a un espai no homologat com a
escola, o a l’àmbit familiar.
No es tracta d’un moviment polític associat a cap ideologia, sinó d’un moviment ciutadà ample, que
vol reivindicar el dret a poder oferir una educació que posi l’èmfasi en el respecte als processos de
vida de les persones a través de diferents espais i opcions de qualitat.
CRIDA:
El col·lectiu fa una crida a totes les persones que estan a favor d’aquesta opció educativa a concentrarse davant les portes del parlament.
El 4 del 4, a les 4, ANEM AL PARLAMENT!

INFORMACIÓ I CONTACTE:
Podeu trobar més informació
http://www.caiev.com/ca/
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