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El nen estima la natura i l’hem ficat en cambres tancades,  

li agrada donar un objectiu a les seves activitats i l’hi hem tret,  

li agrada moure’s i l’hem immobilitzat,  

li agrada parlar i l’hem fet callar,  

volia raonar i ens dirigíem només a la memòria,  

volia seguir la seva fantasia i l’hem impulsat a fugir-ne,  

volia ser lliure i l’hem ensenyat a obeir passivament. 

Adolphe Ferrière. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’estudi que es presenta a continuació fa referència a l’educació lliure. 

Concretament és un estudi de casos centrat en quatre escoles lliures de l’Estat 

Espanyol.  

Les escoles estudiades són: Paideia, situada a Mérida i amb una plantejament 

anarquista de l’educació; Ojo de agua, ambient educatiu d’Alacant basat en la 

desescolarització i la pedagogia de Rebeca i Mauricio Wild; El Roure, escola viva 

i primera escola lliure de Catalunya; i La Llavor, escola Waldorf de la Garrotxa. 

La recerca neix a partir d’una experiència personal amb el magisteri. Ara farà cinc 

anys que vaig embrancar-me amb la difícil carrera de l’educació. A la universitat 

s’anava cultivant una perspectiva educativa però el contrast amb la pràctica va 

desmitificar tot aquest ideal. Les meves expectatives entorn a l’educació van topar 

amb una realitat educativa molt llunyana. Un sistema que no corresponia a les 

teories psicològiques sobre l’educació sinó que funcionava sota la lògica de la 

inèrcia i no es qüestionava en cap moment la seva pràctica. Segons els mestres el 

fracàs estava en els nens (problemes d’aprenentatge, problemes de conducta, nens 

amb dèficit d’atenció i hiperactivitat, etc.). A mi m’estranyava que el fracàs 

tingués a veure amb nens de quatre i cinc anys, i em preocupava més la manera 

com s’ensenyava i la relació que s’establia amb els nens i nenes. No sabia el que 

volia, però sí el que no volia. 

Després d’un període de crítica a aquest sistema, vaig decidir buscar alternatives 

que oferissin una educació diferent.  

Inicio la carrera de pedagogia i poc després de començar el mateix tutor d’aquest 

projecte em recomana el llibre Por fin, libres. Va ser un moment detonant, ja que 

en ell vaig descobrir l’escola Sudbery Valley School, una escola que segueix unes 

dinàmiques educatives més lliures i democràtiques i no esta obsessionada pels 

continguts acadèmics sinó que confia en les capacitats de totes les persones per 

desenvolupar-se autònomament. Allà vaig veure les enormes possibilitats de 

l’educació.  

En el meu camí vaig anar a parar a Paideia, l’escola llibertària de l’Estat Espanyol 

que s’estudia en aquesta investigació. Tot i ser una primera aproximació a 
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l’educació en llibertat vista amb els meus propis ulls, no em vaig quedar del tot 

satisfeta i vaig continuar buscant, fins descobrir l’educació viva.  

Quan se’m va plantejar aquest projecte, tenir clar el tema però no sabia com 

encarar-lo. L’ajuda del tutor va ser essencial per a determinar una investigació 

qualitativa sobre escoles lliures, l’objectiu del qual és: 

Aprofundir en quatre pràctiques educatives lliures fonamentades en diversos 

models pedagògics, per tal de conèixer, analitzar i contrastar les seves 

innovacions educatives; valorant la seva adaptabilitat a les necessitats del 

present.  

La vivència a cada una de les escoles ha estat molt enriquidora. El fet d’estar al 

lloc en qüestió, compartir amb les persones que han pensat la pràctica i la 

practiquen cada dia, i observar com viuen aquells infants m’ha aportat molt tant a 

nivell personal com per desenvolupar aquesta recerca.  

Tot i així he tingut certes dificultats per introduir-me a algunes escoles que s’han 

mostrat una mica tancades de cares a l’exterior. Sovint aquest projectes no veuen 

amb bons ulls les persones externes i és difícil accedir-hi i participar-hi. 

Curiosament, en la meva estada a Orba visitant Ojo de agua em va tornar a 

aparèixer el mateix llibre que parlava anteriorment. Els creadors de l’escola 

d’Alacant van resultar ser amics dels mestres de Sudbery Valley School, seguidors 

de la seva pedagogia, com també els traductors i editors de l’obra en castellà. 

Estic satisfeta per l’aprenentatge adquirit i per acabar la carrera amb aquesta 

aportació, mostrant models alternatius al sistema que són una esperança per a 

continuar avançant en una nova visió sobre l’educació.  

 

 



 

9 

2. MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL 

2.1. MARC CONCEPTUAL 

El marc conceptual que engloba aquesta investigació està centrat en quatre 

conceptes claus. Educació lliure, escoles tradicionals, escoles alternatives, escoles 

lliures, escoles democràtiques i escoles llibertàries. A continuació es fa una 

precisió terminològica de cada un d’ells: 

- Educació lliure: 

L’educació lliure es refereix a aquella educació que no segueix les pautes que  

marca l’Estat, sinó que practica una educació seguint les conviccions dels 

mateixos participants.  

- Escoles tradicionals: 

S’entén per escola tradicional aquella institució oficial caracteritzada per una 

fragmentació dels coneixements en assignatures, un mètode d’ensenyament- 

aprenentatge basat en classes magistrals per part del professor, un paper autoritari 

per part de l’adult dirigint i jutjant les accions dels infants, un mètode d’avaluació 

basat en els exàmens i la progressió o repetició de curs, i una separació dels 

alumnes per edats.  

Les escoles tradicionals també s’anomenen escoles autoritàries.  

- Escoles alternatives: 

Són aquelles escoles que “no s’han configurat pels patrons que tenim associats a 

una escola” (Contreras, 2010). És a dir, són escoles alternatives totes aquelles 

escoles que proposen una educació diferent a l’escola tradicional.  

- Escoles lliures: 

El concepte d’escola lliure s’utilitza sovint com a sinònim d’escola alternativa. 

L’únic matís que hi trobem és que el concepte d’alternatiu sempre és en relació a 

una altra cosa, en aquest cas, a l’escola tradicional. El concepte de lliure, sobretot 

en el cas de Catalunya, té connotacions pedagògiques. 

Totes les escoles lliures es caracteritzen per ser escoles petites, on es viu una 

convivència interedats, una no linealitat de l’aprenentatge i el coneixement, un 

aprenentatge orgànic, una vivència de la llibertat i la responsabilitat, un respecte 



 

10 

profund per la infància i la joventut i un educació compartida amb les famílies. 

(Contreras, 2010) 

- Escoles democràtiques: 

El terme escola democràtica s’utilitza a nivell internacional per a referir-se a 

aquestes pràctiques educatives alternatives. Totes les escoles democràtiques es 

caracteritzen per a tenir un autogovern, és a dir, una assemblea, i una major 

llibertat dels infants a l’hora d’escollir les seves activitats seguint els seus 

interessos.  

- Escoles llibertàries: 

Les escoles llibertàries són aquelles que practiquen una educació basada en la 

llibertat. Tenen un component polític de caire anarquista, de manera que pretenen 

una transformació social a partir de l’escola.   
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2.2. MARC TEÒRIC 

2.2.1. CONTEXT HISTÒRIC I SOCIAL 

Durant el segle XX s’han produït una sèrie de canvis socials, tecnològics i 

culturals en el nostre context de gran importància històrica. La introducció de les 

noves tecnologies, i especialment Internet i la globalització, entre d’altres; són fets 

que han marcat un canvi de tendència, han produït transformacions socials que 

estan quallant en l’imaginari social1 de les persones, la seva manera de concebre 

la vida com també les relacions socials.  

Són molts els autors que analitzen aquesta realitat partint d’un canvi d’època 

històrica produïda durant el segle XX, passant de la modernitat a la 

postmodernitat.  

En aquest aspecte, un dels principal referents teòrics ha estat el sociòleg Zygmunt 

Bauman, que a partir del llibre La modernitat líquida, va utilitzar la metàfora 

d’allò líquid per a referir-se a aquests nous temps. Segons Bauman (2006), “La 

societat moderna líquida2 és aquella en la que les condicions en que els seus 

membres actuen, canvien més ràpid del que triguen a consolidar-se en hàbits o 

rutines.”  

La velocitat, doncs, és un dels elements claus en aquesta nova època, on es viu 

una vida caracteritzada pels canvis constants, amb una sensació d’incertesa 

permanent. Allò que en l’època moderna sòlida3 durava tota una vida, ara té una 

durada efímera, està condemnada a la seva fi. Ho veiem en els plantejaments 

vitals, el treball, el lloc de viure, la parella afectiva; res és per sempre. Per tant, les 

expectatives del futur no tenen a veure amb el passat, no hi ha un ordre lineal i 

lògic per explicar els fets.  

                                                           
1 L’imaginari social és un concepte del filòsof Charles Taylor (2004), referint-se a: “la concepció 

col·lectiva subjacent que fa possible les pràctiques comunes i un sentiment àmpliament compartit 

de legitimitat.”  
2 Modernitat líquida i postmodernitat es poden entendre com a sinònims. 
3 En contraposició a la modernitat líquida. 
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Aquesta situació comporta una inestabilitat per a les persones. Tal i com diu 

Bauman (2005), “una vida líquida és una vida precària viscuda sota condicions 

d’incertesa constant.” 

Les conseqüències d’aquesta nova visió són moltes, entre les quals cal destacar 

l’individualisme creixent, en front al col·lectivisme que caracteritzava l’època 

moderna sòlida (època en que es valora sobretot la igualtat de les persones, per 

exemple amb la creació dels drets humans fonamentals).  

En últim lloc, el filòsof Jean François Lyotard (1924-1998) va dir que “la 

postmodernitat és la crisi basada en la incredulitat respecte els metarelats com a 

legitimadors del saber.” citat per Laudo (2010). Lyotard, en aquest sentit referint-

se més aviat a un paradigma que a un període històric, exposa la negació d’una 

veritat universal i el sorgiment de la legitimació de multitud d’explicacions sobre 

un mateix fet. Una major aproximació al relativisme filosòfic i al paradigma de la 

complexitat. 

Davant aquestes característiques socials, Bauman (2008) en L’art de la vida, 

exposa quatre de les actituds que faciliten la supervivència en aquesta societat: 

l’acceptació a la desorientació, la immunitat al vertigen, la tolerància a l’absència 

d’itinerari i direcció i la indefinida duració del viatge. En altres paraules, per a 

poder desenvolupar-se feliçment en un context líquid, és necessari saber canviar 

de direcció, saber adaptar-se als canvis, i admetre que no podem saber la durada 

de les coses. Per tant, es podria sintetitzar com a tenir una actitud flexible davant 

la vida. 

Aquestes aportacions sociològiques entorn a la postmodernitat són una guia per a 

la pedagogia, que necessita beure d’altres disciplines teòriques per a poder 

concretar teories i pràctiques educatives coherents amb la realitat present. Ho 

veurem més endavant amb una aproximació a la pedagogia líquida.  
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2.2.2. LA SITUACIÓ EDUCATIVA 

La situació educativa d’avui en dia és crítica ja que les institucions educatives no 

s’han adaptat a aquests canvis socials que hem comentat. Tal i com exposa 

Carbonell4 (2005) “tenim una escola pensada en el segle XIX, amb un professorat 

del segle XX, i amb un alumnat que s’ha d’educar pel segle XXI.” Realment 

aquesta situació de desajustament es veu reflectida en els resultats de l’educació. 

Segons els paràmetres de l’educació convencional, l’èxit o el fracàs educatiu es 

centra en els resultats, és a dir, en el nombre d’alumnes que acaben aprovant els 

estudis. Amb dades del 20105, el fracàs escolar6 de l’educació obligatòria a 

Catalunya és del 21%,  a Espanya del 30,8%, i Europa del 18%. En el cas de 

l’educació postobligatòria, el fracàs escolar de 2011, és del 31,9% a Catalunya, 

31% a Espanya, i 15,3% a Europa.  

Segons Riudor (2011), “el fracàs escolar és un fracàs del mateix sistema 

educatiu”. Alguns dels elements que contribueixen a explicar el risc de fracàs 

escolar a Catalunya són: “Els dèficits relacionats amb el treball en equip, l’atenció 

individualitzada de l’alumnat, el currículum escolar, la relació dels centres amb 

les famílies i amb l’alumnat, l’autonomia dels centres i les metodologies 

d’ensenyament”. A l’Informe sobre el risc de fracàs escolar de Catalunya, es 

comenta que “les metodologies d’ensenyament a Catalunya majoritàriament es 

centren encara en la pura transmissió de coneixements”. 

Però acabar o no acabar els estudis, aprovar o no aprovar els exàmens mostra el 

fracàs del sistema, en cap cas, el fracàs de l’alumne, tal i com s’interpreta a 

l’escola. L’alumne, en pateix les conseqüències:  

“malgrat passar anys d’escolarització obligatòria, un percentatge molt elevat 

d’estudiants rebutgen l’estudi i tot el que tingui a veure amb allò acadèmic. 

                                                           
4 Pedagog, periodista i sociòleg. Director de la revista Cuadernos de pedagogía, i professor de la 

Facultat d’Educació de la Universitat de Vic. 
5 Informació extreta de: TV3 (2010, 14 abril) L’índex de fracàs escolar a Catalunya baixa un punt i 
se situa al 21%. Disponible a: [accés 07.06.12] 

6 La xifra es comptabilitza amb la suma dels estudiants que repeteixen, no s’examinen o 

abandonen els estudis. 
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Segueixen estudiant, o no, però la seva percepció d’allò acadèmic, la seva percepció 

de l’experiència d’aprendre i saber és pèssima”. (Herrero 2011) 

Encara són més preocupants les dades relacionades amb el benestar de les 

persones. 

Segons dades del Ministeri d’Educació7, la salut emocional i física dels infants de 

l’Estat Espanyol està en perill: “més de 500.000 nens d’Espanya pateixen un grau 

d’assetjament intens, el 54% pateixen depressió, i el 15% han pensat alguna 

vegada a suïcidar-se.” La violència escolar és una realitat, i es produeix en un 

25% dels infants i joves de les escoles de l’Estat Espanyol. 

També els mestres es veuen afectats per aquest sistema, ja que el síndrome de 

burnout (estat avançat d’estrés patològic) afecta al 20% dels professors, la primera 

causa de la qual és la relació amb l’Administració.  

En definitiva, aquest sistema educatiu és un autèntic fracàs, i no perquè tingui una 

mala posició dels informes PISA en relació als altres països de la OCDE, sinó 

perquè provoca malalties, infelicitat humana, i no ajuda a les persones a trobar el 

seu propi camí vital i a desenvolupar-se en la societat del present.  

Davant la necessitat evident de transformar aquest sistema, alguns filòsofs, 

sociòlegs i pedagogs contemporanis estan investigant i intuint quina és la direcció 

que hauria de prendre l’educació per tal d’oferir una millor resposta a les 

necessitats humanes. A continuació exposarem algunes d’aquestes aportacions: 

• Zygmunt Bauman i la Pedagogia Líquida 

En primer lloc, Zygmund Bauman, a partir del llibre Els reptes de l’educació en la 

modernitat líquida, dóna una primeres pistes, que s’amplien amb el concepte de la 

pedagogia líquida teoritzat per Xavier Laudo8.  

Bauman parla del lifelong learning és a dir, de l’aprenentatge al llarg de la vida. 

Aquest concepte és important en el sentit que situa l’aprenentatge al centre de 

                                                           
7 Informació extreta de: HERRERO, J. (2011) Educación lineal en contextos complejos. Orba: Ojo 

de agua. Ambient educatiu. Disponible a: www.ojodeagua.es [accés 15.05.2012] 
8 Professor de pedagogia de la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la tesi doctoral sobre 

pedagogia líquida.  



 

15 

l’educació, i a la vegada, amplia les seves dimensions en el temps i l’espai. 

L’aprenentatge ja no és una qüestió escolar, sinó una qüestió vital.  

Una altra de les aportacions de Bauman en relació a l’educació en la modernitat 

líquida, és la idea d’aprendre a desaprendre. La necessitat d’adaptació de la 

persona és concreta en aquesta habilitat de modificar allò après, com també de 

canviar el caràcter i la forma d’actuar en diferents situacions.  

En la mateixa línia, sorgeix el concepte de pedagogia líquida, com aquella 

proposta pedagògica adequada i coherent amb el nou ordre social de la 

postmodernitat. 

En aquest sentit, Laudo (2010) relaciona la pedagogia amb la propietat líquida de 

la següent manera: 

“Líquid és la característica del que, sense deixar de ser la mateixa cosa, pateix un 

continu canvi de forma quan a l’entrar en contacte amb l’entorn se’l sotmet a algun 

tipus de tensió. L’aigua, que segueix essent aigua encara que adopti contínuament la 

forma del seu continent, és l’exemple més paradigmàtic. Per això parlem de 

pedagogia líquida: entenent els seus mètodes i els seus continguts com part de la 

forma “necessàriament contingents” i canviant que va adoptant per respondre a la 

seva part constant, la del seu ésser essencial que és la finalitat de l’educació.” 

Així doncs, la pedagogia líquida com a tal no té un mètode concret, sinó que la 

seva única finalitat és que els educands siguin persones adaptables. De manera 

més concreta, Laudo (2010) exposa que la pedagogia líquida és  

“un conjunt de disposicions normatives sobre l’educació que proposen uns mitjans 

que s’adaptin constantment a la novetat, la finalitat de la qual és aconseguir que 

l’educand encarni un model de persona adaptable a la incertesa i al canvi, i amb 

habilitats hermenèutiques per interpretar la realitat sense referents universals 

absoluts.” 

Des d’aquesta perspectiva el mestre no ha de determinar el camí dels alumnes, 

ensenyant o marcant els continguts, ja que aquests sempre han de respondre a les 

necessitats dels aprenents. 

“una pedagogia líquida no implica uns continguts determinats, ja que la liquiditat de 

la pedagogia no està compresa en una determinació per seguir els dictats de les 

modes, el mercat laboral, etc. Aquests continguts podran ser diferenciats o igual per 
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a tots, però el que han de ser sempre és constantment adaptats a les circumstàncies i 

a allò que es percebi necessari per aquestes.” (Laudo, 2010) 

A nivell pràctic, Laudo (2010) va determinar tres línies educatives que tenen una 

relació amb la pedagogia líquida: la pedagogia del Tao, l’educació activa de 

l’Escola Nova i la pedagogia de Jacotot. 

A continuació es presenten tres fragments de la Tesi sobre pedagogia líquida, en 

les quals es corroboren les relacions anteriors. 

Pel que fa a la pedagogia del Tao: 

“Es tracta d’una forma de fer sense fer, de dirigir sense dirigir, d’educar sense 

educar, mitjançant la flexibilitat i adaptabilitat pròpies de l’aigua resultat d’una 

percepció d’actuar espontàniament, o d’estar en harmonia amb la naturalesa.” “Una 

pedagogia que begui del Tao és inequivocablement líquida. En termes pedagògics, 

ni l’aprenentatge que s’aspira ni el camí a aquest estan definits d’entrada pel mestre. 

El mestre que segueix el Tao es col·loca darrera de l’aprenentatge qui troba i crea el 

camí. D’aquí que la planificació entesa com a solidesa rígida i acord amb un previ 

establiment de mètodes i objectius a mantenir no correspongui amb una pedagogia 

taoista.” (Laudo, 2010) 

L’educació activa promoguda per l’Escola Nova també té relació amb la 

pedagogia líquida: 

“L’Escola Nova, (i més concretament la pedagogia activa i alguns dels seus principis 

pedagògics), va donar lloc a finals del segle XIX, i principis del XX, a una sèrie de 

pràctiques susceptibles de ser interpretades com adequades i pertinents per a la 

societat moderna líquida dels nostres dies.” (Laudo, 2010) 

Finalment, Laudo (2010) fa una relació entre la pedagogia de Jacotot9 (1770-

1840) i la pedagogia líquida, en la qual es donen més pistes sobre com hauria de 

ser l’educació actual enfocada des d’aquesta perspectiva. 

“La pedagogia líquida que begui de la font de la pedagogia jacototiana passaria per 

emancipar-se de la pedagogia del mestre explicador10.” (Laudo, 2010) 

                                                           
9 Pedagog francès pare de la pedagogia de l’emancipació universal i el magisteri ignorant.  
10 Jacotot entén que l’emancipació es produeix quan el mestre no explica als seus alumnes, perquè 

sinó està subordinant la ignorància de l’alumne a la seva sabiesa. El mestre ignorant es refereix a 
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“En una pedagogia líquida jacototiana l’educador no marca el camí ni coneix el destí 

del trajecte, acompanya l’educand i activa la seva capacitat d’atenció, per posar en 

marxa i obrir el seu propi destí.” (Laudo, 2010) 

El nou concepte de pedagogia líquida ofereix possibilitats educatives en l’era de la 

postmodernitat. 

•••• Edgar Morin11 

Edgar Morin al 1999 va publicar Los siete saberes necesarios para la educación 

del futuro, en el qual s’exposa la importància de l’educació per adaptar-se als 

canvis socials, i les directrius que hauria de prendre per aquesta adaptació. 

 “En aquesta evolució cap als canvis fonamentals dels nostres estils de vida i els 

nostres comportaments, l’educació – en el seu sentit més ampli – juga un paper 

preponderant. L’educació és la “força del futur”, perquè ella constitueix un dels 

instruments més poderosos per realitzar el canvi. Un dels desafiaments més difícils 

serà el de modificar el nostre pensament de manera que enfronti la complexitat 

creixent, la rapidesa dels canvis i allò imprevist que caracteritza el nostre món.” 

Els set sabers necessaris per l’educació del futur, segons Edgar Morin, són: 

1. Una educació que curi la ceguera del coneixement:  

L’educació no s’ha de limitar als coneixements, sinó que també ha de tenir 

en compte l’afectivitat. S’ha d’ensenyar a criticar el propi coneixement a 

partir de la reflexió, la crítica i la correcció d’errors. 

2. Una educació que garantitzi el coneixement pertinent: 

Promoure l’habilitat de seleccionar la informació clau, i plantejar 

problemes i saber-los resoldre. Enfocament global, multidimensional i 

basat en la interacció complexa.  

 

 

                                                                                                                                                               

aquella figura del mestre partint de la igualtat d’intel·ligències entre l’alumne i el seu mestre, 

ensenya sense explicar. 

11 Filòsof i sociòleg nascut el 1921 a França. És conegut internacionalment com el pare del 

pensament complex.  
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3. Ensenyar la condició humana: 

Tractar l’ésser humà en relació amb l’univers, plantejant preguntes com 

qui som, a on estem, d’on venim i a on anem. La unitat i la diversitat són 

dues perspectives inseparables de l’espècia humana. 

4. Ensenyar la identitat terrenal: 

“Introduir a l’educació una noció mundial més poderosa que el 

desenvolupament econòmic: el desenvolupament intel·lectual, afectiu i 

moral a escala terrestre.” Morin (1999) 

5. Enfrontar les incerteses: 

L’educació hauria d’incorporar el principi d’incertesa, ja que tota 

l’evolució humana és en gran mesura fruit de l’atzar o de factors 

impredictibles. També el coneixement és una incertesa. 

6. Ensenyar la comprensió: 

Ensenyar la comprensió en dos sentits: la comprensió interpersonal/ 

intergrupal i la comprensió a escala planetària. Implica no reduir la visió 

humana, sinó acceptar moltes i diferents maneres d’entendre la vida. 

7. L’ètica del gènere humà: 

L’educació basada en l’ètica humana: la democràtica, l’acceptació de la 

diversitat, el compromís amb la humanitat, a escala terrestre. 

Com a propostes concretes, Morin (1999) exposa: la no fragmentació dels sabers, 

la reflexió sobre el que s’ensenya i l’elaboració d’un paradigma de relació circular 

entre les parts i el tot, el simple i el complex. 

•••• Jaume Carbonell 

Jaume Carbonell, un pedagog d’actualitat de les nostres terres, també exposa la 

importància de capgirar l’educació, cap a un sentit més global. En el seu llibre 

Una educación para mañana, Carbonell (2008) ens parla d’un aprenentatge 

vinculat a la diversió a partir del desig d’aprendre: 

“Provocar el desig al coneixement, tractant de vincular la racionalitat amb 

l’emotivitat. Perquè les coses que se senten s’aprenen millor. [...] El desig de saber i 
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d’aprendre condueix a la interrogació i a la pregunta: per accedir a la veritat i per a 

dubtar.” (Carbonell, 2008) 

Carbonell (2008), de la mateixa manera que Morin (1999), remarca la importància 

de treballar el coneixement de manera interdisciplinar i útil per la vida, trencant 

amb les assignatures. 

“Hi ha raons psicològiques, pedagògiques i epistemològiques que expliquen que la 

infància aprèn de manera sintètica i global, i no de forma parcel·lada. La distribució 

del saber en assignatures respon a qüestions ancestrals relatives al temps, 

l’organització escolar i al corporativisme docent. Raons que avalen únicament en la 

inèrcia escolar, i en la resistència al canvi.” (Carbonell, 2008) 

Carbonell pensa que no segregar els alumnes per edats milloraria la pràctica 

educativa, com també la introducció del pensament crític sobre la realitat. 

Carbonell (2008) ressalta la importància de la innovació educativa per a 

encaminar aquesta educació pel demà. Considerant la vigència dels clàssics en 

educació, com l’Escola Nova, l’escola popular i alliberadora, les pedagogies 

crítiques, o la investigació- acció, apunta cap a una educació que “intenti vincular 

la llibertat i el respecte a la individualitat amb la llibertat i l’enfortiment de la 

col·lectivitat.” A nivell metodològic, Carbonell (2008) destaca els projectes de 

treball, el respecte cap a les relacions educatives, les sortides a l’entorn, les 

assemblees, el treball en equip, els treballs d’investigació o el desenvolupament de 

l’autonomia personal. També ens parla de la necessitat de modificar els espais, 

que siguin més atractius i pensats pedagògicament, i la necessitat de flexibilitzar 

el temps a l’escola.  
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2.2.3. PEDAGOGIES PROGRESSISTES 

Durant al llarg del segle XX hi ha hagut diversos moviments pedagògics 

progressistes que han donat un valor de transformació social a l’educació, i per 

tant, han plantejat noves maneres d’entendre-la i practicar-la.  

A continuació fem un repàs sobre tres de les grans pedagogies progressistes del 

segle XX, que han estat un referent per a les innovacions educatives actuals: el 

moviment de l’Escola Nova, l’Educació Antiautoritària i la Desescolartizació. No 

obstant, hi ha un ventall molt més ampli de pedagogies en aquesta línia. A les 

monografies sobre les escoles lliure hi ha la fonamentació teòrica concreta de cada 

una de les pràctiques.   

•••• L’Escola Nova 

L’Escola Nova és un pilar fonamental en la història de la renovació pedagògica, ja 

que les seves aportacions van representar un gran avanç en la concepció de 

l’educació de principis del segle XX. L’era de l’Escola Nova és entre finals del 

segle XIX, i la dècada dels cinquanta del segle XX.  

Els seus orígens es situen en Rousseau (1712-1778). La idea de persona com a 

ésser bo, se’n desprèn la necessitat de respectar-li els seus interessos i 

motivacions. Pestalozzi (1746-1827) és un altre dels referents de l’Escola Nova. 

Ell va promoure una educació integradora, en la qual es donés importància a 

l’experimentació i activitat de l’infant amb el seu entorn. Posteriorment, el 

pedagog suís Fröebel (1782-1852) va perpetuar les idees de Pestalozzi afegint-hi 

la llibertat de l’infant, situant aquest en el centre del seu procés educatiu, i 

estimulant la creativitat i la participació social pel seu desenvolupament.  

El moviment de l’Escola Nova va prendre aquests principis per a desenvolupar 

unes pràctiques educatives que tranquessin amb la visió tradicional de 

l’ensenyament basat en la passivitat de l’alumne i una transmissió de 

coneixements per part del professor.  

Així sorgeix una nova concepció educativa centrada en el paidocentrisme, és a dir, 

l’ésser com a ens autònom capaç d’autoeducar-se a partir de la relació entre el seu 

interior i exterior. Així el mestre té la funció d’ajudar a l’infant en el seu propi 
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procés d’aprenentatge, acomodant-se a les necessitats i als interessos dels 

alumnes. L’Escola Nova va introduir la idea d’educació activa i integral, valorant 

els aspectes morals, emocionals, físics, intel·lectuals i socials en el 

desenvolupament de la persona.  

Un dels seus principals impulsors va ser Ferrière (1879-1960), que va concretar 

els 30 punts de l’Escola Nova. Una escola que, a grans trets, promovia una cultura 

de la infància basada el respecta. L’experimentació, la creació, el joc i l’activitat 

eren les principals fonts d’aprenentatge, tant en el pla individual com col·lectiu. 

Es duien a terme treballs manuals i intel·lectuals, entenent la cultura com un tot 

global. Les matèries eren poques i duraven un temps concret del dia. El contacte 

amb la natura, les excursions i la llibertat d’elecció dels infants seguint els seus 

interessos eren elements clau en tota Escola Nova. S’entenia l’educació moral 

com un procés que sorgia de dins de la persona, a partir de les seves vivència. El 

desenvolupament era integral, valorant la part espiritual, individual i social de la 

persona. La coeducació era una realitat. 

Alguns dels pedagogs i les pedagogues que van participar del desenvolupament de 

l’Escola Nova, i són referents pedagògics encara avui en dia són: 

La pedagoga italiana Maria Montessori (1870-1952) considerava que l’activitat 

del nen o la nena havia de ser funcional i basat en el seu propi interès. Les 

activitats tenien una base sensoriomotriu, i per això defensava la manipulació i 

experimentació com a mètodes d’aprenentatge. Montessori va crear un material 

manipulatiu per desenvolupar aquestes capacitats humanes.  

Les germanes Agazzi es van centrar en l’educació en la primera infància, 

promovent una educació a partir de l’espontaneïtat de l’infant i la seva experiència 

personal.  

Ovide Decroly (1871-1932) va proposar un mètode global d’ensenyament 

aprenentatge. La metodologia dels centres d’interès facilitava aquest procés, que 

no segregava el coneixement en matèries. Decroly, donava especial importància a 

l’ambient del context educatiu.  

El pedagog francès Célestin Freinet (1896-1966) va promoure una pedagogia 

realista i pràctica, en la qual s’aprengués a partir de l’acció i el treball cooperatiu. 
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John Dewey (1859-1952) filòsof americà també va participar d’aquest moviment 

de renovació pedagògica. Dewey defensava una educació lligada a la vida, amb 

l’experiència i interacció amb el medi com a punt de partida. Des d’un punt de 

vista social, Dewey defensava una escola democràtica en el sentit que eliminés les 

diferències de classes i permeti les mateixes oportunitats en la societat.  

Finalment destacar Ferrer i Guàrdia (1859-1909) pedagog anarquista català 

creador de l’Escola Moderna. Els principis de Ferrer sobre l’educació eren: 

racionalitat i cientifisme, l’autonomia dels infants, ni premis ni càstigs, 

autodisciplina, coeducació de sexes, coeducació de classes socials, higiene 

escolar, l’emancipació de l’individu i del col·lectiu, obertura de l’escola a la 

comunitat.  

Totes aquestes innovacions van influir a les escoles catalanes, posant-se en 

pràctica durant l’època de la Segona República (1931-1939).  

•••• La pedagogia antiautoritària 

En el mateix context històric sorgeix la pedagogia antiautoritària coneguda per 

Alexander Neill (1883-1973) amb la creació del centre internat Summerhill a 

Anglaterra al 1927.  

L’escola de Summerhill ha estat un gran referent mundial com a escola alternativa, 

posant en pràctica una educació basada en la llibertat.  

Actualment, l’escola de Summerhill encara està en funcionament, amb la direcció 

de Zoe Readhead, la filla d’Alexander Neill, i acull uns 90 alumnes d’entre 4 a 18 

anys.  

A Summerhill la importància de l’educació rau en la felicitat humana, en l’emoció 

i el sentiment per sobre dels continguts acadèmics. L’amor i el respecte són les 

bases per a una bona convivència, i es dóna molta importància a la corporalitat i la 

lliure sexualitat.  

A Summerhill es practica l’educació antiautoritària, deixant llibertat als nens i les 

nenes i sense que l’adult dirigeixi les accions i relacions dels infants.  

Aquests principis es concreten en el dia a dia de Summerhill amb l’assistència 

voluntària a les classe, la creativitat i el joc com activitats usuals, una igualtat 
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entre el nen i l’adult i l’absència d’exàmens, premis i càstigs. El funcionament de 

és l’autogovern i a partir de l’assemblea totes les persones decideixen les 

qüestions relacionades amb l’escola. 

La idea de llibertat de Summerhill no està desvinculada del compromís social, ja 

que tal i com exposa Zoe (2003) a Cuadernos de Pedagogía “La nostra visió de la 

llibertat no està separada de la vida. Significa que pots decidir qualsevol cosa 

referida al teu àmbit personal, però no prendre decisions que afectin a la llibertat 

d’altres persones.” 

Així, l’educació es basa en la confiança total cap als infants i joves, sota la idea 

filosòfica de base que la persona és bona per naturalesa. L’autoregulació de la 

persona permetrà que aquesta es desenvolupi de la manera més sana i feliç 

possible.  

El paper que juguen les persones adultes en aquest context és antiautoritari, ja que 

en cap moment dirigeixen als nens i nenes i no els jutgen per les seves decisions. 

No es generen expectatives cap a ells, de manera que poden créixer en un ambient 

de llibertat real.  

Summerhill ha estat un referent per a la majoria de les escoles que s’estudien en 

aquesta investigació. 

•••• La desescolarització 

Més recentment ha sorgit un moviment alternatiu que ha plantejat un nou 

enfocament de l’educació basat en la desescolarització. El seu precursor va ser 

John Holt. La desescolarització neix als Estats Units cap a la dècada dels 70, amb 

la intenció de fer una crítica radical al sistema educatiu del moment, de base 

industrial i tecnològica.  

La seva crítica, coneguda també per Ivan Illich, amb el llibre Sociedad 

desescolarizada (1975), i Everett Reimer, amb L’escola ha mort (1970), es 

fonamenta en el paral·lelisme entre l’educació escolar i el mecanicisme industrial. 

En aquest sentit, l’escola, metafòricament entesa com una fàbrica, té la finalitat de 

produir, d’especialitzar les feines dels alumnes com en una cadena de muntatge i 

de procurar que siguin dòcils per al bon funcionament del sistema. Per això, 
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l’escola utilitza els mateixos mecanismes que la fàbrica, la sirena per a començar 

la tasca, l’obediència al mestre com a amo i l’exigència de complir amb les 

tasques acadèmiques. No complir aquestes obligacions té unes conseqüències en 

els alumnes, els càstigs.  

L’aportació de John Holt, més enllà de la crítica, és la proposta posterior sobre 

com hauria de ser l’educació. En el seu llibre El fracàs de l’escola (1987) exposa 

la seva visió de la nova escola: 

“Deixar que cada nen sigui el planificador, director i assessor de la seva pròpia 

educació; el que, amb l’aspiració i guia de les persones adultes amb més experiència 

i habilitat; i amb tota l’ajuda que demani, permetre i estimular a que decideixi el què 

vol aprendre, quan i com vol aprendre-ho i fins a quin punt ho està aprenent bé. 

Consistiria en transformar les nostres escoles del que són ara, presons pels nens, en 

una font d’aprenentatge lliure i independent, que qualsevol persona de la comunitat, 

de l’edat que sigui, pugui utilitzar en la mesura que vulgui.” 

D’aquesta idea en sorgeix el moviment del homeschooling, és a dir, l’educació a 

casa amb la total responsabilitat per part els pares i mares. Hi ha un matís 

important pel que fa al homeschooling, que té molt a veure amb el tema d’aquesta 

investigació. Existeix una pràctica anomenada unschooling, que traduït literalment 

significa no educació. Aquesta vessant del homescholing és la que té més relació 

amb les pràctiques de les escoles lliures, ja que implica una connotació 

metodològica concreta, que elimina els plans d’estudis. És a dir, el 

homeschooling, és l’educació a casa, on els pares dissenyen un programa educatiu 

pels seus fills i tenen uns horaris concrets per aprendre les matèries, amb la única 

diferència que en comptes d’anar a l’escola, s’educa des de casa. En canvi, en el 

cas del unschooling, s’entén que l’aprenentatge ha de sorgir de l’infant, en 

interacció amb el seu entorn, i per tant, no hi ha un currículum ni uns horaris per 

aprendre. És un procés que es duu a terme de forma espontània en relació amb els 

altres i amb l’entorn. Per això l’unschooling, té més similitud amb les escoles que 

es presenten en aquesta recerca.  

La pràctica del homeschooling en general ha tingut èxit sobretot als Estats Units i 

Anglaterra, països que tenen un sistema educatiu amb un marge més ampli de 

llibertat que els permet poder educar a casa de manera legal.  
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• L’educació lliure actual 

Actualment, el moviment de l’educació lliure està en expansió. Cada vegada són 

més les famílies que no creuen en l’educació que s’està duent a terme a les escoles 

oficials. Els motius són varis: no es respecta la infància com a etapa en si mateixa, 

sinó que s’entén l’educació lligada a la productivitat, i cada etapa és un pas de 

preparació per a l’etapa següent. No estan d’acord en que els mestres avaluïn als 

infants segons els seus resultats i se’ls jutgi constantment per les seves accions. 

Consideren que les escoles han de vetllar per la salut emocional dels infants.  

En general, podem dir que les famílies que aposten per l’educació lliure creuen en 

una educació que respecti les necessitats humanes i per això donen un marge més 

gran de llibertat als infants que els permeti viure una vida més feliç.  

Les opcions pràctiques d’aquestes famílies són dues: l’educació a casa 

(homeschooling) i l’educació en una escola lliure. Amb dades del 2009, més de 

1000 famílies de l’Estat Espanyol eduquen lliurement. 

En aquest treball ens centrem en les escoles lliures.  

Durant els últims trenta anys hi ha hagut un augment significatiu de creació 

d’escoles lliures a l’Estat Espanyol. A la dècada dels 80 hi havia O-Pelouro a 

Galicia i Paideia a Extremadura. Actualment, n’hi ha més de 60 escoles lliures en 

tot el territori, 30 de les quals estan a Catalunya. Entre la gran diversitat d’escoles 

lliures de l’Estat Espanyol, les més conegudes són les dues ja anomenades, i 

Alavida (Madrid), Ojo de agua i Els Donyets (País Valencià) i El Roure 

(Catalunya).  

Tot i que cada escola té les seves particularitats, algunes de les característiques 

que comparteixen les escoles lliures de l’Estat Espanyol12 són: 

- els infants i joves poden decidir les activitats, tot i que tenen compromisos 

i responsabilitats, 

- la racionalitat està lligada a l’emotivitat,  

- es dóna importància al coneixement i benestar d’un mateix,  

                                                           
12 Informació extreta de: HERRERO (2006) Un panorama de la educación democrática en 

España. Autodidacta, núm. 17. [article en línia] Disponible a: http://www.ojodeagua.es/ [accés 
01.05.2012] 
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- es conserva la curiositat innata dels nens i nenes,  

- es té una concepció no lineal de l’aprenentatge, i 

- s’utilitza l’assemblea per a la coordinació de la comunitat. 

Pel que fa a la legalitat, veiem que les pràctiques educatives lliures a l’Estat 

Espanyol no estan reglamentades. Per això, moltes famílies opten per practicar-la 

durant la primera infància, quan l’educació encara no és obligatòria. Tot i així, 

cada vegada són més les escoles que amplien l’educació en les etapes de primària 

i secundària. 

Veiem que la llei no es contempla la opció d’educar a casa a la Llei Orgànica 

12/2009, de 10 de juliol on es declara que: 

“Article 5. Ensenyaments obligatoris i ensenyaments declarats gratuïts: 

1. Són ensenyaments obligatoris els compresos en l’educació bàsica, que inclou: 

a) L’educació primària. 

b) L’educació secundària obligatòria. 

2. Són gratuïts i universals els ensenyaments següents: 

a) El segon cicle de l’educació infantil. 

b) L’educació primària. 

c) L’educació secundària obligatòria. 

d) Els programes de qualificació professional inicial. 

e) La formació professional de grau mitjà.” 

Tot i així, dins el mateix marc legislatiu espanyol es justifica una llibertat de les 

famílies per escollir l’educació dels seus fills. Ho veiem a la Constitució 

Espanyola on s’esmenta: 

“Article 27, apartat 1: 

1. Es reconeix la llibertat d’ensenyament 

3. Els poders públics garantitzen el dret dels pares per tal que els seus fills rebin la 

formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves conviccions.”13 

En el cas de Catalunya, en el Codi de Família de Catalunya, a l’article 14 es 

reconeix que: “En virtut de la potestat, el pare i la mare han de tenir cura dels fills  

                                                           
13 Informació extreta de: LA LLAVOR (2012) “La Llavor. Projecte educatiu” La Pinya (La Vall 

d’en Bas) [document intern] 
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i tenen en relació a ells, els  deures  de  convivència, d'aliments en el sentit més  

ampli, d'educació i de formació integral.”14 

Segons un reportatge de l’Entrelínies (2009) on es va preguntar directament al 

Ministeri el cas d’aquestes escoles, la resposta va ser:  

“El Ministeri d’Educació considera l’educació lliure il·legal, ja que “l’escolarització 

és legalment obligatòria a España des dels 6 als 16 anys inclusius. Els pares i mares 

que tenen fills i filles d’aquestes edats tenen l’obligació legal d’escolaritzar-los, 

tenint en compte que són menors d’edat”.” 

 

• Les escoles lliures de Catalunya 

En l’àmbit català, parlem d’escoles lliures per a referir-nos als projectes 

alternatius que ofereixen una educació basada en el respecte per a les necessitats 

vitals de la infància.  

L’origen de les escoles lliures de Catalunya el trobem amb l’escola La Caseta, un 

projecte per a infants d’1 a 6 anys situat al barri de Gràcia de Barcelona, iniciat fa 

més de 15 anys. El projecte de La Caseta es va ampliar per a les edats de primària 

construint El Roure, escola de St. Joan de Mediona analitzada en aquesta 

investigació.  

Poc a poc es van anar creant nous projectes en diversos pobles i ciutats del país, 

tots ells promoguts per les famílies i sota un concepte d’educació que no 

pretengués instruir als infants, sinó acompanyar-los emocionalment en el seu 

propi procés de creixement. 

Les escoles lliures es caracteritzen per ser espais poc massificats, amb una ràtio 

d’un adult per a sis o set nens, els agrupaments dels alumnes són variables, en 

funció dels interessos de cada un/a, no hi ha currículum predeterminat sinó que es 

va generant en l’acció i no pretén fer una educació pel món laboral, sinó pel 

creixement de la persona en totes les seves dimensions.  

                                                           
14 Informació extreta de: LA LLAVOR (2012) “La Llavor. Projecte educatiu” La Pinya (La Vall 

d’en Bas) [document intern] 
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Amb l’objectiu d’establir relacions entre aquestes escoles, al 2005 es va crear la 

Xarxa d’Escoles Lliures de Catalunya, amb els propòsits d’ajudar als nous 

projectes d’educació lliure i l’intercanvi entre aquests; i difondre una mirada 

respectuosa vers la infància15. 

La XELL actualment acull 14 projectes d’arreu de Catalunya, entre els quals hi ha 

El Roure i La Llavor. Les activitats que es desenvolupen des d’aquesta 

organització són seminaris, sessions de formació, i altres trobades de debat i 

reflexió entorn a la pedagogia. 

La XELL ha concretat els principis que regeixen l’educació lliure, i per tant, estan 

presents en totes les escoles que estan adherides a aquesta xarxa: 

- L’educació de la persona a través de la convivència i les relacions 

humanes.  

- L’educació integral de totes les dimensions de la persona: La persona és 

vista com un ésser complex, que es desenvolupa des de múltiples 

dimensions: intel·lectualment, emocionalment, físicament, expressivament, 

socialment.  

- L’educació a través del respecte a les necessitats, els ritmes i la intimitat de 

cada una de les persones: L’educació lliure implica construir relacions 

basades en la no imposició, no coercitivitat i el respecte pels processos 

individuals. 

- L’educació en la llibertat responsable: La persona és lliure per prendre les 

seves pròpies decisions, des de la percepció de les seves necessitats, 

sempre a través d’un compromís i de tenir en compte l’altre. 

- L’educació a través de la corresponsabilitat: Es potencia una major igualtat 

entre l’adult i l’infant, les relacions tendeixen a la horitzontalitat, ja que 

cadascú assumeix les responsabilitats segons la seva edat. 

- L’educació a través de l’aprenentatge vivencial i actiu: L’aprenentatge és a 

partir del descobriment propi de la persona, que interactua amb el medi a 

través de tots els seus sentits d’una manera activa.  

                                                           
15 Informació extreta de: Xarxa d’Educació Lliure (XELL) (2012) Disponible a: 
www.educaciolliure.org [accés 07.06.2012] 
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- Una proposta d’espais, ambients i materials: La pràctica diària de les 

escoles lliures es basa en ambients preparats amb material divers per tal 

que les persones hi estiguin i descobreixin. No hi ha prejudici ni 

expectativa per part dels adults per tal de produir quelcom.  

Tot i així, segons dades del 201216 actualment hi ha 35 escoles lliures en tot 

Catalunya, la majoria d’elles situades a Barcelona, però amb cada vegada més 

extensió per a la resta de províncies. En el cas de Girona, en tres anys, ja s’han 

creat dues propostes d’escola lliure, com són Gatzara a Salt i l’escola Waldorf 

Vers el Sol de Maià de Montcal. 

• A nivell internacional 

Mentre que en el nostre territori la història de les escoles lliures és recent, en altres 

països tenen una trajectòria molt llarga i més acceptació legal. 

A Europa va sorgir el moviment Waldorf, que s’explicarà posteriorment a la 

monografia de La Llavor, i que ha tingut una expansió a nivell mundial. A 

Anglaterra es va crear Summerhill, que hem exposat anteriorment i que ha estat un 

gran referent per a l’educació lliure a nivell internacional.  

En l’àmbit europeu al 2009 es va crear una organització per a donar suport a les 

escoles democràtiques. S’anomena l’European Democratic Education Community 

(EUDEC) i té la finalitat de promoure l’educació democràtica com a model pels 

països democràtics. La seva seu actual és a Leipzig, Alemanya. 

Aquest concepte d’escoles democràtiques sorgeix de l’educació per la democràcia 

de John Dewey que deia que l’educació “ha de proporcionar als individus un 

interès personal per les relacions socials i el control social, i pels hàbits mentals 

que assegurin el canvi social sense introduir desordre”. 

 

                                                           
16 Informació extreta de: MACIÀ, J. MASDÉU, P. PAZOS, A. (2012) “L’educació del fes-ho tu 

mateix”. Vilaweb. Disponible a: http://www.vilaweb.cat/noticia/3978238/20120205/leducacio-fes-

tho-tu.html [accés 04.06.2012] 
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EUDEC, actualment, acull 34 escoles de 13 països diferents, entre elles hi ha 

Summerhill i Ojo de agua. Tot i així, hi ha moltes més escoles que estan duent a 

terme una educació democràtica, sense formar part d’aquesta organització. 

Els dos pilars fonamentals de les escoles democràtiques són: l’aprenentatge 

autodirigit (seguint els propis interessos de l’educand) i la construcció d’una 

comunitat basada en la igualtat i el respecte mutu (l’assemblea comunitària com a 

procés de decisió de l’escola).  

Els resultats, segons EUDEC, són: respecte l’aprenentatge autodirigit, estudiants 

motivats, innovadors i amb aprenentatges que els serviran per la vida; respecte la 

comunitat igualitària, estudiants amb tolerància, mentalitat oberta, persones 

responsables que saben expressar les seves opinions i escoltar als altres, ciutadans 

actius en la societat democràtica moderna.17 

La principal tasca que es duu a terme des de EUDEC és la cooperació entre les 

escoles, organitzant conferències, trobades pedagògiques, intercanvis, entre altres 

activitats. 

En l’àmbit internacional és important destacar els Estats Units perquè és on va 

sorgir el moviment de la desescolarització i és una pràctica que actualment està 

permesa.  

També cal destacar la Fundació Educativa Pestalozzi a l’Equador impulsada per 

Rebeca i Mauricio Wild que ha tingut un gran ressò internacional. S’explicarà 

posteriorment en la monografia d’Ojo de agua.  

Existeix una xarxa per a gestionar les escoles democràtiques a nivell mundial. És 

la International Democratic Education Network (IDEN). 

Actualment acull més de 2000 escoles d’uns 30 països del món. Destaquem 

Summerhill, Ojo de agua i altre conegudes com Sands School, al Regne Unit, o 

Sudbery Valley School als EUA. 

Totes les escoles que formen part de l’IDEN comparteixen les següents idees: 

respecte i confiança cap als infants, igualtat d’estatus entre infants i adults, 

                                                           
17 Informació extreta de: EUDEC (2012) European Democratic Education Community. Disponible 
a: http://www.eudec.org/ [accés 07.06.2012] 
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responsabilitat compartida, llibertat per escollir activitat i govern democràtic i 

conjunt entre els nens i el personal de l’escola, sense necessitat d’un govern 

superior.  

Una de les principals activitats que organitzen l’IDEC és una conferència 

internacional sobre educació democràtica, en la qual es troben diversos projectes 

educatius d’arreu del món tots els seguint el plantejament de l’educació 

democràtica. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. ENFOCAMENT QUALITATIU 

L’estudi que es presenta parteix d’un enfocament qualitatiu ja que allò que es 

pretén és descriure i interpretar pràctiques educatives amb la finalitat de 

comprendre cada una de les seves realitats socials.   

En aquest sentit, la perspectiva qualitativa de la investigació és la que ens ofereix 

un ventall més ampli de possibilitats, ja que permet comprendre les pràctiques de 

manera complexa i global, sense haver de simplificar la realitat en conceptes 

tancats i excessivament definits.  

Com a base paradigmàtica partim de la fenomenologia, escola de pensament 

creada per E. Husserl (1859-1938), en la qual es determina que la metodologia 

interpretativa:  

“ha de prioritzar l’experiència subjectiva immediata com a base de coneixement; 

estudia els fenòmens des de la perspectiva dels subjectes, tenint en compte el seu 

marc referencial; i té interès per conèixer com les persones experimenten i 

interpreten el món social que construeixen amb la interacció.” (Arnal, 1992) 

Podem demostrar que la investigació present és de caràcter fenomenològic tant pel 

que fa als objectius com a l’objecte d’investigació. En el primer cas, el motiu que 

porta a emprendre aquesta recerca és l’interès per conèixer de prop les escoles i 

com cada una d’elles comprenen l’educació i actuen en la seva realitat propera. En 

segon lloc, perquè es construeix el coneixement a partir de la pròpia experiència 

subjectiva de les persones que estan immerses en la pràctica, com mestres o 

familiars.  

En addició a això, en l’estudi que es presenta es té en compte la subjectivitat 

intrínseca de la investigació. Considero que tot el procés seguit, com també el 

producte obtingut és fruit de la meva persona, amb la influència de les meves 

idees, experiències personals i relacions amb cada una de les pràctiques. Per tant, 

en cap cas és una investigació que creï coneixement generalitzable.   

No obstant, sí que és un coneixement nou, en el sentit que per primera vegada 

s’han posat de costat quatre escoles lliures d’entorns diferents però amb similituds 

en quan a les pedagogies que estan duent a terme.  
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Un altre element a tenir en compte en aquesta investigació és que és crucial el 

moment en que està feta. És a dir, aquest estudi té sentit en un moment de canvi 

social, quan s’estan replantejant les pràctiques educatives actuals. Davant la 

necessitat de buscar nous models educatius, hi ha una major escolta i comprensió 

per les innovacions educatives que es duen a terme a les escoles lliures.  

Finalment, cal destacar que aquesta investigació podria prendre un caràcter 

sociocrític en funció de les accions posteriors al treball realitzat. És a dir, fins al 

moment s’ha fet una observació sobre la pràctica educativa i una reflexió posterior 

sobre quatre dels models educatius alternatius. En el cas que aquest coneixement 

es vegi reflectit en activitats posteriors, per exemple, en la participació d’una 

escola (ja sigui lliure o pública) i s’hi introdueixin canvis tenint en compte el 

saber adquirit, la recerca prendria un sentit sociocrític, ja que transformaria la 

realitat amb accions concretes.  

 

3.1.1. ESTUDI DE CASOS 

La metodologia utilitzada és l’estudi de casos, ja que ens permet aprofundir amb 

quatre unitats educatives a partir de la descripció i l’anàlisi de cada una d’elles, 

responent així als objectius que ens plantejàvem a l’inici de la recerca. 

Tal i com exposa Arnal, (1992) a Investigación Educativa: fundamentos y 

metodología, es diu que “La força de l’estudi de casos radica en que permet 

concentrar-se en un cas específic o situació i identificar els diferents processos 

interactius que el conformen.” 

Les accions que es duran a terme, en relació als objectius de la recerca són: 

� Conèixer cada una de les escoles de la manera més integral possible. 

� Accions:   

- Estudiar els documents existents sobre cada escola: llibres, 

revistes i vídeos. 

- Visitar les escoles personalment: observació participant. 

- Entrevistar persones vinculades al projecte: mestres i   familiars. 
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� Analitzar diverses categories comunes en cada una de les pràctiques 

educatives concretes. 

� Accions: 

- Retrospectiva de la vivència personal a cada escola. 

- Reflexió personal entorn a cada pràctica educativa. 

- Descripció i anàlisi específica de cada experiència. 

 

� Contrastar quatre models educatius alternatius al sistema educatiu actual. 

� Accions: 

-   Anàlisi de dades a partir d’una taula de doble entrada. 

-   Concloure quins són els aspectes positius i negatius de les 

escoles lliures, en relació amb el moment actual.  

Les fases seguides per a dur a terme aquest estudi de casos són: 

• Fase de planificació: 

1. Definició d’un objectiu general sobre el què volem saber. 

2. Fonamentació teòrica a partir de revistes d’educació.  

3. Elaboració de l’instrument: esquema amb les categories a analitzar 

de cada cas, per tal d’estructurar els casos sobre un mateix patró. 

4. Selecció de la mostra, amb l’ajuda de coneixedors del tema: José 

Contreras18 i Jordi Mateu19.  

5. Negociació amb les escoles per a poder fer un estudi sobre les 

seves pràctiques. Comprovar la col·laboració per part de les 

persones implicades per a poder aconseguir informació. Concretar 

dia i hora per a fer les visites.  
                                                           
18 Doctor en Ciències de l’Educació. Actual professor de la Universitat de Barcelona. Colaborador 

de diverses revistes educatives com Cuadernos de pedagogía, Temps d’Educació, Investigación en 

la escuela i HEURESIS. És autor de varis articles entorn a l’educació lliure. 
19 Mestre de primària, exprofessor d’El Roure i actual coordinador del Centre de Recerca i 

Assessorament de l’Educació Viva. També és col·laboració de la Xarxa d’Escoles Lliure de 

Catalunya.  
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• Fase de recollida de dades i anàlisi posterior 

6. Buidatge de revistes sobre educació que tractin sobre les escoles 

treballades. 

7. Visites als centres, entrevistes tècniques i observació.  

8. Buidatge de les entrevistes i les observacions. Selecció de la 

informació. 

• Fase descriptiva:  

9. Elaboració de les monografies de cada escola en particular. 

• Fase analítica:  

10. Anàlisi conjunt de les quatre experiències estudiades a partir d’una 

taula de doble entrada. 

• Fase reflexiva:  

11. Reflexió i conclusions conjuntes responent a l’objectiu general a 

l’inici de la recerca. 

A l’annex I es presenta un cronograma de la recerca per a visualitzar les accions 

dutes a terme durant la recerca. 
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3.1.2. LA MOSTRA 

La mostra ha estat escollida tenint en compte que els projectes estiguessin 

mínimament consolidats, és a dir, que tinguessin un mínim de deu anys, perquè 

aquest fet permet fer un anàlisi més profund de les escoles.  

Es va decidir que s’estudiarien les escoles següents: Paideia, Ojo de agua, El 

Roure i La Llavor. Els motius són els següents: 

Paideia és una escola coneguda a nivell de l’Estat Espanyol, ja que té una llarga 

trajectòria i la seva visió anarquista de l’educació la diferencia de la resta; i en 

segon lloc, perquè la meva experiència a l’escola, durant l’estada de dos mesos, 

em permet tenir un coneixement ampli de la seva proposta educativa. 

Ojo de agua ha estat escollit perquè és un projecte innovador en el sentit que 

ofereix una educació basada en la ciència i la pedagogia de Rebeca i Mauricio 

Wild. Presenta unes característiques molt interessants des del punt de vista 

pedagògic.  

Els motius pels quals he escollit El Roure per a l’estudi són, principalment per la 

riquesa i innovació de la pedagogia que estan duent a terme, i per altra banda 

perquè és la primera experiència d’educació lliure a Catalunya i per tant té un 

bagatge prou llarg com per a ser reconeguda i estudiada.  

Finalment he escollit La Llavor perquè segueix la pedagogia Waldorf, moviment 

alternatiu conegut mundialment, i aquesta ha estat la primera escola de les 

comarques gironines que ha ofert una educació lliure.  

D’entrada també hi havia la intenció d’analitzar El martinet, com a escola pública 

innovadora, i O-Pelouro escola lliure de Galícia, però les escoles no van acceptar 

la proposta. 
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3.1.3. TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ 

Les tècniques utilitzades per tal d’aconseguir tota la informació són: 

•••• Anàlisi de documents oficials20. 

L’anàlisi de llibres i revistes relacionades amb les escoles treballades ha contribuït 

a obtenir la informació necessària per a fer l’anàlisi. També ha permès veure altres 

visions sobre una mateixa pràctica.  

•••• Entrevistes personals a persones vinculades amb les escoles.21 

Per tal de conèixer a fons les pràctiques educatives, he escollit l’entrevista 

personal com a tècnica principal per a obtenir informació de primera mà. 

L’entrevista penso que permet establir un vincle de confiança amb la persona 

entrevistada i obtenir respostes molt riques entorn a l’experiència.  

Les persones entrevistades en relació a cada una de les escoles són: 

- Paideia: 

- Mestres de l’escola Paideia
22.  

- Ojo de agua: 

- Marién. Cofundadora i codirectora actual d’ Ojo de agua.  

- El Roure: 

- Begoña González: Cofundadora i directora actual d’El Roure. 

- Paco: Mestre de l’escola  

- Alèxia: exalumne d’El Roure  

- Cristina: mare d’Alexia i el Roger, tot dos exalumnes de l’escola.  

 

                                                           
20 A l’annex II es pot veure un quadre amb les revistes educatives treballades. A la bibliografía hi 

ha els documents utilitzats directament, dels quals s’ha utilitzat material per a escriure les 

monografies.  
21 Totes les entrevistes estan transcrites als annexos. 
22 En aquest cas no hi ha la transcripció feta perquè van ser entrevistes informals realitzades durant 

l’estada a l’escola.  
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- La Llavor: 

- Agnès: Mestre tutora de la 3a classe. 

- Cathleen: Mestra tutora d’una classe d’infantil. Mare fundadora 

del projecte. 

- Isabel: Mare de La Llavor i actual secretària del projecte. 

La manera com s’han dut a terme aquestes entrevistes ha estat diferent segons el 

cas.  

D’entrada, vaig crear una plantilla23 amb les categories que volia analitzar de cada 

escola. Aquesta ha servit de base per a construir les entrevistes personals a cada 

mestra, segons l’escola analitzada. 

Cal dir que hi ha dos tipus d’entrevista: la dirigida i la informal. En el primer cas, 

les entrevistes dirigides són les que vaig planificar d’entrada amb unes preguntes 

obertes que permetessin a l’entrevistador esplaiar-se amb el tema en concret. En el 

segon cas, les entrevistes informals són les que han sorgit en el context immediat, 

de forma espontània. Són les entrevistes de Paideia, amb en Paco d’El Roure i 

amb la Isabel i la Cathleen de La Llavor.  

•••• Observació 

La tercera tècnica utilitzada ha estat l’observació24, ja que em permetia observar i 

contemplar detingudament com es desenvolupava la vida dins aquestes escoles. 

L’observació realitzada ha estat majoritàriament externa, ja que la intervenció ha 

estat mínima per tal  de modificar el mínim possible la realitat concreta. 

L’observació ha estat significativament diferent en cada cas: 

En el cas de Paideia, vaig observar durant dos mesos i mig, amb la qual cosa les 

observacions i reflexions van ser profundes i van permetre fer-me una clara idea 

del funcionament de l’escola. Mentre que les primeres setmanes era una 

                                                           
23 Veure plantilla general d’entrevista a l’annex III 
24 Les observacions de les escoles es troben als annexos.  En el cas d’Ojo de agua es va passar 

l’observació directament al treball, i per això no es troba transcrit als annexos. 
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observació externa, sense poder intervenir, la resta del temps vaig poder 

interactuar amb els infants, fet que em va portar a conèixer a fons l’experiència.  

En el cas de Ojo de agua, l’observació va ser completament externa i d’una 

durada curta (2 hores). Seguint el seu protocol a l’hora de rebre visites, no vaig 

poder interactuar amb els infants, ni tampoc amb els mestres, només hi havia una 

persona de referència amb qui podia parlar. L’observació havia de ser indirecta, 

de manera que no podia mirar directament una activitat. 

En el cas d’El Roure, l’observació va ser també de dues hores aproximadament. 

Vaig observar infantil i un taller que es desenvolupava a un grup de primària. 

Malgrat que no vaig poder interactuar amb els nens i les nenes, vaig poder parlar 

amb els diversos mestres que estaven acompanyant aquelles activitats, fet que va 

ser molt ric per a la recerca. 

En el cas de La Llavor, vaig observar durant dos dies. El primer dia vaig observar 

dues classes de primària, en el primer cas com a participant activa de la classe (per 

posar-se a la pell d’una nena), i en el segon cas observant externament. El segon 

dia va ser una observació externa a una classe d’infantil. 

Cal dir que en el cas d’El Roure i de La Llavor em va facilitar molt l’observació el 

fet que em donessin feines per fer per tal de fer una observació indirecta. És a dir, 

mentre estava pendent de les situacions que es donaven a les classes, estava 

produint alguna cosa de manera que estava integrada a la classe. Això permetia un 

ambient molt més natural i real.  
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3.1.4. EINES D’INVESTIGACIÓ 

Les eines utilitzades per a recollir la informació han estat les següents: 

a. Notes de camp 

Durant les diverses observacions es van fer notes de camp d’aquells elements que 

considerava interessants i de les sensacions i reaccions que anava vivint. També 

prenia notes sobre les reflexions que em sorgien entorn a les pràctiques que anava 

observant.  

Les notes de camp han estat de molta utilitat per a reconstruir les situacions reals 

que passen a les escoles, malgrat ser conscient de la subjectivitat que presenten.  

b. Gravadora d’àudio 

També he utilitzat la gravadora d’àudio en algunes entrevistes per tal de recollir 

textualment les aportacions de les entrevistades i no perdre’n cap detall.  

Cal dir que en altres casos he optat per a transcriure les respostes al mateix 

moment de l’entrevista.  

c. Fotografia 

En el cas de l’escola La Llavor vaig tenir l’oportunitat de fer fotografies a alguns 

espais i classes, això permet tenir documents visuals de les situacions reals del 

centre. 

3.1.5. ÈTICA DE LA INVESTIGACIÓ 

Aquesta recerca s’ha fet amb la màxima voluntat de respectar les persones que 

estan implicades amb aquestes escoles, tant dels alumnes, com dels mestres i 

familiars. 

La intenció metodològica de la recerca ha estat la màxima naturalitat de manera 

que s’ha procurat establir relacions de confiança amb les persones i adaptar les 

planificacions a les necessitats del moment.  

En addició a això, hi ha hagut una adaptació a les possibilitats de les escoles pel 

que fa a les visites, i un respecte a les decisions preses en quan a la forma com 

rebre les visites (de manera individual, sense intervenció amb els infants, etc.). 
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També s’han respectat els drets d’imatge, de manera que s’ha demanat permís 

davant la possibilitat d’emetre fotografies als espais i a les persones presents. 

En les diverses entrevistes s’ha procurat parlar de l’experiència en si mateixa, 

deixant de banda les altres escoles lliures, per tal de no establir comparacions que 

no respectin cada una de les pràctiques.  

Per tal de fer un retorn a les escoles, i vetllar pel dret a tenir la informació 

que els correspon, s’ha enviat una còpia del treball a les escoles que així ho 

han demanat.  
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4. MONOGRÀFICS D’ESCOLES LLIURES 

A continuació es presenten els quatre monogràfics sobre les escoles estudiades: 

Paideia, Ojo de agua, El Roure i La Llavor.  

L’ordre ha estat escollit per dos motius, en primer lloc classificant les escoles per 

àmbits territorials, primer de l’Estat Espanyol i després centrant-nos en Catalunya; 

i en segon lloc, per la similitud entre les pedagogies estudiades, de manera que 

Ojo de agua i El Roure anessin correlatives pel fet que comparteixen part dels 

fonaments teòrics. 

L’estructura utilitzada per a desenvolupar els monogràfics ha estat sempre la 

mateixa, partint d’una presentació, seguidament explicant els fonamentes teòrics 

de la proposta, continuant amb la història de l’escola, i posteriorment entrant en la 

pràctica educativa de l’escola: el seu projecte educatiu, valorant els concepte 

d’educació i d’aprenentatge de cada model; el procés d’ensenyament- 

aprenentatge, el currículum (l’aprenentatge de la lectoescriptura, l’avaluació i les 

activitats), la organització (material, agrupaments i límits, normes i resolució de 

conflictes) i el transcurs d’un dia a l’escola; els mestres com a agents educatius; 

l’organització escolar (l’alumnat, l’equip de treball, el temps, l’espai, el 

finançament i la situació legal); i finalment la relació de l’escola amb l’exterior, 

(tant pel que fa amb les famílies com amb l’entorn).  

El motiu pel qual s’analitza específicament l’aprenentatge de la lectoescriptura a 

l’apartat de currículum és perquè considero que exemplifica bastant bé el concepte 

d’ensenyament- aprenentatge, en un coneixement que es considera imprescindible 

per la vida.  

A partir de l’anàlisi global de cada proposta educativa, es desenvolupen unes 

conclusions, centrades en la pròpia experiència a  l’escola, des d’una perspectiva 

crítica i reflexiva.  

Per tal de respectar al màxim les escoles estudiades, en els monogràfics s’utilitza 

el llenguatge pedagògic concret de cada experiència, no obstant, quan es parla 

amb genèric a l’anàlisi posterior, s’han homogeneïtzat els conceptes per a fer-ho 

més fàcil. 
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Pel que fa a la tipologia de centre, Paideia, El Roure i La Llavor són escoles. Ojo 

de agua és un ambient educatiu. En genèric parlem d’escoles o de pràctiques 

educatives. 

Pel que fa als responsables de la tasca educativa a Paideia se’ls anomena adults, a 

Ojo de agua adults acompanyants, a El Roure acompanyants, i a La Llavor 

mestre. En genèric es parla de mestres, educadors o acompanyants en general. 

Pel que fa a les etapes escolars a Paideia hi ha l’escola dels petits i escola dels 

grans. A Ojo de agua el Kinder i els grans, a El Roure infantil i primària i a La 

Llavor El jardí i la primària. Per a l’estudi parlem de les etapes d’infantil, primària 

i secundària.  
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A. PAIDEIA. ESCOLA LLIBERTÀRIA 

1. PRESENTACIÓ 

Paideia és una escola lliure situada a la ciutat de Mérida (Extremadura). Amb 

més de trenta anys d’història ha posat en pràctica una pedagogia centrada en la 

llibertat de l’infant.  

 

Una de les particularitats de Paideia és que és la única escola que s’autoanomena 

anarquista, en el sentit que pretén una transformació social a partir de l’educació. 

Durant la seva llarga trajectòria l’escola ha passat per diverses fases, situant-se 

finalment en un plantejament social i polític.  

Actualment l’escola acull una seixantena de nens i nenes, d’entre 1 a 14 anys. 

Tots i totes elles tenen la possibilitat de créixer d’una manera integral i autònoma, 

així com també poden aprendre aquelles habilitats socials que els permetran 

conviure d’una manera igualitària i solidària amb la resta de persones.  
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2. FONAMENTS TEÒRICS 

Paideia està fonamentada en diversos pedagogs reconeguts a nivell mundial. 

D’entrada, comparteixen les idees crítiques dels teòrics de la desescolartizació 

sobre el sistema escolar, ja que hem exposat anteriorment. 

Per altra banda, a nivell metodològic, la pedagogia de Paideia està inspirada amb 

les aportacions de l’Escola Nova. Cal destacar John Dewey (1859-1952), pel que 

fa a la democràcia a l’escola, Ferrière (1879-1960) pels tallers com a metodologia 

d’aprenentatge, els centre d’interès de Decroly (1871-1932), i també Maria 

Montessori (1870-1952) sobre l’aprenentatge manipulatiu. 

Tot i així, un dels pedagogs més influents en la pràctica de l’escola Paideia és 

Ferrer i Guàrdia (1859-1909), pel seu posicionament anarquista de l’educació i el 

seu caràcter sociopolític.  

A continuació ampliarem el concepte de pedagogia llibertària, veient els diferents 

matisos que diferencien les pràctiques educatives que segueixen aquests principis.  

2.1. Pedagogia llibertària 

A grans trets, podem definir la pedagogia llibertària com a aquella educació 

centrada en el concepte de llibertat. Hi ha una certa associació, entre el terme 

llibertari i la ideologia anarquista, no obstant, els diversos usos que se li han 

atribuït a aquestes paraules esvaeix el sentit real de la filosofia que ho sustenta.  

Un dels teòrics espanyols que ha investigat aquesta branca de l’educació és 

Francisco José Cuevas. En el seu llibre Anarquismo y educación. La propuesta 

sociopolítica de la pedagogía exposa la diversitat de pensaments que configuren 

la pedagogia llibertària. En aquest plantejament, es constaten dos caràcters 

diferents en les teories anarquistes de la educació: el caràcter no directiu i el 

caràcter sociopolític.  

Abans d’endinsar-nos en l’especificitat de cada una d’elles, exposarem aquells 

principis educatius que conté tota pedagogia llibertària. 

El principi d’antiautoritarisme és bàsic en tot plantejament anarquista de 

l’educació, entès com el rebuig a tota forma d’opressió. Cuevas (2003), ho 

expressa així: “L’objectiu final de l’antiautoritarisme pedagògic és aconseguir que 
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els educands “siguin amos de la seva pròpia vida i no es deixin oprimir ni 

explotar”, posant en pràctica el lliure pensament i l’autonomia moral.”   

El segon principi pedagògic és l’educació integral, basada en educar a l’individu 

en la seva totalitat, sense separar el treball manual del treball intel·lectual, 

fomentant l’educació per la vida social. Proudhon25 (1809-1865), en aquest sentit, 

proposa el treball artesanal i politècnic per a treballar l’educació integral. 

Bakunin26 (1814-1876), actualitza la proposta de Proudhon en la societat 

capitalista i entén l’educació integral com aquella educació emancipadora 

fonamentada en el desenvolupament científic de la raó.  

Finalment, el tercer principi de la filosofia anarquista de l’educació és l’autogestió 

pedagògica. La pràctica educativa llibertària és autogestionada, de manera que el 

control de l’educació és responsabilitat dels individus de l’escola o del grup 

educatiu. Els centres educatius llibertaris són independents, de manera que no 

reben subvencions de l’Estat, no estan sota el seu control, tenen un professorat 

propi i un currículum concret i decidit pels professionals de l’escola basat en el 

creixement lliure de les persones.  

• Teories anarquistes de l’educació de caràcter no directiu 

Les teories no directives parteixen de l’individu com eix de tota acció educativa, i 

es basen en molts dels principis pedagògics que Rousseau27 (1712-1778) 

desenvolupa a l’Emile. Tenen una posició individualista en relació amb la postura 

comunitarista de les teories sociopolítiques. Entenen que la llibertat de l’educand 

ha de ser absoluta, i la missió de l’educador és evitar tota influència coactiva en el 

desenvolupament natural de l’individu.  

                                                           
25 Pierre- Joseph Proudhon filòsof polític francès. És un dels pares de l’anarquisme modern. 

Juntament amb Bakunin van idear l’anarquisme com a branca del socialisme, amb una visió 

col·lectivista de l’anarquisme.  
26 Mikhaïl Bakunin va ser un filòsof anarquista rus que mitjançant els seus escrits va posar les 

bases del socialisme llibertari.  
27 Jean- Jacques Rousseau és un dels filòsofs més reconeguts de la Il·lustració. A partir del llibre 

L’emile, o de l’educació postula la bondat natural de l’home, malgrat la corrupció persistent de la 

societat.  
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Dins aquesta perspectiva trobem tres principals teories: La teoria anarquista 

individualista de Max Stirner28 (1806-1856), el neutralisme pedagògic i el 

pensament educatiu de León Tolstoi29 (1828-1910). 

Pel que fa a la teoria anarquista individualista de Max Stirner, es considera que el 

més important és el compliment de les necessitats i desitjos de cada un, i tota 

influència educativa exterior és negativa pel seu desenvolupament.  

“El principal problema de la societat moderna és que està plena de gent educada i 

no de gent lliure. L’escola és el lloc de l’aprenentatge de la submissió, la primera 

institució que prepara per l’església, l’Estat i el partit.” (Stirner, exposat per 

Cuevas (2003)) 

El neutralisme pedagògic és una altra de les aproximacions de l’anarquisme 

educatiu no directiu. Aquesta corrent entén que l’educació ha de ser neutral en 

quan a valors i continguts fugint de tota transmissió ideològica perquè pensa que 

cada educand escollirà per ell mateix el millor camí d’alliberament. El principal 

difusor del neutralisme pedagògic va ser Ricardo Mella Cea30 (1861-1925) que 

pensava: “el fin no justifica nunca los medios, y por tanto, “la libertad se educa 

con la libertad, la solidaridad con la solidaridad y la igualdad con la igualdad”. 

(Cuevas, J., 2003) 

Un altre dels autors que José Cuevas (2003) classifica dins l’anarquisme i 

educació de caràcter no directiu és León Tolstoi. El pensament educatiu de Tolstoi 

es basava en que la felicitat de les persones es desenvolupa quan aquestes estan en 

contacte amb la naturalesa i lluny de la civilització que obstaculitza i desvia el seu 

desenvolupament espiritual. (Tomasi, T (1988), citat per Cuevas, J. 2003) 

 

                                                           
28 Max Stirner fou un filòsof anarquista alemany caracteritzat per negat tots els imperatius, totes 

les exigències morals, fent apologia al poder individual i la responsabilitat total sobre un mateix. 
29 León Tolsoi fou un escriptor rus considerat com un dels gran escriptors d’occident i de la 

literatura mundial. Va crear una escola pels camperols, on va posar en pràctica les seves idees 

pedagògiques. 
30 Ricardo Mella va ser un teòric anarquista gallec. Influït per Francesc Pi i Maragall i Proudhon 

entre d’altres, era defensor de l’anarcocol·lectivisme. Va formar part del Partit Republicà Federal i 

va crear diversos diaris, com La propaganda, o La solidaritat. 
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• Teories anarquistes de l’educació de caràcter sociopolític 

A l’altre extrem de les teories anarquistes de l’educació, trobem aquelles que 

remarquen el caràcter social de l’educació. Parteixen de la llibertat individual, 

però amb la consciència que aquesta s’ha de limitar on s’obstaculitza la llibertat 

col·lectiva. Tal com exposa Bakunin, la llibertat no és una característica natural, 

sinó social i, per tant, la llibertat es converteix en un fi i no en un mitjà.  

“Si la llibertat és conquistada i construïda socialment, l’educació no pot, per tant, 

partir d’ella, sinó que pot arribar a ella. Metodològicament, la llibertat deixa de ser 

un principi, apartant-lo de les pedagogies no directives. (Gallo, S. (1998) citat per 

Cuevas, J (2003))  

En aquesta línia, el caràcter polític de l’educació s’accentua, ja que es considera 

que l’educació neutral no és possible, perquè darrera qualsevol educació hi ha una 

idea de ésser humà i una concepció de societat.  

Dins aquesta branca trobem la teoria de l’educació de Bakunin, que es fonamenta 

en la idea que la llibertat no és un fet natural sinó que és una conquista social que 

mitjançant l’educació i la instrucció del poble aquest podrà emancipar-se. 

Bakunin proposa, partir de l’autoritat per arribar a la màxima expressió humana, 

la llibertat. Aquesta autoritat ha d’educar la voluntat ferma del nen i l’autocontrol, 

en contra d’altres mètodes pedagògics que només pretenen satisfer desitjos 

interns.  

Es situa en la mateixa dimensió sociopolítica la teoria i pràctica educativa de 

l’Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia. Aquest pedagog català, conegut com un 

dels màxims referents de l’educació anarquista, creia en l’educació com a l’eina 

per al canvi social.  

Ferrer, juntament amb Charles Malato31 (1857-1938), Tolstoi, i altres van crear el 

Comitè proensenyament anarquista, on van determinar que l’educació del moment 

es caracteritzava per ser disciplinària, amb uns programes que anul·laven la 

                                                           
31 Charles Malato va ser un anarquista francès d’origen italià, escriptor i periodista. Va fundà la 

Ligue Cosmopolite. La seva principal obra és La Philosophie de l’Anarchie. 
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originalitat, la iniciativa i la responsabilitat; i on es feien classificacions que 

incentivaven la rivalitat, la gelosia i l’odi. 

En resposta a això, ells van desenvolupar un programa educatiu diferent basat en 

l’ensenyament integral, racional (basat en la raó), mix (coeducatiu) i llibertari 

(amb la idea de formar homes lliures). 

Ferrer i Guàrdia, de caràcter positivista i lliurepensador, està influït 

pedagògicament per l’educació integral de Paul Robin32 (1837-1912). El seu 

plantejament s’anomena ensenyança científica racional, ja que pretén transmetre 

coneixements al poble a partir de la ciència positiva, amb l’objectiu que els 

alumnes coneixien l’origen de les desigualtats econòmiques, la falsedat de les 

religions, l’error del patriotisme i el militarisme i l’esclavitud que suposa la 

submissió a l’autoritat.  

 

 

 

                                                           
32 Paul Robin fou un pedagog anarquista francès difusor de les idees neomalthusianes. Formava 

part de l’Asociació Internacional de Treballadors (AIT). Va posar en pràctica les seves idees 

pedagògiques a l’orfenat de Cempuis, on s’experimentava una educació integral.  
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3. HISTÒRIA DE L’ESCOLA 

L’escola lliure Paideia va sorgir a Mérida (Badajoz) el gener de 1978 per 

iniciativa de tres dones que es dedicaven a l’educació i estaven vinculades a 

ideologies anarquistes. 

En els seus orígens, Josefa Martín Luengo (1944-2009) va intentar dur a terme 

una educació basada en la llibertat a la Escuela Hogar Nertóbriga a Fregenal de la 

Sierra (Badajoz), però la persecució de l’Administració franquista va 

impossibilitar aquesta pràctica. És així, com Josefa, juntament amb Concha 

Castaño Caseseca i María Jesús Checa Simó decideixen la creació de l’Escola 

Lliure Paideia al marge de qualsevol Administració. 

L’escola s’inicia al 1978 en una petita casa de poble al centre de la ciutat de 

Mérida. Al cap de 4 anys, quan els alumnes de l’escola es fan grans, sorgeix la 

necessitat de continuar l’educació seguint aquests principis i construir una escola 

pels alumnes a partir dels 6 anys. Gràcies a l’augment significatiu d’alumnat 

durant el període de 1982 al 1990 (arribant als 103 alumnes), el col·lectiu de 

Paideia  lloga una casa de camp a les afores de la ciutat on construeixen l’escola 

de primària. Durant els 2 primers anys, es continua fent l’educació infantil al 

centre de la ciutat, però després també es traslladen a l’escola del camp, on 

s’agrupa tota la comunitat. 

Des del 1978 fins al 1992, la pedagogia de l’escola Paideia està basada en la 

llibertat posada a la pràctica, és a dir, la mínima intervenció per part dels adult, 

sota la hipòtesis que proporcionant llibertat, la persona es fa lliure. Martín Luengo 

(2006) ho expressa així: “No hi havia intenció d’adoctrinar ni inculcar cap 

ideologia als infants”, sinó que es deixava que cada un/a crees les seves pròpies 

idees.  

Al 1992, quan surten les primeres generacions a l’Institut o als Centres 

Professionals, l’equip de mestres fa una avaluació de la pràctica, per valorar la 

feina feta fins al moment. L’avaluació que en fan és més aviat negativa, ja que 

pensen que no han assolit els seus objectius de crear persones conscients dels mals 

del sistema i capaces de lluitar per a canviar-los.  
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Analitzen que els tres principals errors comesos fins als moments van ser33: 

- Creure que no s’havia d’introduir a les ments dels joves les idees d’una 

ideologia concreta: l’anarquista. Malgrat que alguns trets de personalitat es 

veien influïts, no estaven prou assentats com per no ser substituïts per uns 

altres valors durant l’adolescència.  

- Creure que les famílies estaven educant amb els mateixos valors que l’escola, 

fet que hagués provocat una major consciència en els nens/es; cosa que no va 

ser així.  

- Obviar la funció educativa dels mitjans indirectes, com el grup social, mitjans 

de comunicació, grups d’iguals, que de manera inconscient havien afectat en 

les personalitats dels alumnes. 

S’adonen que donar llibertat als infants genera “la construcció de persones 

hedonistes, egoistes i bastant influenciables per l’estructura establerta. La 

consciencia social era petita i el sistema se’ls menjava amb facilitat.” (Martín 

Luengo, 2006)  

Aquesta avaluació genera moltes tensions entre el col·lectiu, hi ha moltes 

diferències ideològiques que provoquen la divisió del col·lectiu: uns defensen 

l’educació llibertària tal i com s’havia estat desenvolupant fins al moment; i els 

altres defensen una educació de caire polític, amb l’objectiu de “construir 

persones capaces d’inserir-se a la societat i contribuir a que canviï.” (Martín 

Luengo, 2006).   

Finalment, el grup amb intencions polítiques continua amb el projecte de Paideia, 

entesa com l’Escola de l’Anarquia i sota els principis d’aquesta ideologia 

intentaran educar persones que siguin membres actius per la transformació global 

del sistema capitalista. Es comença a treballar el sentiment de col·lectivitat, 

donant especial importància a la llibertat col·lectiva per sobre de la individual; 

com també s’intenta crear “ments més flexibles, menys dogmàtiques i autoritàries, 

però capaces d’inserir-se a la societat amb una sàvia nova amb la finalitat de 

                                                           
33 Informació extreta de: MARTÍN LUENGO, J. (2006) Paideia. 25 años de educación libertaria. 

(Manual teórico práctico). Madrid: Distri Kañera. 
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canviar les relacions humanes des de la convivència quotidiana; allò que els 

historiadors anomenen “revolució mental”.” (Martín Luengo, 2006) 

Aquest projecte és el que es manté fins als nostres dies. 
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4. PROJECTE EDUCATIU 

L’escola defensa l’anarquisme com una utopia, considerant-la com “un procés 

humà d’evolució, creació, investigació i cultura que permetin una revolució 

interior personal, que desencadeni una revolució exterior amb canvis singulars en 

les estructures i relacions interpersonals existents.” (Col·lectivo Paideia, Proyecto 

educativo) 

La principal finalitat de l’educació a Paideia és la transformació global, el 

Col·lectiu ho manifesta així al Periódico Diagonal:  

“La pedagogia llibertària s’ha d’entendre unida a tot un moviment social. 

Busquem una transformació global de la societat. Per això, hem de canviar molts 

dels seus valors a través de l’educació, buscant suport mutu, solidaritat, llibertat, 

igualtat ètica- col·lectiva, dignitat i responsabilitat, és a dir, el benestar de l’ésser 

humà.”  

Un dels aspectes més importants de la teoria i pràctica de Paideia és el seu 

posicionament polític. Aquesta decisió parteix d’una hipòtesis interessant a l’hora 

d’analitzar l’educació. Pensen que:  

“Tampoc es pot educar sense una ideologia, perquè l’educació essencialment 

persegueix un fi i aquesta finalitat esta determinada pel tipus de societat i de persona 

que desitgem que existeixi. No existeix pedagogia neutre, ni apolítica, ni molt menys 

no ideològica. Un camp d’idees és alguna cosa que tota persona racional posseeix; al 

educar, vulgui o no, conscient o inconscientment, les transmet i per això educa d’una 

manera o altra, perquè desitja una forma de ser i pensar concreta i determinada.” 

(Martín Luengo, 2006) 

Per concebre la imatge de persona desitja el col·lectiu de Paideia és interessant 

analitzar aquesta cita:  

“tot membre de la col·lectivitat humana ha d’estimar la llibertat i lluitar per ella, ha 

de ser vulnerable al patiment humà i lluitar per eliminar-lo, ha d’assumir i complir 

els compromisos que tota societat necessita per viure dignament, ha d’exercitar la 

justícia, ha d’acceptar-se i acceptar les diferències interindividuals, ha de detestar la 

violència i reivindicar la paraula raonada, ha de ser feliç i lluitar per a la felicitat dels 

altres, ha de sentir-se igual i diferent al resta del gènere humà. En definitiva, ha de 

ser una persona capaç de millorar el món i sentir-se feliç al fer-ho.” (Martín Luengo, 

2006) 
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Els cinc principis de l’educació llibertària a Paideia, concretats al Periódico 

Diagonal són: 

- Llibertat de l’individu: En relació amb la llibertat col·lectiva, és a dir 

“tenint en compte els altres i des de la responsabilitat de viure en grup”. 

- Antiautoritarisme: L’escola rebutja tota autoritat: “Ningú mana a ningú i 

tot es fa per compromisos assumits i des de la decisió col·lectiva, oberta i 

sincera”. 

- Coeducació de sexes i classe social: Seguint els principis de Ferrer i 

Guàrdia, Paideia defensen una educació igualitària i conjunta, sense 

discriminació per raons de gènere o econòmico- socials. 

- El joc com a accés al saber: “Des del joc és més fàcil desenvolupar la 

solidaritat i el treball col·lectiu, la socialització i l’ambient positiu, alegre i 

sincer.” 

- Autonomia de l’individu: La tasca educativa està centrada en ajudar a 

madurar i assolir autonomia, tant personal, intel·lectual com afectiva. Les 

educadores consideren que aquesta autonomia és la que possibilita 

controlar els impulsos vitals i alhora trencar amb les dependències 

jerarquitzades. 

Pel que fa a nivell social, defensen l’ètica de l’anarquia, que amb la finalitat de 

construir persones lliures, es basa en els valors de la igualtat i solidaritat entre les 

persones. El col·lectiu ho expressa així: 

“Per educar en  l’ètica de l’anarquia, és necessari partir de la igualtat, i per això 

s’han de destruir els papers estereotipats i construir així la base de la llibertat. 

Amb la igualtat cada persona pot realitzar el seu projecte únic, ja que eliminem 

la discriminació, la frustració, la rivalitat i la violència, donant pas a la 

solidaritat. A l’escola de l’anarquia, els nens i les nenes una vegada destruïts els 

rols discriminadors han de realitzar un contracte social de: igualtat, suport mutu, 

solidaritat, amor i llibertat compartida i col·lectiva.” (Martín Luengo, 2006) 

Un dels altres elements d’anàlisi és el concepte d’aprenentatge. Des de Paideia es 

considera que el centre en el sistema educatiu és l’alumne, i el seu aprenentatge ha 

de tenir utilitat social i no competitiva. El Col·lectiu (2009) ho exposa així al 
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Periódico Diagonal, “No ensenyem, sinó que facilitem que el nen o la nena 

aprengui des d’ella mateixa i allò après ho comuniqui als altres.” Així, es fomenta 

l’autoaprenentatge i l’autoavaluació, escollint en cada moment què es vol 

aprendre, i utilitzant el joc com a mètode fonamental.  

Com tot posicionament anarquista, Paideia va una forta crítica al sistema actual. 

Consideren que el sistema liberal- burgès en que vivim ha promocionat una 

realitat social infeliç, ja que aquest sistema autoritari promou  

“la insolidaritat, la violència, la competitivitat, la incomunicació, l’aïllament, el 

racisme, la xenofòbia i la discriminació; de manera que tenim una societat buida, 

apàtica, conformista, injusta i dependent, on la por a la llibertat és intensa i el desig 

d’evolució humana inexistent.” (Col·lectivo, Proyecto educativo- ideológico) 

Fent referència al sistema educatiu, les mestres (2009) exposen a Diagonal que 

“La felicitat dels nostres nois i noies no la veiem a fora, en un sistema que 

fomenta la massificació, on els professors no coneixen a l’alumnat i no es 

preocupen per la seva felicitat”.  

Pel que fa al projecte educatiu de Paideia, cal tenir en compte que el col·lectiu és 

molt fidel al seu ideari, i tendeixen a la immobilitat, ja que diuen que les seves 

perspectives de futur són “seguir treballant com hem fet fins ara, creant espais de 

llibertat per els joves i els menys joves”. Des d’alguns sectors de moviments 

socials llibertaris, s’ha titllat aquest aferrament a l’ideal com a dogmatisme o 

purisme. (Diagonal, 2009) 
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5. PROCÉS D’ENSENYAMENT- APRENENTATGE 

5.1. El currículum 

L’escola Paideia no segueix el currículum oficial, sinó que es treballen aquells 

continguts que són escollits pels infants i joves. Tot i així, sí que hi ha una sèrie de 

matèries que tothom treballa, com la llengua i les matemàtiques. Les altres 

assignatures, com la música, les ciències, l’educació física, l’art... són escollides 

pels infants en els seus tallers de grup. L’anglès també és una matèria optativa, 

que només s’estudia en cas que es demani un taller en concret. 

La tasca educativa de l’escola d’infantil està centrada en l’assoliment de dos 

valors bàsics pel creixement de la persona: l’autonomia personal i el compromís 

col·lectiu. En quan a autonomia es remarca el “fes-ho tu mateix” i si no pots 

demana ajuda. El treball del compromís col·lectiu es desenvolupa a partir d’uns 

grups de treball comunitari. Des de l’equip d’educadors/es pensen que el bon 

funcionament de Paideia en l’escola dels grans, és degut a aquest treball previ de 

valors, que possibiliten que les persones es facin responsables dels seus actes i 

aprenentatges, i hi hagi un sentiment de col·lectivitat que generi implicació per 

part de cada una en les tasques comunes.  

A la primària, els mestres desenvolupen una planificació trimestral en la qual es 

treballen uns valors concrets. Per exemple, en un trimestre es treballa la solidaritat 

i l’igualtat com elements reguladors de tota la dinàmica; i en un altre l’economia 

llibertària com a forma d’autogestió.  

Per treballar això es programa fer un anàlisi el sistema capitalista, les classes 

socials i els valors que promou aquest sistema: desigualtat, injustícia, insolidaritat, 

competitivitat, violència, autoritat, etc. A partir d’aquesta anàlisi  es proposaran 

els valors anarquistes com a alternativa al sistema.34  

És interessant veure com el raonament ja està planificat d’entrada i s’intenta 

inculcar aquesta idea als infants i joves, de manera que, des del meu punt de vista, 

es perd llibertat d’elecció i de pensament individual i crític.  

                                                           
34 Informació extreta de: MARTÍN LUENGO, J. (2006) Paideia. 25 años de educación libertaria. 

(Manual teórico práctico). Madrid: Distri Kañera. 
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5.1.1.  Aprenentatge de la lectoescriptura 

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura comença als 6-7 anys, quan els nens i 

nenes passen a l’escola de primària. Durant l’etapa de l’educació infantil, en 

aquest sentit, hi ha un ús important del llenguatge oral, ja que s’utilitza en les 

assemblees, en la resolució de conflictes, i en el dia a dia. També es fan algunes 

activitat de lògica, que són interessants per adquirir una base mental que ajudarà a 

l’aprenentatge de la lectoescriptura.  

Quan els nens i nenes van a primària, comença el procés d’aprenentatge de la 

lectura i l’escriptura. Les mestres comenten que si als 7 anys el nen o la nena no 

mostra interès pel llenguatge, o té moltes dificultats per adquirir-lo, té un 

problema. 35  

El mètode que s’utilitza per a l’escriptura es basa en uns quaderns que van de 

menys a més dificultat, i que van ser creats per Martín Luengo. Els primers 

quaderns són els grafomotrius (hi ha 4 carpetes de 22 quaderns cada una), en els 

quals els nens/es aprenen la grafia de les lletres. També hi ha un ordre en les 

lletres, primer són vocals, després consonants;  després es combinen (ma, pa, ra, 

ta); van de més grans a més petites.  

El mètode que s’utilitza és el mètode simbòlic en el qual hi ha puntejada la lletra 

amb unes rodones i quadrats vermells que indiquen els girs i les rectes d’aquesta. 

També hi ha unes fletxetes que indiquen la direcció de la lletra.  

La intervenció de les adultes consisteix en resseguir la lletra amb el dit en la 

direcció correcta, el nen o la nena ho imita, i després ho fa amb el llapis. 

Ja des de l’inici es treballa amb lletra lligada, ja que es considera que la lletra de 

pal no ajuda a comprendre la paraula en la seva totalitat. Tot i així, s’observa que 

els nens i les nenes també utilitzen les lletres de pal en alguns dels seus dibuixos 

lliures i en les seves escriptures particulars.  

Quan ja demostren que tenen la grafia apresa, passen a un segon nivell de 

quaderns, en els quals hi ha associació de significat. S’utilitza el mètode global, de 

manera que es treballa la paraula entera amb el dibuix corresponent. A partir de la 

                                                           
35 Informació extreta de les pràctiques a l’escola.  
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paraula es va desxifrant les lletres que la componen (Ex: mama (dibuix) / _ama / _ 

_ _ _ ) Comencen amb paraules de dues síl·labes i van augmentant. Per exemple, 

es treballen les paraules que comencen amb “ma, me, mi, mo, mu” i es van 

interpel·lant per a veure’n les diferències.  

En el procés de l’aprenentatge de la lectoescriptura, hi ha un moment clau que 

passen tots els infants, és la codificació. En aquest moment comprenen el 

funcionament del llenguatge, s’adonen de com es formen les paraules i com es 

llegeixen. Han après a llegir i a escriure. 

5.1.2.  L’avaluació 

L’avaluació dels alumnes és duta a terme per part de les mestres, i és una 

avaluació totalment qualitativa i individualitzada. De cada alumne es fa un 

informe psicopedagògic en el qual s’exposen els processos evolutius de l’alumne. 

S’avalua a partir de l’observació participant del dia a dia. 

Els ítems que s’avaluen  infantil són referents a tota la persona en la seva 

globalitat: el camp afectiu- social, l’autonomia, la llibertat, el temperament, el 

caràcter, violència, potència intel·lectual, interessos, percepció visual, auditiva, 

psicomotricitat, expressió oral i escrita, raonament matemàtic, àrea social i 

natural, coneixement del medi, expressió musical i rítmica i expressió corporal.  

A l’educació primària i secundària, a part de tots aquests ítems, també s’avalua 

l’actitud assembleària, el comportament social, i totes les àrees del currículum 

(geografia, llengua estrangera, expressió artística...), el sentit ètic, i el 

comportament al menjador i en els treballs comunitaris36. 

5.1.3.  Activitats 

• Infantil 

Les activitats que es desenvolupen a l’etapa de l’educació infantil són: 

- El joc lliure: la majoria del dia els infants de Paideia juguen lliurement per 

l’espai, tant simbòlicament, com físicament. 

                                                           
36 Veure exemple d’avaluació annex IV. a. 
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- Els treballs comunitaris: es creen grups de treball interedats, i fan tasques 

per la comunitat com ajudar a la cuina i netejar l’espai. 

- El treball intel·lectual: durant aquesta estona desenvolupen activitats que 

ajuden a la lectoescriptura i al pensament matemàtic. Per exemple es fan 

seriacions, treball de bloc lògic, grafies, explicació de contes. 

- Els tallers: de manera esporàdica, els nens i nenes d’infantil fan tallers 

dinamitzats per les mestres. Alguns exemples són: pintura, experiments, 

dansa, manualitats.  

• Primària i secundària 

Les activitats a primària i secundària es desenvolupen de manera regular en el dia 

a dia, i impliquen un grau més elevat de compromís. Les diferents metodologies 

que s’utilitzen són: 

- La fitxa de compromís37 

La fitxa de compromís és el mètode educatiu utilitzat a partir dels 5 anys per a 

tenir un control dels aprenentatges. Consisteix en un document individual en el 

que cada alumne exposa el que està disposat a treballar durant un període de 

temps concret (des de 15 dies a un mes). Els elements que es treballen es 

refereixen a diferents camps: camp afectiu, treball intel·lectual, treball comunitari 

i valors. 

Passats els 15 o 30 dies es convoca una assemblea grupal on cada alumne exposa 

la seva fitxa, i com l’ha treballat durant aquest temps. Els alumnes podran rebatre, 

opinar i comentar el procés d’aquell company/a per a determinar al final si és prou 

responsable o no. Aquest fet té repercussions: Un alumne que demostra que és 

prou responsable, se li dóna la llibertat; en canvi, si un alumne no és responsable i 

no ha complert el seu compromís perd la llibertat, i queda manada (de manera que 

no podrà fer el que vulgui en les estones lliures, sinó que haurà de demanar a una 

persona adulta el que ha de fer.) 

                                                           
37 Veure exemple de fitxa de compromís IV.b.  
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L’objectiu d’aquesta dinàmica educativa és que cada persona es faci responsable 

del seu desenvolupament i dels seus aprenentatges. Les mestres pensen que la 

llibertat va completament vinculada a la responsabilitat, i per tant, calen certs 

mecanismes de control per a veure el progrés dels alumnes, tant en el pla 

individual com en el pla col·lectiu. 

A part d’aquestes fitxes generals, també n’hi ha de concretes dels valors 

fonamentals a l’escola, pels alumnes que els costi millorar en aquell aspecte. Per 

exemple, a l’annex es pot veure una fitxa de compromís de solidaritat, en la qual 

un alumne exposa una reflexió sobre el que li costa per a ser solidari amb els 

altres; i com treballarà aquests aspectes.  

-  Els projectes 

La dinàmica dels projectes s’inicia a partir dels 9 anys, i consisteix en 

desenvolupar un projecte de forma individual o per parelles. L’elecció del tema és 

completament lliure, i el procés d’investigació s’ha de basar en la recerca en els 

llibres de text i/o entrevistes a mestres o companys/es. El temps per a realitzar-los 

és el mateix que a les fitxes de compromís, ja que quan es faci l’assemblea grupal 

per exposar la fitxa també s’exposa el projecte a la resta del grup.  

En aquesta exposició, que ha d’estar preparada amb antelació, s’ha d’explicar el 

que s’ha après, fer un mapa conceptual a la pissarra i contestar les preguntes que 

faran els companys/es i la mestra.  

Els objectius dels projectes és augmentar el coneixement partint de l’interès de 

cada noi/noia; aprendre a recercar informació; aprendre a sintetitzar la informació; 

aprendre a fer exposicions orals i compartir els aprenentatges amb la resta dels 

companys, tendint així a una igualtat de coneixements entre tots i totes.  

- El treball intel·lectual 

El treball intel·lectual és una estona que es destina a treballar de manera individual 

per aprendre algunes de les matèries curriculars. La metodologia que s’utilitza són 

els quaderns d’aprenentatge.  

Els quaderns d’aprenentatge s’inicien als 5 anys, i consisteixen en uns dossiers 

enumerats de menys a més dificultat. Els dossiers estan classificats per 
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assignatures: llengua, matemàtiques, art, geografia, literatura, filosofia, anglès, 

etc. 

Aquests dossiers van estar creats per les 

mestres de l’escola Paideia, i per això, 

només existeixen en aquest centre.  

Aquests quaderns permeten aprendre de 

forma individual, respectant el ritme de 

cada un/a; i alhora rebre una atenció 

individualitzada per part de les adultes o 

els/les companys/es majors, que ajuden a comprendre els continguts.  

En el dia a dia, no hi ha classes magistrals desenvolupades per les mestres, sinó 

que quan toca treball intel·lectual, cada persona agafa els seus quaderns i els va 

realitzant, demanat ajuda quan ho necessiti. Aquests quaderns són corregits i 

avaluats per les mestres.  

- Els tallers 

Els tallers es fan tant a l’escola d’infantil com a la de primària i secundària. Els 

tallers són escollits pels alumnes o proposats per les adultes i dinamitzats per 

aquestes últimes. Cada grup d’edat té tallers diferents segons els seus interessos.  

A continuació s’exposen alguns exemples dels tallers per a cada edat: 

- Infantil: la volta al món, història de l’alimentació i pintura i art. 

- Primària: organització social, el medi físic, població i activitat humana, els 

éssers vius, educació sexual, geometria, fusteria, documentals, filosofia, 

teatre... 

- Secundària: aprendre a pensar, llengua i literatura, estadística, història 

d’Espanya, política, interculturalitat, igualtat de gènere, aprendre a veure 

cinema i televisió, anglès, francès, esperanto, zoologia, història de la 

música, etc. 

La durada dels tallers és flexible, un taller pot durar d’una setmana, a un trimestre. 

- Els treballs comunitaris 
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Els treballs comunitaris són aquelles tasques que s’han de desenvolupar pel 

funcionament i manteniment de la casa.  

Els treballs comunitaris són: 

- Cuina (preparar l’esmorzar, dinar i 

berenar durant tot el dia). Sempre hi 

ha una adulta de referència.  

- Netejar l’exterior del pati. 

- Tasques domèstiques (estendre 

roba, plegar-la, fer el menú de la 

setmana). 

- Biblioteca (ordenar llibres, arreglar-los, netejar-los). 

- Hort i jardineria.  

Una vegada a la cada quinze dies també es va a comprar. Hi van una mestra i dos 

o tres nens/es. 

La dinàmica que s’estableix consisteix en que en cada grup hi ha una persona que 

fa la funció de coordinador/a. Aquesta tasca, rotativa entre els alumnes de 10 a 15 

anys, consisteix en assignar les feines, fer petits grups i controlar que es facin les 

tasques que corresponen.  

 

5.2. Organització 

5.2.1.  Materials 

Els materials a Paideia estan classificats segons les aules concretes.  

A la biblioteca hi ha llibres molt variats, entre els quals cal destacar una gran 

quantitat de llibres de text de totes les matèries: medi natural, matemàtiques, 

llengua... També hi ha moltes revistes i articles relacionats amb l’anarquisme, fet 

que crida l’atenció. 



 

64 

Al laboratori hi ha el material destinat per a fer experiments. Tot i així, aquest no 

està disponible en tot moment, sinó que només s’agafa quan es fa un taller concret 

en el que es necessita. 

També hi ha una aula d’informàtica amb ordinadors i material audiovisual, però 

també està disponible només quan es desenvolupa el taller d’informàtica o es 

demana per a fer la revista de l’escola.  

A les classes dels més petits hi ha material de joc simbòlic, i altres jocs per a 

experimentar amb tots els sentits.  

5.2.2. Agrupaments 

Els alumnes estan organitzats en petits grups d’edats similars. A infantil hi ha tres 

grups i a primària/secundària 5. Els grups van d’un mínim de 4 persones, a un 

màxim de 8. Cal tenir en compte, que l’edat no és el factor que determina els 

grups sinó el nivell de desenvolupament, ja que infants de la mateixa edat poden 

estar a grups diferents. El procés de progressió de grup es decideix en assemblea 

grupal, per petició del/la mateix/a alumne/a o per proposta d’una adulta.  

Per tal de desenvolupar els treballs comunitaris, els grups són heterogenis, de 

manera que en un grup hi ha tant nens i nenes de 5 anys, com de 15.  

5.2.3.  Límits, normes i resolució de conflictes 

Els límits, les normes i la resolució de conflictes es treballa a partir de 

l’assemblea.  

A Paideia hi ha dos tipus d’assemblea: les grupals i les generals. Les grupals es 

fan des de la classe dels que tenen un any, fins als de 15. En el cas d’infantil, les 

assemblees grupals serveixen per a resoldre conflictes, veure què toca fer aquell 

dia, proposar alguna queixa si es dóna el cas i l’organització dels grups de treball 

comunitari. 

En el cas de primària i secundària les assemblees grupals es duen a terme un cop 

cada 15 dies i és on es reuneixen els membres del grup, juntament amb una 

educadora per fer l’avaluació de cada alumne, debatre sobre les relacions entre els 

membres del grup, i decidir qüestions relacionades amb el grup i la dinàmica de 

l’escola. 
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Les assemblees generals es fan un cop a 

la setmana i hi assisteixen 

obligatòriament tots els alumnes de 

l’escola dels grans i totes les mestres. 

També hi poden assistir els/les 

col·laboradors/es, de forma voluntària. 

A l’assemblea general es decideixen 

qüestions que afecten a tota la comunitat, com l’avaluació dels grups de treball 

comunitari, els conflictes entre persones, el menjar, entre altres aspectes.  

En la resolució de conflictes, el procediment que es segueix des de l’escola, i que 

s’inculca des de ben petits, consisteix en que quan una persona té un problema, ha 

de fer-ho saber a la resta, fent un crit. En aquest moment es para tota la dinàmica i 

l’atenció es centra en solucionar aquest problema. Les mestres fan de mediadores 

per a intentar solucionar-lo, tothom hi pot participar però és a partir del diàleg 

entre els afectats que busquen una solució al problema. 

 

5.3. Un dia a Paideia 

5.3.1.  Infantil 

A les 10 del matí arriba l’autocar amb els nens i les nenes de l’escola. A la porta 

s’esperen les mestres, que reben als alumnes amb un somriure i un petó. Els més 

petits se’n van cap al seu edifici. Allà, cada un/a se’n va a la seva classe, on hi ha 

un/a mestre/a de referència, i fan l’assemblea del dia.  En aquesta assemblea es 

fan les rutines (quin dia som, qui ha vingut/qui no ha vingut...), i es decideix què 

es farà aquell dia: un taller o treball intel·lectual (durant 1 hora i mitja durant tot el 

dia) 

Durant la major part del dia, els nens i les nenes estan jugant, tant a dins com a 

fora, a partir dels materials que ofereix l’escola i la seva imaginació. El joc 

simbòlic és el principal protagonista. Interactuen els uns amb els altres, de 

diferents edats i sexes.  
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A mig matí esmorzen tots i totes juntes, i després es fan els treballs comunitaris, 

uns quans preparen l’amanida pel dinar, que després portaran a la cuina dels 

grans, mentre que uns altres es posen a netejar la classe. 

A l’hora de dinar és sorprenent veure el grau d’autonomia dels infants; els més 

petits, d’1 i 2 anys, decideixen la quantitat que volen menjar, mengen tots sols, i 

després recullen els seus plats i coberts.  

A la tarda, els nens i nenes que volen descansar poden fer-ho, la resta van a jugar 

a la sala gran. Al cap d’una estona, hi ha el taller o treball intel·lectual. Una tarda 

de treball intel·lectual és per exemple, fer seriacions amb boles de diferents colors 

dins un fil. Un exemple de taller és la pintura.  

Després de recollir tot el material utilitzat, els infants s’acomiaden de les mestres i 

es retroben amb les seves famílies. Ha acabat la jornada a Paideia.  

A partir de l’estada feta a l’escola d’infantil, vaig observar que el grau d’autoritat 

que presenten les mestres d’infantil és superior a l’escola gran, ja que són menys 

flexibles a l’hora de prendre decisions i han de deixar molt clars els límits. Les 

mestres pensen que gràcies a aquest treball es genera un clima de seguretat que 

afavoreix el desenvolupament de l’infant.  

 

5.3.2.  Primària i secundària 

Els més grans també arriben amb l’autocar i saluden a tota la “gran família” amb 

petons i abraçades. Cada un/a se’n va a la seva aula, i comença la lectura diària. 

Aquesta activitat dura 30 minuts i cada un/a té un llibre, revista o diari per llegir. 

Els més grans (14 o 15 anys) o les adultes van a llegir contes als més petits, ja que 

aquests encara no dominen la lectura.  

Seguidament comencen els treballs comunitaris, cada un/a sap el grup que li toca i 

cada dia té una tasca assignada. Els treballs comunitaris funcionen correctament, 

la majoria fan el que toca, malgrat que algunes males cares mostren el poc interès 

en haver de desenvolupar aquestes tasques.  

Un cop finalitzar el treball comunitari, hi ha l’esmorzar comú, que han preparat 

els de cuina. Després, els nois i noies es separen cada un/a amb el seu grup de 
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referència (per edats) i es fa una activitat més dirigida: treball intel·lectual o 

tallers. 

Durant aquesta estona observo que malgrat no està obligats a fer la feina, tots els 

agrada bastant treballar. Tota la dinàmica funciona molt harmònicament, cada 

un/a sap el que li toca fer, no hi ha conflictes, si tenen dubtes saben que compten 

amb les adultes i els mateixos companys més grans que ells per a preguntar-los. 

Quan estan cansats, poden deixar el treball intel·lectual i fer alguna altra cosa.  

Pel que fa al dinar, destacar que l’alimentació és variada i equilibrada. Els menús 

els escullen els alumnes que formen part de la comissió de cuina. Cada setmana hi 

ha menús diferents, i per tal de respectat tots els nens i nenes, es cuinen plats 

especials pels alumnes que són vegetarians.  

A la tarda, es desenvolupen els tallers, on es treballen diferents continguts 

educatius, ja exposats anteriorment.  

Penso que el que fa més singular l’escola Paideia és el fet que els nens i nenes 

senten l’escola com a casa, en són membres totalment actius, ja que ells són els 

que decideixen i actuen durant tot el dia. La figura del mestre és secundària, 

podríem definir la seva tasca constant com a “ser-hi present”, de manera que es 

limiten a ajudar quan és necessari. En cap cas donen ordres als alumnes, ni diuen 

el que toca fer a cada moment.  
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6. ELS MESTRES 

Primer de tot, cal dir que des de Paideia no es parla de mestres, sinó d’adults i 

adultes, per a referir-se a les persones responsables de l’activitat educativa. 

Podríem definir la tasca de les persones adultes a l’escola com a acompanyants en 

el procés d’aprenentatge. La seva funció és de recolzament emocional pel 

desenvolupament feliç de l’infant. El suport psicològic que reben els alumnes és 

molt important, ja que sempre hi ha moments i persones disposades a escoltar, 

donar consells o ajudar a treballar actituds. El fet d’estar bé amb un mateix i amb 

els altres es considera de màxima importància, de manera que els continguts 

acadèmics passen a segon terme.  

Pel que fa a l’assoliment d’aquests 

continguts, les mestres també hi juguen 

un paper, ja que han de permetre que 

els infants puguin tenir el màxim 

d’experiències positives, facilitant-los 

el coneixement i la lògica d’aquestes, 

així com reforçant les seves 

potencialitats. Sempre des d’una òptica 

no impositiva.  

Tal i com s’exposa el Col·lectiu, a l’article Actitudes i aptitudes de la educadora, 

la funció del mestre és: 

“crear la necessitat de conèixer, ja que és la base de la curiositat i l’interès per 

esforçar-se i aconseguir alguna cosa. Els mestres no els donen cap resposta que 

puguin aconseguir per ells mateixos. A tall d’exemple, un infant necessita saber 

l’hora i la mestra li mostra el rellotge, en comptes de dir-li.”  

La figura del mestre és antiautoritària. Es considera que l’autoritat és un element 

inherent a la persona adulta, per la seva presència més gran i la seva força major. 

La imatge que des d’un principi mostren és la prohibició, la por, la repressió i la 

violència. Per això el primer que cal fer és trencar amb això i posicionar-se amb 

igualtat vers els altres fent que els nens i les nenes sàpiguen que no hi haurà 

rebuig o repressió per a actuar d’una determinada manera. Per aconseguir aquesta 



 

69 

igualtat entre adults i infants, cal que els adults no rebutgin a la persona quan 

aquesta es manifesta negativament, sinó simplement jutjar l’acció. 

En un article sobre les actituds i aptituds de l’educador en una escola lliure, el 

col·lectiu de Paideia expressa que algunes de les funcions de l’adult/a són les de 

conèixer, observar i saber esperar.  

“observar per conèixer i intuir, reflexionar per poder evolucionar i evolucionar per 

poder respondre. Ser inconcret per poder concretar, conscients de la pròpia 

ignorància per poder aprendre sense prejudicis, oberts a la pròpia educació i lliures 

per l’amor i respecte a la llibertat.” (Col·lectivo Paideia, Actitudes i Aptitudes de la 

educadora.) 

Des de l’escola, es té molt clar que els mestres i les mestres tenen unes 

limitacions, a causa de l’educació rebuda tenen uns prejudicis i uns estereotips 

que s’han de treballar per poder ser lliure i donar llibertat als altres.  

El col·lectiu, en el document Actitudes y aptitudes de la educadora en una escuela 

libre, exposa com hauria de ser un “l’educador de la llibertat” 

Respecte ell/ella mateix/a: 

- Ha de desprendre’s de la idea que té la obligació “d’ensenyar”. 

- Ha d’incorporar a la seva personalitat un sa sentit de l’ humor. 

- No ha de caure en l’error de voler tenir popularitat entre els nens i les 

nenes. 

- Ha de ser flexible i madur per assimilar els errors habituals i corregir-los. 

- Ha d’ajudar i facilitat el camí a la llibertat dels menors.  

- Ha de ser afectiu i no emocional, ja que l’afectivitat es projecte en l’altre, 

mentre que l’emoció es centre en un mateix.  

- Ha d’estar obert als nous canvis de dinàmica que procedeixin del 

col·lectiu. 

- Ha de perdre la por a la llibertat: ser conscient de les pròpies necessitats, 

comprendre’s a un mateix, reconèixer els sentiments i eliminar les 

tensions.  
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- Ha de respectar profundament les aptituds i el ritme individual del 

desenvolupament de les altres persones que formen part del col·lectiu. 

- Ha de fomentar la cooperació i el treball en grup. 

Respecte l’alumnat: 

- Ha de crear un clima de seguretat i acceptació que possibiliti als infants 

vehicular les pulsions acumulades per les repressions des del naixement.  

- Ha de convidar a que els infants prenguin les seves pròpies decisions. 

- Mai ha de dir “veritats”, sinó que s’ha de limitar a donar opcions 

personals, que poden ser acceptades o no i sempre ser submises a crítica 

per part de l’alumnat. 

- Ha de contribuir a alliberar els conflictes i els sentiments de culpabilitat i 

l’acceptació dels propis comportaments; mitjançant un clima de no 

violència i de raonament crític a les situacions d’una forma continuada.  

- Ha de transmetre la idea que el treball intel·lectual i el treball manual és 

responsabilitat de cada un dels membres de la comunitat. 

- No ha d’ensenyar de forma sistemàtica, sinó que ha d’analitzar els 

processos d’aprenentatge, contribuint a que els infants i joves es 

converteixin en persones cada vegada més autònomes i creatives. 

- Ha de deixar que els infants manifestin els seus desitjos i necessitats tal i 

com són, i no com a l’adult li agradaria que fossin. 

- Com que la societat és una educadora molt influent, que facilita 

experiències de no llibertat; l’educador ha d’actuar constantment sobre 

aquesta realitat coactiva, proporcionar les dades i experiències de llibertat 

als joves. Per això, l’educador ha de desenvolupar una activitat d’anàlisi i 

reflexió constant de la societat en que viu. 

- Ha de procurar enfortir les personalitats dels infants, capaços d’assumir 

les frustracions i l’autoregulació dels seus actes.  

- Ha de crear un clima d’espontaneïtat i relació que permeti el coneixement 

i la integració d’una relació sexual sana i natural.  
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7. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

7.1. L’alumnat 

En dades del 200938, l’escola està constituïda per 64 alumnes, 30 d’infantil i 34 de 

primària i secundària.  

La majoria d’aquests alumnes són de la comunitat espanyola, pràcticament no hi 

ha immigrants.  

Hi ha un tant per cent baix d’alumnes amb necessitats educatives especials. Entre 

ells, podem destacar els que els han diagnosticat Trastorn per Dèficit d’Atenció, 

problemes de comportament social, i un cas d’autisme.  

7.2. L’equip de treball 

El col·lectiu de Paideia són totes aquelles persones que s’encarreguen de tirar 

endavant el projecte. Està format per mestres, familiars i col·laboradors/es. Part 

d’aquest col·lectiu treballa directament a l’escola, concretament 6 mestres; i una 

altra part treballa fora de l’escola (en escoles i instituts públics) i aporten els 

diners necessaris per a cobrir el sou de les mestres de Paideia. El col·lectiu es 

reuneix cada dia de les 6 fins a les 8 de la tarda, i decideixen i gestionen tot allò 

relatiu a l’escola Paideia. 

L’equip de mestres està format per a 3 mestres a l’educació infantil, i 3 més a 

l’educació primària i secundària. La formació d’aquests és diversa: hi ha dues 

mestres d’educació infantil/primària, una psicòloga, una pedagoga, dues 

educadores socials.  

L’elecció de les mestres es decideix des del Col·lectiu, a partir d’una selecció de 

personal, tenint en compte la formació i l’experiència. No obstant, la plantilla no 

ha variat gaire des dels seus inicis, hi ha encara mestres que la van fundar, d’altres 

que hi van ser des del 3r o 4t any, una mestra que havia estat alumne de Paideia i 

s’incorporà el 2009 i una de nova incorporació del curs 2011.  

                                                           
38 CHAVEZ, O. (2009, 24 de setembre) “Paideia: 31 años fiel al ideario educativo anarquista”. 

Diagonal (núm. 109) 
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Una dels majors canvis que s’han notat a la plantilla ha estat la mort de la Josefa 

al 2009, ja que va ser la inspiradora i fundadora del projecte, i la seva ànima 

durant més de 30 anys.  

7.3. L’espai 

L’escola està situada a les afores de Mérida, on antigament eren camps d’oliveres 

i actualment hi ha un polígon industrial.  

Aparentment l’escola sembla una casa gran, amb un ampli terreny exterior. Està 

constituïda per dos edificis:  

L’edifici menor està destinat a les classes d’educació infantil, 3 concretament, 

amb un dormitori, un despatx pels mestres, lavabos i una sala polivalent. Des 

d’aquest edifici s’accedeix al pati dels petits i petites, que conté un sorral, diverses 

joguines d’exterior, i unes estructures de ferro per a jugar. 

A l’edifici major hi ha la cuina, el menjador, els lavabos, la sala d’entrada, la sala 

d’informàtica, un altre despatx per les mestres i quatre aules pels diferents grups. 

Cada aula correspon a un grup d’edat, però hi ha dos grups que han de compartir 

aula, ja que hi ha cinc grups, i quatre aules. Cada una de les classes està 

especialitzada en un material concret, de manera que hi ha una biblioteca, una sala 

d’audiovisuals, un laboratori, i una sala de llengua.  

Cal ressaltar que aquests espais són oberts, en el sentit que els alumnes poden 

moure’s per ells de manera lliure. Per exemple, poden fer els treballs intel·lectuals 

a la seva aula de referència, a la sala d’entrada o a la biblioteca. Un dels espais 

més interessants és la cuina, en la qual els alumnes s’hi passen molta estona. A la 

cuina, sempre hi ha una adulta, i els alumnes al mateix temps que estan preparant 

el menjar per tota la col·lectivitat, estan aprenen una gran quantitat de coses sobre 

la vida mateixa, potenciant el màxim la responsabilitat i autonomia.  

El pati dels grans té una zona molt gran per a jugar, una cistella de bàsquet, 

estructures de ferro, un hort, un jardí, un gronxador, una zona per estendre la roba 

i un pou (que no funciona).  
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7.4. El temps 

L’escola Paideia està oberta de setembre a juny, amb el mateix calendari escolar 

que la resta d’escoles. Fan vacances per Nadal i per Setmana Santa, tot i que 

l’escola no celebra aquestes dues festes.  

L’horari de l’escola és de les 10 de matí a les 18 de la tarda, per tal d’oferir un 

servei més ampli a les famílies que treballen a les tardes. 

El transcurs del temps a l’escola bastant rígid, en el sentit que sempre es 

desenvolupen unes mateixes activitats en els períodes de temps definits per a fer-

ho. L’horari es respecte per sobre de tot, ja que això facilita la dinàmica de 

l’escola. Per exemple, a l’hora de fer el dinar, és imprescindible establir una 

rutina; i això desencadena que totes les activitats siguin estrictes amb l’hora.  

7.5. Finançament 

L’escola Paideia funciona a partir de l’autogestió. D’aquesta manera, no rep cap 

tipus de subvenció per part de l’Estat ni de cap empresa privada. Tots els diners 

provenen del mateix col·lectiu, i es destinen al mateix.  

Podem dir que els ingressos de l’escola provenen de: 

- La quota que paga cada una de les famílies per a portar els seus fills/es a 

l’escola. La quota és de 180 € al mes, que inclou: esmorzar, dinar i 

berenar, transport escolar des de casa a l’escola i el material necessari.  

- Una part del sou de les persones que formen part del col·lectiu però no hi 

treballen directament. Sovint són pares o mares de família o altres 

simpatitzants. 

- Aportacions extres per part de famílies més benestants, col·laboradors/es 

de la comunitat, etc. 

- Diners provinents del Curs de Pedagogia Llibertària que es fa cada 

setembre a l’escola amb l’objectiu de difondre les seves idees.  

Les despeses de l’escola són els sous de les educadores, el menjar, el sou de la 

dona de neteja, el lloguer de la casa, i el consum domèstic, el transport escolar i el 

material necessari per a desenvolupar les activitats educatives.  
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Tots els diners de l’escola són responsabilitat del Col·lectiu, i els alumnes no 

poden gestionar-los.  

Aquesta forma d’organització econòmica és deficitària. Però, tal i com afirmen en 

una entrevista al Periódico Diagonal, “Sempre hem tingut una economia 

deficitària, però amb el que tenim ens en sortim.” 

7.6. Situació legal 

Podríem definir la situació legal de l’escola com a al·legal, ja que no està inclosa 

en el sistema públic d’ensenyament ni compleix els requisits d’una escola privada. 

No obstant no es pot considerar il·legal pel fet que les inspeccions han determinat 

diverses vegades que l’educació que es fa a l’escola és legítima, i ho demostren 

els resultats positius a les proves de graduat escolar.  

Tot i així, els inspectors d’educació van exigir que els alumnes de l’escola 

estudiessin el darrer curs de l’Educació Secundària Obligatòria en un institut 

oficial.  
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8. FAMÍLIES I ENTORN 

8.1. Les famílies 

La tipologia de famílies que duen els fills/es a Paideia és diversa, en general, 

podem parlar de classe mitja i provinent de ciutats d’arreu de la península. 

L’escola té un tant per cent molt baix de famílies immigrants, procedents de 

l’exterior d’Espanya.  

Els motius pels quals les famílies decideixen inscriure els seus fills/es a Paideia 

són també diversos. Per una banda trobem aquelles famílies que creuen en la 

ideologia anarquista i volen educar els seus fills/es a partir de la llibertat i la 

felicitat. Aquestes són, les que es desplacen des de múltiples comunitats 

d’Espanya, destacant Catalunya i el País Basc, per a viure a Mérida i rebre 

l’educació de Paideia.  

Per altra banda, trobem un gran nombre de famílies de la mateixa ciutat de 

Mérida, que decideixen portar els fills/es a Paideia en comptes de l’escola pública 

perquè valoren el grau d’inclusió i respecte pels ritmes d’aprenentatge dels 

infants, que permeten una èxit educatiu més elevat.  

Cal tenir en compte, que la crisi del 1992 en la qual es radicalitza l’educació 

genera que moltes famílies surtin de l’escola. L’equip de mestres expressava: “A 

partir d’ara qui vulgui portar les seves criatures a una escola lliure haurà de 

respectar la ideologia que la sustenta o en cas contrari, escollir una altra opció que 

estigui d’acord amb les seves maneres de pensar” Martín Luengo (2006) 

Pel que fa a la implicació d’aquestes amb l’escola, podem dir que, en general, pel 

funcionament intern del centre, les famílies tenen un paper secundari. No obstant, 

penso que la implicació és diferent segons la família. N’hi ha que es limiten a anar 

a les tutories i pagar la quota corresponent; en canvi d’altres que s’impliquen en el 

projecte, formen part del col·lectiu, col·laboren en els tallers, etc. Des de l’escola, 

el tracte que se’ls hi dóna també és diferent en cada cas.  

La relació que s’estableix entre escola i famílies es desenvolupa bàsicament a 

partir de les tutories; on es comunica el desenvolupament de l’infant i es parla 
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sobre el benestar familiar. En aquest sentit, és interessant veure la idea que tenen 

els/les mestres de l’escola respecte les famílies:  

“S’ha de tenir molt clar, que les mares i els pares no són persones titulades en 

educació i per tant no saben ni teoria pedagògica, ni teoria psicològica, ni l’art 

d’educar; per tant se’ls ha d’orientar i educar.” Martín Luengo (2006) 

La funció de les educadores en les tutories familiars és la de comunicar com són i 

com evolucionen els seus fills i filles, tant aquells aspectes positius com negatius. 

Pel que fa a l’orientació a les famílies, refereix al fet d’acceptar els seus fills/es tal 

i com són, abandonant aquell ideal creat que genera certes frustracions l’infant o 

jove. 

8.2. Relació amb l’entorn 

La relació que s’estableix entre l’escola Paideia i el seu poble és significativament 

poca. L’escola està situada al camp, lluny de la ciutat, fet que dificulta aquesta 

interacció diària.  

Els primers anys de construcció de l’escola, Paideia estava situada al centre de 

Mérida, i llavors el contacte amb la resta de la gent era constant, ja que es 

desenvolupaven moltes activitats a l’exterior, cada dia s’anava a comprar el pa a 

les botigues properes, etc.  

La relació amb l’Ajuntament ha anat variant amb els anys. Al principi, el govern 

del PP, va posar moltes traves per tirant endavant el projecte, van fer passar 

inspeccions i es buscaven arguments per a tancar l’escola. Malgrat les fortes 

pressions, l’escola Paideia va seguir el seu camí, i ja porta més de 30 anys poden 

dur a terme el seu projecte. Actualment, les mestres diuen que el canvi de govern 

ha estat positiu per l’escola, ja que el PSOE s’ha mostrat més receptiu i ha valorat 

positivament la funció escolar de Paideia. 

Pel que fa a altres col·lectius afins, cal considerar el fet que a Mérida hi ha el 

sindicat de la CNT, que amb ideologia anarquista estan treballant pels drets 

laborals dels treballadors de la ciutat. En el seu local, on hi ha una biblioteca 

llibertària, s’hi desenvolupen diversos cursos i tallers per a joves i adults. Durant 
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la meva estada a Mérida, em va sobtat que no hi hagués cap tipus de relació entre 

la CNT i el col·lectiu de Paideia, les causes de les quals són desconegudes.  
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9. Conclusions 

L’experiència de Paideia ens demostra que és possible dur a terme una proposta 

pedagògica lliure en el marc espanyol, ja que durant més de trenta anys ha estat 

possible una educació al marge del sistema educatiu, i amb principis ideològics 

clarament contraposats a l’Estat.   

La meva vivència a l’escola va ser enriquidora, en el sentit que vaig poder veure 

de primera mà el que transcorria allà durant un període mínimament llarg. Cal dir 

que va ser un procés de coneixement i creixement personal important a nivell 

pedagògic, perquè em va fer replantejar quin era el sentit real de l’educació, com 

també de la vida en si mateixa. 

Vaig concloure que passava per situar a la persona al centre, procurant per les 

necessitats personals, en comptes de pretendre canviar el model social a partir de 

l’educació. Vaig adonar-me que sense un treball d’emancipació personal de cada 

un dels individus, no era possible la transformació. Per tant, l’educació havia de 

treballar pel creixement integral de la persona, i el canvi social vindria després (o 

no, però en tot cas ja no era el més important.) 

A continuació exposaré la meva valoració personal i subjectiva sobre l’escola 

Paideia. 

Els alumnes que van a Paideia, tenen la possibilitat de desenvolupar-se de forma 

integral i autònoma. Per una banda, no hi ha diferències de valor entre el treball 

manual i l’intel·lectual, com també hi ha un treball important de les relacions 

socials. Per altra banda, el fet que els alumnes puguin aprendre a partir del seu 

ritme personal, i el propi interès (decidint els tallers que volen dur a terme) facilita 

un aprenentatge realment significatiu, i un manteniment del desig d’aprendre. 

No obstant, la vessant política de l’escola posada en pràctica, segons el meu 

criteri, no ajuda als processos dels infants. S’ha creat una petita societat “lliure” en 

la qual hi regeixen unes normes concretes, l’ incompliment de les quals aporta 

sancions (menats), com també uns valors ja definits d’entrada. Creure que a partir 

d’aquesta pràctica a petita escala, es transformarà la societat de fora, pensant que 

els alumnes aplicaran allò que han viscut durant la infància és una mica simplista, 

ja que les influències són múltiples. 
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En aquest sentit, penso que hi ha una contradicció, ja que l’escola ha intentat 

posar en pràctica una educació amb finalitats diferents: per una banda, una 

educació que remogués el sistema social, de manera es creés consciència social 

inculcant uns valors concrets; i per altra banda, una educació basada en la llibertat, 

de manera que els infants puguin decidir la seva vida. La contradicció està en que, 

des del meu punt de vista, qualsevol intent de voler que l’alumne arribi a les 

mateixes conclusions que el mestre, és un procés d’adoctrinament, i per tant, de 

manca de llibertat. D’altra banda, la llibertat real possibilita la multiplicitat de 

pensaments i ideologies, fet que nega la idea d’inculcar l’ètica de l’anarquia. 

Per això, podem parlar d’una certa manipulació, ja que les mestres exposen que 

els alumnes poden escollir lliurement tot el que fan a l’escola, què volen aprendre, 

quan i com fer-ho, participar en els treballs col·lectius o no, etc.; però 

l’experiència em diu que hi ha unes pressions socials que tendeixen escollir, 

actuar i pensar d’una determinada manera “ben vista” dins aquest model social.  

Un altre dels elements que cal valorar és la rigidesa que es traspua d’aquesta 

experiència. Les mestres creuen que el model dissenyat a l’inici és el millor, i s’ha 

de conservar tal i com es va crear. També les dinàmiques que s’estableixen a 

l’escola són repetitives. Això fa que no sigui un projecte viu, flexible, sinó més 

aviat estancat.  

A nivell de metodologia, cal ressaltar els projectes i tallers com dinàmiques que 

afavoreixen l’aprenentatge autònom i basat en l’interès personal de cada estudiant. 

També la possibilitat que ofereixen els quaderns individualitzats facilita que cada 

un/a segueixi el seu propi ritme. Tot i així, hi ha dos elements que penso que no es 

tenen gaire en compte. Per una banda, el treball en el medi natural (fent 

excursions), com també cultural, interactuant amb el poble. Per altra banda, la 

introducció de les noves tecnologies i d’Internet ajudaria als alumnes a aprendre a 

moure’s en la societat de la comunicació que estem vivint actualment. 

Pel que fa a l’anàlisi de l’escola en relació a l’època viscuda, penso que Paideia 

està lligada a la modernitat, ja que no s’adapta als nous canvis, i creu fermament 

amb el seu projecte inicial, com també amb la ideologia anarquista. Sense tenir en 
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compte els canvis socials és difícil fer una proposta educativa per a transformar 

aquest mateix sistema.  

Finalment doncs, penso que Paideia és una escola que afavoreix una educació 

integral, perquè els resultats són molt positius a nivell individual (els alumnes 

tenen molta maduresa: capacitat per prendre decisions, establir unes relacions 

sanes amb els altres i saber resoldre conflictes); però és necessari que s’obri cap al 

món, valori i aprofiti  les possibilitats que ofereix el moment actual, i també en 

conegui les mancances per a poder oferir una alternativa adequada a aquesta 

realitat.  
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B. OJO DE AGUA. AMBIENT EDUCATIU 

1. PRESENTACIÓ  

Ojo de agua és un ambient educatiu ubicat en un bonic indret de la Marina Alta a 

Alacant, prop del poble d’Orba.  

L’aigua, com a principal element vital, és la metàfora per entendre aquest ambient 

educatiu, basat en la vida i en la fluïdesa de les relacions humanes. L’aigua ajuda 

a entendre el funcionament de la persona, ja que l’ésser humà està constituït per 

un alt tant per cent d’aquest element. Així, l’educació a Ojo de agua, deixa fluir la 

comunicació entre l’interior i l’exterior de la persona, permetent un creixement sa 

i integral.  

 

A Ojo de agua, els nens i nenes tenen la possibilitat de viure i créixer immersos 

en un entorn natural ecològic i respectuós amb la terra, com també la possibilitat 

de decidir la seva pròpia vida, escollint com volen destinar el seu temps. 

Actualment, el projecte acull infants i joves de 3 a 18 anys. 
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Ojo de agua és l’espai educatiu d’un projecte global anomenat Urobia
39. Urobia 

és un Parc Ecològic d’Oci Educatiu. És un parc perquè consideren important que 

les persones creixin en un entorn natural. És ecològic, en el sentit que parteix del 

compromís cap a l’entorn, tendint al major grau de sostenibilitat possible pel 

desenvolupament humà. El projecte és l’oci perquè s’entén que “és possible 

créixer i madurar i educar-se des de la pròpia voluntat, des del propi desig de 

créixer i madurar.” I finalment, l’anomenen educatiu perquè “tot aquest 

plantejament té un valor educatiu innegable” (Herrero (2011)). 

Per tant, podríem dir que Urobia és un espai de creixement de les persones, més 

enllà de l’edat que tinguin. És un espai on es pot experimentar, rebre formació en 

ecologia, desenvolupar tallers de creixement personal, d’activitats corporals, entre 

moltes altres activitats. 

                                                           
39

 Urobia és el topònim del poble d’Orba, en el temps dels Ibers. El seu significat és “aigua que 

surt de la muntanya”, casualment, el mateix significat que Ojo de agua.  
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2. FONAMENTS TEÒRICS 

En primer lloc cal tenir en compte que un dels principals referents d’Ojo de agua 

és el moviment de la desescolarització, explicat anteriorment a la fonamentació 

teòrica. Javier i Marién40 varen conèixer el moviment Crecer sin escuela, un grup 

de famílies que duen a la pràctica l’ unschooling, i a partir d’aquí les obres de 

John Holt, d’una gran influència per aquest projecte.  

Herrero (2011) a l’entrevista d’Educació Democràtica, exposa que gràcies al 

coneixement del homeschooling i l’unschooling, van arribar a les següents 

definicions: 

“1. Ojo de agua no és una escola. 2. La responsabilitat de l’educació dels fills 

correspon als pares; que significa que el fet que el teu fill participi a ojo de agua no 

significa que hagis delegat aquesta responsabilitat. Ojo de agua és un lloc en el que 

vivint, s’aprèn. No és el lloc en el que s’aprèn. El que vol dir que els nens aprenen 

en tot moment i tota ocasió, i és responsabilitat dels pares contribuir activament a 

satisfer els interessos del fill; 3. A Ojo de agua proposem un acord de col·laboració 

amb els pares amb la visió d’acompanyar els processos de desenvolupament dels 

fills. ” 

Una de les principals fonts de coneixement d’Ojo de agua és la ciència, ja que les 

seves aportacions expliquen lleis biològiques sobre la naturalesa, que “s’han 

d’investigar, conèixer, respectar i utilitzar, sense que es puguin canviar perquè 

depenen de lleis naturals que regeixen tot l’univers”.  Així doncs, Ojo de agua es 

basa en aquestes teories per a poder posar en pràctica una pedagogia respectuosa 

amb la naturalesa humana. Posteriorment a l’apartat 2.1. s’exposen els principals 

fonaments científics sobre els que està vinculat el projecte. 

A nivell pràctic, l’ambient educatiu Ojo de agua està fonamentat en dues escoles 

educatives llunyanes: en primer lloc, l’experiència pràctica de Sudbery Valley 

School, una escola democràtica autogestionada dels Estats Units. Javier i Marién 

han tingut l’ocasió d’establir vincles amb aquesta escola, assistint a conferències i 

tallers sobre l’educació. El llibre d’aquest centre educatiu, Por fin, libres, ha estat 

traduït i editat al castellà pels mateixos fundadors d’Ojo de agua.  

                                                           
40 Fundadors del projecte Ojo de agua 
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En segon lloc, la teoria i pràctica de Rebeca i Mauricio Wild a El Pesta, i 

posteriorment, al León Dormido (Equador) també ha estat de gran influència. Els 

mestres d’Ojo de agua van visitar El Pesta, veient amb els seus propis ulls, el que 

era educar per la vida. En conèixer l’experiència, Javier i Marién varen fer el 

possible per estendre les seves idees a l’Estat Espanyol, realitzant conferències i 

cursos amb Rebeca i Mauricio.   

Més endavant, a l’apartat 2.2. s’exposen les aportacions pedagògiques dels Wild, 

que han despertat un enorme interès arreu del món. 

2.1. La ciència com a guia 

La ciència juga un paper molt important en la cultura, ja que investiga sobre el 

funcionament de l’univers, i per tant, ajuda a comprendre el món en que vivim. La 

societat occidental, ha cregut tant en la ciència que l’ha considerat la principal 

font de saviesa humana.  

Però aquesta anat evolucionant amb el pas del temps. Des de l’edat antiga, el 

model predominant era el grec, que vinculava la ciència amb la filosofia i tenia 

una concepció basada en el cosmos vivent. Cap al segle XVI i XVII, es va produir 

la Revolució Científica, en la qual es fan descobriments molt importants per la 

ciència humana. Actualment però, aquestes idees es posen en dubte, pel seu 

caràcter determinant i lineal, veient la necessitat d’introduir una visió complexa 

sobre la vida. Seguidament aprofundirem una mica més en aquest canvi de 

paradigma.  

Des del segle XVII les corrents humanistes, amb científics com Galileu, Newton, 

Descartes i Copèrnic, van determinar que l’univers es podria definir com un 

mecanisme de rellotgeria, on tot tenia una explicació lineal i de causa- efecte. 

L’univers era com una màquina, i així també s’explicava el sentit de les plantes, 

dels animals i de les persones. Aquesta visió ha penetrat a la nostra cultura de 

manera important, influint en les ciències “dures”, com la física o la química; però 

també en les ciències socials, dins les quals hi ha les ciències de l’educació.  

Encara que semblin coneixements allunyats, l’educació actual està influïda en 

gran mesura per aquesta concepció mecanicista de la vida. L’exemple més clar és 

el conductisme, que a partir de la modificació de la conducta pretén educar als 
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nens i nenes, amb un mecanisme d’estímul- resposta. Malgrat que aquest 

paradigma va caducar a principis del segle XXI, encara avui en dia hi ha moltes 

pràctiques educatives que segueixen aquest esquema. Un altre dels exemples on es 

pot veure la visió mecanicista a l’educació és el paral·lelisme entre escola i 

fàbrica, explicat anteriorment en la desescolarització.  

Avui en dia però, aquesta interpretació de la vida es considera reduccionista i 

clarament simplista per comprendre el funcionament humà i universal. Per això, 

estan sorgint nous models científics que tendeixen a fer explicacions a partir de la 

complexitat. 

Els biòlegs evolucionistes expliquen que l’organisme viu és un sistema obert que 

va des del desordre a l’ordre, i de menors a majors cotes de complexitat. “Els 

sistemes oberts, a diferència dels sistemes tancats (màquines), es troben lluny de 

l’equilibri, i malgrat tot, es mantenen estables, és el que s’ha denominat un 

equilibri inestable.” (Herrero, 2010) Un exemple clar és un remolí, on hi ha una 

estructura estable, perquè el flux d’aigua manté aquesta estructura, però alhora 

està canviant contínuament de forma. De la mateixa manera, els éssers vius estem 

estables, conservant la nostra forma i les funcions vitals, però alhora estem 

canviant contínuament. 

A més a més, s’ha descobert que les cèl·lules pateixen modificacions quan reben 

emissions exteriors, com pot ser la calor o el so, tendint a formes ordenades i 

coherents entre sí. Aquest fet, inexplicable des de la linealitat, és un procés 

d’autoorganització, que ajuda a comprendre els sistemes complexos.  

Aquesta visió científica influeix de manera inevitable en l’educació que proposen 

Ojo de agua, ja que ens determina com és l’ésser humà i com és el seu 

aprenentatge. Tal i com exposa Herrero (2010), a l’article Bases científicas para 

una nueva educación, citant a Fritjof Capra: 

““aquesta emergència espontània de l’ordre en els punts crítics d’inestabilitat és un 

dels conceptes més importants per la nova comprensió de la vida. Aquesta 

autoorganització que també es coneix com emergència (o propietat emergent) ha 

estat reconeguda com l’origen dinàmic del desenvolupament, de l’aprenentatge i de 

l’evolució. En altres paraules, la creativitat- la capacitat per a generar noves formes- 
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constitueix una propietat clau en tot sistema viu.” Per dir-ho una vegada més, 

l’autoorganització és l’arrel de l’aprenentatge!” 

Per tant, per contestar a les preguntes sobre com ha de ser l’aprenentatge, és 

interessant fixar-se en altres ciències que donen pistes sobre aquest procés humà. 

Humberto Maturana, un neurobiòleg xilè, investigant sobre la diferència entre allò 

viu i allò no viu, va arribar a la conclusió que “el procés de conèixer és idèntic al 

procés de viure”, ja que “el procés de cognició implica el procés vital complet: 

percepció, emoció i comportament”(Herrero, 2010).  

Una altra aportació de la neurociència que ajuda a comprendre el procés humà, i 

influeix en gran mesura la proposta pedagògica d’Ojo de agua és el que 

s’anomena autopoiesis. Aquest terme, encunyat per Maturana, es refereix a 

“crear-se a si mateix”, i parteix de la idea que cada unitat viva està formada per 

una xarxa de processos de producció cada una de les quals actua per a 

transformar-se a si mateixa, sense perdre mai l’estructura base. La membrana és la 

que “decideix” què deixa entrar de l’exterior cap a l’interior. Amb paraules 

d’Herrero (2010): 

“Des de la biologia doncs, s’ha posat de manifest que el procés bàsic que permet a 

qualsevol ésser viu sobreviure, és un procés de presa de decisions que involucra 

molt especialment a la membrana semipermeable, i que el capacita per distingir 

entre les substàncies exteriors, valorar la seva adequació o no amb el medi intern, i 

finalment, decidint quines substàncies permet travessar la seva membrana 

semipermeable i quines no. Aquest procés (distingir, valorar i decidir és universal 

per tots els éssers vius, des del bacteri fins a organismes més complexos.[...] Si les 

cèl·lules funcionen així, nosaltres com a conjunt de cèl·lules no hem de funcionar 

sota principis gaire diferents).” 

La neurociència demostra la importància de respectar els ritmes d’aprenentatge, ja 

que es produeixen bloquejos neuronals quan una persona ha de fer una cosa per la 

qual no està preparada biològicament. També s’ha demostrat que les cèl·lules 

nervioses funcionen en base a la satisfacció de les pròpies necessitats, ja que a 

partir d’una necessitat, es produeix una comunicació interneuronal, que produeix 

la intel·ligència de la persona. 
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Finalment, des d’aquesta perspectiva es valora l’ésser humà com un tot, on cos, 

cor i cap evolucionen conjuntament, mediats per un factor clau: les emocions. En 

aquest sentit: 

“el procés racional de presa de decisions és un procés profundament interconnectat 

amb els processos emocionals; les emocions invadeixen el nostre cos i no són sinó 

una resposta a una cartografia química del nostre estat corporal. De manera que al 

lloc on un està, hi està també el seu sentiment. D’aquí podem deduir per tant, que 

només des del benestar emocional és possible desenvolupar plenament les nostres 

funcions cognitives i aconseguir majors cotes de salut mental i física.” (Herrero, 

2010)  

Davant de tot aquest coneixement científic entorn a la complexitat de la vida 

humana, Ojo de agua aposta per una educació complexa, no estructurada per 

l’adult, i amb una infinitat de possibilitats d’aprenentatge a partir del pensament 

interconnectat.  

Aquest descobriment científic, ajuda a comprendre el desajustament produït en el 

sistema educatiu, que proposa una educació lineal, en un context complex, 

produint així negatives conseqüències físiques i psíquiques per a les persones que 

l’estan vivint.  

 

2.2. La pedagogia de Rebeca i Mauricio Wild 

Rebeca i Mauricio Wild són, sens dubte, uns clars referents a nivell mundial sobre 

l’educació lliure. Els seus llibres han despertat un enorme interès arreu del món, i 

per això, han desenvolupat diverses conferències internacionals difonent les seves 

idees pedagògiques.  

Rebeca i Mauricio són dos educadors alemanys que viuen a Quito (Equador) des 

del 1961. La seva experiència pedagògica comença amb la creació d’un jardí 

infantil pel seu segon fill, al 1977. A partir d’aquí, comencen a investigar sobre la 

persona humana, i a nivell teòric, comparteixen les idees exposades anteriorment 

sobre la neurobiologia. També tenen influència de Maria Montessori, amb els seus 

materials manipulatius. Tot aquest coneixement, juntament amb les vivències 

pràctiques amb els nens i nenes els porta a desenvolupar una educació basada en 
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ambients d’aprenentatge. D’ells sorgeix la idea que pel creixement dels nens allò 

més important són els espais amb materials diversos, sense la necessitat de 

l’ensenyament adult.  

Amb el pas dels anys, el centre té la necessitat d’ampliar-se per a les etapes de 

creixement posterior, i es funda l’escola amb el nom d’El Pesta, per a infants de 3 

a 18 anys. Al 1982 es constitueix com a Fundació Educativa Pestalozzi, i al 1989, 

el Ministeri d’Educació i Cultura de l’Equador reconeix el seu treball com a 

“escola bàsica equatoriana de nou anys sense classes”.  

Cap al 2005 però, hi ha la necessitat de replantejar el projecte, i es tanca El pesta, 

duent a terme una nova iniciativa de caràcter global anomenada ECOSIMIA41. 

ECOSIMIA és una xarxa comunitària alternativa d’intercanvi educatiu, econòmic 

i social, sense afany de lucre, que està estesa per diferents territoris del país.  

La comunitat s’organitza al marge del sistema, en la mesura del possible, a partir 

dels CEPA’s (centres educatius pel desenvolupament autònom), una interacció 

ecològica amb la natura, un intercanvi econòmic basat en la utilització d’una 

moneda pròpia, la medicina alternativa (seguint les antigues tradicions indígenes) 

i una dimensió cultural que valori i respecti els costums autòctons del lloc en 

concret. 

Cal destacar que a nivell educatiu, aquest nou projecte ha ampliat la visió de 

l’educació. Integrant l’economia en el canvi social, es ressalta la possibilitat de 

viure sense haver d’anar a treballar fora de casa i haver de portar els fills en un 

centre especial. Per tant, des de ECOSIMIA es potencia l’educació en família, i la 

funció de Rebeca i Mauricio Wild, és la de visitar els pobles i comunitats per 

explicar els pares i mares els seus aprenentatges adquirits entorn a l’educació.  

Aquest plantejament alternatiu ja no situa l’escola al centre, sinó a tota la 

comunitat. 

Actualment, El pesta ha esdevingut El león dormido, CEPA on conviuen Rebeca i 

Mauricio Wild, juntament amb altres famílies. A continuació exposaré com és la 

                                                           
41 El terme ECOSIMIA significa que “l’economia, l’ecologia, l’ecosistema “sí és cosa mía”.” 

Parellada (2011) 
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innovació educativa que sorgeix d’aquesta experiència pedagògica, i que ha fet 

ressò internacional. 

La finalitat de l’educació que proposen Rebeca i Mauricio Wild es basa en un 

entorn en el qual les persones puguin “educar-se a si mateixes”. Tal i com exposa 

Rebeca (2009) al vídeo Pestalozzi, educación activa, “L’espai està distribuït en 

ambients relaxats que permetin dedicar-se amb felicitat a les activitats autònomes 

pel desenvolupament humà.” 

La pedagogia Wild és de caràcter no directiu, ja que hi ha un respecte per les 

individualitats, i no hi ha una influència adulta cap a l’infant, dient-los el que han 

de fer i quan ho han de fer. L’aprenentatge es produeix de manera dinàmica i 

espontània, amb la total autonomia per part de la persona que aprèn. L’adult 

assegura la protecció dels nens i nenes, per tal que puguin créixer cuidadosament i 

els facilita les ajudes necessàries.  

Tal i com diu Leonardo Wild (fill de Rebeca i Mauricio) al vídeo Educación 

alternativa (2010): 

“S’entén que el nen aprèn a parlar, llegir o escriure de la mateixa manera que aprèn a 

gatejar o caminar, de manera espontània. Per això l’educació alternativa l’únic que 

pretén és apuntalar els propis processos i el temps de cada individu, i aquí està el seu 

èxit. No és invasiva, és orgànica, s’adapta a cada ésser humà i cada ésser humà és 

qui decideix.” 

Així, es planteja una educació vinculada a la vida, on de manera natural i creativa 

es vagin adquirint aquells coneixements que connecten amb l’interior de cada 

persona. Gràcies a les aportacions del psicòleg Jean Piaget, Rebeca i Mauricio 

coneixen el desenvolupament evolutiu de la persona, i en respecten les diverses 

etapes de creixement.  

En la pedagogia de Rebeca i Mauricio Wild es treballa en assemblea per a poder 

gestionar els temes comunitaris, a partir dels 6-7 anys.  

Ja per acabar, podem dir, que tal i com s’exposa al vídeo Educación Alternativa 

(2010), creat per Leonardo Wild, els principis fonamentals de l’educació a El 

Pesta, i en general de l’educació alternativa, són: Llibertat, estructura i ordre, 

èmfasi en la naturalesa i la realitat, foment de l’autodisciplina i seguretat personal, 
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apreciació de la bellesa i l’art, resposta positiva i espontània davant la vida, 

autoconstrucció i desenvolupament psíquic i vida responsable amb el medi 

ambient i la comunitat.  
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3. HISTÒRIA DE L’ESCOLA 

Ojo de agua neix al 1999 en el nucli familiar de Javier Herrero i Marién Fuentes, 

a partir del naixement de la seva primera filla. Es troben davant la necessitat de 

buscar noves formes d’educar i de relacionar-se amb els altres, que respectin els 

diversos processos personals i provoquin un major benestar individual. En aquest 

camí es troben amb una altra família amb les mateixes inquietuds, amb qui 

decideixen emprendre el projecte d’Ojo de agua.  

La recerca els va portar a conèixer persones i projectes educatius d’arreu del món 

implicats amb aquest tema. Van visitar Sudbery Valley School, amb qui van 

establir una amistat; l’escola El Pesta, a l’Equador, dirigida per Rebeca i Mauricio 

Wild i explicada anteriorment; i Summerhill, la coneguda escola d’Anglaterra 

pionera en l’educació en llibertat. 

Poc a poc hi va haver més famílies interessades en la proposta, de manera que es 

va crear una associació com a estructura per a desenvolupar el projecte. 

Posteriorment demanen finançament al Fons Europeu de Desenvolupament Rural 

(FEDER) a través del Programa Leader Plus, que després de 6 anys de treball 

aconsegueixen l’autorització, com a empresa anomenada: Parc Ecològic d’Oci 

Educatiu. 

Pel que fa a l’ambient educatiu, cada vegada va anar creixent més degut a 

l’augment de les persones inscrites, passant de 3 a 20 nens/es en dos anys. Al cap 

de poc, però hi va haver una disminució de les famílies participants, perquè no 

compartien el projecte educatiu que es presentava des d’Ojo de agua. Herrero, en 

una entrevista del blog Educación Democrática ens diu: “moltes famílies sabien 

el que no volien, però no sabien el que volien, marxaven d’un sistema escolar que 

no els satisfeia per diversos motius, però es trobaven amb una proposta educativa 

definida en la que no es complien certes expectatives.”  

Aquest fet s’agreuja al 2005 quan un grup de famílies de l’associació tenen 

intenció de modificar el projecte educatiu.  En aquest moment, Javier i Marién 

decideixen deixar els càrrecs de gestió del centre i continuar participant com a 

familiars. Tot i així, cap de les altres persones implicades els vol reemplaçar, i per 

això, ells dos finalment tornen a agafar la direcció, conservant els principis 
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pedagògics fonamentals del projecte, però deixant oberta l’experimentació 

pedagògica per tal de millorar el projecte.  

Ara per ara, Ojo de agua és un projecte viu que està en constant evolució, donant 

resposta a les necessitats amb que es va trobant per tal d’adaptar-se a les noves 

realitats, sempre des d’una vessant respectuosa. A tall d’exemple, actualment 

participa en projectes agroforestals i està experimentant entorn a la 

permacultura42.  

                                                           
42 La permacultura és una aproximació holística als sistemes agrícoles. Té en compte les relacions 

socioculturals en relació a l’agricultura, és treballa la terra des d’un punt de vista ecològic.  
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4. PROJECTE EDUCATIU 

Ojo de agua no és una escola. És un projecte d’educació compartida per les 

famílies que eduquen a casa. Per això, l’anomenen ambient educatiu, entenent que 

és un lloc on s’aprèn, però no el lloc de referència per aprendre, ja que aquest 

procés és continu en la vida, i possible en molts altres espais. Aquest fet, lliga la 

pràctica a la teoria de la desescolarització. 

El projecte educatiu es fonamenta en una concepció de l’educació basada en 

l’aprenentatge. Tal i com exposa Herrero (2006a): “Ningú pot fer-ho per un altre 

perquè aprendre suposa la transformació, el creixement, el desenvolupament 

intern d’un mateix a través de la interacció amb el medi exterior.” 

El concepte d’aprenentatge que sustenta aquesta pràctica educativa és una idea 

primitiva, en el sentit que s’entén l’aprenentatge com una necessitat vital de la 

persona, en el seu sentit més biològic.   

Podem corroborar aquesta idea a partir de la cita d’Herrero (2006d) on diu: 

“Aprendre es una acció que els humans estem biològicament preparats per fer. [...] 

Aprendre es una activitat essencial pel desenvolupament de la supervivència i, com 

bé sabem, tota forma de vida posseeix aquesta tendència a la supervivència. 

Aprendre per tant, és una activitat constant i sense fi. Sense aquesta habilitat per 

aprendre cap persona podria beneficiar-se del seu entorn, ni comprendre’l. Gràcies a 

aquesta capacitat innata per aprendre és possible que cada persona pugui 

desenvolupar la seva pròpia visió del món, el seu propi i exclusiu model de realitat”. 

Així, s’entén que l’aprenentatge és un procés innat a cada persona, que es 

produeix constantment quan està en relació amb el seu entorn. Per això, des de la 

pedagogia, es considera que s’ha de cuidar l’entorn, deixant florir aquesta 

capacitat innata de curiositat vers el món.  

Ojo de agua proposa crear un ambient relaxat i lliure de pressions externes que 

faciliti als nens i joves poder conèixer-se a si mateixos i descobrir aquelles 

motivacions vitals més profundes.43  

                                                           
43 Informació extreta de OJO DE AGUA. (2012) Ojo de agua: Ambient educatiu. Disponible a 

http://www.ojodeagua.es/ [accés 01.05.2012] 
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No hi ha un conjunt de coneixements mínims a assolir, és a dir un currículum,  

sinó que cada persona va aprenent 

allò que li genera interès. S’entén 

que el coneixement és una xarxa 

interconnectada i complexa que 

s’hi pot accedir de moltes 

maneres, i interpretar-lo també de 

diferents formes. Per tant, cada 

aprenent s’aventura en una 

“teranyina epistemològica” en la qual una cosa et porta a una altra, i les 

possibilitats d’aprendre es multipliquen constantment, sempre partint d’allò que 

interessa a un mateix. És un procés de descobriment i experimentació que viu 

cadascú, en el qual s’han de prendre decisions, assumint-ne les conseqüències, 

amb la possibilitat real d’equivocar-se. És tot un aprenentatge per la vida. 

Herrero (2006d) explica que la importància del currículum espontani rau en la 

capacitat d’adaptació a l’entorn, ja que els canvis socials, tecnològics i culturals es 

produeixen de forma tant accelerada, que cap currículum estàtic podria determinar 

els coneixements mínims necessaris pel futur.  

“Per afrontar els singulars reptes d’un futur tant immediat, que ja és present, serà 

necessari desenvolupar una afinadíssima capacitat per generar noves connexions, 

noves solucions entre aspectes de la realitat no connectats anteriorment; això és 

creativitat”. 

En definitiva, podríem dir que l’aprenentatge a l’ambient educatiu d’Ojo de agua 

es basa en l’autonomia i la iniciativa personal, en el sentit que cada persona 

decideix què, com, quan i amb qui aprendre, de manera que l’aprenentatge sigui 

“desitjat i no imposat”. 

Des de l’experiència d’aquest centre educatiu, es comenta que a diferència del 

pensament tradicional, els nens i les nenes tenen una curiositat infinita per 

l’entorn, i també una capacitat d’esforç i d’investigació que és la base del seu 

procés de creixement.  

“els nens i nenes són capaços de passar-se hores i hores investigant i provant, que 

sempre intenten el que encara no són capaços de fer, sempre intenten anar una mica 
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més enllà. Els nens sempre estan buscant nous reptes i constantment es desafien a si 

mateixos. Quan dominen alguna cosa, o bé busquen un nou límit d’habilitat o 

coneixement, o bé busquen un nou camp d’exploració intel·lectual, motriu, social, 

emocional o del tipus que sigui. És tant senzill com estar viu i viure una vida real”. 

(Herrero, 2006d) 

Aquesta concepció complexa d’entendre l’educació, està vinculada a la idea de 

Peter Serge, que cita Herrero (2011) a l’article Una educación lineal en contextos 

complejos: “Aprendre a manejar la complexitat significa aprendre a viure 

intuïtivament perquè la intuïció és la clau per realitzar canvis significatius en els 

sistemes complexos, ajudar-los a evolucionar i evolucionar amb ells.” 

Des d’aquest punt de vista, quina és doncs la funció dels adults? Doncs la tasca 

dels adults és la de 

“preservar aquest gust per aprendre, permetre que es produeixi i respongui 

eficientment a la curiositat, a les necessitats, a l’interès que els nens manifesten, 

ser nosaltres mateixos i compartir la nostra vida amb ells (que inclou també 

compartir els nostres coneixements).” (Herrero, 2006d) 

Aquesta és la base pedagògica que sustenta el projecte educatiu d’Ojo de agua. 

Un projecte que neix a partir de l’experiència de les persones que l’emprenen. Un 

projecte que es pot resumir en tres idees claus, unides per un mateix concepte: el 

respecte.44  

En primer lloc, es parla d’un respecte per a la mare naturalesa. La biologia és la 

font de coneixement de la pedagogia que proposen a Ojo de agua, i el respecte per 

aquesta naturalesa innata de la persona es veu reflectida en la seva pràctica 

educativa. En un altre sentit, es vol transmetre el valor de la natura als infants, tot 

possibilitant que durant la seva infància i adolescència puguin estar rodejats de 

natura, per tal d’arrelar-se a la terra. 

En aquest sentit, el projecte d’Urobia és de caire totalment sostenible i respectuós 

amb la natura: tant en la construcció com en la font d’energia. També 

desenvolupen una agricultura ecològica que respecti la presència d’animals.  

                                                           
44 Informació extreta de: HERRERO, J. (2004) Una educación para el respecto. Autodidacta, 

núm. 9 [article en línia]. Disponible a http://www.ojodeagua.es/ [accés 01.05.12] 
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El segon pilar fonamental del projecte és l’autodidacticisme, és a dir “el respecte 

pel dret a aprendre el que un desitja aprendre.” Des d’Ojo de agua s’entén que 

aprendre és un procés personal que cada persona desenvolupa, i que està en 

l’essència de l’ésser humà. “Aprendre resulta ser un impuls natural tant potent o 

més que la gana, la set o el sexe, i a ningú se li acut forçar a altres a realitzar el 

que resulta més natural per a ells, per què doncs forçar els nens a aprendre?” 

(Herrero, 2004b) 

Des d’aquesta perspectiva es considera que el que es necessita per aprendre és 

sobretot temps i el recolzament necessari quan es demani per part de l’aprenent. 

Per això es respecten els ritmes d’aprenentatge dels infants i es permet que 

prenguin les seves pròpies decisions pel que fa a les seves activitats, i per tant, la 

seva pròpia vida. També en aquest sentit cuiden molt les emocions i els 

sentiments, tant a l’hora de deixar que els infants expressin lliurement les seves 

emocions, com a no jutjar-los per les seves decisions i ferint així la seva 

sensibilitat. 

Podem parlar doncs, d’una educació basada en dos principis bàsics: la llibertat i la 

responsabilitat. Els infants poden decidir el que volen fer, però sempre assumint 

les responsabilitats corresponents a la seva edat i maduració.  

La tercera i última idea base del projecte educatiu d’Ojo de agua és l’autogovern: 

el respecte pels altres. Així, es considera que la llibertat donada als infants no és 

il·limitada, sinó que hi ha uns límits marcats per la convivència amb els altres. Es 

cuiden les relacions socials entre tot el grup, i es treballa a partir de l’assemblea 

com a forma d’organització que, en major mesura, té en compte a totes les 

persones. 
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5. PROCÉS D’ENSENYAMENT- APRENENTATGE 

5.1. El currículum 

El projecte educatiu d’Ojo de agua està fonamentat en un currículum espontani, 

és a dir que no es segueix en currículum marcat oficialment. Per tant, el 

currículum es va construint en la mateixa pràctica a partir de dos motius: les 

necessitats que expressen els nens i nenes, i les propostes que plantegen els adults. 

A partir d’aquestes dues vies, cada curs es construeix un quadre amb algunes de 

les activitats i tallers que es realitzaran i el moment determinat quan es duran a 

terme.  

Tal i com s’ha exposat a l’apartat 

anterior, no hi ha uns 

coneixements fixes per aprendre, 

sinó que cada persona 

s’embranca en el camí que més li 

interessa. Així, tots els 

coneixements i habilitats es 

consideren igual d’importants, ja sigui mecànica de bicicleta, gramàtica o pintura. 

En cap moment es jutja a la persona per l’activitat que està desenvolupant. 

A Ojo de agua no hi ha activitats obligatòries, sinó que totes són voluntàries. 

Però, seguint el principi de llibertat responsable, quan una persona s’apunta a un 

taller, té el compromís d’assistir-hi.  

5.1.1. Aprenentatge de la lectoescriptura 

L’aprenentatge de la lectoescriptura no es tracta com a tal a Ojo de agua, ja que es 

considera que, igual que la resta de coneixements, els infants ho aprenen a partir 

de la necessitat real de conèixer l’alfabet que permet comunicar-se amb els altres. 

Els mestres, a partir de l’experiència han comprovat que l’aprenentatge de la 

lectoescriptura és un procés clarament autònom, que cada persona adquireix en el 

seu moment i de manera pràcticament sola.  

Marién explica que durant 10 anys només s’han demanat tres tallers d’escriptura, 

fet que demostra que els infants tenen poca necessitat de ser ensenyats a escriure.  
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En el cas de la lectura, també sorgeix de forma espontània pels infants, que tenen 

llibres disponibles a la biblioteca per a poder aprendre’n. La realitat a Ojo de agua 

és que molts infants pel seu propi peu, decideixen passar una estona del dia 

llegint, o mirant un conte, de manera relaxada a la biblioteca. 

En aquest sentit, els adults només intervenen en el procés de lectoescriptua d’una 

persona si aquesta li ho demana personalment.  

5.1.2. L’avaluació 

L’avaluació, estretament lligada a la forma d’entendre l’aprenentatge, es 

desenvolupa seguint el model de l’autoavaluació. Herrero (2004b) exposa “Qui ha 

d’avaluar a qui si tots, grans i petits, estem en procés d’aprendre? Qui ha de jutjar 

a qui si és un mateix qui decideix les seves pròpies fites, el seu propi camí?” 

En cap moment els adults fan judicis sobre les activitats dels nens i nenes, ni els 

avaluen els seus coneixements. Tot i així, sí que fan una observació diària i 

indirecta dels infants i joves en quan a les actituds i comportaments, ja que sí que 

es considera bàsic pel bon creixement de la persona. Amb paraules de Marién, 

només s’avalua des de la perspectiva més humanista. Per exemple s’observa d’un 

nen o nena com es relaciona amb els altres, quina actitud pren davant l’assemblea, 

quin compromís assumeix, entre d’altres aspectes similars.  

5.1.3. Activitats  

• Activitat espontània 

L’activitat espontània és el més usual a Ojo de agua. Des que els nois i noies 

arriben a l’ambient, fins que se’n van, tenen l’opció de fer l’activitat que més els 

vingui de gust, sempre i quan no tinguin un compromís a complir.  

Alguns van a llegir a la biblioteca, els altres experimenten amb materials dels 

diferents ambients, d’altres s’estan als bancs de fora simplement conversant entre 

ells.  

Ojo de agua valora aquesta activitat lliure i espontània com a font d’aprenentatge, 

ja que per una banda permet trobar-se amb un mateix, i conèixer les motivacions 

personals, i per altra es van descobrint diferents coneixements de forma totalment 

autònoma. 
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• Tallers 

Els tallers són activitats dirigides que es duen a terme a l’ambient educatiu per a 

adquirir experiències d’algun tema concret. Els tallers només es realitzen a en els 

nens i nenes de primària i secundària, ja que es considera que de 3 a 7 anys els 

infants no tenen prou maduració per seguir una activitat dirigida.  

Els tallers són proposats tant pels alumnes com pels adults, i n’hi ha d’una gran 

varietat: català, cuina, 

construcció d’un Club Juvenil, 

geografia, francès, teixit, 

experiments químics, 

photoshop, concurs de 

curtmetratge, excursió amb 

cavalls, gimnàstica, jocs, 

esports, teatre, acampada a la 

platja, etc. 

La dinàmica que s’estableix per a gestionar els tallers consisteix en que cada 

persona interessada en desenvolupar una activitat posa un anunci a un taulell 

preparat per això, accessible per tothom. Després, les persones que els interessa 

aquell taller s’hi apunten, i quan hi ha un nombre considerable de participants es 

posen d’acord sobre com organitzaran l’activitat. En el cas que sigui necessari 

l’acompanyament d’un adult, aquest es coordina amb els participants i acorden les 

condicions: temps, durada, freqüència, continguts, com desenvolupar-lo; i després 

es duu a terme.   

Els tallers poden durar des d’una setmana, a un trimestre, o inclús 3 o 4 cursos 

escolars, com per exemple la construcció del Club Juvenil.  
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5.2. Organització 

5.2.1. Materials 

Els materials són una base molt important per aquest projecte educatiu. Com que 

s’entén que l’educació és un procés de connexió entre la persona i l’entorn, és 

imprescindible tenir molts materials variats que permetin experiències riques en 

aprenentatge. 

Trobem una biblioteca amb molts 

materials diversos, des de còmics a 

revistes, i tot tipus de llibres de 

lectura per a totes edats diferents.  

També hi ha molt material 

manipulatiu per treballar les 

matemàtiques i la llengua.  

El material artístic i el material de ciències  també és abundant i variat, fet que 

ajuda a fer creacions i investigacions de tot tipus. 

Finalment, hi ha una gran quantitat de jocs, des de jocs de taula, a jocs de 

psicomotricitat.  

5.2.2. Agrupaments 

Els agrupaments a Ojo de agua són bàsicament dos: els més petits, de 3 a 6/7 

anys, i els més grans, de 6/7 a 18 anys. 

A l’ambient educatiu d’Ojo de agua no hi ha un agrupament fix de les persones, 

sinó que tots i totes elles es mouen per l’espai de forma lliure, interactuant amb les 

persones amb qui tenen més afinitat.  

A l’hora de desenvolupar els tallers, tampoc es tenen en compte les edats, sinó que 

els grups es creen a partir de l’interès que uneix a aquelles persones. Tot i així, en 

alguns casos sí que es té en compte el nivell entorn a un tema per tal d’oferir un 

taller ajustat a les necessitats. Per exemple, per fer un taller de valencià hi ha 

diversos nivells: nivell elemental o nivell mitjà. 
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5.2.3. Límits, normes i resolució de conflictes 

• Els límits 

En un espai de llibertat és important acotar els límits que permetin un clima de 

seguretat per als infants i joves. Es considera bàsic i necessari pel bon 

desenvolupament dels nois i noies.  

A partir de l’experiència, Herrero (2006c) exposa que: 

“els nens que creixen o han crescut amb límits funcionals i sense judicis en un 

entorn que, al mateix temps ofereix una gran capacitat d’expressió i acció personal 

amb les que satisfer autèntiques necessitats d’interacció amb l’entorn són nens que 

no només accepten els límits amb normalitat, sinó que demostren una gran capacitat 

per trobar solucions equànimes i creatives als conflictes, són nens amb consciència 

que els límits els afecten, que tenen a veure amb ells i que no són “cosa d’adults”. La 

vivència de límits té efectes en la maduració del caràcter i la personalitat.” 

Herrero (2006c) exposa la idea que és possible posar límits en una “cultura del 

respecte”, en la qual predomina l’amor. En aquest sentit, es diu que no són 

elements contradictoris, ja que per una banda hi ha l’amor, entès com el fet 

d’acceptar a l’altre sense imposar-li les pròpies idees, i per altra banda, el límit 

que permet a l’infant interactuar amb l’entorn amb confiança.  

En aquest moment és important la figura de l’adult, perquè ha de marcar aquests 

límits sense fer mal a l’altre. Per això, les tensions emocionals que es 

desencadenen dels límits són tractats amb respecte, permeten que la persona 

s’expressi tal i com se sent. La postura de l’adult és la de mantenir l’ambient 

relaxat i lliure de pressió i expectativa, per tal que cada persona pugui expressar 

les seves emocions i madurar en aquest sentit.  

Cal tenir present que els límits es marquen amb sentit comú. Hi ha uns límits que 

s’anomenen “de cajón” que són els més obvis de tots: no pegar, no insultar, no 

malmetre els materials, no córrer i cridar dins la casa... Llavors hi ha altres límits 

més concrets que sorgeixen a partir de les vivències que van apareixent a 

l’ambient educatiu, per exemple, no sortir del recinte sol, el nombre de dies de 

préstec de llibres de la biblioteca...  



 

102 

Tots els límits s’acorden en assemblea, i un dels requisits és que qualsevol 

persona pot proposar de canviar un límit amb el qual no estigui d’acord, exposant 

arguments coherents. L’experiència de l’escola és que les normes com no pegar, o 

no insultar, no s’han pretès canviar mai, però que les altres sí que han patit molts 

canvis, intentant ajustar-se al màxim a les necessitats dels nens i les nenes. 

• L’assemblea 

Ojo de agua s’organitza per assemblea. Cada dilluns a les 12:30 del matí es 

reuneix l’assemblea en la qual hi participen tots els nens i nenes de l’escola des 

dels més petits als més grans, i els mestres. Cada persona té veu i vot, més enllà 

de l’edat que tingui.  

L’assemblea és el temps i espai 

on es posen en comú aquells 

aspectes que afecten a la 

comunitat, arribant a acords i 

establint limitacions que 

permetin el benestar col·lectiu. 

Es posen en joc els valors, ja 

que cadascú aprèn a exigir els 

seus drets, com també a assumir les pròpies responsabilitats, i a definir els límits 

juntament amb els altres.   

En aquest sentit, Herrero (2005a) exposa “Totes les setmanes, al sortir de 

l’assemblea, em confirmo a mi mateix en veu baixa que això no és un miracle, 

que el que aquí succeeix hauria de ser definit com a “sabiduria grupal” o 

“intel·ligència social”.” 

El mètode de l’assemblea és el diàleg, que implica preguntar i escoltar, com també 

està obert a l’altre, permetent així la negociació i la satisfacció per les dues 

bandes.  

L’assemblea és un sistema molt útil a l’hora de resoldre els conflictes que 

sorgeixen, ja que és el moment per expressar el que molesta i buscar solucions per 

la bona convivència. També serveix per expressar el què interessa, demanar el que 

es necessita, i facilitar els projectes a cadascú.  
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Segons l’opinió d’Herrero (2005a), l’assemblea està molt ben valorada. Amb les 

seves paraules, “aquest temps té un valor, anava a dir pedagògic o educatiu; però 

no, és un valor plenament humà, de convivència, de respecte mutu, de potenciació 

de la iniciativa personal, de diàleg, d’acord. Crec que aquestes assemblees tenen 

un valor humà incalculable.”  

 

5.3. Un dia a Ojo de agua 

Els infants i joves arriben a Ojo de agua al voltant de les 9 del matí, alguns 

arriben més tard. No hi ha un horari fix, sinó que cada família arriba a l’escola 

segons les seves necessitats, però l’ambient educatiu està obert de les 9 a les 14, 

de dilluns a divendres. 

A partir d’aquest  moment cada nen o nena ha de decidir què vol fer, quan ho vol 

fer, com, a on i amb qui vol fer-ho. Per això, cadascú actua seguint les seves 

motivacions. La observació realitzada al centre em va permetre veure com succeïa 

un matí a l’ambient educatiu d’Ojo de agua: 

Els més petits tenen entre 3 i 7 anys, tenen un espai separat de la resta, a la planta 

de dalt de la casa. Tot transcorre amb molta harmonia, malgrat que cadascú estigui 

fent coses diferents: alguns juguen a joc simbòlic, uns altres estan fent una 

construcció amb trens, una nena està fent un joc lògic sobre el cos humà, un altre 

es mira els dibuixos d’un conte. Entre ells hi ha una acompanyant, que no els diu 

res, simplement els observa i els fa companyia.  

A l’ambient dels grans, passen infinitat de coses diferents en un mateix moment. 

Veig dues nenes que se’n van a la biblioteca a llegir, d’altres juguen a les 

estructures de fusta de fora, uns quants patinen a l’skateboard, dos nens d’uns 8 

anys estan fascinats amb un telescopi i estan investigant amb ell, entre ells parlen 

en anglès. Al cap d’una estona, uns nens que estan jugant a futbol, van cap a la 

cuina amb Marién, a fer un taller de cuina per esmorzar. 

Pel que fa als més grans, aproximadament entre 13 i 18 anys, estan a l’exterior 

gaudint del dia d’una manera relaxada. Alguns d’ells i elles estan assentats a un 

banc, parlant i escolant música. S’hi estan una bona estona, la meva primera 
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impressió és que no fan gaire res. Al cap de poc arriba un noi exalumne de 

l’escola que fa de voluntari. De cop i volta, dos d’ells van al taller d’eines i 

comencen a treure fustes. Arriba el pare d’un d’ells i comencen a tallar les fustes. 

Estan construint el seu Club Juvenil amb un plantejament de bioconstrucció. Poc a 

poc i de manera espontània, s’hi van afegint persones i al final es crea tota una 

cadena de treball per a construir l’edifici.  

Un dia a Ojo de agua és una incertesa, una vivència rica amb una gran quantitat 

de possibilitats per a experimentar, investigar i descobrir el món. És un lloc 

agradable on les persones es relacionen entre si per a compartir l’estona i els 

coneixements, anant creixent cada un/a a la seva manera i al seu ritme.  
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6. ELS MESTRES 

D’entrada dir que a Ojo de agua no es parla de mestres com a tal, sinó d’adults 

acompanyants, per a referir-se a les persones grans responsables de l’ambient 

educatiu.  

S’entén que els adults, igual que els infants estan en procés d’aprenentatge, és a 

dir, que no hi ha una edat en la que ja tens tot el coneixement assolit, sinó que 

constantment anem descobrint nous fenòmens i anem aprenent. No obstant, a 

causa dels anys d’experiència, sovint els adults tenen coneixements en matèries 

que no tenen els infants, per això ells són els que dinamitzen tallers, per poder 

compartir aquests coneixements.  

La funció bàsica dels adults és la d’acompanyar 

els processos d’aprenentatge, que significa ajudar 

a estructurar els mitjans necessaris per 

desenvolupar els interessos i els desitjos dels 

estudiants.  

En tot moment, l’infant o el jove és el 

protagonista de la seva vida i de la seva educació, 

l’adult és una persona que està present i 

disponible. No intervenen gratuïtament, sinó que 

només quan se’ls demana. Ho podem corroborar 

amb la cita següent d’Herrero (2006b):  

“Quan interferim en l’activitat de recerca d’equilibris dels nens i els bebès, quan 

interferim en el seu moviment espontani col·locant-los en posicions o llocs que no 

són capaços d’aconseguir per ells sols o ajudant-los a superar obstacles que ells 

mateixos han decidit afrontar; quan interferim així, els estem estalviant als nens 

l’oportunitat d’aprenentatge, d’activitat intel·ligent; els restem l’oportunitat de 

realitzar noves connexions neuronals.”  

Per tant, la mirada de l’adult es basa en el respecte cap als infants, i la plena 

confiança en les seves possibilitats. Tal i com exposa Herrero (2006b) a l’article 

La inteligencia también es corporal:  

“Un respecte cap als nens com a éssers humans, amos de la seva pròpia vida, que 

tendeixen de forma natural cap a l’autonomia, al desenvolupament, a l’equilibri i a la 
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vida. Una actitud que John Holt va sintetitzar de forma magistral: “Simplement, 

confiar amb els nens.”” 

Des d’aquesta perspectiva, els acompanyants no estan centrats en els continguts 

acadèmics, sinó que la seva funció és de caire emocional. Acompanyar els 

processos emocionals i ajudar als infants a trobar la solució als seus conflictes, 

són dues de les tasques importants que desenvolupen els adults d’Ojo de agua.  

Per fer aquest acompanyament emocional, es basen en l’escolta activa com a 

mètode de comunicació que permet a l’infant o jove expressar allò que sent i de 

manera constructiva intentar donar-li les eines que li permetin sentir-se millor. 

S’entén per escolta activa com el fet de “mostrar un interès real i autèntic pel que 

el nen diu o fa, per la situació i els sentiments, acceptant-los tal i com són.” 

Herrero (2009) 

Consisteix en escoltar amb empatia, intentant desxifrar els missatges dels nens i el 

seu codi, per enviar-los-hi un missatge que els hi arribi i tingui significat per a 

ells. No consisteix en enviar un missatge propi (un judici, una opinió, un consell, 

un argument,  un anàlisi o una pregunta), sinó a dir el que ha entès que l’emissor li 

volia dir.  

Aquest mètode ajuda molt a la resolució dels conflictes, ja que permet que els 

mateixos implicats puguin trobar les solucions als seus problemes. Aquesta visió 

de respecte i recolzament de l’adult en els conflictes, sense judici, ajuda al 

creixement de l’infant, ja que no queda danyada la seva autoestima i es creu capaç 

de canviar el seu comportament essent allò que ell pot ser. Tal i com expressa 

Herrero (2009), “quan una persona sent que l’altra l’accepta tal i com és, se sent 

lliure de canviar la seva anterior manera errònia de procedir, ja que va 

convencent-se que és capaç de ser allò que pot arribar a ser.” 
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7. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

7.1. L’alumnat 

Actualment Ojo de agua acull uns 50 infants i joves d’entre 3 a 18 anys. Pel que 

comenta Javier a l’entrevista d’Educación democrática, el nombre d’alumnes ha 

anat variant amb el temps, però sempre ha tingut tendència al creixement.  

Tal i com exposa Marién a l’entrevista45, Ojo de agua no discrimina a ningú per 

raó de sexe, classe, origen cultural o orientació sexual. Per això, el centre té una 

gran varietat cultural, hi ha alumnes que parlen anglès (canadencs o australians), 

d’altres castellà, i d’altres català. També s’entén la varietat cultural en el sentit que 

conviuen diverses formes d’entendre la vida: “el valor del nostre ambient educatiu 

com a àmbit de confluència de diferents percepcions, de diferents visions de la 

vida: aquí conviuen vegetarians i omnívors; ateus, agnòstics i diverses classes de 

creients.” (Herrero, 2004a). 

En aquests moment, l’escola no té alumnes amb necessitats educatives especials, 

tot i que des del centre no es limita la seva entrada. 

7.2. L’equip de treball 

L’equip de treball de Ojo de agua és variant, ja que hi ha moltes persones que 

participen del projecte. Tot i així, els encarregats de la gestió del projecte, i que 

per tant, hi són de forma fixa, són Javier Herrero i Marién Fuentes.  

Javier és pedagog, i Marién és filòloga. Tot i així, ells consideren que la formació 

adquirida per a desenvolupar la tasca de mestre correctament els ha vingut donada 

posteriorment, amb els cursos realitzats a Sudbery Valley School, a El Pesta i a 

Summerhill.  

També compten amb diverses persones que estan fent pràctiques a l’escola, i per 

tant, ajuden en el projecte.  

Malgrat que al 2005 es dissolgués l’associació de familiars, hi ha una implicació 

molt gran per part seva. Per això desenvolupen diversos tallers i ajuden en les 

activitats de gestió. 

                                                           
45 Veure entrevista a l’annex V. a. 
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7.3. L’espai  

Urobia com a Parc ecològic disposa de 26.000 m2 de terreny rodejat de 

muntanyes i situat a 1 km. del poble d’Orba.   

L’espai està distribuït en tres grans àrees, segons l’activitat. L’àrea de l’activitat 

humana, on es fan les activitats públiques; l’àrea d’activitat agrícola, on hi ha 

l’hort, els animals de granja, el bosc amb una gran varietat d’arbres: oliveres, 

ametllers...; i l’àrea de vida silvestre, espai de bosc, on la vida humana hi és 

pràcticament inexistent i en la que hi habiten molts animals i vegetals.  

Pel que fa a l’espai, que es centre en l’àrea d’activitat humana, disposa d’una zona 

de joc pels nens i nenes, un sorral 

de 16 m2, una taula d’aigua per 

poder jugar amb la sorra, 

estructures de desenvolupament 

motriu, un galliner, un taller amb 

eines i un espai per jugar a futbol. 

També hi ha un estany per banyar-

se, que consisteix en un 

ecosistema on les aigües es depuren a través de plantes aquàtiques.  

Els nois i noies disposen de tots aquests espais, i els que van més enllà, ja que 

poden sortir del recinte i voltar per tot el bosc, sempre i quan compleixin les 

normes acordades per això. 

Pel que fa a la casa, és un espai molt particular, ja que està construït sota principis 

d’ecodisseny i bioconstrucció. L’ecodisseny de l’edifici es pot apreciar per 

l’orientació de la casa, totalment cara sud per rebre molta llum natural durant tot 

el dia; els materials, tots naturals i no tòxics, com la fusta, el vernís ecològic, 

estufa de pelets, etc. ; i inclús la forma de l’edifici, que consisteix en un pentàgon 

regular central amb dos braços hexàgons regulars. Aquesta forma també té a veure 

amb l’aigua, ja que l’hexàgon regular és la forma geomètrica en que cristal·litza 

l’aigua pura. El disseny va ser a càrrec del bioarquitecte Iñaki Urkía.  

A Ojo de agua, també tenen molt en compte la gestió de l’aigua per  ser el màxim 

de sostenibles. Per això tenen un sistema circular per aprofitar al màxim l’aigua 
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natural. Tenen un sistema d’emmagatzematge d’aigua de pluja de 160.000 litres, 

aquesta aigua es subministra per a tota la casa, cuina, lavabos i altres aixetes; i 

quan aquesta aigua està bruta va a parar a una fosa que imita el sistema 

d’aiguamoll, de manera que unes plantes s’encarreguen de netejar-la per 

decantació. Aigua que després s’utilitza per a regar l’hort i els arbres de la finca.   

En relació a l’energia, el parc ecològic d’Urobia també ha tingut en compte que 

sigui el màxim eficient energèticament. Per això l’edifici s’alimenta amb radiació 

solar que s’emmagatzema en uns acumuladors d’energia.  

Pel que fa als compartiments interiors de la casa, en el pis inferior hi ha una sala 

de 60 m2, que és un espai destinat a reunions, jornades i cursos, una cuina i un 

menjador gran. També a la planta inferior hi ha l’alberg, en el qual es poden 

allotjar 17 persones, amb dormitoris i banys, que correspon al projecte d’Urobia.  

El projecte educatiu d’Ojo de agua està delimitat, de manera que disposa de la 

planta superior, i de la cuina i el menjador de la planta inferior. Cuidar l’espai és 

un element bàsic per a la proposta pedagògica, ja que constitueix l’entorn en el 

qual els infants i joves troben les seves motivacions i aprenen quelcom. Per això, 

ells i elles poden moure’s lliurement per l’espai de la casa, tant de l’interior com 

de l’exterior, per fer ús dels materials seguint la seva pròpia voluntat.  

El pis superior està separat per diversos ambients, en els quals els nois i noies  

poden accedir quan vulguin per a experimentar amb el material que conté. 

Els ambients són: 

- Jardí infantil: Espai destinat als infants de 3 a 6-7 anys, amb sortida directa 

a l’exterior. Conté material divers: material estructurat, joc simbòlic, 

material d’expressió artística, de construccions i un espai de contes. 

- Sala de treball corporal: espai de 55 m2 amb tarima de fusta on es poden 

realitzar activitats físiques, com ioga, tai-txi, estiraments, dansa oriental... 

Compta amb material divers per a la psicomotricitat i altres activitats 

corporals. 
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- Biblioteca: Espai amb diverses seccions de narrativa, teatre, poesia, 

ciència, infantil, juvenil, revistes, còmics... També hi ha un racó 

d’informàtica, un sofà, una pissarra i taules i cadires diferents. 

A la part esquerra de l’edifici hi ha tres habitacions petites, que són iguals en quan 

a mida. Cada una està destinada a un ambient diferent. 

- Habitació de jocs: sala amb diversos jocs de taula clàssics, jocs 

d’estratègia, de deducció, de vocabulari, de construcció... 

- Sala de tallers de lletres i oficina: hi ha mapes, una biblioteca 

especialitzada, revistes. S’hi realitzen els tallers d’ortografia, cal·ligrafia, 

història, francès, anglès, geografia...  

- Sala de ciències: té una biblioteca especialitzada, una col·lecció d’insectes, 

un microscopi, materials d’experimentació científica, ossos d’animals, jocs 

amb preguntes científiques, etc.  

Finalment, a l’extrem oest de la planta superior hi ha una habitació gran d’art i 

manualitats. En aquesta hi ha molts materials per a les creacions artístiques: 

modelatge, costura a mà i a màquina, construir maquetes, collages...  

Tots aquests espais estan cuidats per les mateixes persones que els utilitzen, de 

manera que hi ha grups de responsables formats per nois i noies i un adult, 

encarregats de tenir cura i mantenir els espais. Per exemple, en el cas de la 

biblioteca, hi ha un grup encarregat de la gestió dels préstecs de llibres.  

7.4. El temps  

L’ambient educatiu d’Ojo de agua desenvolupa la seva activitat de setembre a 

juny, fent un període de vacances per Nadal i per Pascua.  

Durant els mesos de juliol i agost no hi ha activitat a Ojo de agua, però es 

desenvolupen altres activitats a Urobia, com són cursos o tallers ecològics.  

Durant la jornada, l’ambient educatiu està obert de les 9 a 14, de manera que els 

nois i noies van a dinar a casa.  

Durant el transcurs del dia no hi ha horaris fixes per a fer cap de les activitats. 

L’hora d’arribada a l’escola és flexible, com també l’hora d’esmorzar, o fer els 
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tallers. Per tal de realitzar un taller, les persones que hi participen es posen 

d’acord per determinar un moment per a realitzar-lo.  

En general, el temps es viu amb tranquil·litat, no hi ha pressa per aprendre, ja que 

cada un segueix el seu propi ritme interior. 

7.5. Finançament 

Ojo de agua està completament finançat per la quota que paguen els pares i mares 

dels infants i joves. Aquesta quota mensual és de 327€ pel primer fill, i de 245€ 

pel segon fill.  

A l’inici del projecte, Ojo de agua permetia un intercanvi amb les famílies que no 

podien pagar aquestes quotes, però al cap d’un temps van descartar aquesta 

possibilitat perquè segons la mestra del centre46, no funcionava. Segons Marién, el 

motiu pel qual no funcionava l’intercanvi era la falta de responsabilitat dels pares 

i mares que es comprometien a fer unes feines que llavors no complien. 

Amb els diners rebuts de les famílies es paguen totes les despeses de la casa, i els 

diners que sobren són per a pagar el sou dels mestres. Tot i que no tenen un sou 

fix, sí que tenen un sou mínim marcat a 500€ per persona.  

També es treballa molt a partir del voluntariat, fet que ajuda a l’estabilitat 

econòmica del projecte.  

Per a construir l’edifici d’Urobia, van rebre una subvenció del Fons Europeu de 

Desenvolupament Rural.  

7.6. Situació legal 

La situació legal del projecte Urobia, i per tant, d’Ojo de agua és estable, ja que 

estan fundats com una empresa anomenada Parc Ecològic d’Oci Educatiu, de 

manera que tant a nivell pràctic com legal responen a l’activitat que es plantegen.  

No obstant, pel que fa als infants i joves, estan en la mateixa situació que totes les 

escoles lliures, ja que a l’Estat Espanyol no es permet l’educació a casa, i Ojo de 

agua no està constituïda com una escola privada.  

                                                           
46 Informació extreta de l’entrevista amb Mairén. Veure annex V. a. 
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8. FAMÍLIES I ENTORN 

8.1. Les famílies 

Es considera que les famílies són les principals responsables de l’educació dels 

seus fills i filles. Per això, Javier exposa que Ojo de agua és “un projecte 

d’educació compartida, per a famílies que eduquen els seus fills a casa”47.  

En aquest sentit es trenca amb la idea que l’escola, o ambient educatiu, és el lloc 

per aprendre, passant a ser un lloc més on s’aprenen coses, com en molts altres 

espais.  

Els mestres tenen una relació sana i estreta amb els familiars, conversant sobre 

com acompanyar els seus fills i filles pel seu desenvolupament.  

Es fan reunions grupals regularment, en les quals es plantegen temes educatius per 

debatre, com també serveixen per comunicar per part de les dues bandes, aquells 

aspectes a millorar de la pràctica educativa.  

A part d’aquestes reunions grupals, també es fan entrevistes personals amb cada 

una de les famílies, per a parlar sobre el desenvolupament del nen o nena en 

qüestió. Es tracten temes sobre el caràcter del nen/a, els patrons de relació, la 

situació familiar, els conflictes, les necessitats autèntiques dels infants, els límits, 

etc.48  

Les trobades amb els familiars es fan sempre de manera tranquil·la i el màxim de 

natural possible, amb un clima relaxat i sense emetre judicis cap als altres.  

Com a família, per tal de conèixer l’ambient i poder decidir si participar del 

projecte o no, fan una visita a l’espai, i estan un dia d’observació, amb la 

possibilitat de conversar amb els acompanyants. 

La participació dels pares i les mares d’Ojo de agua es veu reflectida en els 

tallers, i en la gestió del projecte. En primer lloc, els mestres de l’escola 

                                                           
47 Informació extreta de: OJO DE AGUA [enregistrament de video](2010) J. Herrero (dir.) Orba: 

Ojo de agua. Ambient educatiu. (2,15 min.) Disponible a: www.ojodeagua.es/videos.php [accés 

16.05.12] 
48 Informació extreta de: HERRERO, J. (2010) Bases científicas para una nueva educación. Orba: 

Ojo de agua. Ambient educatiu. Disponible a: www.ojodeagua.es [accés 01.05.12] 
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consideren que no tenen totes les habilitats possibles per donar resposta a les 

necessitats dels infants, i per això, alguns pares i mares col·laboradors de forma 

voluntària desenvolupen alguns dels tallers demanats pels nens i nenes.  

En segon lloc, alguns familiars estan col·laborant a partir de la gestió, com per 

exemple, amb el transport, la programació, el teatre, la jardineria, la neteja de 

l’espai, entre molts altres.  

A més, els familiars es coneixen entre sí i han creat una xarxa de relacions 

d’amistat, ja que comparteixen una sèrie de valors comuns. Per això, és usual que 

es facin trobades, s’intercanviïn productes i serveis i comparteixin experiències.  

 

8.2. Relació amb l’entorn 

Pel que fa a la relació amb el poble d’Orba, podríem dir que és mínima, ja que no 

es desenvolupen activitats conjuntament. També cal dir, que pels habitants del 

poble, es veu el projecte d’Ojo de agua amb diverses perspectives. Per una banda 

hi ha les persones que coneixen el projecte i el veuen amb bons ulls, i per altra, 

persones que pensen és “una secta”49.  

L’ambient educatiu d’Ojo de agua, sempre ha tingut en compte la relació amb 

altres projectes educatius que proposen una alternativa al sistema i tenen uns 

principis semblants als seus.  

Des dels inicis van establir una estreta relació amb l’escola de Framingham 

Sudbery Valley School, amb els quals van poder compartir experiències, establir 

una amistat, i traduir i editar el seu llibre Por fin libres a l’espanyol. Durant aquest 

temps hi han estat en contacte, fent vàries visites i assistint a algunes de les 

trobades que es realitzen a aquesta escola, a nivell internacional. 

Actualment, Ojo de agua també ha establert xarxa amb l’escola Els Donyets, de 

València, amb la qual hi ha unes bases comunes d’educació, i com que actuen en 

el mateix País Valencià, poden recolzar-se mútuament per a la difusió de les dues 

iniciatives.  

                                                           
49 Informació extreta de l’entrevista amb Marién. Veure annex V. a. 
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El mateix passa amb altres escoles lliures de Catalunya, o de l’Estat espanyol, 

amb les quals es fan trobades i jornades d’educació lliure, per compartir 

experiències i enriquir-se conjuntament. Destaquen la feina realitzada des de la 

Xarxa d’Escoles Lliures de Catalunya, sobretot a nivell legal i de comunicació 

amb l’Administració. Tot i així, Marién exposa que no es pretén crear una 

assemblea conjunta amb altres escoles lliures, perquè des del seu punt de vista, no 

funcionaria.  
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9. CONCLUSIONS 

 Ojo de agua és un ambient educatiu que presenta unes característiques molt 

interessants des del punt de vista pedagògic, ja que posa en pràctica una 

metodologia innovadora a l’Estat Espanyol, seguint les línies de dues de les grans 

propostes educatives alternatives a nivell mundial: la pedagogia Wild i l’escola de 

Sudbery Valley.  

Considero que és una proposta molt clara i coherent amb la seva teoria, ben 

fonamentada científicament i situant l’educació al seu lloc, des d’una perspectiva 

humanística. Penso que els descobriments científics que s’estan produint entorn a 

la complexitat són importants per concebre la vida humana, i mostren la necessitat 

de transformar el sistema educatiu. En aquest sentit, considero que Ojo de agua, 

està duent a terme una pràctica molt adequada, que genera noves perspectives de 

canvi social i educatiu.  

A nivell individual penso que és favorable per a les persones poder créixer en un 

ambient lliure de pressions i direccions adultes, on la maduració és integral i sana 

perquè cada un/a pren consciència de les seves possibilitats, limitacions, agafant 

un paper realment protagonista de la seva història vital. L’aprenentatge es viu 

positivament, com una satisfacció de la necessitat interna de descobrir el món. 

Des del meu punt de vista, aquest punt és la clau de l’èxit educatiu. 

Aquesta individualitat no trepitja a la col·lectivitat, ja que a Ojo de agua es 

treballa a partir de l’assemblea per a gestionar el centre, i es treballa 

col·lectivament a l’hora de desenvolupar els tallers. Per això, penso que combina 

molt bé aquests dos elements, trobant l’equilibri necessari per a créixer lliure, però 

amb un compromís social.  

Un dels elements que considero més significatius d’aquesta experiència és el 

vincle que hi ha amb la desescolarització. Centrar l’acció educativa en els pares i 

les mares, i considerar que l’aprenentatge va molt més enllà que l’escola, genera 

la creació d’aquest espai educatiu per a totes les edats i tots els interessos. 

Directament se m’acut el lifelearning, que Bauman va postular en Los retos de la 

educación para una modernidad líquida; com també la xarxa d’aprenentatges de 

John Holt.  
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També m’agradaria fer referència a la pedagogia líquida. Segurament no és 

casualitat que una pràctica educativa fonamentada en l’aigua tingui relació amb la 

pedagogia líquida. La seva pràctica educativa, sense estructures fixes, amb un 

esquema prou obert perquè cada persona pugui adaptar-se a les seves necessitats, 

on no existeixen les veritats absolutes, sinó que cada un troba les seves pròpies 

respostes, penso que és un clar exemple de pedagogia líquida. Per tant, crec que 

Ojo de agua ofereix una resposta adequada a les necessitats existents a la nostra 

època. 

Ja per acabar, considero que Ojo de agua, és un projecte educatiu que genera 

moltes esperances pel futur de l’educació, perquè ofereix una educació de qualitat. 

Entenent per qualitat, aquella educació que tendeix a la felicitat de la persona i 

alhora ofereix les eines necessàries per a desenvolupar-se correctament i 

críticament en la societat actual.  
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C. EL ROURE. ESCOLA VIVA 

1. PRESENTACIÓ  

El Roure es un espai d’acompanyament pedagògic situat a Sant Joan de Mediona 

(Alt Penedès) que es va iniciar el 2001, amb la idea d’oferir una educació lliure 

per a la infància de 3 a 12 anys.  

 

A grans trets, podem dir que El Roure és una escola viva, en el sentit que és un 

espai natural on l’aprenentatge sorgeix del que es vivencia en cada moment, 

deixant que floreixi l’interès innat de cada persona. Aquest tipus de pedagogia, 

que posa la vida en primer terme, s’anomena Educació Viva, segueix les línies 

filosòfiques del Seitai, i té relació amb la pedagogia de Rebeca Wild i Mauricio 

Wild.  

El Roure forma part de la Xarxa d’Escoles Lliures de Catalunya. 
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2. FONAMENTS TEÒRICS 

La pedagogia que es duu a terme a El Roure es fonamenta en la pràctica, és a dir, 

la seva experiència educativa és la principal guia per continuar endavant. És per 

això que de la pràctica, en sorgeix la teoria: l’educació viva.  

A nivell filosòfic, un dels referents d’El Roure és la cultura del Seitai, que 

s’exposarà més endavant. 

Cal dir que des d’El Roure comparteixen la pràctica i teoria de Rebeca i Mauricio 

Wild, exposada a la monografia anterior.  

2.1. L’educació viva 

El moviment de l’educació viva
50 sorgeix al 2009 a Barcelona, a partir de la 

creació del Centre de Recerca i Assessorament per l’Educació Viva.  

Aquest concepte, utilitzat ja en algunes pràctiques educatives com El Roure es 

refereix a una filosofia educativa centrada en allò que realment som: éssers 

humans, la importància rau en l’organisme, i l’educació es basa en la percepció. 

La paraula viva també té una connotació de moviment i de canvi, de manera que 

no proposa un mètode concret per educar, sinó que és una mirada concreta, basada 

e el respecte vers les necessitats de la persona.  

L’amplitud d’aquest acostament pedagògic permet incloure moltes pràctiques 

educatives, a diferència del concepte de lliure (basat en les escoles fora del 

sistema educatiu) o activa (mètode basat en la manipulació i experimentació però 

de caràcter dirigit). 

Els fonaments teòrics de l’educació viva són la neurociència i la psicologia 

humanista. També hi ha la influència de la psicologia no directiva de Carl Rogers, 

de la Gestalt i de la psicologia evolutiva cognitiva de Piaget i psicologia social de 

Vigotsky.  

L’educació viva entén que l’organisme està format per una estructura interna, 

construïda genèticament, que ens ha de fer de guia per a les interaccions amb 

                                                           
50 Informació extreta de l’entrevista amb Jordi Mateu. Veure annex VI. e. 
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l’entorn. A més a més, a l’interior de cada persona hi ha unes necessitats vitals 

que cal satisfer, i l’Educació Viva té com a principal objectiu respectar aquestes 

necessitats i oferir un acompanyament en el procés de desenvolupament infantil. 

Tal i com s’exposa en el CRAEV51, aquelles necessitats vitals de la infància que 

s’han de respectar són: 

- Necessitat de protecció i seguretat: crear ambients relaxats, amb la 

presència dels adults que estiguin disponibles físic i emocionalment. 

- Necessitat d’autonomia i exploració: cada persona té una necessitat de 

conèixer l’entorn i interrelacionar-se. Es manifesta amb interessos i 

processos propis. 

- Necessitat d’autoregulació i de temps per interactuar amb l’entorn i amb 

els altres. Possibilitat de cultivar els propis recursos. 

- Necessitat de moviment i de joc espontani: és el camí que la natura ens ha 

atorgat per aprehendre l’entorn i crear xarxes neuronals a múltiples nivells. 

- Necessitat de pertinença i de vincles: en primer lloc amb la figura materna, 

l’entorn familiar més proper i més endavant amb altes grups. 

- Necessitat de ser reconegut com a legítim altre i de ser acceptat i estimat. 

- Necessitat de construir un autoconcepte positiu d’un mateix a partir de la 

mirada de l’altre, en primer lloc la dels adults. 

- Necessitat d’autorealització, la possibilitat de poder desenvolupar totes les 

potencialitats i dimensions de la persona. 

- Necessitat d’ambients que permetin i facilitin l’autorealització, amb la 

presència d’estímuls i materials adequats.  

 

 

                                                           
51 Informació extreta de: MATEU, J. (2012) [coord.] Centre de Recerca i Assessorament de 

l’Educació Viva. Disponible a: www.educacionviva.com [accés 25.04.2012] 
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L’educació viva, ofereix una educació respectuosa vers la infància. Els seus 

principis bàsics són: 

- Les relacions humanes des d’una mirada amorosa i sistèmica: Pel bon 

desenvolupament infantil cal establir unes relacions amoroses amb altres i 

amb un mateix. Es treballen les relacions a nivell sistèmic, donant especial 

importància a la família.  “No es tracta doncs de fer coses amb els nens/es, 

sinó de cultivar una actitud amorosa en les relacions de tal manera que 

l’ambient que es crea permeti una sèrie d’experiències que faciliten la 

comprensió, el creixement i l’aprenentatge.” Jordi Mateu (web) 

- L’autonomia i l’autoregulació: La interacció amb l’entorn i amb els altres 

parteix d’una necessitat interna de jugar, de descobrir, de conviure i de 

comunicar-se. Els contextos educatius han de facilitar l’autonomia i la 

possibilitat de regular els propis processos motrius, emocionals, socials i 

cognitius. 

- L’aprenentatge vivencial i actiu: L’aprenentatge ha de partir de 

l’experiència dels sentits: descobrir, tocar, sentir i explorar l’entorn natural 

i social. A partir de la vivència es poden copsar les relacions més 

profundes de la realitat i edificar un pensament creatiu. 

- El desenvolupament de la percepció i l’educació emocional: pel 

creixement integral de la persona és important aprendre a conviure amb 

altres. “La convivència i el creixement humà es basen en la capacitat de 

percebre el propi estat i les necessitats internes i les dels altres.” 

L’educació ha d’oferir un acompanyament emocional, que parteixi de 

l’amor, l’escolta activa, el vincle, l’empatia i el no judici per part dels 

adults.  

- El currículum es genera en l’acció: “Allò que aprenem és allò que esdevé 

viu a cada moment per a una persona i un grup. El currículum és la suma 

de totes aquestes experiències viscudes amb intensitat i implicació.” 

- Els ambients preparats adequats: El respecte per els ritmes de 

desenvolupament i els processos individuals de cada un passa per a 
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disposar dels ambients, els materials i les condicions perquè cada infant 

pugui construir els seus aprenentatges diferenciats. 

La finalitat que persegueix l’educació viva és la felicitat dels infants, més enllà 

que l’assoliment d’uns continguts acadèmics. Allò important són les relacions 

amb els infants, que haurien d’estar plenes d’alegria, espontaneïtat i vivència.  

A més, l’educació viva, des d’una mirada integradora, també té en compte l’adult 

com a persona en procés de desenvolupament, de manera que la interacció amb 

els infants permet mirar-se a un mateix, prendre consciència de les pròpies 

necessitats i conèixer amb més profunditat què és el que “ens fa vibrar, ens manté 

vius i alhora en una calma profunda.”52 

 

2.2. La cultura del Seitai53 

La cultura del Seitai neix als voltants del 1950 al Japó. El seu pensador va ser 

Haruchika Noguchi, un terapeuta que intentà combinar els mètodes Orientals 

tradicionals amb els Occidentals, que ja havien arribat al seu país. Noguchi, amb 

una gran capacitat intuïtiva i d’observació, va estudiar el moviment espontani de 

la persona, entès com el gran motor de la vida, i li va donar un valor terapèutic 

amb la creació del Seitai. 

La cultura Seitai no pretén dominar la naturalesa humana, sinó que pretén tenir un 

coneixement de la vida de l’organisme humà, i respectar aquesta naturalesa.  

A grans trets, es pot definir el Seitai com la regulació de l’organisme a partir de 

cultivar el moviment espontani i d’observar, comprendre i respectar la seva 

manifestació.  

La capacitat que permet el moviment espontani de la persona és la osei
54. Cada 

osei es pot manifestar de forma activa (+) o passiva (-), i n’hi ha de cinc tipus: 

                                                           
52 Informació extreta de: MATEU, J. (2012) [coord.] Centre de Recerca i Assessorament de 

l’Educació Viva. Disponible a: www.educacionviva.com [accés 25.04.2012] 
53 Informació extreta de: Seitai. Cultura de la vida-salut de la naturaleza humana. Disponible a: 

http://www.seitai-cvp.com/ [accés 25.04.2012] 
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vertical (afecta al sistema nerviós i vista), frontal (sistema motor i olfacte), lateral 

(digestiu- circulatori i gust), rotatòria (sistema eliminatori i oïda) i central (sistema 

reproductor conjuntiu i tacte). Aquestes oseis generen les cinc manifestacions de 

la vida. 

El Seitai, concep l’organisme com un tot, format per una estructura rectora 

anomenada CVP (crani, vèrtebres i pelvis) en la qual hi ha diverses cèl·lules, 

teixits i òrgan que tenen la “capacitat de reaccionar davant diverses situacions per 

a mantenir el seu propi equilibri vital, adaptant-se a l’entorn i transformant-lo.”55 

Segons aquesta filosofia oriental, la qualitat humana que ha facilitat la cultura, a 

diferència d’altres espècies és el conscient espontani, que sorgeix de la connexió 

entre el conscient i l’inconscient.  

Per comprendre les accions de la persona, els seus moviments, s’entén que la 

persona té una sèrie de necessitats, tant internes com externes, que ha de satisfer i 

l’organisme respon a partir dels cinc moviments universals de tensió i distensió on 

es posen en joc les diverses activitats energètiques de l’home: motrius, 

biològiques i psíquiques. Aquests moviments espontanis són els que permeten 

mantenir viu a l’organisme. 

Davant una necessitat, el cos es tensa i sorgeix el desig. Depèn de on estigui 

situada la tensió, es produirà un desig o un altre a la persona. La tensió vertical, 

provoca el desig de pensar; la tensió frontal genera el desig d’actuar; la tensió 

lateral provoca el desig de comunicar-se; la tensió rotatòria provoca el desig de 

lluitar i la tensió central genera el desig d’estimar.  

El Seitai explica la conducta humana com el resultat d’un va i bé entre tensió i 

distensió. Quan hi ha una tensió parcial excessiva es generen els conflictes i es 

produeixen conseqüències negatives a la salut de la persona. Mitjançant les 

                                                                                                                                                               
54 La paraula japonesa Osei es tradueix literalment com a reactivitat, però com que aquest terme 

també s’utilitza en la física, química i biologia amb altres significats; es preferible utilitzar el terme 

directament del japonès per comprendre millor el seu significat global. 
55

 Informació extreta de: Seitai. Cultura de la vida-salut de la naturaleza humana. Disponible a: 

http://www.seitai-cvp.com/ [accés 25.04.2012] 
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pràctiques del katsugen undo, el yuki i el gyoki es pot reduir aquesta tensió, 

aconseguir una major flexibilitat i un major benestar físic i psíquic.  
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3. HISTÒRIA DE L’ESCOLA 

El Roure sorgeix bàsicament en l’encontre de dues persones emprenedores que 

tenien un interès especial per l’educació, un objectiu comú de criança respectuosa 

pels infants. Estem parlant de Begoña González i Cristóbal Gutiérrez els dos 

fundadors de La Caseta, i posteriorment d’El Roure.  

La història comença al 1995, quan s’organitza un primer curs anomenat Créixer 

amb els fills, dirigit per Cristóbal Gutiérrez. En aquest curs es planteja la idea de 

crear un espai per a cuidar als infants amb el principi bàsic de respectar l’ànima 

infantil. Així, al 1997 s’inicia la proposta en un pis del barri de Gràcia de 

Barcelona, on s’acullen 4 infants d’1 fins a 6 anys.  

Al cap de 4 anys, aquest espai està al límit de la seva capacitat, i es veu la 

necessitat d’ampliar l’escola, ja que la demanda és creixent. També es valora la 

necessitat d’allunyar-se del context urbà per passar a un entorn rural que ofereixi 

més possibilitats d’aprenentatge. 

Al 2001, es trasllada el projecte a les afores de Barcelona, a una finca rural situada 

prop de Sant Joan de Mediona. A partir d’aquí, es manté La Caseta a Gràcia, per 

infants d’1 a 6 anys; i sorgeix El Roure a Mediona, per a infants de 3 a 12 anys.   

En un inici, El Roure ofereix educació per a infants de 3 a 6 anys, i 3 anys més 

tard, s’amplia l’escola per a infants de 6 a 12 anys, amb la necessitat de construir 

un nou edifici.  

El projecte d’El Roure va ser possible gràcies a l’ajuda desinteressada de moltes 

persones, entre elles, cal destacar la persona que, motivada amb el projecte va 

comprar la finca de Mas Soler, on s’hi va crear l’escola. Anys més tard, amb la 

construcció de l’edifici per a primària, va ser molt important el suport que van 

rebre per part de les famílies.  

En aquesta nova etapa de primària, l’equip de mestres d’El Roure va dedicar 

molta energia en formar el projecte educatiu per a aquesta etapa, a partir de 

l’experiència i la reflexió de l’equip.  

L’equip de mestres ha anat variant al llarg dels anys, cal destacar que Cristóbal, 

un dels fundadors de l’escola, es retira d’aquest projecte al gener de 2008. La 
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Cristina i l’Alexia expliquen que aquest fet va ser detonant a l’escola, ja que van 

canviar molts mestres, i la dinàmica del dia a dia, sobretot pel que fa als límits, es 

va veure modificada significativament.  

Actualment, i des de fa dos cursos, l’escola passa per una altra etapa, on el 

projecte educatiu està clar i cal pensar en altres fronts: com integrar les famílies, 

com donar-se a conèixer, com fer xarxa amb altres projectes i com integrar-se en 

major mesura al poble. 

 



 

126 

4. PROJECTE EDUCATIU 

D’entrada, cal dir que el projecte educatiu d’El Roure té la mirada en 

l’experiència, és a dir, en la pràctica, i a partir d’aquesta construir la teoria. 

L’element que predomina a l’escola és la flexibilitat. No existeix cap estructura 

fixa, sinó que les accions es van emmotllant a les necessitats individuals i 

col·lectives de l’escola. La interrelació dels elements únics, personals i espontanis 

que aporta cada un o una és el moviment continu que es viu a l’escola. 

Malgrat que cap de les paraules podria captar la globalitat del projecte, es pot 

definir l’educació del Roure com una Educació Viva. Aquest terme, és el que 

s’ajusta més a la pràctica escolar, ja que la paraula viva implica moviment, canvi 

constant, en el qual es generen les dinàmiques de tensió/distensió, acció/reacció i 

necessitat/satisfacció, que són la base del projecte. 

Aquesta idea de moviment està sustentada en la filosofia del Seitai, un pensament 

japonès que estudia el moviment involuntari de la vida. Des d’aquesta perspectiva 

s’entén que tota persona té un desig involuntari, és a dir, un impuls orgànic que es 

manifesta per tal d’estar en contacte amb la vida. El Seitai proposa tenir el màxim 

respecte a aquesta dinàmica interna, de manera que s’escolti el propi cos i se li 

satisfacin les necessitats que demana. Així, quan no es té en compte el desig 

involuntari es generen tensions a l’organisme que provoquen bloquejos amb 

conseqüències negatives per la persona.   

Seguint aquesta línia filosòfica, El Roure té com a finalitat educativa el benestar 

més íntim. És a dir, la proposta està basada en la sensibilitat i el respecte cap a 

l’ànima infantil. La idea fonamental és la de connectar amb la realitat en tots els 

nivells, des de la basant més íntima fins a l’exterior.  

El punt de partida és el nen o la nena, que de forma innata té una enorme 

curiositat per aprendre, i a partir del seu diàleg intern pot saber què vol, què li 

interessa, què hi ha en sí mateix que connecta amb l’exterior i en definitiva, què és 

allò que el fa vibrar; i així prendre les decisions pròpies per l’aprenentatge. 

D’aquesta manera es proposa un aprenentatge basat en l’autonomia dels infants, i 

la pròpia responsabilitat. 
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S’entén el desenvolupament com un procés complex i diferent en cada 

persona:  

“Créixer és molt més que aprendre, i aprendre és molt més que acumular 

experiències i coneixements. És un moviment sense punt de partida ni d’arribada, un 

discórrer en direccions diverses i interrelacionades, amb un temps molt propi, en el 

qual cadascú va teixint una xarxa en funció de les seves habilitats i dificultats.” 

Begoña (2006) 

Tal i com diu González (2003a) a la revista Kikiriki, l’objectiu fonamental de la 

proposta és  

“recolzar el creixement natural dels nens i les nenes, en tota la seva complexitat i 

singularitat sense oblidar que allò fonamental és mantenir desperta la curiositat, les 

ganes d’aprendre i millorar, perquè cada qual vagi descobrint-se i descobrint el seu 

voltant, i poder així trobar les claus que permetin saber per quins camins es vol 

realitzar una vida plena de sentit.” 

Seguint en la línia, el concepte d’aprenentatge que guia la pràctica de l’escola El 

Roure és un concepte en moviment, basat en l’espontaneïtat i el present. Allò que 

realment s’aprèn és el que batega viu, en relació amb l’altre, a partir d’un 

esdeveniment inesperat, o d’una idea que pot expressar-se.  

Així doncs, tal i com exposa González (2003a) es pensa que l’aprenentatge no és 

un procés lineal, progressiu, rítmic i ordenat, lligat sempre a la consciència; sinó 

que està lligat al benestar vital i per tant a l’ambient, a la qualitat de la vivència i 

la comunicació. El que determina la solidesa de l’aprenentatge no és el temps 

invertit, l’adequació de continguts per edats o la metodologia, sinó el sentit d’allò 

treballat, l’activitat i la vivència.  

Finalment, cal dir que el projecte educatiu d’El Roure no només està centrat en els 

infants, sinó que també té en compte els adults. Des d’una visió sistèmica, l’equip 

d’El Roure, considera que la màxima responsabilitat de l’educació recau en els 

pares i les mares, i per tant, cal fer un treball conjunt amb ells i elles.  
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5. PROCÉS D’ENSENYAMENT- APRENENTATGE 

5.1. El currículum 

D’entrada dir que l’escola El Roure no segueix el currículum oficial, ni tampoc 

tenen un programa dissenyat per a cada grup determinat. González (2006) a 

Senderi explica que “no hi ha continguts prefixats imprescindibles per al 

creixement, tampoc no hi ha fórmules de relació amb als nens i nenes 

universalment adequades. Només hi ha claus, actituds, maneres de fer i d’estar 

que són la base en la qual centrar la nostra atenció.” 

El currículum es va formant amb la pràctica, de forma espontània i viva. És a dir, 

s’entén com “un diàleg del nen amb tot allò que el rodeja, en comptes 

d’entendre’s com un saber organitzat que cal transmetre i rebre. L’important està 

en el present viu, i això és el que dóna la qualitat en l’aprenentatge.” (González, 

2003b) 

Si no es segmenten els aprenentatges, i tenen un sentit real per l’infant, aquest 

podrà créixer d’una manera més holística, sense sobrevalorar cap aspecte per 

damunt dels altres: “el seu món emocional, els seus aprenentatges, culturals, la 

seva capacitat de reflexió, d’expressió i comunicació amb altres, la consciència de 

si mateixos, el seu desenvolupament motriu, la seva creativitat, etc.” (González, 

2003b). Així es pretén respectar el ritme de cada nen o nena, sense determinar des 

de fora el què, el com i el quan cal aprendre. 

Tot i així, tal i com s’exposa a Kikiriki: 

“Podem dir que els processos d’aprenentatge que es viuen al Roure inclouen per 

sobre el currículum d’Educació Infantil i Primària; no obstant no es corresponen 

necessàriament amb el temps, i molt menys amb l’estructura i organització del 

currículum en una escola convencional.” (González, 2003b) 

 

5.1.1.  Aprenentatge de la lectoescriptura 

Pel que fa a l’aprenentatge de la lectoescriptura, González (2003a) exposa  

“No comparteixo la idea que la lectura, l’escriptura o les matemàtiques siguin 

bombolles en el saber, que precisin d’un ritme, un ordre i un esforç extra per ser 

assimilats. Un esforç que suposa hàbit, continuïtat, una estructura deslligada del 
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desig present i de la resta de les necessitats i aprenentatges. No són una realitat a 

part.” 

Pensen, que l’aprenentatge de la paraula és un entrenament ràpid i eficaç en 

alguns casos, i lent i fracassat en altres; però que en tot cas, sempre ha de partir 

del desig, que és imprevisible i provoca uns salts en el desenvolupament que no 

poden ser determinats d’entrada.  

Per tant, plantegen aquest aprenentatge 

de forma qualitativa, on el desig intern 

sigui el guia en el procés i es visqui de 

forma sana i natural. Es pretén que els 

infants sentin una mena de passió per la 

paraula, i no es redueixi a un procés 

mecànic de memòria.  

González (2003a) a la revista kikiriki ho expressa d’aquesta manera: 

“No n’hi ha prou amb que els nens aprenguin a llegir i escriure correctament, ni tampoc és el meu 

objectiu que es diverteixin fent-ho o s’interessin a nivell intel·lectual pels continguts que trobin. El 

meu somni és que a més a més els brillin els ulls, que es pari el temps, que evoquin alguna cosa 

única, irrepetible, que els arrabassi aquest acte. No parlo de poesia, parlo d’una relació d’intensa 

complicitat amb la paraula.” 

5.1.2.  L’avaluació 

Aquesta forma d’entendre el currículum planteja també una forma concreta 

d’avaluar els aprenentatges. No és fàcil avaluar perquè el coneixement no està 

estructurat i la persona adquireix molt més d’allò que es pot observar.  

En cada un dels tallers que es desenvolupen, els mestres tenen unes fitxes 

individuals per a cada un dels alumnes, en les quals exposen les seves 

observacions respecte el creixement dels nens i nenes. En aquestes observacions, 

es contempla la part emocional, les actituds, els coneixements, i el moment en el 

qual passa aquell infant en relació a aquell taller (matèria). 

Pel que fa als resultats, podem dir que el creixement de les persones al Roure és 

molt positiu perquè és un desenvolupament global. Ho podem veure quan la 
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Cristina56, mare d’El Roure durant 4 anys, veu que haver portat els fills a aquesta 

escola beneficia molt el futur de la seva filla i el seu fill, perquè veu que s’han 

desenvolupat molt bé com a persones.  

“Allò que més es valora a El Roure són les relacions i això és molt positiu pel seu 

creixement. Veig que ells saben desenvolupar-se socialment: es coneixen a sí 

mateix, saben el què volen, saben prendre decisions, prendre responsabilitats i 

relacionar-se bé amb els altres. Per a mi això és la base, els coneixements teòrics 

sempre es poden aprendre.” (Cristina, 2012) 

Pel que fa als resultats acadèmics, les persones que han passat per El Roure tenen 

uns bons coneixements. Segons l’entrevista realitzada a l’Alèxia, ex-alumna de 

l’escola, i la Cristina, la seva mare, els resultats acadèmics són similars a la resta 

d’alumnes d’altres escoles. La Cristina comenta que tant el fill com la filla tenen 

una bona base, i sobretot, el que tenen és interès i facilitat per aprendre nous 

coneixements. “Encara que, en algunes matèries, la base sigui zero, el més 

important és que tenen un raonament lògic clar i això els permet comprendre 

moltes matèries.”57 

5.1.3.  Activitats 

De 3 a 6 anys la metodologia consisteix en el joc i 

l’activitat espontània. Les propostes de les mestres es 

basen en ambients i materials d’experimentació on els 

infants poden tenir vivències diferents amb els sentits i 

tot el cos. Els alumnes poden escollir participar 

d’aquestes dinàmiques o no, i inclús poden participar 

d’algunes propostes pels alumnes més grans. 

 

 

 

                                                           
56 Veure entrevista amb la Cristina a l’annex VI. d. 
57 Veure entrevista amb la Cristina a l’annex VI. d. 
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De 6 a 12 anys podem parlar d’una metodologia basada en quatre tipus 

d’activitats: 

- Joc i activitat espontània:  

Els nens i les nenes passen gran part del dia jugant en l’espai exterior o interior de 

l’escola, de forma espontània sorgeixen molts interessos i molts aprenentatges, 

sense necessitat de ser programats. Sempre són acompanyats per les educadores, i 

quan és necessari enriqueixen el joc. 

- Propostes específiques:  

Són activitats proposades pel educadors o els alumnes, que parteixen d’un interès 

comú. Poden ser de caràcter puntual o a més llarg termini (tallers semestrals). 

Totes les propostes són d’assistència voluntària, però si algú s’apunta a un taller o 

altre proposta, té el compromís d’assistir-hi. 

Exemples de tallers: revista, experiments del medi natural, llengua, matemàtiques, 

llenguatge de signes, construcció i ús de jocs de taula d’altres cultures, taller 

d’imatge en moviment. 

Propostes puntuals: ajudar a l’hort, balls tradicionals catalans, jugar a voleibol, 

construcció i tir amb arc, cabanes, jocs reglats a l’exterior, nusos i jocs amb 

corda... 

L’Alexia58 exposa que gairebé tothom s’apuntava als tallers, no obstant, quan una 

persona no s’apuntava mai i només volia jugar, les mestres intervenien i li 

proposaven personalment d’assistir a algun taller, o l’aconsellaven d’anar a un o 

altre proposta segons el que veien que necessitava i el que li agradava. 

- Tasques quotidianes pel manteniment de l’espai:  

Es refereix a la neteja, cuidar els animals, fer l’hort, gestionar la biblioteca, anar a 

buscar llenya...S’estableixen uns torns per a poder desenvolupar aquestes tasques 

quotidianes.  

 

                                                           
58 Ex-alumna d’El Roure. Veure entrevista amb l’Alexia annex VI. c. 
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5.2. Organització 

5.2.1.  Materials 

Els materials a l’escola El Roure són molt variats i rics, fet que ajuda que els 

infants prenguin la iniciativa d’aprendre.  

Hi ha material sensoriomotriu i per a 

treballar el desenvolupament corporal en 

els espais habilitats per a tal, hi ha una 

biblioteca amb llibres per diferents edats, 

un taller amb eines, material d’art i 

creació, i molt material manipulatiu per 

aprendre els continguts abstractes.  

5.2.2. Agrupaments 

El Roure està organitzat en dos grups clars: els infants d’infantil, la majoria dels 

quals tenen entre 3 i 7 anys; i els de primària, que tenen entre 8 i 12 anys. No 

obstant, el pas d’un grup a l’altre, és flexible, de manera que hi ha infants que hi 

passen als 6, altres als 7 i altres als 8.  

Tot i així, els nens i nenes de infantil sempre que vulguin tenen la possibilitat 

d’anar a les aules dels més grans  jugar, demanant permís a l’adult d’infantil, i al 

de primària.  

En el cas de primària, on actualment hi ha 22 alumnes, també s’està duent a terme 

un agrupament per als tallers, basat en 3 grups: els més petits, els mitjans i els 

grans. Els mestres exposen que aquest fet no és constant a tots els cursos, sinó que 

aquest curs s’ha provat de fer d’aquesta manera per la facilitat que suposava però 

és possible que es torni a canviar.  

Aquests grups determinen els tallers que duen a terme, és a dir, un mateix grup es 

posa d’acord per a fer uns tallers concrets. Sempre, però, hi ha la possibilitat de no 

assistir-hi si no li interessa al nen o a la nena.  

A l’hora de l’esmorzar, es troben tots els alumnes de primària per a menjar 

conjuntament, amb les educadores i educadors.  
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En les estones de joc lliure, evidentment, l’agrupament és totalment lliure, tot i 

que observo una tendència a agrupar-se per sexes.  

5.2.3.  Límits, normes i resolució de conflictes: 

En El Roure, un espai on s’hi viu en llibertat, és important tenir clars els límits i 

les normes de convivència que permetin estar en un clima de seguretat i 

confiança.  

Aquesta funció és bàsicament responsabilitat dels educadors/es, que han de cuidar 

l’ambient, marcant els límits sempre que sigui necessari. Aquesta tasca dels 

mestres està lligada a la figura de l’autoritat.  

Des d’El Roure, es considera que l’autoritat és “un procés natural de 

reconeixement, per part del nen, d’un referent (adult) que ve donat per 

l’experiència, per les qualitats i pel vincle que s’estableix entre el nen i l’adult.” 

González, 201259 

En canvi, estaríem parlant d’autoritarisme quan l’adult imposa una relació 

jeràrquica vers el nen, amb les seves manifestacions d’autoritat.  

Begoña60 comenta que a El Roure hi ha poques normes acordades per tota la 

comunitat, tot i que en algun moment va ser necessari establir-les. Estan 

establertes en el Llibre d’acords i alguns exemples són:  

- No estan permeses les agressions físiques, verbals, psicològiques, etc. 

- Hi ha espais on no s’hi pot accedir lliurement, i cal anar acompanyat d’un 

adult. 

- No està permès destruir materials. 

- S’ha de respectar l’espai ocupat per altres i l’ambient de silenci. 

També hi ha una intervenció clara de l’adult per ajudar a adquirir l’aprenentatge 

de la convivència: veure i tenir en compte l’altre; respectar-lo en la seva activitat, 

espai i forma de ser; i aprendre a resoldre els conflictes a través de la comunicació 

i el diàleg. 

                                                           
59 Veure entrevista amb Begoña González a l’annex VI. a. 
60 Veure entrevista amb Begoña González a l’annex VI. a. 
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En el dia a dia, hi ha uns límits més subtils que també són importants per estar en 

harmonia. Per exemple, en una sala de moviment, es pot percebre un accés de 

tensió, encara que no hi hagi agressions directes, hi ha un clima de nerviosisme 

important. Davant aquesta situació, cada educador o educadora decideix si posa 

un límit o no. Pot interpretar que els convé descarregar energia, o que és un excés 

pels altres nens i inclús pels mateixos que ho provoquen. La subjectivitat en 

aquest cas és rellevant, i per això, la Begoña comenta la necessitat de parlar sobre 

aquests temes entre l’equip de mestres.  

Pel que fa a la vesant acadèmica, també cal tenir clars els límits, ja que en un espai 

de llibertat és possible que hi hagi casos d’alumnes que no mostren interès pels 

continguts acadèmics, també importants pel seu desenvolupament. 

En aquestes situacions, l’equip ha acordat una pauta de procediment61: 

Quan l’infant té un ritme lent en el procés d’aprenentatge, no hi ha cap problema. 

Allò important és que hi hagi moviment. 

Quan hi ha algun aprenentatge que ha quedat aturat o bloquejat, hi ha un 

problema, que cal observar amb atenció tot procedint de la manera següent: 

1. En un primer moment es dóna temps perquè el nen per si mateix canviï. Si 

s’observen petits progressos, ja està solucionat. 

2. Si no hi ha canviï en el temps, es procedeix a la intervenció indirecta: hi ha 

una comunicació entre l’adult i el nen (que parteix de la confiança), en la 

qual se’l convida a jugar, a manipular el material... sense mostrar la 

dificultat en el conscient del nen. 

3. Si encara no es mostren canvis, es fa una intervenció directa, en la qual es 

planteja conscientment al nen que hi ha una dificultat, i que els mestres 

estan allà per recolzar això. En aquest moment, l’infant es fa responsable 

del problema i pren la iniciativa. Hi ha una negociació entre l’adult i el 

nen, de manera que es considera que si el nen no pot assumir-ho, l’adult és 

allà per a fer-ho; quan el nen agafa el timó, l’adult afluixa. 

                                                           
61 Veure entrevista amb Begoña González a l’annex VI. a. 
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En aquests casos, cal observar si hi ha un rebuig, causat per una experiència 

negativa respecte aquell tema, o no hi ha interès per altres motius. Per exemple, 

quan hi ha una separació dels pares, és normal que el nen o la nena tingui 

l’energia en un altre tema, i no li interessi per res l’activitat acadèmica. Hi ha un 

tema molt més important que no està resolt. Així, des de l’escola es respecte 

totalment aquesta tendència, i s’està allà per a acompanyar el procés emocional, 

sense donar importància a al desenvolupament intel·lectual.    

5.3. Un dia a El Roure 

La dinàmica quotidiana de l’escola és cada dia diferent, única i imprevisible. Tot i 

així, hi ha unes rutines que són estables i transcorren en un moment determinat del 

dia. 

Actualment, l’horari que segueixen és el següent: 

A les 9:30 s’obren les portes, i els alumnes van arribant poc a poc. Poc després hi 

ha una reunió de grup, on es parla sobre les activitats del dia.  

De les 10 a les 12:45 activitat lliure. 

A les 12:45 es comença a recollir l’espai. 

A les 14:30 s’acaba la jornada, i els alumnes se’n van a dinar a casa.  

(Anys anteriors, l’organització incloïa el dinar a l’escola, no obstant, en un 

moment determinat l’equip va decidir eliminar-lo per la dificultat que suposava de 

gestió, i per augmentar les estones dels/les nens/es amb els seus pares i mares.) 

El temps destinat a l’activitat és una estona lliure, en la qual hi ha diversos espais 

rics i variats on es desenvolupen activitats divertides i alhora amb molt contingut 

acadèmic (matemàtiques, llengua ciències). Els alumnes, de forma espontània van 

interactuant amb els diversos materials i les diverses persones, de manera que 

assimilen coneixements i adquireixen aprenentatges. La importància d’aquesta 

dinàmica és que parteixi de l’interès de cada un i una, de manera que hi ha una 

motivació intrínseca que possibilita un aprenentatge realment significatiu per a 

l’infant. 
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6. ELS MESTRES 

Actualment, l’escola d’El Roure té quatre adults que són els responsables de la 

tasca educativa de l’escola. Amb 32 infants, podem determinar que la ràtio és de 

1/8, malgrat que els adults no tinguin uns infants de referència concrets.  

Els mestres decideixen en cada moment on prefereixen estar, si a infantil o a 

primària, segons els seus interessos, les seves capacitats o les ganes d’aprendre en 

un o altre lloc. També es té en compte la distribució dels mestres en cada un dels 

grups observant les necessitats del grup, i l’adult que els podria oferir major ajuda 

segons el moment emocional en que es troben.  

Així, a El Roure no hi ha la figura del tutor de referència, sinó que els adults fan 

propostes en els grups que es decideix. Actualment, estan valorant la possibilitat 

de crear un tutor per a dur a terme els projectes, de manera que el projecte de cada 

nen el tutoritzi una sola persona adulta.  

El paper de l’adult es base en tenir cura de l’infant. Cuidar l’ambient per tal que 

ell o ella es puguin desenvolupar correctament, establint una relació amorosa que 

permeti sentir-se acollit, ajudar davant les dificultats, sentir-se respectat i estimat. 

Aquest ambient ha d’estar en equilibri en dos vessants: la llibertat de moviment, 

on es manifesta l’impuls vital; i els límits que permeten el clima de seguretat. 

La funció de l’adult, tal com diu Begoña, és d’observació sensible i escolta, 

recolzament i acompanyament tant en l’afectivitat com en la recerca de noves 

possibilitats d’aprenentatge.  

L’adult és un referent que suggereix possibilitats dins un marc d’autonomia, com 

també proposa activitats respectant sempre l’interès de l’infant. La seva visió i 

pràctica educativa no interfereix en la iniciativa dels nens i les nenes. Alhora 

afavoreix actituds, hàbits, comportaments i valors positius per a la convivència de 

la comunitat.  

Tal i com s’ha exposat a l’apartat anterior, una altra de les principals tasques dels 

educadors és marcar amb claredat els límits. Els i les mestres d’El Roure creuen 

en tot moment que estan en una relació de desigualtat respecte els infants, creuen 
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que l’autoritat és necessària pel desenvolupament harmònic dels infants, sense 

manifestar-se a través d’ordres, exigències i judicis cap als altres. 

Pel que fa al paper de l’adult en la intervenció educativa, és a dir, entès com agent 

cultural, a l’escola El Roure no hi ha regles fixes que marquin la intervenció. Cada 

moment és diferent i per tant cada educador/a ha de percebre quan una intervenció 

està enfortint a l’altre o quan l’està molestant. Cada adult de manera responsable 

ha d’intruir i decidir les intervencions que fa en cada moment. 

González (2003a) exposa que el paper de l’educador es tracte de “ser ponts que 

enllacin camins, portes d’accés a tot allò que encara està per descobrir, eco 

d’inquietuds des de la honestedat d’algú que també busca. José Luis Santpedro ho 

resumeix com “amor i provocació”.” 

És a dir, l’adult no ha d’ensenyar res als nens i nenes, però sí que ha de permetre 

que aquest siguin ensenyats per la pròpia vida, encara que aquesta ensenyi de 

forma desestructurada i allò que s’aprèn no es pugui avaluar o reflectir el mateix 

moment. 

Finalment, un dels objectius principals dels mestres de l’escola és assegurar-se 

que els alumnes no perdin les ganes d’aprendre, enfortint la seva curiositat i 

ajudant a trobar els propis camins personals.  
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7. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

7.1. L’alumnat62 

L’alumnat que assisteix a El Roure, majoritàriament són famílies de Barcelona. 

També hi ha dos infants que són del mateix poble de St. Joan de Mediona, i 

algunes altres famílies que provenen d’altres regions de l’Estat Espanyol, com 

d’Andalusia o Madrid. 

Pel que fa a la tipologia social de les famílies, podem dir que n’hi ha de tot tipus, 

la majoria són de classe mitja- alta, no obstant, també hi ha famílies amb pocs 

recursos econòmics que porten els fills al Roure i fan intercanvis per a substituir 

els diners.  

L’evolució de l’alumnat en aquests 11 anys, ha estat variable. Des del 2001 fins al 

fins al 2008-2009 hi va haver un creixement, arribant així a 60 alumnes. Després 

d’aquest curs, fins a l’actualitat hi ha hagut un decreixement de l’alumnat 

matriculat, per diversos motius.  

Per una banda, Begoña exposa que la crisi econòmica ha afectat en gran mesura, 

però també que l’equip d’educadors i educadores d’El Roure van decidir no 

superar els 50 alumnes, per a poder donar una major qualitat educativa a 

aquests/es.  

Per altra banda, la Cristina i l’Alexia, familiars que estaven a l’escola aquest 

moment, comenten que el nombre d’alumnes va disminuir a causa del canvi de 

professors de l’escola, que va marcar una tendència diferent i no agradava a la 

majoria de les famílies. 

7.2. L’equip de treball 

L’escola El Roure, actualment està dirigida per Begoña González. Hi ha tres 

educadors/es més que formen l’equip pedagògic. La formació que han rebut és 

diferent en cada cas. Actualment, hi ha una mestra, una mestra i biòloga, un 

filòsof i integrador social, i un director de lleure. La Begoña comenta que les 

                                                           
62 Veure entrevista amb Begoña González a l’annex VI. a. 
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persones que han passat per El Roure és perquè han connectat amb el projecte, i 

per tant, no es dóna una especial rellevància a la titulació. 

Tota la comunitat educativa està formada per l’equip de mestres i les famílies que 

formen part de l’associació sense ànim de lucre anomenada FER (Famílies per 

una Educació Responsable), creada per elles mateixes. 

7.3. L’espai 

L’escola El Roure està situada en 

una finca a pocs kilòmetres de Sant 

Joan de Mediona. L’espai conté 7 

hectàrees de bosc i cultiu, per tant, 

és realment molt ric en quan a 

naturalesa viva. Hi ha la casa pairal, 

en la qual hi viuen algunes de les 

famílies de l’escola, un edifici per a 

l’educació infantil i un edifici per a l’educació primària.  

És impressionant veure el roure que hi ha a pocs metres de l’escola. És un roure 

de 600 anys, que fa poc ha estat reconegut i protegit per la seva antiguitat i 

bellesa.  

També cal destacar que les vistes des de l’escola són molt boniques, on es pot 

apreciar el massís de Montserrat a la llunyania, i el poble de Sant Joan de 

Mediona just a la vall.  

Pel que fa a l’escola com a tal, l’edifici d’infantil, que s’anomena La ginesta, 

conté: 

- Una sala de moviment: sala àmplia i sense objectes que permet el 

moviment: psicomotricitat, expressió corporal, música, dansa, teatre. 

- Una sala amb tres racons: llengua, matemàtiques i joc simbòlic. Estan 

comunicats entre ells, i en cada un conté materials específics per a treballar 

cada un dels coneixements. 

- Una sala de tallers: s’hi fa plàstica (dibuix, pintura, modelat, 

construccions, impressió, fusteria i bricolatge); coneixement de la 
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naturalesa (botànica, zoologia, astronomia, ecologia...) i 

ciències/experiments (física, química, tecnologia, electricitat...). 

L’edifici de primària, anomenat Els Cireres, va ser construït per la mateixa 

comunitat educativa, al 2004. És un espai ampli separat en quatre parts: 

- Biblioteca: Espai amb una taula, sofàs i prestatges amb llibres que 

permeten llegir i treballar de forma relaxada. 

- Espai de moviment: zona on hi ha un rocòdrom, un trapezi i altres 

estructures de fusta que permeten fer activitats actives a partir del cos. 

- Taller amb eines i taules de treball per a practicar les  habilitats pràctiques. 

- Casa de la Begoña. 

L’espai exterior és realment molt viu, i ofereix moltes possibilitats d’aprenentatge 

en tots els sentits. A grans trets, podem veure que està format per: zona de jocs 

motrius, un sorral, una zona d’hort i galliner, una pista d’esports, una zona de joc 

motriu al bosc (on hi ha anelles, trapezis, lianes...), un camp obert, i molta 

naturalesa al voltant. 

7.4. El temps 

El calendari que es duu a terme a El Roure és, com en la majoria de les escoles, de 

setembre a juny. Hi ha vacances per Nadal i també per Setmana Santa.  

Actualment l’horari és de 9:30 a 14 hores. El principal motiu pel qual no s’ofereix 

servei de tarda és perquè es valora que els infants estiguin amb les famílies, i 

aquestes es facin les principals responsables de l’educació dels seus fills i filles. 

Pensen que no és positiu pel desenvolupament infantil estar moltes hores a 

l’escola, sense el contacte amb la mare i el pare.  
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7.5. Finançament63 

L’escola El Roure està organitzada econòmicament a partir d’una cooperativa de 

treball creada per la mateixa comunitat.  

Malgrat que en algun cas han rebut alguna subvenció per a material o altres, està 

majoritàriament finançada per la quota que paguen els pares/mares mensualment. 

Aquesta quota és actualment de 340€ per cinc dies a la setmana. Actualment, 

també s’ofereix una quota més reduïda per les famílies d’infantil que vulguin 

portar els infants només tres dies a la setmana, per tal d’integrar a aquelles 

famílies que volen estar més estona amb els seus fills.  

En cas que alguna família vulgui participar a l’escola però no disposi dels 

recursos econòmics per a pagar aquests diners, s’ofereix la possibilitat 

d’intercanviar el servei amb aportacions a l’escola, com per exemple, a partir de 

fer la neteja de l’espai, reconstruint o reparant elements de l’escola, o duent a 

terme tallers.  

El sou dels educadors i educadores de l’escola és de 1000€ al mes, 

aproximadament. 

L’escola no ha de pagar lloguer, ja que la finca és de propietat seva.  

7.6. Situació legal 

Actualment, l’escola El Roure està el tràmit de ser reconeguda a nivell legal com a 

escola privada. Els únics requeriments que se’ls hi exigeixen són que els espais 

siguin adequats pels infants, i que els mestres (comptabilitzat com a ràtio 1/25) 

tingui la titulació de Mestra. En principi, l’escola compleix tots els requisits, però 

estan a l’espera de la resposta del Departament d’Educació.  

                                                           
63 Veure entrevista amb Begoña González a l’annex VI. a. 
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8. FAMÍLIES I ENTORN 

8.1. Les famílies 

Es parteix de la idea de base que les famílies són els principals responsables del 

procés de creixement del/la nen/a. El pare i la mare són els pilars fonamentals que 

permeten al nen créixer en un clima de seguretat i confiança. 

D’entrada, l’escola accepta tot tipus de famílies, i d’alumnat més enllà de les 

seves capacitats. No obstant, hi ha una condició indispensable per tal d’entrar a 

l’escola i formar part del col·lectiu: 

- Les dues parts (família i escola) han d’estar en sintonia. S’ha de compartir 

una mateixa forma d’entendre l’acompanyament en els infants, sabent que 

els principals responsables de l’educació són les famílies.  

Per això, quan una família vol entrar ha de fer un escrit de presentació, una 

entrevista personal i una visita per a veure l’experiència del dia a dia a l’escola. Si 

hi ha una connexió, es pot entrar a l’escola. Els diners no en són una impediment. 

(González, 2012)64  

Les famílies formen part activa del col·lectiu d’El Roure i participen en el 

plantejament del projecte educatiu, com també de l’organització i gestió del 

centre.  

La participació de les famílies es diversa, i cada vegada pren més força. 

Actualment hi ha diverses comissions en les quals participen els pares i les mares: 

manteniment i jardineria, materials didàctics, gestió, acollida i festes i revista.  

Cal dir que al principi la implicació de les famílies era gran, quan es va ampliar a 

la primària va disminuït perquè l’atenció estava posada en crear el projecte 

educatiu per aquestes edats, i actualment, amb aquest tema ja resolt, es torna a 

apostar per les famílies i treballar aquest aspecte de vital importància per l’escola.  

Les persones responsables d’El Roure consideren molt important aquesta vivència 

conjunta de les famílies a l’escola, ja que sinó la seva funció educativa perd sentit, 

                                                           
64 Veure entrevista amb Begoña González a l’annex VI. a. 
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i només a partir de participar en el projecte es pot comprendre, fer-se’l propi i 

implicar-s’hi.   

Per tal d’establir un bon vincle entre l’escola i la família, s’intenta crear una 

comunicació fluida entre aquests dos pols, tant a nivell individual com col·lectiu. 

Per una banda, a nivell individual es fan entrevistes i informes trimestrals per 

acompanyar de forma completa el creixement del nen/a, i anar donant resposta a 

cada una de les necessitats que van sorgint. Per altra banda, a nivell grupal es fan 

reunions cada quatre mesos per tal de posar en comú i tractar els temes que afectin 

a tota la comunitat. 

8.2. Relació amb l’entorn 

En aquests moments, l’escola està intentant millorar la seva relació amb l’entorn, 

ja que durant 8 anys hi havia l’energia posada a l’interior, en crear el projecte 

educatiu i ara, un cop encaminat aquest tema, es plantegen la necessitat d’obrir-se 

a l’exterior. Aquesta obertura és en dues branques: a nivell de poble, i a nivell 

macro.  

A nivell de poble, la idea és establir un major contacte amb el municipi de St. 

Joan. Cal destacar que la relació amb l’Ajuntament sempre ha estat positiva, ja 

que sempre ha reconegut l’escola i han aportat ajudes, com per exemple asfaltar el 

camí d’arribada a la finca. En aquest sentit, Begoña pensa que l’escola ha respost 

poc, i no ha donat tant al poble, per això ara és el moment de participar-hi 

activament.  

En aquest sentit, aquest any han començat a utilitzar el pavelló municipal 

d’esports, i a fer un projecte dels oficis del poble, on s’estableixin relacions amb 

les persones del municipi. 

A nivell macro, Begoña (2012)65 explica que veu que actualment hi ha un 

moviment de transformació global de l’educació, i pensa que és el moment de 

reivindicar un lloc al sistema educatiu. Volen participar de la transformació del 

sistema educatiu a partir de les experiències lliures. Begoña pensa que, com a 

escola, tenen una responsabilitat en aquest sentit, ja que després de 10 anys fent 
                                                           
65 Veure entrevista amb Begoña González a l’annex VI. a. 



 

144 

educació lliure tenen un cert bagatge i poden “dir-ne alguna cosa” respecte el 

tema. Ella pensa que el canvi hauria d’anar en el sentit de tenir un espai pedagògic 

més obert, que sigui menys directiu i que estigui basat en cuidar el procés integral 

de l’infant.  

Aquesta línia ja s’està duent a terme a altres països, com a Anglaterra o Estats 

Units, on hi ha una obertura en les possibilitats educatives, per exemple permeten 

l’educació a casa.  

En el cas d’Espanya, malgrat que legalment estiguem lluny d’aquesta realitat, la 

coordinadora d’El Roure valora molt positivament la feina que s’està duent a 

terme des de la Xarxa d’Escoles Lliures, tot caminant en el sentit del 

reconeixement dels projectes d’educació lliure a Catalunya. 
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9. CONCLUSIONS 

D’entrada dir que la meva experiència a El Roure va ser molt significativa per a 

mi, perquè vaig poder observar en la pròpia pell el que passava a l’escola, sentir el 

que es vivia allà, i comunicar-me amb les persones que estan duent a terme aquest 

projecte tant interessant. Realment, ha estat difícil intentar plasmar el que passa a 

El Roure, perquè és molt més que una descripció de mètode, és un conjunt de 

sensacions profundes, una manera d’entendre la vida. 

Tot estava en sintonia, es respirava un ambient tranquil, i els nens i les nenes 

estaven gaudint del dia, tot aprenent i descobrint el seu entorn. Els mestres i les 

mestres desprenien un aire de calma, serenor, amb una actitud activa però no 

directiva amb els infants.  

L’educació d’El Roure és una educació basada en l’amor, l’alegria de viure, on 

l’aprenentatge és una vivència positiva, on no es reprimeix la curiositat natural de 

la persona, sinó que es vetlla perquè continuï a flor de pell.  

 El Roure és una pràctica real d’aprenentatge vivencial, centrat en l’infant i les 

seves necessitats vitals, emprant mètodes d’ensenyament- aprenentatge basats en 

l’educació activa, i les aportacions de l’Escola Nova.  

Penso que la filosofia que la sustenta és interessant perquè concep la persona com 

una globalitat, aportació de les cultures orientals. En aquest sentit, conèixer 

l’experiència m’ha fet reflexionar sobre els trets de la cultura occidental i 

l’oriental. Penso que l’educació tradicional que s’està duent a terme a la majoria 

d’escoles és clarament fruit d’aquesta cultura occidental que tendeix a l’anàlisi, la 

classificació i el control dels processos. Ho podem veure en el currículum, 

segmentat per matèries, els controls d’avaluació, els diagnòstics dels infants, entre 

molts altres exemples. Per contra, la cultura oriental, amb una visió holística de la 

persona, permet concebre la psicologia humana des d’una vessant molt més rica, 

que alhora ofereix noves possibilitat d’educar seguint aquests principis. 

Penso que tant la filosofia del Seitai com el concepte teòric de l’Educació Viva 

tenen una visió àmplia de la persona i de l’educació, de la mateixa manera que 

l’escola no segueix cap ideologia concreta, per això penso que és una escola 

significativament oberta. 
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Crec que la proposta d’El Roure és adequada en els temps actuals, perquè ofereix 

una educació centrada en l’assoliment dels pilars fonamentals de la vida: 

coneixement d’un mateix, estabilitat emocional, establiment de bones relacions 

amb altres(aprenentatge per a la resolució de conflictes), i no perdre les ganes 

d’aprendre i saber trobar les eines per a l’aprenentatge autònom.  

La majoria de teòrics de l’educació actual, davant la necessitat de replantejar el 

camp educatiu, enfoquen la mirada cap aquestes capacitats bàsiques, més enllà 

dels continguts acadèmics.  

En general, faig una valoració personal molt positiva de l’escola El Roure, perquè 

penso que respon molt adequadament a les necessitats de l’ésser humà i de la seva 

evolució. És una pedagogia centrada en l’ésser, en comptes de centrar-se en la 

societat o la política, com en l’educació convencional.  

Des del meu punt de vista, aquesta petita experiència ofereix una pràctica 

educativa molt favorable per a les persones que hi participen, i obra el camí a la 

possibilitat de generar nous canvis per l’educació del futur. 
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D. LA LLAVOR. ESCOLA WALDORF 

1. PRESENTACIÓ  

L’escola La Llavor és un projecte educatiu basat en la pedagogia Waldorf situat a 

la Garrotxa, concretament a La Pinya. Aquest projecte es va iniciar fa 11 anys, a 

partir d’un grup de pares i mares interessats en nous models educatius que 

oferissin una educació més natural pels seus fills i filles.  

L’escola ofereix educació des d’1 fins a 12 anys, diferenciant el jardí d’infància 

de l’escola de primària. Actualment hi ha un total de 59 alumnes. 

 

Com a escola Waldorf, La Llavor creu en l’antroposofia, una filosofia impulsada 

per Rudolf Steiner, basada en una visió integral de la persona, considerant els 

aspectes fisiològics, psíquics i anímics. A partir d’aquesta concepció humana, se’n 

desprèn la pedagogia Waldorf, creant un currículum concret i una didàctica 

específica de treball.  

El moviment Waldorf és l’alternativa escolar més estesa a nivell mundial.
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2. FONAMENTS TEÒRICS 

La pedagogia Waldorf va ser creada pel filòsof, escriptor i pedagog Rudolf Steiner 

a principis del segle XX a la ciutat de Stuttgart (Alemanya).  

Els seus inicis es remunten al 1919 en una fàbrica de cigarrets anomenada 

Waldorf Astonia on hi havia la necessitat d’educar els/les fills/es dels/les 

treballadors/es. El seu amo, Emil Molt, va demanar a Steiner la creació d’un 

centre educatiu que tingués en compte la llibertat, i alhora no es deixés influir per 

l’economia o la política. Steiner va acceptar la proposta i es va crear la primera 

Escola Lliure Waldorf.  

L’educació que va sorgir d’aquesta oportunitat va tenir un gran interès per part de 

mestres d’altres localitats alemanyes, i és per això que es comencen a crear altres 

escoles arreu del país i d’altres països d’Europa.  

Durant el règim nazi, aquestes escoles van estar prohibides per tal d’unificar tota 

l’educació seguint la seva ideologia. Després de la Segona Guerra Mundial es van 

reprendre les escoles, que es van anar estenent de forma significativa arreu del 

món. 

Actualment, podem parlar d’un gran moviment educatiu, possiblement la major 

alternativa al sistema estatal. Segons dades de l’Associació dels Amics de la 

Waldorf
66 actualitzades al 2012, en tot el món hi ha 1023 escoles Waldorf, prop de 

2000 jardins d’infància, uns 50 centres de formació del professorat, i 646 centres 

de pedagogia curativa i teràpia social. Tots ells es troben en més de 90 països 

diferents dels cinc continents.  

Hi ha una gran associació que gestiona la xarxa d’escoles Waldorf d’arreu del 

món: International i Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner (Amics de 

l’ensenyament Rudolf Steiner). L’associació va ser creada a Alemanya al 1979 i la 

seva funció principal és estendre el moviment Waldorf arreu del món.  

                                                           
66 Informació extreta de: FREUNDE DER ERZIEHUNGSKUNST RUDOLF STEINER’S (Amics 
de la Pedagogia Rudolf Steiner) Disponible a: http://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/wir-
ueber-uns.html [accés 12.04.2012] 
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L’organització conté diversos comitès internacional: Secció Pedagògica 

Gohetànica (investigació), Cercle de l’Haya (conferències internacionals), el 

Consell Europeu per a l’Educació Waldorf- Steiner, l’Associació Internacional de 

l’Europa de l’Est, Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education 

(Associació Internacional d’Steiner/Waldorf Educació Infantil), el Fòrum 

Europeu per la Llibertat d’Educació i el Consell Europeu d’Associacions 

Nacionals d’Escoles Independents. 

Gràcies al Fons d’Ajuda Internacional, es poden oferir donacions econòmiques als 

centres i oferir beques per a alumnes amb necessitats. L’associació també 

s’encarrega de gestionar el voluntariat mundial i cooperar amb organismes 

internacionals com la UNESCO. Des del 2006 s’està duent a terme un projecte 

anomenat Educació d’Emergència que ofereix una educació pels infants en 

situacions de risc a Gaza, Líban, China, Indonèsia, Haití i Kenia.  

 

2.1. Rudolf Steiner67 

Rudolf Steiner va néixer l’any 1861 a Kraljevic, un petit poble d’Àustria. Es va 

llicenciar en Matemàtiques i Ciències Naturals a l’Escola Tècnica Superior de 

Viena, i va ser coeditor de les obres completes de Goethe (1889-1896).  

Al 1893 es va doctorar en filosofia a la universitat de Viena, amb la seva obra 

principal, La filosofia de la llibertat (1893). Uns anys més tard coneix Elisabeth 

Forster- Nietzsche i al seu germà Friedrich, i al 1895 escriu una obra dedicada a 

ell: Friedrich Nietzsche, un lluitador conta la seva època.  

Durant el 1895-1900 es va desplaçar a Berlín on es va produir un canvi 

significatiu en la seva vida: va començar a relatar el seu món espiritual i la seva 

vida interior. Rudolf va canviar de paradigma, ja no pretenia crear nous 

pensaments o teories, sinó que es centrà en la percepció, observació i experiència 

des d’un punt de vista tècnic- científic.  Així neix l’antroposofia com a ciència 

espiritual. A partir d’aquí va escriure diversos articles sobre la concepció 

                                                           
67 Informació extreta de: FUNDACIÓN RUDOLF STEINER. (2004) Disponible a: 
http://www.fundsteiner.com/rudolf-steiner.html [accés 10.04.2012]  
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goethània del món, el cristianisme com a fet místic i va dur a terme conferències 

sobre Nietzsche i Goethe. 

Del 1902 al 1912 va fundar Societats Antroposòfiques arreu d’Alemanya. Al 1904 

va escriure Teosofia. Introducció al coneixement suprasensible del món i del destí 

humà, obra central en l’antroposofia. També va crear el Goetheanum a Suïsa, el 

temple d’aquesta filosofia. 

En el seu caràcter polític- social, Rudolf Steiner parla del concepte de triformació 

de l’organisme social, que consisteix en trencar l’Estat Unitari i transformar tres 

dimensions socials: una vida espiritual lliure, una justícia democràtica i una 

economia basada en l’associació.  

Al 1919, davant la possibilitat de dirigir una escola lliure, Steiner pot posar en 

pràctica tots els seus ideals. És en aquest mateix any quan es va inaugurar la Freie 

Waldorf Schule (Escola Lliure Waldorf), a Stuttgart.  

A partir d’aquest moment fa múltiples conferències sobre pedagogia Waldorf per 

ensenyar als mestres la seva funció educativa.  

La seva última aportació va ser entre al 1920-1925 sobre medicina antroposòfica, 

a partir de l’eurítmia i la pedagogia curativa.   

Al 30 de març de 1925, amb 64 anys, Rudolf Steiner va morir a la ciutat de 

Dornach. 

 

2.2. L’antroposofia 

L’antroposofia és una ciència espiritual que pretén establir vincles entre la part 

espiritual de l’home i la part espiritual de l’univers. S’entén com a ciència perquè 

és un coneixement adquirit per l’home, a partir d’un mètode d’autoeducació, basat 

en la percepció del món.  

Segons l’antroposofia, en el món es distingeixen diverses parts: el món físic, el 

món vital, el món astral i el món espiritual, aquestes són les quatre jerarquies més 

elevades que van crear a l’home. Són l’objecte d’estudi de l’antroposofia. 
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L’home, l’origen del qual es situa al començament de l’evolució còsmica, està 

compost per cos, amb el qual participa de la realitat físico- sensorial; l’esperit, que 

es considera el jo, l’ésser en si mateix; i l’ànima que és com la mediadora del cos i 

l’esperit. L’ànima passa per diferents etapes al llarg de la vida: l’ànima sensible, 

l’ànima racional i l’ànima conscient.  

Des d’aquesta concepció s’entén que l’home, que està a la desena posició de les 

jerarquies espirituals, és diferent de la resta de l’univers perquè se li ha concedit la 

llibertat: pot escollir entre el Bé i el Mal.  

“Pots seguir el Bé o el Mal. Cap ésser superior pot obligar-te a fer el Bé. Els éssers 

superiors es preocupen de l’home i l’ajuden amb el que poden, sense arribar mai a 

forçar-los per escollir el Bé, ja que això destruiria la seva llibertat.” (La mariposa 

nocturna, 2012) 

És a partir d’aquest coneixement que Steiner treballa la llibertat humana i publica 

Filosofia de la llibertat. Es concep que per actuar amb llibertat, cal una eliminació 

dels preconceptes i prejudicis de la vida anímica i un control de l’acció a partir del 

pensament. El control del pensament és responsabilitat del jo, i les fonts de 

coneixements són la intuïció i l’observació.  

L’ individualisme ètic està basat en la lliure activitat espiritual, de manera que 

cada individu aporta alguna cosa al món de les idees, el món de tots que es 

considera com una unitat real. Així, si els homes lliures actuen a partir de la 

intuïció i no obeeixen a normes morals externes, no hi ha problemes de 

convivència entre uns i altres.  

Des d’aquesta filosofia s’entén que el destí és allò que l’home “escull per corregir 

falles comeses i aplanar el camí del progressiu perfeccionament en el futur”.68 

L’antroposofia, a part del cos teòric encarregat d’investigar en aquesta línia 

espiritual, té un ampli ventall de concrecions pràctiques com per exemple la 

medicina antroposòfica, la pedagogia Waldorf, l’agricultura biodinàmica, la 

triformació social, l’arteràpia i l’eurítmia, entre d’altres. 

                                                           

68 Informació extreta de: VERS EL SOL. ESPAI WALDORF- STEINER GIRONA. (2010) 
Disponible a: http://www.waldorfgirona.cat/antroposofia [accés 10.04.2012] 
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A continuació explicaré breument en què consisteix el concepte de triformació 

social, ja que s’hi pot veure reflectida la visió social de la pedagogia Waldorf.  

Steiner creia que calia un canvi de l’ordre social que estigués en concordança amb 

“l’època de l’ànima conscient”, ell pensava que no podria estar dirigit per cap 

govern: és el concepte de triformació social. 

S’entén que la vida en societat està caracteritzada per tres sectors: el cultural, el 

polític i l’econòmic. I cada un d’ells ha d’estar regit per un principi diferent. 

- L’esfera cultural ha d’estar regida pel principi de llibertat. 

- L’esfera política té com a pilar fonamental la igualtat. 

- L’esfera econòmica ha d’estar dominada per la fraternitat. 

Cada una d’aquestes esferes ha de seguir el seu propi camí i no s’han d’interposar 

principis d’una en l’altre, ja que sinó es produeixen desajustaments. Per exemple, 

davant la llei tots hem de ser iguals, però la imposició, per llei de la igualtat per 

les nostres necessitats espirituals no és positiva per a la persona. 

Així, en el cas de l’educació, que forma part de la vida cultural, la llibertat hauria 

de ser-ne el principi bàsic sense deixar interferir a la política i l’economia. Steiner 

pensava que “l’home ha de créixer lliure d’exigències del poder estatal i de la vida 

econòmica fins que ell mateix pugui participar com a ciutadà actiu a la 

configuració d’aquestes branques de la societat”. (La mariposa nocturna, 2012) 

En l’àmbit jurídic- legal, l’home necessita òrgans per protegir els drets de totes les 

persones, que seran iguals per a tothom. L’antroposofia considera que s’han 

d’elaborar lleis que separin les funcions socials: les estatals, les econòmiques i les 

culturals, de manera que l’Estat no intervingui en les qüestions culturals o 

empresarials.  

Finalment, en el sector econòmic, ha de governar la fraternitat. Hauria d’estar 

basada en una xarxa de relacions i associacions de producció (locals, nacionals o 

internacionals) independents de totes les fronteres estatals, de manera que “els 

propis implicats en la producció, distribució i consum, o els seus representants, 

intercanviïn opinions i decisions sobre les necessitats existents i la possibilitat de 

satisfer-les.” (La mariposa nocturna, 2012) 
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Aquesta proposta de Rudolf Steiner està en un punt entremig entre el capitalisme i 

el comunisme. Es pretén que les persones que tinguin la iniciativa individual i 

estiguin capacitades puguin administrar capital i mitjans de producció en llibertat, 

però quan aquesta persona abandoni el càrrec, passi en mans d’una altra persona 

capacitada per a fer-ho; impedint així que les grans fortunes es donin a l’herència i 

estiguin en mans improductives. 

 

2.3. Etapes evolutives segons Rudolf Steiner 

A nivell de psicologia evolutiva, R. Steiner parla de tres etapes fonamentals de 

desenvolupament69, que són la base que sustenta el mètode pedagògic Waldorf.  

Cal dir que aquestes etapes no es presenten d’una manera tancada, sinó que les 

edats són relatives i poden variar segons la persona en concret.  

- Del naixement als 7 anys: És l’etapa de la imitació, en la qual el nen 

aprèn a caminar, utilitzar el llenguatge i pensar. És important el desenvolupament 

corporal de l’infant. Per tot això, les activitats més favorables per aquestes edats 

són el joc i el moviment, i és especialment important respectar als ritmes biològics 

de cada infant. 

En aquesta etapa el nen percep que “el món és bo amb ell”70. És a dir que allò que 

rep és el que ell considerarà com a bo. D’aquesta manera, els infants que neixen 

en situacions conflictes conceben que aquesta situació és la normal, és la 

favorable per a la vida.  

- Dels 7 als 14 anys: Aquesta etapa s’anomena el cor de la infància, en la 

qual es passa de la imitació a la imaginació com a qualitat important d’aquest 

període. El creixement corporal es molt menys significatiu que a la primera 

infància. L’element que ho demostra és la caiguda de les dents de llet.  

En aquesta etapa hi ha un moment crucial que és al tercer curs, entre el 8 i 9 anys, 

quan es produeix un canvi emocional important i els infants tenen la mirada cap 

                                                           
69 Informació extreta de: Malagón, A. (2003) “Pedagogia Waldorf: el respeto al ser humano.” Aula 

de innovación educativa. núm 119. Pàg. 12-28 
70 Informació extreta de l’entrevista amb Agnès. Veure entrevista annex VII. a.  
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endins, preguntant-se  qüestions tant profundes com d’on venen, on van, si els 

seus pares són els seus pares verdaderament, o inclús com es va iniciar el món. 

L’any següent se supera aquesta etapa per a passar a estar molt més actius de cares 

enfora, amb una actitud més guerrera i lluitadora.  

Durant aquesta etapa és important oferir moltes activitats artístiques que permetin 

explotar la imaginació de l’infant i així anar construint el saber a partir de 

l’emoció i el descobriment personal. 

- Dels 14 als 21 anys: Durant aquesta etapa els joves tornen a patir un 

canvi emocional fort i necessiten conèixer el món verdaderament. Necessiten 

desenvolupar la capacitat de judici a partir de la lògica absoluta. Des de la 

pedagogia es possibilita que cada alumne trobi les lleis que hi ha darrera de tot 

fenomen social.  

La pedagogia Waldorf té en compte aquest coneixement de la persona com un tot 

integral i per això el currículum Waldorf està basat en els estats anímics que 

passen els infants. Des d’aquesta pedagogia es pretén que cada nen o nena pugui 

viure plenament allò que per a ell o ella té significat, de manera que a partir de les 

experiències vitals estigui curiós i viu en el món, i gràcies a la memòria pugui fer-

se seus tots els aprenentatges. 
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3. HISTÒRIA DE L’ESCOLA 

El projecte de La Llavor va sorgir al 2001, quan un grup de pares i mares de la 

Garrotxa es van reunir amb l’interès comú per a conèixer alternatives escolars que 

respectessin el creixement de la persona des d’una visió propera a la natura. 

Durant aquest primer any es van xerrades i intercanvis amb altres projectes per a 

conèixer i formar-se. 

A partir d’aquestes primeres experiències, durant els cursos 2002-2003 es 

desenvolupa una formació per a pares i mares basada en la Pedagogia Waldorf per 

part del pedagog Martí Prat. 

Al 2004 s’inicia el projecte anomenat Grup de Joc de la Garrotxa. Al març 

d’aquest mateix any es formalitza el grup a partir de l’Associació pel 

Desenvolupament de l’Educació Lliure.  

El setembre de 2004 s’inaugura el grup de joc, amb el nom La Llavor a Can 

Nierga, a Tortellà. Durant aquest primer curs hi ha tan sols tres infants en el jardí 

d’infància, amb una acompanyant. 

El setembre de 2005 l’escola es trasllada a Mas Garganta, a La Pinya (La Vall 

d’en Bas) per tal d’oferir millors qualitats d’instal·lacions i un entorn natural més 

ric. 

A partir del 2006 es pretén difondre l’associació i el seu projecte educatiu,. Per 

això es duen a terme diverses activitats relacionades amb aquest objectiu: 

formació de pares i mares, xerrades amb professionals, tallers diversos i activitats 

de portes obertes.  
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4. PROJECTE EDUCATIU 

En general, podem dir que les escoles Waldorf són projectes educatius que 

sorgeixen de la base, a partir d’una necessitat social, i la seva funció pedagògica 

es centra en l’individu i en el seu desenvolupament integral.  

Tal i com s’exposa al web de La Llavor, “Les escoles Waldorf s'esforcen per fer 

realitat l'ideal d'una educació lliure posant com a centre de la seva pedagogia el 

desenvolupament de l'individu, sense oblidar les necessitats de la societat” Serra, 

R.  

La Llavor, com tota escola Waldorf, concep l’educació tenint com a base 

filosòfica l’antroposofia. Així, s’entén que la persona no només és un cos físic, 

sinó que hi ha elements espirituals i sensibles que caracteritzen a cada persona en 

particular71. La funció de l’educació és ajudar al desenvolupament harmònic de la 

persona. 

Aquesta visió integral de l’ésser es veu manifesta en la pedagogia i metodologia 

de La Llavor, ja que les mestres respecten els diferents estats d’ànim dels infants i 

a l’hora de desenvolupar les activitats s’interrelacionen diferents àrees de 

coneixement des de la vessant més intel·lectual fins a l’espiritual. També cal tenir 

en compte que l’aprenentatge serà diferent segons cada etapa evolutiva. Per 

exemple, durant la primera infància l’aprenentatge es produeix bàsicament a partir 

del cos, en canvi durant la secundària l’aprenentatge es centra en el pla 

intel·lectual.  

A més, el concepte d’educació s’entén com expressió de cultura, per tant, les 

activitats culturals s’uneixen a les pedagògiques. A l’escola es fan conferències de 

diferents temes, art, modelatge, música, teixit, eurítmia, teatre, etc. Així, es dóna 

un especial valor a la creativitat. Un altre dels elements ideològics que caracteritza 

l’escola és el valor del treball. Des de la pedagogia Waldorf es considera que les 

escoles han de formar a la persona “dins una societat moderna, possibilitant al 

                                                           
71 Segons l’entrevista amb Cathleen (mestre La Llavor, veure annex VII. b.)  l’escola no és 

religiosa, en el sentit que no segueix cap de les seves branques, no obstant, sí que hi ha una base de 

valors comuna amb el cristianisme, com és l’amor, el respecte, la fraternitat… 
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nen, per quan sigui adult, l’accés a la llibertat i responsabilitat individual i 

col·lectiva.” Malagón (1984) 

Segons la pedagogia Waldorf es creu que l’educació té com a finalitat “despertat 

les facultats individuals de cada nen/a”, de manera que cada un pugui aportar allò 

que millor pot fer segons les seves potencialitats. Tal i com explica Agnès72, “jo 

em pregunto: aquest nen, què ve a aportar en el món? Què és allò que ve a 

desplegar i què és el que jo puc fer per ajudar a desplegar-ho de la millor manera 

possible?”. En aquest sentit es pot observar que des de la pedagogia Waldorf es té 

en compte alguna cosa més que els continguts, és la vessant espiritual de la 

persona. 

Segons les explicacions de la mestra de La Llavor, l’educació s’entén de dues 

maneres, per una banda que cal crear les condicions perquè els alumnes 

aprenguin, però per altra banda el/la mestre/a és transmissor de coneixements.  

Així, l’aprenentatge de l’alumne ve determinat per les activitats que la mestra ha 

dissenyat amb aquesta finalitat, tenint en compte les diferents etapes evolutives de 

l’infant. Consideren que si es dóna el contingut adequat al moment adequat, aquell 

aprenentatge arriba al nen i se’l fa seu, de manera que assimilarà 

significativament.  

Pel que fa al pla social, les escoles Waldorf, i concretament La Llavor, intenten 

posar en pràctica la teoria de la triformació social de Rudolf Steiner. Així, s’entén 

que a l’escola hi ha una vida cultural, que s’ha de viure en llibertat (cada mestre/a 

es lliure a la seva classe perquè és l’únic que coneix les necessitats dels alumnes i 

sap com ajudar al seu desenvolupament); una vida econòmica, que s’ha de viure 

en fraternitat i solidaritat (malgrat que hi hagi una quota fixa pels familiars, no es 

nega l’entrada a les famílies per motius econòmics); i una vida de relacions 

humanes que s’ha de viure en igualtat (un respecte pels altres i una mateixos drets 

i obligacions per tothom iguals). 

 

                                                           
72 Mestra de l’escola La Llavor. Veure entrevista annex VII. a.  
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5. PROCÉS D’ENSENYAMENT- APRENENTATGE 

5.1. El currículum 

El currículum Waldorf no és un model estàndard per a totes les escoles que 

segueixen aquesta pedagogia. Tot i així, si que hi ha unes pautes comunes que 

estan basades en les etapes de desenvolupament anímic de la persona. 

5.1.1.  El currículum al jardí 

El jardí és l’etapa d’infantil en la qual hi ha nens i nenes d’ 1 a 6 anys. En aquest 

es pretén crear un ambient càlid que s’assembli al màxim al d’una casa. “Són com 

una gran família, on amb ritme, harmonia, cordialitat i calidesa es fan les 

activitats, compassades per celebracions tradicionals que ens recorden el rítmic 

transcórrer de les estacions anuals” (Projecte educatiu La Llavor, 2012). 

Aquest ambient de tranquil·litat ha de permetre que els nens percebin que “el món 

és bo amb ells”, de manera que vulguin continuar creixent, descobrint i aprenent.  

En aquesta etapa els infants aprenen per imitació, de manera que és molt 

important que les mestres siguin un bon model pels nens i nenes.  

En el jardí el procés d’ensenyament- aprenentatge està basat en el joc lliure, les 

cançons, els contes i les creacions artístiques.  

La narració és un dels elements curriculars Waldorf que té més importància, per 

això des de les primeres edats, es destina una estona al dia a explicar contes, 

adequats per les seves edats. Es repeteixen durant un període per tal que arribin a 

tothom i els puguin integrar correctament.  

5.1.2.  El currículum a primària 

A partir dels 6-7 anys, els alumnes comencen una nova etapa, que es considera 

l’inici de l’etapa escolar. Per a fer aquest pas es fa una celebració en la qual es 

simbolitza la maduresa adquirida.  

A l’etapa de primària, es considera que el nen ha de veure que “el món és bell”. 

Des de La Llavor ho expressen així: 

“Creiem que en aquestes edats els nens necessiten meravellar-se pel món per bonic, 

per fascinant, per digne de ser descobert. En el nostre projecte ens esforcem  en  
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desplegar  un  encís  per  aprendre  a  través  del  sentit  artístic,  possibilitant  així  la 

satisfacció per la feina ben feta i el gust estètic.” (Projecte educatiu La Llavor, 2012) 

El model Waldorf té un currículum propi, tot i així a cada país es fa una 

homologació formativa amb el currículum exigit per l’Administració educativa 

corresponent. 

El currículum de primària es centra en cinc elements bàsics: l’estructura rítmica, 

les narracions, la classe principal, les especialitats i 

el treball manual.  

Pel que fa a l’estructura del curs, aquesta es basa 

en el ritme de concentració i expansió. Així 

l’ensenyament d’una matèria es centralitza durant 

quatre setmanes i després no es treballa durant un 

temps. Això permet que la concentració en aquella 

àrea sigui més elevada i alhora deixar-ho reposar 

en l’oblit i reprendre-ho de nou més endavant 

permet que “els coneixements descansats despertin 

en forma de nou aprenentatge” (Projecte educatiu 

La Llavor.) 

Les narracions, els contes i les cançons són elements que es duen a terme durant el 

dia perquè representen la seva part rítmica. Aquestes narracions són escollides 

segons les necessitats anímiques del desenvolupament psicològic dels infants. La 

idea és que els hi ressonin als nens, de manera que es sentin identificats amb els 

personatges i això els aporti algun aprenentatge per a la vida. Així trobem que 

cada classe té unes narracions centrades amb uns temes concrets, per exemple, a 

primer són fades; a segon són faules; a tercer el gènesi i antic testament i a quart la 

mitologia nòrdica. 

La classe principal és la part intel·lectual del dia, on s’estudien les diferents 

matèries depenent del grup on estiguin els nens i les nenes i duen a terme un 

aprenentatge basat en l’esforç i la implicació principal. 
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Les matèries que es treballen en el currículum Waldorf són la llengua, les 

matemàtiques, la naturalesa, la geografia, la zoologia, la història, la botànica, entre 

d’altres. 

El tercer element que es treballa en el 

currículum Waldorf són les especialitats. 

Les especialitats, també diferents segons 

l’edat dels infants, tenen relació amb la 

part emocional de la persona. També 

contemplen la concentració i l’expansió 

com a la classe principal. Les 

especialitats són música, eurítmia, 

esports i llengües estrangeres, entre d’altres. 

A més a més, tots els cursos tenen una hora setmanal d’anglès amb mestres 

natives, i l’aprenen mitjançant jocs, narracions i cançons.  

Finalment, a l’escola La Llavor, com totes les escoles Waldorf, es desenvolupen 

treballs manuals, que corresponen a la tercera franja del dia i amb aquestes 

activitats es practica la voluntat. Per exemple és la fusteria, les manualitats, el 

teixit i la pintura. Una característica fonamental de la realització dels treballs 

manuals és que “per una banda mouen el pensament de forma positiva, ordenada, 

concentrada, i per altra, permeten trobar-se amb sí mateixos a través del propi 

sentir.” (Projecte educatiu La Llavor, 2012) 

Finalment, pel que fa al currículum, cal dir que totes les activitats tenen el mateix 

valor, ja que totes contribueixen al desenvolupament global de la persona.  

5.1.3.  Aprenentatge de la lectoescriptura 

A La Llavor l’aprenentatge de la lectoescriptura és un procés que comença als 6-7 

anys, quan els nens i nenes passen a l’etapa de primària.  

La metodologia que utilitzen és sintètic, en el sentit que passen de l’alfabet a la 

paraula. La manera com s’introdueix l’alfabet és a partir del conte. La mestra de 

primer escriu un conte amb cada una de les lletres i fa un dibuix a la pissarra 

relacionat amb el conte. A partir d’aquí els alumnes aprenen cada una de les 
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lletres. Els alumnes aprenen la grafia tot dibuixant en els seus blocs personals 

cada una de les lletres.  

Pel que fa a la tipologia de lletres, primer es comença amb la lletra de pal, després 

lletra d’impremta i finalment la lletra lligada. 

5.1.4.  L’avaluació 

A La Llavor, com totes les escoles Waldorf, no utilitzen el mètode de l’avaluació 

a partir de proves de nivell, com són els exàmens, ja que aquest mètode d’avaluar 

només té en compte els coneixements, segregats per matèries concretes. 

L’avaluació es duu a terme d’una forma integral. En un primer moment trobem 

una prova de maduresa realitzada en el pas del jardí a la primària. La finalitat de la 

prova és veure si està prou madur per a començar una nova etapa, 

significativament diferent. Les mestres pensen que si no hi ha aquest 

desenvolupament assimilat no hi hauria prou capacitat per comprendre alguns 

aprenentatges, com per exemple la lectoescriptura. 

Aquesta prova avalua la persona de manera global. Les eines d’avaluació són una 

prova de lateralitat, l’anàlisi del dibuix infantil, el joc simbòlic (on es pot veure en 

quin moment evolutiu està el nen/a) i una valoració de la mestra respecte la 

maduresa social que s’observa en la persona. 

Pel que fa a la primària, les mestres avaluen els alumnes a partir de l’observació 

diària. Cada mestra té un ampli coneixement de l’infant, ja que està amb ell/a tota 

la seva etapa de primària i s’estableix un vincle amb la família que ajuda a 

comprendre el procés personal de cada alumne. La mestra va prenen notes de les 

observacions realitzades. 

Al final del curs, s’entrega un informe individual on s’exposa el procés de 

desenvolupament de cada nen en els aprenentatges acompanyats d’un poema, 

història o imatge que “evoquen l’actitud del nen i la seva evolució durant el 

curs.”73 

 

                                                           
73 Veure entrevista amb Agnès. Annex. VII. a. 
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5.1.5.  Activitats 

• El jardí d’infància 

La principal activitat dels infants del jardí és el joc lliure, sobretot a partir del joc 

simbòlic.  

A més a més, a les classes del jardí cada dia fan una activitat diferent. A La 

Llavor fan aquarel·la, cera, dibuix, pa i manualitats.  

Una altra de les activitats setmanals és fer una excursió per l’entorn, de manera 

que els infants gaudeixin de la naturalesa que els ofereix l’entorn proper.  

• Primària 

- Classe principal:  

La classe principal, d’una hora i mitja de durada al dia, aproximadament, és la 

classe on es duen a terme els aprenentatges acadèmics que requereixen esforç 

intel·lectual. Es duu a terme a primera hora del dia, perquè es considera que és 

l’estona de més concentració del dia.  

La classe principal sempre la duu a terme la mestra tutora.  

A l’apartat del currículum es pot veure les diferents matèries que es treballen 

durant aquesta estona.  

- Part rítmica:  

Cada dia hi ha una estona on es treballa el ritme, ja sigui a partir de cançons, 

danses o instruments. Aquesta part és dinamitzada per la mestra que aporta els 

seus coneixements. Les cançons i danses tenen a veure amb l’espiritualitat, com 

també amb l’aprenentatge d’altres llengües.  

- Activitats específiques:  

Són les activitats variables en el dia a dia que fan referència a coneixements 

específics. Per exemple, teatre, art, pintura, fer pa, fusteria, música, teixit, castellà, 

anglès, etc. Algunes d’aquestes activitats són desenvolupades pels mestres 

especialistes, d’altres per les mateixes tutores.  
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- Ritual de pas: El ritual de pas té molta importància a les escoles Waldorf. És un 

ritual que es celebra a final de l’etapa 

d’infantil i simbolitza l’inici a la vida 

escolar. És una festa que se celebra amb 

els familiars dels alumnes, i on la mestra 

d’infantil dóna a l’infant tot allò que ha 

anat produint durant aquesta etapa: 

dibuixos, manualitats, teixits, etc.   

 

- Grup de tarda:  

Aquest grup va ser una iniciativa que va sorgir de la necessitat de les famílies que 

no podien recollir els seus fills i filles a les 15 hores. Així es va decidir ampliar 

l’horari fins a les 16:30 totalment voluntari per les famílies, pagant una quota de 

30€ al mes. En aquest grup normalment s’hi desenvolupen activitats variades de 

creativitat: macramé, ceràmica, jocs diversos, etc. La idea és crear unes activitats 

extraescolars, desvinculades totalment de les activitats del matí.  

Aquesta activitat ha passat per fases molt diferents des dels seus inicis, per això 

actualment està per estructurar.  

 

5.2. Organització 

5.2.1. Materials 

Els materials que s’utilitzen a 

l’escola estan pensats per tal de 

facilitar els processos d’aprenentatge 

dels infants, però també amb la 

intenció que siguin el màxim de 

respectuosos amb el medi. Així, a 

l’escola La Llavor la majoria de 

materials són de fusta, llana o altres 

materials naturals, com per exemple la cera d’abella.  
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Al jardí d’infància hi ha molts materials variats, en relació al joc simbòlic.  

Pel que fa a la primària, ja no hi ha jocs, sinó que cada nen o nena té un quadern 

personal, amb un estoig personal amb colors de fusta i ceres per a treballar els 

diferents continguts. 

La pissarra és un element molt important a les escoles Waldorf, ja que a tavés 

d’ella la mestra fa les explicacions corresponents, a partir de la seva imaginació.  

5.2.2. Agrupaments 

La pedagogia Waldorf treballa a partir d’un agrupament de l’alumnat segregat per 

edats. La teoria evolutiva marca unes pautes de desenvolupament que es 

manifesten en totes les persones per igual, de manera que es considera que la 

pràctica educativa ha de correspondre a aquestes necessitats. Des d’una visió 

anímica i emocional, Steiner diu que cada edat escolar està caracteritzada per uns 

interessos concrets vinculats a la seva persona en relació amb el món que 

l’envolta.  

Seguint aquesta idea, les escoles estan agrupades per edats. Cada grup està format 

per un màxim de 10-12 alumnes i una mestra de referència, des de l’un any fins 

als 12. A infantil les classes es divideixen en dos: d’1 a 3 anys; i de 3 a 6 anys. A 

partir dels 6 o 7 anys es passa a la primària.  

L’equip pedagògic de La Llavor aposten fermament per aquest agrupament, 

encara que impliqui tenir un nombre major de mestres, i per tant, un cost elevat de 

sous a pagar. 

Durant les estones de joc lliure al pati també hi ha una separació dels espais de joc 

però amb grups més grans i heterogenis, ja que hi ha un pati pels infants d’1 a 7 

anys i un altre pels de 7 a 12. 

5.2.3. Límits, normes i resolució de conflictes 

Pel que fa als límit i normes, l’escola La Llavor no té un model concret a seguir. 

Quan sorgeix algun conflicte les mestres intenten parlar amb els nens i nenes 

implicats, intentant arribar a algun acord. Hi ha altres moments en que no és 

possible parlar-ne. Llavors la mestra ha de posar el límit amb rigorositat i 

contundència, sense donar gaires explicacions.  
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En aquest sentit, la mestra, juga un paper determinant, ja que és la figura 

d’autoritat a l’escola. Aquesta autoritat, però ve donada pels mateixos infants, ja 

que està sustentada en el respecte de la mestra cap  ells i a l’inversa.  

A partir de l’experiència a l’escola, vaig observar diversos casos de conflicte en 

les tres classes que vaig estar. En les classes de primària hi havia nens que no 

complien les normes per a fer les activitats, possiblement degut a la falta d’interès. 

En el cas d’infantil hi va haver un conflicte a l’hora d’asseure’s a la taula, quan 

una nena volia seure al costat d’una seva amiga, però li estava prohibit per 

conflictes anteriors.  
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5.3. Un dia a La Llavor 

• Infantil 

A les 9 del matí arriben els nens i nenes i cada un/a se’n va a la seva classe de 

referència. A l’entrada hi ha un banc amb unes lleixes per canviar-se les sabates, 

penjar la jaqueta i la motxilla.  

La mestra s’espera a la porta de la classe, on rep a cada alumne de manera 

personal, agafant-lo de la mà i mirant-lo als ulls. Tenen una petita conversa sobre 

com ha dormit, com ha esmorzat i quin és l’estat emocional del moment (nerviós, 

tranquil...). 

Fins a les 11 aproximadament els infants juguen lliurement per l’espai que té 

molts materials de joc simbòlic. Durant aquesta estona es fan l’activitat del dia, la 

meva observació va consistir en el dibuix amb ceres on els infants dibuixaven 

lliurement. 

Observo que hi ha alumnes que prefereixen fer l’activitat i d’altres simplement 

jugar amb el material. La mestra els respecta la decisió, ella està fent les roses de 

St. Jordi amb l’ajuda d’algunes nenes. Les nenes que estan pintant, ho fan en uns 

folis grans de qualitat, amb les puntes arrodonides.  

Després es fa una rotllana on es canten cançons i s’exposen els dibuixos que han 

fet els diversos nens i nenes. Observo que es canten cançons amb català i d’altres 

amb alemany (la mestra és nascuda a Alemanya).74  

Després de l’activitat principal esmorzen tots junts. Abans d’esmorzar també es fa 

un ritual, de manera que es beneeix la taula amb un vers que reciten tots junts i 

una cançó, donant les gràcies a la Terra. Després van al pati durant 1 hora i mitja. 

En el pati juguen lliurement en un espai amb materials de construcció, de 

motricitat i de joc simbòlic. Després del pati és l’hora del conte, on la mestra 

explica una narració, que en la majoria dels casos ha preparat ella mateixa.  

                                                           
74 En aquest sentit, la mestra comenta que des de l’escola no hi ha una reglamentació pel que fa a 

la llengua. Tothom aporta la llengua que sap, considerant que quantes més se n’ensenyin més 

possibilitats tindran els alumnes. 
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Cap a la 13:30 hi ha el dinar, en el qual mengen tots junts, un menú vegetarià 

aconsellat per una dietista. Els pares i les mares van a buscar els fills cap a les 

14:30, tot i així, hi ha la possibilitat de quedar-se al grup de tarda on s’ofereixen 

moltes altres activitats. 

• Primària 

El primer contacte individual de mestra i alumne es repeteix a la primària. 

Després d’aquest petit ritual cada alumne va entrant a la classe i es col·loca a la 

paret, on es fa un altre ritual de l’inici del dia: Un alumne encén una espelma i 

cada un d’ells va passant a demanar un desig a l’espelma. Després representa que 

es guarden l’energia del dia a la mà i fan una dansa per a venerar aquesta energia, 

donar gràcies a la Terra i al Sol. 

Després això es fa la classe principal, on es treballen els continguts del currículum 

(llengua, matemàtiques, medi natural) perquè es considera que és l’estona del dia 

de més concentració i facilitat per adquirir aquests aprenentatges.  

En el cas de la classe de primer, on vaig fer observació, durant aquesta estona 

transcorren moltes coses diferents: 

En un primer moment cada un/a s’asseu a la seva cadira, en pupitres de dos en dos 

i es fan les novetats del dia (els alumnes que vulguin expliquen a la resta algun fet 

d’interès per ells/elles). 

En un segon moment, els alumnes s’aixequen i aparten les taules. Comença 

l’estona rítmica on es fan diverses activitats d’expressió corporal, danses i jocs. 

Aquestes activitats serveixen per a treballar diversos continguts a partir del cos: 

els nombres, les seqüències lògiques i l’anglès.  

En un tercer moment assagen l’obra de teatre que estan fent per a la Festa de la 

Primavera. L’obra l’ha escrit la mestra i parla sobre el nombre 1. És interessant 

observar la interpretació que se’n fa del nombre 1, com un tot, i sempre en relació 

amb elements de la natura: el Sol, la Lluna, la Terra, l’Univers. Per assajar l’obra, 

tots els alumnes passen per tots els personatges i al final, poc abans de l’obra es 

decidirà qui representa cada personatge.  
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Després d’aquesta activitat, cada un s’asseu a la seva cadira i treuen el quadern de 

nombres. Han de pintar un marc de pàgina i les persones que no hagin acabat el 

dibuix de la pissarra l’han d’acabar. Aquests quaderns els fan els mateixos nens, 

són en blanc i a mesura que van treballant continguts hi escriuen i dibuixen.  

Cap a les 10:30, a mesura que cada alumne acaba la feina, esmorzen durant mitja 

hora. Cada un porta el seu propi esmorzar i la mestra esmorza amb ells. Després 

van al pati, on juguen lliurement per l’espai, a la sorra, amb les estructures de 

fusta...  

De les 11:30 a la 13 hores hi ha les 

classes específiques, on es fan 

manualitats, música, moviment, modelat, 

pintura, costura, entre altres, depenent 

del curs escolar.  

A la 4a classe fan una hora de castellà i 

mitja hora d’assaig de l’obra de teatre. A l’estona de castellà fan diverses 

activitats de gramàtica castellana a partir d’un llibre de lectura que llegeixen a 

casa. A més els posen deures per a fer a casa, com tocar la flauta i fer divisions 

per repassar. 

De les 13 hores a les 14 hores, hi ha el treball manual. En el cas dels més petits es 

fa una l’estona de repàs i de conte. També hi ha un dia a la setmana que es fa 

anglès durant aquesta estona i un altre dia que es fa tutoria. En el cas dels grans 

vaig observar una classe de ganxet on cada alumne es teixia la seva pròpia gorra.  

De les 14 a les 15 hores hi ha el dinar conjunt i la possibilitat del grup de tarda.   
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6. ELS MESTRES 

Els mestres i les mestres de l’escola tenen una vocació especial per l’educació, ja 

que destinen molt temps de la seva vida per a fer realitat aquest projecte.  

La principal tasca dels mestres a La Llavor consisteix en ajudar als infants a 

desenvolupar-se de la manera més harmònica possible, intentant potenciar les 

màximes capacitats de cada individu. Per a fer-ho, des de la pedagogia Waldorf es 

dóna molta importància a la figura del mestre tutor com a persona clau en el 

procés de creixement dels nens i les nenes. 

El mestre tutor és la persona adulta que acompanya un grup d’infants des dels 6 

als 12 anys. Tota l’etapa de primària estan amb la mateixa referència adulta, ja 

que, segons l’Agnès75, és important un sol model per poder establir confiança 

entre l’adult i el nen, fet que ajudarà molt al seu creixement. També es considera 

que quants menys referents, menys contradiccions rebrà l’infant.  

La mestra és un model a seguir, que sobretot en l’etapa d’infantil es converteix en 

una imitació directa per part dels infants.  

La Llavor considera que el mestra és una autoritat necessària, però s’entén que 

“l’autoritat és un regal que et fan els nens. Es base en el respecte que tu sents cap 

als nens i el que ells et tenen a tu.” (Agnès, 2012) 

Les funcions que desenvolupen les mestres tutores són: 

- Amb el grup classe: preparar les classes de forma totalment lliure: escriure 

contes, fer dibuixos a la pissarra, pensar el desenvolupament la part rítmica de la 

classe i preparar les classes d’especialitat. Per a això cal molta imaginació i 

creativitat. També fan les anotacions corresponents sobre el desenvolupament dels 

infants i les entrevistes amb les famílies.  

- La feina de l’escola: Totes les mestres estan implicades en la gestió i 

organització del centre, juntament amb les famílies. Es fan reunions de claustre, 

on hi assisteixen totes. També hi ha dos representants que estan al consell rector, 

en el qual hi ha una feina més específica de gestió.  

                                                           
75 Mestra de La Llavor. Veure entrevista amb Agnès a VI. a. 
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La pedagogia Waldorf es dóna molta importància a la formació, de manera que 

totes les mestres de l’escola han estat formades en aquest mètode. La formació 

Waldorf dura dos anys i es desenvolupa a l’escola El Til·ler de Barcelona i a 

l’Escola Michael de Madrid. També fan formació contínua realitzant molts tallers 

i cursos durant el curs per tal que els/les mestres puguin continuar aprenent la 

tasca educativa que els correspon. 
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7. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

7.1. L’alumnat 

Pel que fa a l’evolució d’alumnat inscrit a l’escola, podem veure al gràfic següent 

que La Llavor ha tingut un creixement exponencial, ja que ha passat de tres 

participants a 59, amb tant sols 7 anys.76  

 

També podem veure que durant els quatre primers anys només hi havia jardí 

d’infància, i a partir del curs 2008-2009 sorgeix el primer grup de primària. 

Posteriorment, curs rere curs augmenta un curs de primària, augmentant també els 

alumnes inscrits al jardí d’infància, excepte el darrer curs, on l’augment al jardí no 

és tant significatiu com els altres cursos. 

La majoria dels infants provenen dels pobles de la comarca de La Garrotxa, i n’hi 

ha de diferents classes socials, ja que com exposa l’Isabel77, els familiars fan 

molts esforços per pagar la quota de l’escola. 

 

 

 

 

                                                           
76 Informació extreta de: LA LLAVOR (2012) “Currículum de l’entitat i trajectòria.” La Pinya (La 

Vall d’en Bas.) [document interns] 
77 Secretària de l’escola La Llavor. Veure entrevista a l’annex VI. c. 
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7.2. L’equip de treball 

Actualment l’escola La Llavor està formada per 7 mestres. Tots/es ells/es tenen la 

titulació acadèmica oficial i la formació Waldrof que, en el cas de l’Estat 

Espanyol, es desenvolupa a Madrid o Barcelona. 

A part dels mestres tutor, també hi ha els mestres especialistes, que són els 

professionals que participen puntualment en les diferents activitats i fan un treball 

conjunt amb el Claustre. A La Llavor hi ha especialistes d’eurítmia, d’anglès i de 

música.  

També hi ha la figura dels ajudants,  que són les persones que acompanyen a la 

mestra en  les diferents  activitats  pedagògiques. Aquests també tenen la formació 

Waldorf. A part d’aquests, l’escola La Llavor ha tingut l’oportunitat de rebre 

voluntari internacional que s’ha encarregat d’ajudar a les aules, al manteniment de 

l’exterior i dur a terme el grup de tarda.  

Finalment, l’escola també compta amb un equip d’assessorament format per un 

psicopedagog, una mestra de primària i la Coordinadora dels Jardins Waldorf de 

Catalunya. 

L’equip que forma l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Lliure està 

constituït per a pares, mares i mestres de l’escola La Llavor. La coordinació de 

tots ells i elles en els diferents òrgans és el que fa possible l’estructura ferma que 

permet el bon funcionament de l’escola. 

L’organització de caire horitzontal està descrita en els Estatuts de l’Associació. 

Aquesta està composta per quatre òrgans diferents: 

- L’assemblea: es convoca en tres ocasions durant el curs escolar. En 

aquestes trobades  hi  ha  l’assistència  de  tots  els  membres  de  

l’associació.  S’informa  dels  balanços,  es  prenen decisions de caire 

general es decideix l’estructura i els representats a la Junta, entre d’altres. 

- El Claustre: És l’òrgan format per totes les mestres i els mestres de 

l’escola, tant d’infantil com de primària. El Claustre, que es reuneix cada 

setmana,  
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“té  la  responsabilitat  de  tenir  cura  del  benestar  dels  infants,  vetllar  pel 

desenvolupament  del  Projecte  Pedagògic,  formar-se  en  la  Pedagogia  Waldorf,  

orientar  els ajudants, coordinar les celebracions internes juntament amb la 

comissió que se n’ocupa i proposar trimestralment una Formació de Pares, també 

oberta a famílies alienes a la nostra Associació.” (Projecte Educatiu La Llavor, 

2012) 

- La Junta: la  conformen  pares,  mares  i  mestres  escollits  en  assemblea  

de  manera democràtica. Està constituïda amb el president, el  

vicepresident, el  tresorer, el  secretari  i  tres  vocals. La resta de socis 

poden participar en les reunions. Es convoca amb la finalitat de prendre 

decisions, delegar responsabilitats i cercar solucions a assumptes d’àmbit 

administratiu i d’organització. 

- El Consell Rector: establert per membres de  la Junta  i del Claustre, es  

reuneix per  tal de vetllar per la integritat del projecte, els valors i l’ideal 

filosòfic de l’escola. 

- Les comissions: són òrgans de gestió que estructuren els diversos àmbits 

de les activitats  de  l’Associació.  El  funcionament  s’articula  per  mitjà  

de  serveis  interns, difusió, administració, manteniment i projecte escola. 

Hi ha un coordinador per a cada comissió. Té la funció d’organitzar les 

reunions necessàries i vetllar pel bon funcionament de les mateixes.    

- Comissió de Serveis Interns: S’encarrega de les compres, elaborar el 

menú segons l’estació de l’any (assessorades per una dietista 

especialitzada en alimentació vegetariana) i elaboració del calendari de 

menjador i neteja. 

- Difusió: S’encarrega de la creació i actualització del tríptic explicatiu de 

les activitats de l’escola i de la pàgina web. També s’encarrega de fer  

circulars de notes de premsa als medis locals i regionals, organitzar 

xerrades i tallers, estar present en les celebracions locals i trobades, 

elaborar cartells i organitzar festes internes i portes obertes. Dins 

d’aquesta hi ha un grup de pares i mares que s’encarreguen d’elaborar 

material didàctic per a les aules i per la venda. 
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- Manteniment: és  la  comissió que  s’encarrega de  la cura de les  

instal·lacions i voltants: jardineria, electricitat, lampisteria, pintura i 

decoració. 

- Projecte  Escola: És la comissió que s’encarrega del plantejament 

pedagògic de l’escola, elaborar el projecte educatiu, coordinar el jardí 

d’infància i l’escola de primària. A llarg termini hi ha la projecció 

d’oferir educació per a secundària. 

- Finançament: s’encarrega d’estudiar i buscar diferents alternatives que 

ajudin en la part econòmica del projecte: subvencions, donacions...  

 

7.3. L’espai  

• L’exterior 

L’escola La Llavor està situada a Mas Garganta, una finca rural prop de La Pinya, 

poblet pertanyent a La Vall d’en Bas (La Garrotxa). L’espai té una gran riquesa 

natural, ja que està emmarcat dins l’Espai Natural de la Zona Volcànica de La 

Garrotxa, però alhora està relativament a prop de la capital de la comarca, Olot.  

En quan a l’espai exterior, la finca és d’una gran amplitud que permet als infants 

jugar i explorar per l’entorn. El recinte escolar no està tancat, sinó que està enmig 

del bosc. Els alumnes tenen una delimitació per al joc diari i un cop a la setmana 

van tots junts, acompanyats dels adults, a passejar i jugar pel bosc. En aquest 

espai exterior hi ha un tancat amb un ase i un cavall que són propietat de la 

propietària de la finca.  

La zona de joc està separada, per una banda hi ha el jardí d’infància, on hi ha 

diverses estructures de fusta, un gronxador, un sorral i un hort. Per altra banda hi 

ha la zona dels grans, on també hi ha estructures de fusta i espais oberts per fer 

diversos jocs.  

Pel que fa als edificis, n’hi ha tres, i en ells hi ha la distribució per aules, un 

menjador, una cuina i una sala de mestres.  
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Com que aquest espai va quedar petit pel nombre d’alumnes, van ampliar amb un 

altre edifici per a classes de primària. Aquest nou edifici, construït pels mateixos 

pares i mares, està fet de fusta i conté tres classes.   

•  L’interior 

L’interior de les classes de les escoles Waldorf són bastant peculiars, ja que tenen 

una estètica concreta. L’espai s’intenta que sigui el més semblant possible a una 

casa, de manera que són espais lluminosos, amb les parets pintades de colors 

agradables, cortines i estores per donar un aire càlid a l’ambient. A infantil, hi ha 

vàries taules grans conjuntes i molts materials per a jugar simbòlicament. Algunes 

classes tenen una mica de cuina, amb una pica, gots, aigua per escalfar i alguns 

aliments per a esmorzar.  

A primària, les classes tenen una 

pissarra molt gran, característica de les 

escoles Waldorf que sembla un llibre, de 

manera que es pot obrir i tancar. Hi ha 

una taula gran per a la mestra i pupitres 

de dos alumnes. Els pupitres miren cap a 

la pissarra, i davant seu hi ha la mestra.  

 

7.4. El temps  

El calendari escolar de l’escola és de setembre a juny, seguint el mateix ritme que 

els cursos escolars ordinaris.  

L’horari és de 9 del matí a 14:30 del migdia pels infants del jardí d’infància. De 

les 13 hores a les 14:30 hi ha el dinar i a partir de 4 anys, hi ha la possibilitat de 

quedar-se en el grup de tarda que dura fins a les 16:30. 

L’horari pels infants de primària és de 9 del matí a 15 hores de la tarda. De les 14 

hores a les 15 hores hi ha el dinar conjunt i també tenen la possibilitat de quedar-

se al grup de tarda fins a les 16:30.  

El temps a l’escola es viu amb tranquil·litat però es dóna molta importància als 

ritmes, ja que tot succeeix de manera molt estructurada. El transcurs d’un dia a 
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l’escola està marcat per aquest ritme, que segueix en gran mesura el ritme natural 

de la persona, el seu estat anímic, la seva energia de cada moment del dia, etc. 

A tall d’exemple, podem veure el treball del temps a partir de les estacions, on 

cada classe té una taula on es presenta l’estació que s’està vivint.  

 

7.5. Finançament 

Els ingressos que obté l’escola provenen de les famílies, que paguen una quota de 

305€ al mes si és el primer fill, i 244€/mes si és el segon fill. A més, a principi 

d’any cada alumne ha de pagar 100€ a infantil, i 200€ a primària que correspon a 

la quota de material per tot l’any. A part, al setembre s’ha de pagar la matrícula de 

l’any que és de 100€. Per assistir al grup de tarda es paga una quota extra de 30€ 

al mes. 

L’escola procura que l’economia no sigui una limitació per a les famílies, de 

manera que totes puguin accedir-hi. Per això durant un temps, del qual es va 

disposar d’una subvenció, es va crear un sistema de beques que permetia a les 

famílies amb menys recursos econòmics poder anar igualment a l’escola La 

Llavor. 

A part d’aquests ingressos, l’Associació també demana subvencions per a poder 

dur a terme el projecte. Fa dos anys en van rebre dues, però actualment no 

disposen de cap.  

En quan a les despeses, hi ha: 

- El lloguer de l’espai, que costa 1€/dia/nen, de manera que és proporcional al 

nombre d’alumnes que tingui l’escola 

- El sou dels mestres, que és de 1200€ bruts al mes 

- Les despeses de manteniment 

- El sou de les cuineres, que són dues mares de l’escola 

- El material 

- Altres. 
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7.6. Situació legal 

Tal i com hem dit, l’escola La Llavor està constituïda com a Associació pel 

Desenvolupament de l’Educació Lliure, tot i que estan en procés de fer un canvi 

estructural, per crear una Cooperativa mixta d’usuaris i treballadors/es que 

s’encarregui de l’entitat gestora de l’escola. L’equip ha pres aquesta decisió 

esperant que “amb aquest canvi trobem un bon recolzament amb la construcció de 

l’escola i ens ajudi a mantenir relacions fluïdes i entenedores en els Òrgans 

Estatals”. (Projecte educatiu La Llavor, 2012) 

Cal dir que el currículum Waldorf està reconegut en diversos països, de manera 

que és una via més dins l’educació del país. No obstant en el cas de l’Estat 

Espanyol no hi ha un reconeixement legal sobre aquest tipus d’ensenyament.  

Actualment, l’escola La Llavor està en vies de ser legalitzada, almenys l’etapa 

d’educació infantil. Pel que fa a la primària, de moment no hi ha intenció de 

seguir aquest camí, ja que es requereixen molt requisits per a complir la normativa 

d’escola privada, i per tant s’hauria de fer una inversió econòmica molt elevada.  
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8. FAMÍLIES I ENTORN 

8.1. Les famílies 

Les famílies dins les escoles Waldorf són un puntal fonamental pel seu 

desenvolupament. De fet, les famílies són les mateixes creadores de les escoles, ja 

que en tenen la necessitat real i directa. Així, la seva implicació és en els òrgans 

de gestió de l’Associació i en les diferents comissions de treball.  

Les famílies que porten els seus fills i filles a La Llavor venen d’estatus socials 

diferents, la secretària de l’escola comenta que la majoria fan gran esforços per a 

poder pagar les quotes mensuals per tal que els seus fills estiguin educats a 

aquesta escola. 

A la Llavor, i en moltes de les escoles Waldorf, hi ha una bona sintonia entre els 

pares i mares i els mestres de les escoles. Tal i com exposa Malagón (2003) a 

l’article de Innovación educativa es diu: 

“en el jardí d’infància vaig descobrir una continuació amb casa nostra, destaca la 

sensibilitat especial per les coses belles i el desenvolupament humà equilibrat, lluny 

de l’angoixa de l’actual societat competitiva”. D’altres, els agrada “el caràcter 

aconfessional, dins un entorn cristià tolerant i obert a totes les cultures i religions”. 

(mares Waldorf) 

Fins i tot es pot dir que hi ha un vincle d’amistat entre els pares i mares i les 

mestres, ja que aquestes sovint van a visitar-los a casa i fan activitats 

conjuntament.  

Pel que fa a la relació formal entre mestres i famílies, hi ha com a mínim dues 

trobades l’any amb cada família per tal de parlar sobre l’evolució de l’infant. Tot i 

així, sempre que sigui necessari es poden trobar per a parlar sobre aquest tema. 

A part d’això, al final de cada trimestre tant al jardí com a Primària es realitzen les 

reunions pedagògiques amb les famílies que conformen el grup.  

A més a més, a La Llavor es desenvolupen moltes activitats pels pares i mares de 

l’escola. Cada divendres de 3 a 5 de la tarda hi ha un taller de joguines, on 

juntament amb una mestra de l’escola, construeixen joguines pels seus fills, però 

també generen un col·loqui entorn a la pedagogia Waldorf.  
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Com a iniciativa d’aquest curs 2011-2012, La Llavor ofereix una escola per pares 

i mares, on es fan sessions mensuals de tres hores sobre formació Waldorf. Estan 

obertes a tothom, encara que no siguin familiars de l’escola. El cost és de 13€ pels 

socis i de 60 pels que no són socis.  

 

8.2. Relació amb l’entorn 

El contacte de l’escola amb el seu entorn és ampli, en el sentit que es fan activitats 

al poble de La Pinya i amb altres pobles del voltant. Sovint assisteixen a moltes 

fires que es fan per la comarca per a donar a conèixer el projecte de La Llavor o 

vendre algun dels productes que ells/elles mateixes fan a l’escola. També a les 

festes com St. Jordi,o Nadal, es celebren juntament amb les activitats que es fan a 

Olot o altres pobles propers.  

A part d’això, a nivell pedagògic, l’escola La Llavor té molts vincles amb altres 

iniciatives relacionades amb el moviment Waldorf a diferents nivells.  

A nivell de Catalunya hi ha relació amb l’Escola El Til·ler de Bellaterra, pionera a 

Catalunya en pedagogia Waldorf. Les mestres de La Llavor es poden posar en 

contacte directe amb altres mestres del territori per a parlar sobre com estan 

desenvolupant les classes o altres aspectes.  

En segon lloc, també hi ha molt contacte amb altres escoles Waldorf d’arreu de la 

península, sobretot l’Escuela Libre Micael de Madrid, que ofereix recolzament en 

molts àmbits.  

A més, un cop l’any hi ha una trobada de mestres d’Educació Infantil i Primària 

Waldorf de tota la península Ibèrica i illes, en la qual es poden intercanviar 

experiències i coneixements a nivell pedagògic i associatiu.  

Finalment, hi ha una sèrie de trobades a nivell internacional en les quals es 

reuneixen mestres d’arreu del món i es genera un espai de reflexió que aporta 

creixement per a la pròpia persona i pedagogia. A nivell internacional, La Llavor 

té contacte amb els Amics de la Pedagogia Waldorf, els Freunde der 

Erziehungskunst d’Alemanya i l’Escola Waldorf a Bochum.   
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A part d’això, com que La Llavor ja té un cert recorregut, hi ha projectes que 

s’estan iniciant que els demanen assessorament. L’equip de l’escola els ajuda en 

la mesura de les seves possibilitats.  

La Llavor també forma part de la Xarxa d’Escoles Lliures (XELL), on poden tenir 

contacte amb altres iniciatives afines al seu projecte educatiu.  
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9. CONCLUSIONS 

Aquesta experiència educativa analitzada és particular en el sentit que forma part 

d’un moviment pedagògic major, la pedagogia Waldorf. Per aquest motiu, 

analitzar la seva pràctica és en gran mesura, analitzar el mètode Waldorf en si 

mateix.  

Avui en dia, es pot considerar la pedagogia Waldorf com una de les grans 

alternatives a nivell mundial als sistemes educatius públics. Em pregunto com és 

possible, amb les grans diferències dels sistemes educatius dels diversos països 

que hi hagi una pedagogia que en tots els casos sigui alternativa. Penso que la 

principal diferència està en que la pedagogia Waldorf és una proposta de base, en 

el sentit que les persones que formen escoles Waldorf són les mateixes famílies 

necessitades, que s’organitzen lliurement per a crear centres educatius d’acord 

amb els seus principis. En canvi, les escoles que ofereixen els Estats tenen una 

finalitat política, més enllà de la social. Com que no parteixen de la necessitat 

real, hi ha grans desajustaments: absentisme escolar, un sistema docent que no 

facilita l’arrelament als pobles, fracàs escolar... 

Pel que fa a la pedagogia Waldorf com a mètode d’ensenyament – aprenentatge, 

penso que és un mètode global, en el sentit que té en compte la persona en la seva 

totalitat: el desenvolupament intel·lectual, manual, emocional i sobretot creatiu, i 

des del meu punt de vista, aquest fet és positiu pel creixement infantil. També 

l’avaluació penso que és ajustada a l’ensenyament, ja que parteix de la persona 

com un tot integral valorant els aspectes qualitatius del seu procés evolutiu. 

No obstant, la pedagogia Waldorf és dirigida perquè les mestres decideixen en tot 

moment el què, el com, el quan i amb qui treballar un coneixement. Els infants 

són vistos com persones que cal ensenyar-los coses i és responsabilitat de l’adult 

facilitar-li aquest coneixement. Segons el meu criteri, aquesta visió educativa 

parteix d’una clara superioritat de l’adult vers el nen, on es considera que l’adult 

és el que sap i el nen el que no sap.  

És possible que aquest fet tingui una certa relació amb els conflictes observats 

durant l’estada a l’escola. En totes les classes que vaig poder estar vaig veure 

casos d’alumnes que es distreien i no feien el que la mestra els demanava. Quan 
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una persona està fent una cosa que no li interessa, no hi posa atenció i busca altres 

coses que li generin més satisfacció. Malgrat que el currículum Waldorf tingui en 

compte els estats anímics de la persona segons el seu desenvolupament evolutiu, 

penso que és una generalització excessiva per a determinar el què i quan han 

d’aprendre els infants. Penso que l’estat anímic no depèn tant de l’edat en què 

passis, sinó de les situacions personals que estiguis vivint (amb la família, els/les 

amics/gues, la mestra...). 

A partir d’aquest exemple, com en molts d’altres, es pot observar la rigidesa de 

l’estructura del mètode Waldorf.  

Un altre exemple és l’agrupament dels alumnes per edats, que no té en compte la 

possibilitat que alumnes d’una mateixa edat tinguin ritmes o interessos diferents 

d’aprenentatge. Tampoc es valora la riquesa de l’aprenentatge a partir de grups 

flexibles en els quals hi treballin persones de diferents edats.  

En tercer lloc, hi ha una rigidesa en quan a la formació de mestres, ja que totes les 

mestres han de tenir la formació Waldorf per a poder treballar a l’escola.  

Davant aquesta pràctica, és curiós veure com l’escola proclama per la llibertat. No 

s’entén la llibertat com a possibilitat de decidir la pròpia vida, sinó com una 

finalitat. Tal i com es diu a l’Associació de Centres Waldorf, “és una educació del 

nen i del jove cap a la llibertat, dins d’una contínua renovació de la societat. La 

idea d’utilitzar l’art d’educar com a fonament d’una verdadera renovació social és 

present sempre en la pedagogia Waldorf.” 

Finament, m’agradaria analitzar l’escola de La Llavor des d’un punt de vista 

cultural. Des del moment que vaig entrar a una classe d’aquesta escola, em va 

donar la sensació que estava a una escola d’Alemanya, Suècia, o algun altre país 

del nord. El fet de tenir dues sabates, les de dins i les de fora; els pupitres de fusta; 

les cançons amb alemany; el treball de la mitologia nòrdica, la celebració de St. 

Nicolau, em va semblar una raresa. Em plantejo si aquesta universalització dels 

coneixements, de les festes i de les maneres de fer, no estan perjudicant a les 

cultures arrelades a un territori. Sense intenció de voler inculcar cap cultura a 

ningú, penso que la cultura és fruit de la història i de l’entorn de les persones, que 
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sorgeix de manera natural i esporàdica, i en aquest sentit, em sembla artificial 

tenir tant elements culturals del nord d’Europa.  
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5. ANÀLISI I CONCLUSIONS 

5.1. ANÀLISI CONJUNT DE LES QUATRE ESCOLES LLIURES 

Per tal de fer l’anàlisi de les quatre experiències educatives estudiades, presentem 

un quadre de doble entrada en el qual es poden interpretar les dades obtingudes 

d’una manera horitzontal, prenen com a referència les categories estudiades en 

relació a cada una de les escoles.  
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CATEGORIES PAIDEIA OJO DE AGUA EL ROURE LA LLAVOR 

REFERENTS 
TEÒRICS 

- Pedagogia llibertària de caràcter sociopolític. 
- Ferrer i Guàrdia com a model. 
- Metodologia de l’Escola Nova. 

- Moviment de la desescolarització. 
- La neurociència i la biologia: la complexitat. 
- Sudbery Valley School: democràcia a l’escola. 
- Pedagogia de Rebeca i Mauricio Wild: no directivitat, 
educació vinculada a la vida. 
- Metodologies de l’Escola Nova. 

- Base en la pròpia pràctica. 
- L’educació viva. 
- La cultura del Sei Tai. 
- Pedagogia de Rebeca i Mauricio Wild: no directivitat, 
educació vinculada a la vida. 
- Metodologies de l’Escola Nova. 

- La pedagogia Waldorf: currículum Waldorf, etapes 
evolutives segons Rudolf Steiner, metodologia Waldorf. 
- L’antroposofia com a ciència espiritual. 

HISTÒRIA I 
LLOC 

- Té 34 anys d’història. 
- Neix d’un grup de dones mestres feministes. 
- Mérida, Extremadura. 

- Té 13 anys d’història. 
- Neix d’un nucli familiar (educadors actuals) 
- Orba, Alacant. 

- Té 11 anys d’història. 
- Neix de l’experiència  La Caseta d’educació infantil.(grup 
de famílies) 
- St. Joan de Mediona, Barcelona (Catalunya). 

- Té 11 anys d’història. 
- Neix d’un grup de famílies. 
- La Pinya, Girona (Catalunya). 

PROJECTE 
EDUCATIU 

- Llibertat de l’individu i del col·lectiu. 
- Antiautoritarisme 
- Coeducació de sexes i classes socials 
- El joc com accés al saber. 
- Autonomia de l’individu. 
- Ètica de l’anarquia: igualtat i solidaritat. 
- Aprenentatge útil i no competitiu. 
- Projecte educatiu tancat i immòbil. 

- Es una educació per les famílies que eduquen a casa.  
- L’educació és basa en l’aprenentatge. 
- L’aprenentatge per a la supervivència, és un procés 
innat. 
- No hi ha coneixements mínims a assolir. 
- El coneixement com a xarxa interconnectada i 
complexa. 
- Autonomia i iniciativa personal.  
- El respecte: cap a la natura, cap als desitjos de 
l’aprenent, cap als altres. 

- Flexibilitat: no hi ha cap estructura fixa. 
- Espontaneïtat, vivència, activitat. 
- Moviment espontani de la persona. 
- Educació: basada en la sensibilitat i el respecte cap a 
l’ànima infantil. 
- L’aprenentatge és innat, i parteix de la curiositat de la 
persona. 
- L’aprenentatge vinculat al benestar vital. 
- El desenvolupament és un procés complex i diferent a 
cada persona. 
- Es respecte i fomenta l’educació a casa. 

- La llibertat com a fi. 
- Centrat en ajudar al desenvolupament integral de la 
persona: cos, cap i ànima. 
- L’educació és una expressió de cultura. 
- Importància de la creativitat. 
- L’educació ha de despertar les facultats individuals de 
cada alumne. 
- L’aprenentatge dirigit per la mestra. 
- Concepte de triformació social: llibertat, igualtat i 
fraternitat, en cultura, justícia i economia.  
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- Currículum construït en la pràctica. 
- La llengua i les matemàtiques són obligatoris per tothom. 
- Les altres matèries les escullen els alumnes. 
 

- Currículum espontani. 
- No segmentació del coneixement en matèries. 
- Els alumnes escullen què, com, quan i amb qui volen 
aprendre. 
- Tots els coneixements es consideren igual d’importants: 
manuals, intel·lectuals, físics. 
- No hi ha activitats obligatòries, però sí compromisos a 
complir. 

- Currículum espontani i viu. 
- No segmentació del coneixement en matèries. 
- Els alumnes escullen què, com, quan i amb qui volen 
aprendre. 
- No hi ha activitats obligatòries, però sí compromisos a 
complir. 

- Currículum Waldorf: 
- Estructura rítmica: concentració- expansió 
- Narracions: fades, faules, gènesi i antic testament, 
mitologia nòrdica.  
- Matèries: llengua, matemàtiques, naturalesa, geografia, 
zoologia, història, botànica, anglès. 
Especialitats: música, eurítmia, esports, llengües 
estrangeres. 
- Treballs manuals: fusteria, manualitats, teixit, pintura.  
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- Comença als 6-7 anys. 
- Mètode: quaderns individuals predeterminats de menys a 
més dificultat. 
- Mètode simbòlic (símbols per escriure correctament.) 
- Mètode global (de la paraula a l’alfabet) 
- Treball de la lletra lligada des de l’inici. 

- Procés autònom per part de l’infant. 
- Comença el procés quan en té necessitat. 
- Només es fa taller quan ho demana l’alumne. 
- Tots acaben escrivint i llegint correctament, i han trobat 
el plaer de fer-ho. 

- Ha de sorgir del desig intern de la persona. 
- Es fan tallers d’escriptura. 
- Es treballa el llenguatge de manera manipulativa i es 
pretén que tingui una utilitat.  

- Comença als 6-7 anys. 
- Mètode sintètic (de l’alfabet a la paraula) 
- A partir del conte i el dibuix. 
- Primer es fa lletra de pal, després minúscula, i 
finalment lligada. 
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 - Qualitativa i individualitzada. 
- Absència d’exàmens per mesurar coneixements. 
- S’avalua el comportament, les actituds, els interessos, la 
llengua, les matemàtiques, el medi natural, l’expressió 
musical, l’expressió corporal. 
- Tècniques: observació participant.  

- No hi ha avaluació sobre els coneixements adquirits dels 
alumnes. 
- Es té en compte el comportament i les actituds. 
- Tècniques: observació diària. 

- Absència d’exàmens per mesurar coneixements. 
- Fitxes individuals de cada nen/a on s’exposen les 
observacions que es fa de cada un/a.  
- Tècniques: observació diària. 
- Es contempla: pla emocional, actituds, coneixements, 
moment pel que passa el nen en relació a aquell saber 
(matèria). 

- Qualitativa i individualitzada. 
- Absència d’exàmens per mesurar coneixements. 
- Prova evolutiva del pas d’infantil a primària. 
- Avaluació global del nen/a: comportament, maduresa 
emocional, aprenentatge de les matèries. 
- Tècniques: observació diària. 
- Informe anual on s’exposen els avanços maduratius de 
la persona, acompanyat d’una història o imatge. 
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INFANTIL 
- Joc simbòlic 
- Tallers 
- Treballs comunitaris 
- Cançons i contes 
 
PRIMÀRIA- SECUNDÀRIA 
- Fitxa de compromís 
- Els projectes 
- Treball intel·lectual. 
- Els tallers 
- Treballs comunitaris. 

INFANTIL 
- Activitat espontània (joc simbòlic) 
 
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 
- Activitat espontània: moure’s pels diferents ambients i 
interactuar amb els materials. 
- Tallers: proposats pels nens/es o pels adults: català, 
cuina, geografia, excursions, projectes conjunts... 

INFANTIL 
- Joc i activitat espontània (joc simbòlic) 
 
PRIMÀRIA 
- Joc i activitat espontània. 
- Tallers. 
- Tasques quotidianes pel manteniment de l’espai: neteja, 
hort, galliner... 

INFANTIL 
- Joc simbòlic 
- Activitats manuals: aquarel·la, cera, dibuix, pa i 
manualitat. 
- Cançons, danses i contes. 
PRIMÀRIA 
- Classe principal: classes magistrals de les matèries. 
- Part rítmica de la classe. 
- Activitats específiques: teatre, art, pintura, pa, fusteria, 
música, teixit... 
- Ritual de pas: pas d’infantil a primària. 
- Grup de tarda: activitats extraescolars per ajudar 
familiars. 
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- Poca riquesa de materials manipulatius per aprendre les 
matèries. 
- Molta importància del paper i llapis. 
- Biblioteca amb llibres varis. Hi ha gran quantitat de 
llibres de text i articles anarquistes. 

- Molta riquesa de materials, de tota tipologia: biblioteca 
completa, sala d’art amb molts materials, materials per 
les ciències, material manipulatiu per les matemàtiques i 
la llengua, molts jocs, materials psicomotrius. 

- Molta riquesa de materials: psicomotrius, de lectura, 
manipulatius per aprendre matemàtiques i llengua, jocs 
simbòlic... 

- Materials estàndards de totes les escoles Waldorf.  
- Materials d’origen natural: cera d’abella, llana, fusta... 
No hi ha plàstic. 
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 -  Dos grans grups (els petits i els grans.) 

- Petits grups màxim 10 persones pels treballs intel·lectuals 
i els tallers. 
- Grups segons nivells de desenvolupament. 
- El canvi de grup ho proposa l’alumne. Es decideix en 
assemblea. 
- Grups d’edats diverses pels treballs comunitaris. 

- Dos grups: infantil (3 a 6/7 anys); els grans (7 a 18 
anys) 
- Agrupacions flexibles segons els interessos dels nens/es. 

- Dos grups: infantil (3 a 6/7 anys); els grans (7 a 12 anys) 
- Pas flexible de l’infantil a la primària. 
- Possibilitat dels alumnes d’infantil per anar a primària de 
manera puntual.  
- Petits grups, per a desenvolupar els tallers. Màxim 10 
persones. Grups segons nivells de desenvolupament.  
 

- Treball per grups homogenis d’edats. 
- Grups de màxim 10-12 persones amb una mestra de 
referència. 
- Infantil 2 grups: d’1 a 3 anys; de 3 a 6 anys. 
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 - Assemblea per gestionar normes col·lectives i resoldre els 
conflictes. 
- Assemblees obligatòries a totes les edats. 
- Mètode resoldre conflictes: la persona afectada avisa, la 
resta l’han d’atendre. Entre tots es resol.  
 

- Importància dels límits en un espai de llibertat. 
- Assemblea com a forma d’organització de tota la 
comunitat, per resoldre els conflictes, proposar, gestionar 
l’espai... 
- Importància de la figura de l’adult per posar límits i 
ajudar a resoldre conflictes. 
- Els límits es marquen amb sentit comú, i sorgeixen de 
les vivències. 
- Els límits es poden modificar sempre que es passi per 
assemblea. 

- Importància dels límits en un espai de llibertat. 
- Treball a partir de l’assemblea. 
- Importància de la figura de l’adult per posar límits i 
ajudar a resoldre conflictes. 
- Hi ha unes normes per a la comunitat, recollits en un 
document. 
- Hi ha un procés concret a seguir pels límits acadèmics. 

- No hi ha model concret per això. 
- Sentit comú de les mestres que com a autoritat marca 
els límits i posa les normes de l’escola. 
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- Acompanyament emocional 
- Actitud no impositiva. 
- El mestre no ha d’ensenyar. 
- No hi ha la figura del tutor.  
- Antiautoritarisme. 
- Respecte als ritmes i decisions de l’altre. 
- Treball personal de maduració: perdre por, treball 
prejudicis, flexibilitat. 
- El mestre ha de ser conscient de la realitat social, 
introduir elements de canvi en els infants. 

- El mestre està en procés de creixement. 
- No hi ha la figura del tutor.  
- Funció d’acompanyar els processos d’aprenentatge. 
Oferir eines per què aprenguin autònomament.  
- Ha de vetllar perquè els nens no perdin les ganes 
d’aprendre. 
- Compartir coneixements amb els nens: tallers. 
- Acompanyament emocional als infants. 

- Els mestres no tenen un grup fix d’alumnes.  Decideixen a 
quin grup volen estar segons els seus interessos personals. 
- No hi ha la figura del tutor.  
- La funció del mestre és tenir cura de l’infant i de 
l’ambient. Observació sensible, escolta, recolzament i 
acompanyament tant en l’afectivitat com a la recerca de 
noves possibilitats.   
- L’autoritat és un procés de  reconeixement del nen, lluny 
de l’autoritarisme. 
- Intervenir només en els moment necessaris. 
- El mestre no ha d’ensenyar res, però si permetre que ho 
aprenguin.  
- Permetre que els alumnes no perdin les ganes d’aprendre. 

- Acompanyament emocional 
-Importància de la figura del tutor: acompanya durant 
tota l’escolaritat. 
- Principal funció: ajudar a que cada infant desenvolupi 
el màxim les seves capacitats. 
- Funcions: preparar les classes de manera lliure, 
gestionar l’escola, relació amb les famílies. 
- El mestre com a autoritat. 
- El mestre com a model a seguir. 
- El mestre ensenya i explica. 
- El mestre s’ha de continuar formant. 
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78 Necessitats Educatives Especials 

O
R

G
A

N
IT

Z
A

C
IÓ

 I
 G

E
S

T
IÓ

 

A
L

U
M

N
A

T
 

- 64 alumnes, d’1 a 15 anys. 
- Alguns immigrants, alguns alumnes amb NEE78. 
- Totes les classes socials. 

- 50 infants i joves d’entre 3 a 18 anys. 
- Varietat cultural: diverses llengües, diverses religions. 
- Hi ha diferents classes socials. 
- No hi ha alumnes amb NEE. 

- 32 alumnes de 3 a 12 anys. 
- Famílies de Barcelona, algunes de fora i algunes del poble 
de St. Joan. 
- Evolució variable del nombre d’alumnes. 
- Hi ha diferents classes socials. 
- Hi ha algun alumne amb NEE. 

- 59 alumnes d’1 a 12 anys. 
- Creixement constant any rere any (excepte l’últim.) 
-  Alguns immigrants, alguns alumnes amb NEE  
- Totes les classes socials. 
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- Col·lectiu: pares, mestres i col·laboradors. 
- Hi ha 6 mestres, tres a infantil i tres a primària i 
secundària. 
- Formació: psicòlegs, pedagogs, educadors socials i 
mestres. 
- Col·laboradors: aporten finançament a l’escola però 
treballen fora. 

- 2 mestres i directors del projecte: pedagog i filòloga. 
- La implicació de tots els pares i mares.  
- Voluntaris, i persones de pràctiques que ajuden. 

- Una directora del projecte. 
- 4 mestres, amb titulacions diferents: mestra i biòloga, 
filòsof, integrador social, director de lleure. 
- Implicació de tots els pares i mares. 
 

- 7 mestres amb titulació Waldorf. 
- Hi ha especialistes d’anglès, música i eurítmia.  
- Hi ha voluntaris que ajuden a l’escola. 
- Equip d’assessorament: psicopedagog, mestra de 
primària i Coordinadora dels Jardins Waldorf de 
Catalunya. 
- Organització: assemblea, claustre, junta, consell rector, 
comissions. 
- Implicació de tots els pares i mares. 
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- Casa al camp, terreny ballat. 
- Dos edificis: un d’infantil i un de primària i secundària. 
- Espai interior separat per aules: cada una amb una 
temàtica diferent: biblioteca, audiovisuals, laboratori, 
llengua. 

- Espai dissenyat per a la funció educativa. 
- Espai amb una gran riquesa natural. 
- Casa construïda sota criteris de sostenibilitat i 
bioconstrucció. 
- Ambients: jocs, lletres, ciències, art, motricitat, cuina, 
espai exterior, taller. 

- Escola situada en una finca rural. 
- Espai amb una gran riquesa natural. 
- Dos edificis: infantil i primària. 
- Ambients diferents: biblioteca, sala de psicomotricitat, 
taller d’eines, zona de racons. 

- Escola situada en una finca rural. 
- Espai amb una gran riquesa natural. 
- Exterior: diversos jocs de fusta. 
- 3 edificis, no classificats per nivells. 
- Edifici construït pels mateixos pares i mares. 
- Interior: semblant a una casa, molt estètic. 
- Classes de primària: pupitres de dos, mirant cap a la 
pissarra. 
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- Calendari de setembre a juny, vacances Nadal i Setmana 
Santa. 
- Horari: de 10 a 18 hores, per oferir servei a les famílies 
que treballen a la tarda. 
- La dinàmica del temps durant el dia és bastant fixa. 
Activitats marcades en un temps molt concret. 

- Calendari de setembre a juny, vacances Nadal i Setmana 
Santa. 
- Horari: obert de 9 a 14 hores.  
- El temps és relatiu durant el dia a Ojo de agua. No hi ha 
moment fix per arribar a l’escola, ni per esmorzar, ni per 
desenvolupar els tallers. Els moment ho decideix els 
mateixos nens/es. 

- Calendari de setembre a juny, vacances Nadal i Setmana 
Santa. 
- Horari: de 9:30 a 14 hores. 
- El temps és flexible durant la jornada. Sí que hi ha un 
moment per esmorzar, i un moment de tallers. La resta es 
va decidint en el dia a dia. 

- Calendari de setembre a juny, vacances per Nadal i 
Setmana Santa. 
- Horari: Infantil: de 9 a 14:30 hores.  Primària: de 9 a 15 
hores. Possibilitat servei de tarda: fins les 16:30. 
- Molta importància en els diferents ritmes per 
estructurar l’estona d’escola. 
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- Autogestió: no subvenció de l’Estat ni cap empresa 
privada.  
- Quota dels familiars: 180€ al mes (inclou esmorzar, dinar, 
berenar, transport escolar i material) 
- Hi ha col·laboradors/es que aporten diners a l’escola, tot i 
no treballar-hi. 
- Les famílies que tenen més diners, i volen, poden pagar 
més. 
- Sou dels mestres: no arriba a 1000€ al mes. 

- Quota dels familiars: 327€ al mes, i 245€ segon fill 
(inclou el material). 
- Sou dels mestres: variable. Mínim 500€ al mes. 
- Abans hi havia intercanvis, ara ja no. 
- Subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Rural 
pel projecte Urobia. 

- Quota dels familiars: 340€ al mes (inclou material) 
- Quota reduïda infantil de 3 dies la setmana. 
- Possibilitat de fer intercanvi, amb aquelles famílies que 
no puguin pagar. 
- Sou dels educadors: 1000€ al mes, aprox. 

- Quota dels familiars: 305€ al mes (inclou dinar), 244€ 
pel segon fill.  
- 100€ a l’any per material d’infantil; 200€ material de 
primària. 
- Subvencions. 
- Sou dels mestres: 1200€ bruts al mes. 
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- Ni és legalment pública, ni legalment privada.  
- Associació: Escuela Libre Paideia. 
- Per temes legals, s’obliga a fer el darrer curs de 
l’Educació Secundària Obligatòria en un centre oficial. 
- Les inspeccions legitimen l’educació de Paideia. 

- Fundats com a empresa: Parc Ecològic d’Oci Educatiu. 
- De cares als alumnes, no han tingut problemes legals pel 
fet de no estar escolaritzats. 

- Constituïts com a Cooperativa de treball. 
- En tràmit de ser legalitzada com escola privada. 

- A l’Estat Espanyol no es reconeix el currículum 
Waldorf. 
-  Associació pel Desenvolupament de l’Educació Lliure. 
En procés de crear una cooperativa. 
- En procés de legalitzar l’educació infantil. 
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- Dos tipologies de famílies: per ideologia; per inclusió, 
èxit educatiu i felicitat dels fills. 
- Cal compartir o respectar l’ideari de l’escola. 
- Implicació diferent segons cada cas (tallers, gestió 
centre). 
- Tutories per a parlar sobre el desenvolupament infantil, i 
ajudar als pares i mares a educar. 

- Les famílies són les principals responsables de 
l’educació dels fills. 
- Relació directa entre familiars i educadors. 
- Els familiars participen de l’ambient educatiu: tallers, 
activitats, ajuden a la gestió. 
- Reunions amb els familiars per parlar del 
desenvolupament del fill/a. 
- Xarxa de relacions entre els familiars. 
- Per entrar es fa una observació del centre. 

- Les famílies són les principals responsables de l’educació 
dels fills. 
- Per participar del projecte, cal estar en sintonia amb 
l’escola: entrevista personal, presentació i visita. 
- Participació diversa: manteniment espai, acollida i 
festes... 
- Actualment posen l’atenció a com integrar les famílies. 
- Reunions amb els familiars per parlar del 
desenvolupament del fill/a. 
- Importància d’una relació positiva entre escola i família. 

- Són les que creen l’escola. 
- Implicació en els òrgans de gestió de l’escola, 
comissions de treball. 
- Bona sintonia entre pares i mestres: trobades usuals. 
- Entrevistes per parlar del desenvolupament  del nen/a.  
- Escola de pares: educació pels pares. 
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- Poca interacció amb l’entorn proper: ciutat o medi. 
- Alguns conflictes amb el govern del PP. 
- Poca relació amb col·lectius afins: CNT. 

- Poca interacció amb els pobles del voltant. 
- Molta relació amb altres projectes alternatius: Sudbery 

valley i Els Donyets. 
- Trobades amb altres escoles lliures de Catalunya a 
través de la XELL.  

- En procés de millora.  
- Bastant relació amb el poble: ús del pavelló d’esports, i 
fer projectes al poble. 
- Bona relació amb l’Ajuntament. 
- Volen participar de la transformació global de l’educació. 
- Participen a jornades sobre educació lliure. 
- Formen part de la XELL. 

- Bona relació amb els pobles del voltant: La Pinya, 
Olot...  
- Participació en les fires i festes del poble per donar a 
conèixer l’escola.  
- Relació amb altres escoles Waldorf, a nivell nacional i 
internacional. 
- Formen part de la XELL. 
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  - L’alimentació de l’escola és variada i equilibrada.  

- Es menja tot tipus de carn i peix, tot i que hi ha un menú 
especial pels vegetarians. 
- Molta importància de menjar tots de l’escola, com un punt 
de comunió entre tots. 
- El menú setmanal el fan els mateixos alumnes de la 
comissió de cuina. 

- L’alimentació és responsabilitat dels familiars: dinen a 
casa, i esmorzen el que es porten de casa. 
- No hi ha horari d’esmorzar. 
- Quan hi ha taller de cuina es menja a l’escola. 
- Anteriorment es dinava a l’escola però es va eliminar 
aquest servei perquè requeria molta gestió. 

- L’alimentació és responsabilitat dels familiars: dinen a 
casa, i esmorzen el que es porten de casa. 
- Quan hi ha taller de cuina es menja a l’escola. 
- Anteriorment es dinava a l’escola però es va eliminar 
aquest servei perquè requeria molta gestió. 

- Dieta vegetariana aconsellada per una dietista. 
- L’esmorzar se’l porten de casa, el dinar dinen junts a 
l’escola. 
- Importància de compartir el menjar, es beneeix la taula.  
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- La llengua vehicular a l’escola és el castellà. 
- De tant en tant, es fan tallers d’anglès. 

- A l’escola es parlen diferents llengües: castellà, català i 
anglès.  
- Els educadors parlen amb castellà, perquè és la seva 
llengua. Les assemblees es fan en castellà. 
- Hi ha mares i pares que parlen català. 
- Hi ha nois i noies que parlen anglès. 
- No hi ha classes concretes per treballar la cap llengua, 
però si alguna persona demana un taller, es desenvolupa. 

- La llengua usual a l’escola és el català i el castellà. 
- Es fan tallers d’altres llengües quan alguna persona ho 
proposa. 

- Les llengües que més es parlen a l’escola són el català i 
el castellà.  
- També es sorgeix de manera esporàdica altres llengües 
conegudes per les mestres: alemany i portuguès. 
- Es treballa molt l’anglès, en moltes activitats del dia a 
dia i fent classes concretes d’angles. 
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- Es fan tallers d’informàtica usualment. 
- Actualment no es disposa de connexió a Internet, però 
n’hi havia hagut. 
- Hi ha una sala d’informàtica però no hi ha els ordinadors 
sempre disponibles, només per fer tallers. 

- Es disposa d’un ordinador amb accés a Internet per a 
poder consultat el que es vulgui. 
- No hi ha classes concretes per treballar la informàtica. 
- Si alguna persona demana un taller, es desenvolupa.  

No disposem d’informació. 
- No es treballa la informàtica en tota l’etapa d’infantil i 
primària. 
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• Anàlisi interpretativa 

A partir del quadre exposat podem analitzar les diferents escoles lliures a partir de 

les mateixes categories treballades en les monografies. 

Pel que fa als referents teòrics, veiem que l’escola La Llavor té una tendència 

diferent a la resta, ja que parteix d’una teoria aïllada i tancada anomenada 

pedagogia Waldorf, i com a tal, segueix els principis de l’antroposofia. Per altra 

banda, Paideia, Ojo de agua i El Roure són una combinació de diverses teories i 

mètodes. En concret el cas de Paideia, pel seu posicionament polític es decanta 

més per Ferrer i Guàrdia, mentre que Ojo de agua i El Roure, tenen referents de 

caire més naturalista, com la pedagogia Wild. La diferència entre aquestes dues és 

que mentre Ojo de agua parteix de la teoria per a fonamentar la pràctica, El Roure 

parteix de la pràctica per a construir la teoria. Totes tres reprenen les metodologies 

actives de l’Escola Nova com a pràctiques d’aprenentatge significatiu.  

Pel que fa a la història, Paideia és la més antiga, amb 34 anys, mentre que la resta 

tenen poc més de 10 anys. Aquest fet penso que explica algunes de les diferències 

entre Paideia i la resta de les escoles, ja que dels 1970 al 1990 hi ha hagut molts 

canvis socials importants que han influït en les noves creacions escolars, a més a 

més, tenint en compte que Paideia s’aferra al seu ideari d’inici, sense voler 

adaptar-se a les noves necessitats. D’altra banda, Paideia és la única que sorgeix 

d’un grup de dones, en compte de les altres que sorgeixen de la necessitat familiar 

d’educar els seus fills. Crec que la postura de mare o pare té una òptica diferent 

que també ha influït en la manera d’educar de cada una d’elles. El context de cada 

pràctica educativa també és diferent, Paideia es troba a Extremadura, Ojo de agua 

a Alacant, i El Roure i La Llavor a Catalunya. Malgrat que hi hagi elements 

culturals que diferenciïn cada lloc, totes quadre s’enfronten a un mateix sistema 

educatiu espanyol, amb les mateixes normes legals. 

El projecte educatiu de cada experiència és particular, tot i així es veuen certes 

similituds entre el projecte d’Ojo de agua i el projecte d’El Roure, tots dos basats 

en l’espontaneïtat, el benestar personal, i el respecte. Pel que fa a Paideia el seu 

projecte educatiu es de base ideològica, mentre que La Llavor incorpora un caire 
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espiritual en el seu projecte educatiu. També és important destacar que La Llavor 

dóna molta importància a la creativitat.  

Pel que fa al procés d’ensenyament- aprenentatge, hem analitzat el currículum i 

l’organització. En primer lloc, el currículum és clarament diferent en el cas de La 

Llavor, ja que segueixen el currículum Waldorf, amb unes matèries concretes per 

aprendre. Les altres tres escoles tenen un currículum que sorgeix en la pràctica, 

segons els interessos dels infants i joves. En el cas de Paideia hi ha una certa 

estructura, i l’aprenentatge de la llengua i les matemàtiques és obligatori. Ojo de 

agua i El Roure tenen un currículum espontani i viu, sense segmentar el 

coneixement en matèries ni exigir continguts concrets als alumnes. 

Dins el currículum, hem estudiat el procés d’ensenyament- aprenentatge de la 

lectoescriptura. Veiem que en el cas de Paideia i La Llavor, es considera aquest 

aprenentatge com a procés que cal ensenyar als nens i nenes, tot i que els mètodes 

que s’utilitzen en cada cas són diferents: Paideia utilitza quaderns definits i La 

Llavor el conte i la cançó. En els casos d’Ojo de agua i El Roure, es considera 

aquest aprenentatge com un procés innat de la persona, que adquireix de forma 

autònoma. No hi ha un ensenyament específic, tot i que es proposen tallers per a 

treballar-ho. Ja sigui de forma lliure o dirigida, totes les escoles comencen aquest 

procés als 6-7 anys. Els resultats en tots els casos són positius, adquirint un plaer 

per la lectura i utilitzant l’escriptura de forma útil per la vida. 

L’avaluació és molt semblant en els quatre casos, en cap de les escoles s’utilitzen 

els exàmens per a mesurar el coneixement, i totes elles es fixen en les actituds i 

els comportament dels infants i joves. En el cas de Paideia i La Llavor s’avaluen 

els continguts acadèmics de les matèries que consideren necessàries, encara que 

no de forma aïllada, sinó tenint en compte l’estat anímic i els interessos dels 

infants. En el cas d’Ojo de agua no es duu a terme cap avaluació concreta dels 

alumnes, sinó que es fa un seguiment natural a partir de la vivència conjunta. En 

el cas d’El Roure introdueixen unes fitxes individuals per avaluar els tallers.  

Pel que fa a les activitats, veiem que a l’etapa d’educació infantil totes estan 

centrades en el joc lliure, que es concreta amb el joc simbòlic. A més a més, a 

Paideia es fan treballs comunitaris, i també tallers en aquestes edats. A La Llavor 
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fan activitats dirigides totes elles per treballar habilitats manuals. En el cas de 

l’educació primària i secundària a Paideia i La Llavor es caracteritzen per ser 

activitats determinades, en el primer cas treballs intel·lectuals, tallers, treballs 

comunitaris, i en el segon cas classes magistrals, la part rítmica, classes 

d’especialitat, etc. En canvi, tant a Ojo de agua com a El Roure les activitats 

sorgeixen esporàdicament pels alumnes, i es fan tallers concrets quan alguna 

persona ho proposa.  

En segon lloc, pel que fa a l’organització del procés d’ensenyament- aprenentatge 

hem analitzat els materials, els agrupaments i els límits i resolució de conflictes. 

En el cas dels materials trobem que a Ojo de agua i El Roure hi ha una gran 

riquesa de materials fet que permet l’aprenentatge lliure, en canvi, a Paideia els 

materials són pocs i no gaire manipulatius. En el cas de La Llavor, es dóna 

importància que els materials siguin d’origen natural, i a infantil són de joc 

simbòlic, però a la primària són bàsicament materials acadèmics. 

Pel que fa als agrupaments, concloure que en tots els casos es fan agrupaments de 

treball de màxim 10-12 persones. Mentre que a Paideia i El Roure es fan petits 

grups segons els ritmes de desenvolupament, a La Llavor es treballa per cursos 

amb edats determinades. En el cas d’Ojo de agua no hi ha un agrupament fix, sinó 

que els alumnes s’agrupen segons els interessos, amb una heterogeneïtat de les 

edats. Tot i així, totes les escoles separen els alumnes que estan a l’etapa infantil 

de la resta. A Paideia es treballa amb grups interedats pels treballs comunitaris. 

A l’hora de marcar els límits, les normes i la resolució dels conflictes, trobem que 

Paideia, Ojo de agua i El Roure treballen per assemblea, per establir comunicació 

entre les persones i decidir les normes que afecten a tota la comunitat. Els límits 

són responsabilitat dels nens i les nenes. En el cas de La Llavor és la mestra la que 

marca els límits i les normes necessàries pel bon funcionament de l’espai. No hi 

ha assemblea. 

En tercer lloc, hem analitzat el paper del mestre. Mentre que La Llavor, El Roure i 

Ojo de agua entenen que l’autoritat és un fet natural que es produeix en la persona 

adulta, a Paideia es posicionen com a antiautoritaristes de manera que pensen que 

aquesta autoritat s’ha d’eliminar. Tot i així, l’autoritat d’Ojo de agua i d’El Roure 
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és diferent a la de La Llavor, ja que aquesta última utilitza l’autoritat per a decidir 

les activitats dels infants i per marcar-los els límits i les normes, i en els altres 

casos no és així. A La Llavor, el paper del mestre té una funció clau, és el tutor 

referent dels alumnes, mentre que en les altres escoles, no hi ha tutor, i els infants 

interactuen amb els adults indistintament. En els quatre casos es parla 

d’acompanyament emocional dels infants, i també de compartir el coneixement 

amb els nens i nenes. Per altra banda, mentre que Ojo de agua i El Roure centren 

l’atenció en cuidar l’ambient, La Llavor i Paideia centren la funció del mestre en 

el creixement de l’alumne. En el cas de La Llavor hi ha una rigidesa en quan al 

paper del mestre, encara que les preparacions siguin lliures, en canvi, a Paideia, 

El Roure i Ojo de agua hi ha una flexibilitat considerable en quan a les accions 

que han de fer els adults, adaptant-se a les necessitats del moment. Totes les 

escoles entenen que l’adult està en procés de creixement i és important el seu 

treball personal entorn a l’educació i la manera de relacionar-se amb els nens i 

nenes. 

En quart lloc, en relació a l’organització i gestió del centre, hem analitzat diversos 

aspectes: pel que fa als alumnes, veiem que les escoles no sobrepassen dels 65 

alumnes, i inclús alguna d’elles, com El Roure ha limitat la seva capacitat a 50, 

veient que això ajudava a tenir una major atenció en els infants. Totes elles tenen 

famílies de classes socials diferents, i la majoria de la cultura del lloc de l’escola. 

No obstant, Ojo de agua exposa que té una gran varietat cultural, amb alumnes 

d’altres països. A Paideia, La Llavor i El Roure hi ha alguns alumnes amb 

Necessitats Educatives Especials, a Ojo de agua no n’hi ha però no limiten la seva 

entrada.  

En relació a l’equip de treball, trobem que La Llavor té una estructura definida i 

rígida, ja que els mestres han de tenir la formació Waldorf, treballen a partir 

d’òrgans com el claustre, la junta, el consell rector, etc. mentre que la resta 

d’escoles tenen una estructura molt més flexible. En els casos d’Ojo de agua, El 

Roure i La Llavor compten amb la implicació dels pares i mares per a la gestió del 

projecte, en els quatre casos, però, el projecte educatiu és decidit per les mestres. 

El nombre de mestres és diferent en cada cas. La Llavor valora molt que cada 

grup tingui un tutor corresponent, Paideia i El Roure que hi hagi els adults 



 

193 

necessaris per atendre correctament als infants, i Ojo de agua, no té un nombre 

definit d’adults, sinó que cada dia és diferent, i compten amb l’ajuda de molts 

voluntaris, ex-alumnes, pares i mares que també formen part de l’equip.  

Pel que fa a l’espai, totes les escoles estan situades en un entorn rural i natural. 

Paideia és la única que té un espai ballat. Pel que fa als edificis, destacar que en el 

cas de La Llavor i d’El Roure, un dels edificis de cada cas ha estat construït pels 

mateixos pares i mares. En el cas d’Ojo de agua destaca el disseny en 

bioconstrucció. Els espais interiors són molt diferents en cada cas, tot i així, en el 

cas de Ojo de agua, El Roure i Paideia són espais oberts, és a dir que les classes 

no són tancades, a La Llavor sí que ho són. En els tres primers casos els espais 

estan ordenats per ambients, mentre que a La Llavor hi ha aules de grups d’edat. 

En aquest últim cas, igual que Ojo de agua hi ha una decoració estètica semblant a 

una casa. 

Pel que fa al temps, les quatre experiències estudiades segueixen el calendari 

usual de les escoles, de setembre a juny amb les vacances de Nadal i Setmana 

Santa. Paideia és la única escola que ofereix un horari de matí i tarda, la resta 

només obren el matí. El temps en el dia a dia de l’escola és fixa i estructurat en el 

cas de Paideia i La Llavor, i flexible i espontani a Ojo de agua i El Roure.  

Pel que fa al finançament, veiem que Paideia és l’escola més barata, ja que 

ofereix un servei molt més ampli d’horari i tres àpats amb només 180€ al mes. Les 

altres tres escoles fan pagar poc més de 300€ al mes. Ojo de agua i La Llavor 

tenen una quota reduïda pel segon fill. A El Roure hi ha la possibilitat de fer 

intercanvi, i pagar una quota més reduïda per a infantil. El sou dels mestres és 

diferent en cada cas, més flexible pel que fa a Paideia i Ojo de agua, i més rígid a 

El Roure i La Llavor. Mentre que Paideia es nega a rebre subvencions, Ojo de 

agua i La Llavor sí que n’han rebut. 

A nivell legal, totes les escoles neixen a partir d’una associació. Ojo de agua i El 

Roure s’han constituït com a empresa i La Llavor està en procés de fer-ho. 

Paideia es manté com a associació. Paideia és la única que ha tingut problemes 

legals, i ha hagut d’oferir educació només fins als 15 anys. 
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En cinquè lloc, la relació de les escoles amb el seu entorn, veiem que en els quatre 

casos hi ha una bona relació entre les famílies i l’escola. Algunes d’elles, com el 

cas d’El Roure, es demana directament que es comparteixi una mateixa visió 

educativa. En el cas d’Ojo de agua i d’El Roure s’exposa que els familiars són els 

principals responsables de l’acció educativa, de manera que potencien l’educació 

a casa. Les altres dues escoles, en canvi, valoren molt més la funció escolar. Pel 

que fa a la relació amb l’entorn, amb el poble i amb altres projectes educatius 

alternatius, veiem que Paideia no té gaire relació ni amb el poble ni amb altres 

escoles, en canvi, El Roure, La Llavor i Ojo de agua formen part de xarxes 

d’educació lliure i tenen trobades conjuntes amb altres escoles. A més a més, en el 

cas d’El Roure i de La Llavor, hi ha interacció amb els pobles propers. 

En sisè i últim lloc, hem analitzat alguns altres elements, com són l’alimentació, la 

llengua o la informàtica, que han anat sorgint en el mateix procés d’investigació. 

Pel que fa a l’alimentació, veiem que Paideia i La Llavor li donen un valor 

important al fet de menjar conjuntament. A Ojo de agua i El Roure els infants 

dinen a casa per motius d’organització. Pel que fa a les llengües, les escoles 

catalanes utilitzen tant el català com el castellà, indistintament. Les llengües 

estrangeres tenen molta importància en el cas de La Llavor, mentre que la resta 

d’escoles ofereixen tallers d’aquestes quan ho demanen els alumnes. Finalment, 

pel que fa a l’informàtica a Paideia es fan tallers específics, en canvi a Ojo de 

agua no es treballa com a tal, sinó que hi ha un ordinador disponible sempre. A La 

Llavor no s’usa l’ordinador en cap moment de l’infantil i la primària.  

Després d’aquest anàlisi, podem concloure que aquells aspectes qualitatius que 

estan presents en totes les quatre escoles estudiades són: un acompanyament 

emocional dels mestres cap als alumnes, el treball en grups reduïts, com a màxim 

de 12 persones, el respecte cap als ritmes d’aprenentatge dels infants, 

l’aprenentatge de la lectoescriptura a l’etapa de primària, l’avaluació qualitativa 

dels alumnes i l’absència d’exàmens, l’educació en el medi natural, i la implicació 

dels familiars a les escoles. 

Com veiem, aquestes quatre escoles agafen molts dels principis de les pedagogies 

progressistes anteriors. Per exemple sobre l’Escola Nova, veiem que 
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comparteixen metodologies, com els projectes, els tallers, el material Montessori, 

el contacte amb la natura, entre d’altres. En el cas de Summerhill veiem una 

connexió sobretot amb les pràctiques de Paideia, Ojo de agua i El Roure, que 

practiquen una educació en llibertat i la no directivitat en el paper de l’adult. En 

quan a la desescolartizació, veiem una similitud entre el que proposava John Holt 

i Ojo de agua duent a terme un projecte ecològic obert a totes les edats i 

interessos. 

També es pot observar que l’escola La Llavor té una tendència significativament 

diferent a la resta de les escoles lliures, ja que el fet de seguir la pedagogia 

Waldorf implica una manera de practica l’educació molt concreta i definida 

d’antuvi: importància de la figura del tutor, un coneixement segregat per matèries, 

una metodologia de classes magistrals i una actitud directiva del mestre. 

La resta de les escoles, en canvi, tenen unes altres característiques comunes. A 

Paideia, Ojo de agua i El Roure es practica l’assemblea, el treball interedats, una 

actitud no directiva de l’adult i la metodologia dels tallers.  

El que comparteixen Paideia i La Llavor és una idea cultural de l’educació, és a 

dir, l’educació entesa com a transmissora de cultura, i per tant influint en els 

infants per tal que aquests adquireixin una sèrie de valors o coneixements. D’altra 

banda, Ojo de agua i El Roure tenen un enfocament més naturista sobre 

l’educació.   

En aquest sentit, s’observen moltes semblances entre l’escola El Roure i Ojo de 

agua, les quals relacionen l’educació amb la vida i tenen un gran respecte a la 

naturalesa humana. L’espontaneïtat, la llibertat, la flexibilitat i la responsabilitat 

són la dinàmica quotidiana d’aquestes escoles.  
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5.1. POSSIBILITATS DE LES ESCOLES LLIURES EN RELACIÓ 

AL MOMENT ACTUAL 

Les quatre escoles estudiades són un reflex de les escoles lliures que existeixen 

actualment a l’Estat Espanyol. Cada una té les seves particularitats, però totes 

elles tendeixen a oferir una educació de qualitat perquè: 

En primer lloc, l’educació lliure és una educació que es viu amb felicitat, es dóna 

un valor important al benestar de la persona, ajudant en la seva maduració 

emocional, vetllant per l’autoestima sana i la seguretat personal. 

En segon lloc, l’educació lliure permet que les persones tinguin experiències 

positives amb el fet d’aprendre, i per tant, no perdin aquestes ganes de conèixer, 

descobrir i plantejar-se nous reptes constantment. A més a més, aprenent d’una 

manera autònoma.  

En tercer lloc, l’educació lliure permet un desenvolupament integral de la persona, 

on la intel·ligència, l’emoció, l’habilitat i l’actitud conflueixen per a interactuar 

amb l’exterior.  

En quart lloc, l’educació lliure és una educació que vincula l’escola amb la 

família, creant una sola direcció en la manera d’educar al nen o la nena. Aquesta 

coherència és positiva pel seu desenvolupament. 

Malgrat que les escoles Waldorf no ho compateixin, penso que un altre dels 

elements que caracteritza l’educació lliure i li dóna un especial valor és el treball 

assembleari amb els nens i nenes, on s’aprèn a viure en societat. 

En general, aquesta síntesi em recorda a aquelles indicacions de l’Informe Delors 

(1996) sobre l’educació al segle XXI: aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a 

aprendre i aprendre a conviure.   

Com a punt negatiu, penso que les escoles lliures només responen a aquelles 

famílies que creuen molt en l’educació i tenen els recursos econòmics per poder 

destinar-los a aquests projectes. La funció inclusiva de l’escola pel que fa a totes 

les classes socials i totes les cultures no es pot contemplar en aquestes escoles. 

A continuació exposarem les relacions que s’observen entre les pràctiques 

educatives estudiades i els referents entorn a l’educació del futur exposats al marc 
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teòric (2.1.2.), per comprovar les possibilitats d’aquestes escoles en relació al 

moment actual.  

En primer lloc, tant Laudo (2010) com Carbonell (2008) destaquen la importància 

de l’educació activa iniciada amb el moviment de l’Escola Nova per afrontar 

aquests temps. Tal i com hem vist anteriorment, totes les pràctiques educatives 

estudiades es basen en l’educació activa, utilitzant metodologies que permetin un 

aprenentatge vivencial i experimental. A més a més, en totes les escoles lliures es 

concep el desenvolupament com un tot, posant al mateix nivell el coneixement, el 

treball manual i l’emoció. En aquest sentit, Morin (1999) proposa una xarxa de 

coneixements que integri totes aquestes parts de la persona. 

Més concretament, pel que fa a la concepció sobre el coneixement, veiem que Ojo 

de agua i El Roure entenen el coneixement de forma complexa, sense segmentar-

lo en matèries específiques. Aquest fet, el destaquen tant Morin (1999) com 

Carbonell (2008). 

A més a més, el que exposava Carbonell (2008) sobre la necessitat de no segregar 

els alumnes per edats veiem que es fa realitat a Paideia, Ojo de agua i El Roure.  

Pel que fa a Bauman, veiem que Ojo de agua inclou en el seu projecte el lifelong 

learning entenent que l’educació és un procés al llarg de la vida, i l’escola ja deixa 

de ser escola, passant a ser un ambient preparat per interactuar amb l’entorn i 

relacionar-se amb altres persones de totes les edats. 

Finalment, prenent com a referent la pedagogia líquida, penso que tant l’ambient 

educatiu d’Ojo de agua com El Roure responen a aquesta educació flexible, capaç 

d’adaptar-se a les circumstàncies i necessitats de cada un. L’educació viva 

practicada a El Roure, no és un mètode concret i definit, tal i com la pedagogia 

líquida entén l’educació. El que guia el procés educatiu i també a l’infant en el seu 

camí, és l’espontaneïtat i la intuïció, elements que podem trobar a la pedagogia 

líquida, sobretot en relació amb la pedagogia del Tao. A més a més, el seu 

caràcter no directiu encaixa amb el mestre emancipador de Jacotot, que no pretén 

explicar res als seus alumnes, sinó acompanyar el procés deixant que cada un 

esculli el seu propi camí. 
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I potser només és una coincidència però la relació que estableix l’ambient 

educatiu d’Alacant amb l’element de l’aigua, ressona en la pedagogia líquida. La 

fluïdesa com a filosofia de vida ha sorgit tant en la teoria com en la pràctica 

educativa. Laudo (2010) deia “l’aigua, que segueix essent aigua encara que adopti 

contínuament la forma del seu continent”, i Ojo de agua, simbolitza el 

funcionament de la persona amb un remolí d’aigua “és estable perquè mentre es 

mantingui el flux d’aigua, la seva forma i la seva estructura perduren; però, al 

mateix temps, està canviant contínuament”.  

El en cas de Paideia, veiem que un plantejament de caràcter ideològic, amb una 

definició tant específica de com ha de ser la persona que construeixes pel futur és 

una pràctica excessivament tancada, que no té en compte les moltes maneres 

d’entendre la vida.  

En el cas de La Llavor, crec que és molt interessant el valor que li donen a la 

creativitat, element essencial per afrontar les necessitats del futur.  

 



 

199 

5.2. CONCLUSIONS FINALS 

Per acabar, penso que les escoles lliures estan introduint un nou model 

d’educació, que, des del meu punt de vista, respon a les necessitats del present. El 

canvi en l’educació convencional és imminent, i crec que aquestes pràctiques 

educatives alternatives, poden servir de guia per a transformar el sistema.  

Tot i així, crec que aquesta transformació no només passa per millorar les 

pràctiques educatives de les escoles convencionals, sinó per flexibilitzar 

l’educació, i donar la possibilitat a les famílies d’escollir l’educació pels seus fills 

i filles. No crec que l’escolarització hagi de ser obligatòria per a ningú, ja que 

aquesta no assegura una educació de qualitat. Permetre i regular l’educació a casa 

ajudaria a aquests projectes a tenir un ventall més ampli de possibilitats.  

Finalment, valoro l’educació lliure perquè respon a les necessitats de la infància, 

en comptes de satisfer les necessitats dels adults, de la política i de l’economia, tal 

i com estan dissenyades les escoles de l’Estat. Els infants són els principals 

protagonistes de l’educació i per tant, penso que cal respectar al màxim el seu 

procés natural i les seves inquietuds. Ells estan en una situació desigual en relació 

als adults, i no tenen tantes eines per defensar-se, tot i que la revolució la fan cada 

dia aquells que s’aixequen de la cadira perquè no poden estar tantes hores 

asseguts, no assisteixen a classe perquè no s’hi fa res que els interessi o 

desobeeixen les ordres de la mestra, que els imposa una manera de ser. Estant 

demanant a crits una dignitat, una possibilitat de ser ells mateixos i poder decidir 

la seva pròpia vida, com a persones que són. 
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6. EL PAPER DEL PEDAGOG I ANÀLISI DELS CONTINGUTS 

TRAMESOS DURANT LA LLICENCIATURA 

La llicenciatura de pedagogia, cursada durant els cursos 2010-2012, ha tingut una 

clara relació amb la recerca realitzada. De fet, un dels motius pels quals vaig 

començar la carrera de pedagogia va ser poder adquirir un major coneixement 

entorn a l’educació que em permetés trobar alternatives al sistema escolar 

convencional, del qual en tenia una opinió molt crítica.  

Un dels referents en al meva cerca va ser l’assignatura de Disseny, 

desenvolupament i innovació del currículum en la qual vaig poder conèixer 

diverses innovacions educatives, entre les quals El Roure, la pedagogia Waldorf, i 

la pedagogia de Rebeca i Mauricio Wild, que he aprofundit en aquesta 

investigació.  

L’assignatura d’Història de l’Educació també ha estat fonamental, perquè m’ha 

permès comprendre les pràctiques educatives estudiades, situar-les en el temps i 

poder-les contrastar amb altres teories. Els treballs realitzats en aquesta 

assignatura són un precedent, ja que en ells es començava a traçar el camí que ha 

dut a terme aquest estudi. 

Ambdues matèries han ajudat en el meu procés d’aprenentatge perquè s’ha permès 

a l’alumne escollir entre una gran varietat de possibilitats. Aquesta pràctica no 

gaire usual a la universitat, tal i com hem vist en les escoles estudiades, crec que 

és una pràctica de l’educació en llibertat.  

Assignatures com Política i legislació educativa, Antropologia de l’educació o 

Economia de l’educació penso que han influït de manera indirecta amb la 

investigació, ja que els coneixements i les reflexions realitzades en aquestes 

matèries han quallat en la meva visió educativa.  

Finalment, l’assignatura d’Investigació Educativa ha estat de gran utilitat per 

poder dissenyar la investigació, concretar els passos necessaris per a dur-la a 

terme, i conèixer les eines disponibles per a poder investigar qualitativament.  

Per altra banda, les assignatures com Direcció i gestió de centres o Participació 

Educativa en les quals només es tenia en compte el model escolar autoritari, penso 
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que estan limitant a l’estudiant. Més enllà de les idees dels professors en qüestió, 

crec que en una carrera de pedagogia és important que els docents tinguin sentit 

crític i una actitud oberta, d’escolta i debat amb les estudiants sobre altres formes 

d’entendre l’educació.  

Pel que fa al paper del pedagog en relació a les escoles lliures, penso que pot 

prendre un paper important ja que aquestes experiències formen part de la 

renovació pedagògica dels nostres temps.  

Les funcions del pedagog poden anar en moltes direccions. En primer lloc, penso 

que una de les principals tasques podria ser la de coordinació entre les escoles. En 

el cas de Catalunya, tindria un lloc a la Xarxa d’Escoles Lliures, on pogués dur a 

terme activitats d’intercanvi, formació pels pares, mares i mestres, conferències 

amb altres persones relacionades amb el tema, etc. 

Una dels principals reptes amb que s’enfronta l’educació lliure és la legalitat, i és 

en aquest sentit que el pedagog com a expert en educació hauria d’ajudar a 

establir un diàleg amb l’Administració que permetés regular l’educació lliure a 

l’Estat Espanyol.  

A més a més, la difusió d’aquestes pràctiques, tot donant-los el valor que tenen, 

ajuda a oferir una alternativa a les famílies i als mestres que no estan d’acord amb 

el funcionament de l’escola oficial.  

Un paper important també del pedagog en relació a la innovació educativa és el de 

l’avaluació de les pràctiques educatives. Per exemple, la introducció de 

l’ensenyament de la lectura i l’escriptura als 3 anys sorgeix amb l’entrada del 

segons cicle de l’educació infantil a les escoles de primària. Aquesta pràctica 

sorgeix sota la hipotètica idea que quan més aviat s’aprengui, millor. Quines 

avaluacions s’han fet per a demostrar que sigui realment així? El pedagog o la 

pedagoga podrien avaluar els processos i els resultats de les pràctiques educatives 

que tendeixin a millorar la qualitat educativa d’aquestes.  

Pel que fa a les escoles lliures com a tal, penso que el pedagog pot crear centres, 

però més aviat ha ajudar en els projectes que comencen. Penso que una de les 

principals riqueses d’aquestes escoles és que sorgeix de les famílies, que tenen la 

necessitat real d’educar a partir de la llibertat. És així com l’escola té èxit. La 
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pedagoga o el pedagog poden assessorar als projectes, gestionar-los i donar suport 

teòric i pràctic en les activitats que es planifiquen, però sempre des del punt de 

vista de la família com a principal responsable dels fills i filles.  

Tal i com jo entenc la pedagogia, el pedagog i el mestre són el mateix. La teoria i 

la pràctica no poden anar deslligades, ja que entendre el pedagog com el pensador 

i el mestre com aplicador no afavoreix una pràctica educativa amb unitat pròpia, 

capaç d’evolucionar per ella mateixa. El mestre o pedagog són persones que 

comparteix la vida amb infants, són coneixedors de les teories educatives, i a 

partir dels seus propis principis, són capaços d’analitzar, criticar i introduir canvis 

en la mateixa pràctica.  

Per tant, penso que un dels principals llocs del pedagog que vulgui transformar 

l’educació és a l’escola, participant d’aquest canvi real, amb els infants, els 

familiars i també els altres mestres.  

La transformació en les escoles públiques cap a un model més respectuós amb la 

infància passaria per introduir metodologies actives, creació de grups interedats, la 

possibilitat d’escollir dels infants, l’eliminació d’avaluació a partir dels exàmens, 

una acció reflexió constant dels mestres... Tot i que penso que les limitacions 

d’aquest sistema són moltes perquè respon en gran mesura a la política, hi ha 

moltes possibilitats de canvi que només depenen de l’interès i la motivació dels 

mestres per a transformar i millorar la seva escola.  
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Marcar objectius          

Buidatge revistes educació          

Tutoria  Dia 9        
Trobada amb José Contreras  Dia 18, 

Universitat 
de Barcelona 

       

Trobada amb Jordi Mateu  Dia 19, 
Escola 
Congrés 
Indians, 
BCN.  

       

Tutoria   Dia 21       
Mètode. Elaboració de 
l’instrument. Escoles concretades: 
Paideia, O- Pelouro, Ojo de agua, 
Martinet, Waldorf. 

         

Trobada amb Mireia Bou79    Dia 17, 
Girona. 

     

Tutoria     Dia 9     
Parlar amb responsables de les 
escoles: Concretar dia i hora. 

    Ojo de agua i 
La Llavor 
accepten. No 
accepten: O- 
Pelouro i El 
Martinet. 

    

Buscar una altra escola possible:     És possible     

                                                           
79 Companya dels estudis de pedagogia, que també desenvolupa el Treball de Pràcticum sobre escoles alternatives. Ens trobem per comentar, contrastar i compartir 

informació.  



 

El Roure. Concretar dia i hora. visitar el 
Roure.  

Coneixement del tema general: 
escoles alternatives. Repensem 
l’escola 

    Dia 24. Escola 
Domeny, 
Girona. 
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Visita La Llavor      Dia 13, La 
Pinya. 
Observació 
primària. 
Trobada amb 
mare escola 

   

Visita El Roure       Dia 16. Sant Joan 
de Mediona. Matí a 
l’escola, migdia a 
casa Alexia i 
Cristina. 

  

Segona visita La Llavor       Dia 18. La Pinya. 
Observació infantil 
i entrevista a 
mestres. 

  

Visita Ojo de agua        Dia 3, vol avió 
Barcelona- 
Alacant. Visita 
el dia 4. Vol dia 
4 a la nit. 

 

 
Descripc
ió de les 
escoles 

Monografia Paideia          

Monografia El Roure           

Monografia La Llavor          

Monografia Ojo de agua.          

 
Anàlisi i 
conclusi
ons 

Tutoria         Dia6 

Elaboració taula de doble entrada. 
Contrastar, valoració i 
conclusions 
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II. BUIDATGE REVISTES SOBRE EDUCACIÓ 

S’ha fet un buidatge d’algunes revistes sobre educació que durant els últims 10 anys hagin publicat 

articles sobre escoles alternatives, o altres temes d’interès per aquesta investigació. Posteriorment 

se n’ha fet una lectura.  

INFÀNCIA A EUROPA 

Any Número Pàgines Tema 

2001 01.1 tot Reggio Emilia 
2003 03.4 20-22 Les escoles Freinet de Gant 

2003 03.5 19-22 Baby-loup, una escola bressol diferent 
2003 03.5 29-34 Emmi Pikler i Lóczy 

2004 04.6 tot Reggio Emilia 

2005 05.8 11-13 Dels kindergarten alemanys a una arquitectura de 
Glasgow 

2010 10.18 18-20 Lloc, cultura i identitat. Un lloc per a Whanau 

 

CUADERNOS DE PEDAGOGÍA  

Any Número Pàgines Tema 
2001 308 77-117 Monogràfic: Experiències alternatives 
2001 307 tot Reggio Emilia 
2001 303 44-50 Entrevista: Loli Anaut. La escuela Amar Berri 
2001 299 tot Tema del mes: pedagogia segle XX (història) 
2002 313 tot O-pelouro 
2002 316 tot Comunitats d’aprenentatge 
2002 317  Escoles democràtiques 
2002 319 final Canviar la escuela. Para saber más: bibliografia 

interessant 
2003 327 42-47 Zoe Readhead, Summerhill, realidad de una utopía 
2004 341 tot Otra educación. Otras escuelas. 
2005 342 42-46 Entrevista: Edgar Morin. Repensar la reforma, 

reformar el pensamiento 
2005 342 48-53 Un largo camino: 30 años de historia 
2006 356 98-102 ¿Desescolarizados y felices? 
2006 358 16-21 Sands School.  
2006 360 54-93 Pedagogia sistemica. 
2007 369 3 i 9 Carta a una maestra 
2007 368 48-76 Escuelas que se reinventan a sí mismas. 
2008 380 16-22 La escuela Popular, semilla de futuro. 
2009 387 22-27 Una escuela para la autorealización. 
2010 397 56-79 Escuelas infantiles de Pistoia 
2010 407 72-75 La escuela es el bosque 
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PERSPECTIVA ESCOLAR 

Any Número Pàgines Article Autor/a 
2005 300 53-58 Summerhill és ben viu Dani Rius 

Sabaté 
2007 316 4-53 Monogràfic: Educar ciutadans i 

ciutadanes lliures. 
 

2010 342 18-27 Enviroschools: una experiència 
neozalandesa 

Heidi 
Mardon 

2010 342 27-37 El león dormido: una experiència 
d’educació comunitària a l’Equador 

Carles 
Parellada 

 

KIKIRIKI 

Any Número pàgines Article Autor/a 
2003 70 21-26 Escuela El Roure: Materializar una 

ilusión. 
Begoña 

González 
2003 70 39-43 Hay otras escuelas. José Contreras 

Domingo 
2007 82 112-115 Summerhill: Por las colines de la libertad Juan Ramón 

Jiménez 
Vicioso 

2007 84 45-49 Vivir la educación cerca de la verdad: de 
la experiència educativa de la criança, a 

la escuela El Roure. 

Remei Arnaus 

2007 84 70-74 Ivan Illich en al era de internet Juan Ramon 
Jiménez 
Vicioso 

2007 85 64-67 Dificultades y conquistes de un proyecto 
alternativa 

Teresa García 
Gómez 
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III. PAUTA D’ENTREVISTA PER A LES 

ESCOLES 

1. Dades de l’escola: 

a. Nom: 

b. Lloc: 

c. Any d’inici: 

d. Tipologia d’escola (infantil/primària/secundària): 

e. Nº d’alumnes actuals: 

f. Dades evolutives del nombre d’alumnes: 

g. Nº de mestres: 

h. Tipologia sociocultural de les famílies: 

2. Història de l’escola: 

a. Per què es va iniciar el projecte? 

b. Com es va iniciar el projecte? 

c. Qui el va iniciar? 

d. Per quines fases s’ha passat en el projecte, des del seu inici fins avui? 

e. Amb quines dificultats us heu trobat al llarg dels anys? 

3. Projecte educatiu: 

a. Quina concepció de persona i societat teniu? 

b. Com enteneu l’educació?  

c. Quina és la finalitat de la pràctica educativa a la vostra escola? 

d. Quin és el concepte d’aprenentatge que regeix l’escola? 

e. L’escola està oberta a tot tipus d’alumnes, siguin quines siguin les seves 

característiques o hi ha alguna limitació? 

f. Quins són els referents teòrics i/o pràctics que guien la pràctica educativa? 

4. Procés d’ensenyament- aprenentatge 

a. Com és un dia a dia a l’escola? (horari, calendari escolar) Per què? 

b. Quina és la distribució de l’espai i del temps a l’escola? Per què? 

c. Pel que fa al currículum, quins continguts es treballen? Com s’estructuren? Per 

què? 

d. Com s’acrediten, a nivell oficial, aquests continguts? 

e. Hi ha ambients/ tallers/ rutines? 

f. Les activitats són elegides voluntàriament pels infants?  

g. Com s’agrupen els alumnes? Per quin motiu? 

h. Quina és la ràtio d’alumnes per adult? 

i. Quina dinàmica s’estableix perquè els alumnes es facin responsables del seu 

aprenentatge? 
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j. Com s’avaluen els aprenentatges? 

k. Com es comuniquen a les famílies? 

l. Els infants tenen llibertat? En quin sentit? Fins a quin punt? 

m. Com es marquen els límits? 

n. Com es decideixen les normes i regles de l’escola? Com es controlen? Com es 

resolen els conflictes?  

5. Els mestres 

a. Quines són les funcions de l’educador/a a l’escola? 

b. Com es relaciona amb els infants? 

c. Entès el/la mestre/a com agent cultural, com s’ensenya, o estimula als 

aprenentatges dels infants? 

d. Com es plasma la figura d’autoritat en l’adult? 

e. Pel que fa als mestres:  

i. Com s’elegeixen? 

ii. Com us coordineu? 

iii. Quina formació tenen? 

iv. Quina és la dedicació en temps a l’escola? 

6. Organització i gestió: 

a. Quina és la situació legal de l’escola? 

b. Com es finança? 

c. Quina és la quota que paguen els pares? 

d. Quan cobren els mestres? 

e. Reben algun tipus de subvenció? 

f. Considereu que la vostra escola és elitista? 

g. Com s’integra la classe baixa de la societat a l’escola? 

h. Els alumnes tenen alguna possibilitat de gestionar diners de l’escola? Com? 

i. Alimentació: com es gestiona? Qui fa el menjar? És d’algun tipus especial? Per 

què? 

7. Famílies i entorn 

a. Quin és el tipus de família que ve a l’escola? 

b. Quina és la relació amb les famílies? 

c. Quina és la relació amb la comunitat/barri/poble? 

d. Quina relació té amb altres escoles semblants a la seva? I amb la xarxa d’escoles 

lliures? 

8. Opinions: 

a. Coneixes les escoles: Paideia, Waldorf, Ojo de agua, El roure? Què n’opines?  

b. Què implica ser una escola lliure? 
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IV. ANNEXOS PAIDEIA 

a. Exemple d’avaluació 
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b. Fitxa de compromís 
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V. ANNEXOS OJO DE AGUA 

a. Entrevista amb Marién Fuentes. Cofundadora del projecte educatiu d’Ojo 

de agua i actual mestra d’aquest. 

 

• Dades de l’escola: 

- Nom: OJO DE AGUA 

- Lloc: ORBA, ALICANTE 

- Any d’inici: 1999 

- Tipologia d’escola: de 3 a 18 anys. 

- Nº d’alumnes actuals: 50 

- Dades evolutives del nombre d’alumnes: Sempre ha estat creixent. 

 

• Història de l’escola: 

- El projecte global, s’anomena UROBIA, i després dins aquest hi ha OJO DE AGUA, 

veritat? És una mateixa organització? Té unes finalitat conjuntes? Com funciona? Què 

ofereix Urobia? 

Som la mateixa gent, la diferència és que Ojo de agua només és el projecte educatiu, mentre que 

UROBIA és més global, es fan activitats de caps de setmana, cursos d’ecologia, entre d’altres. 

- Per quines fases s’ha passat en el projecte, des del seu inici fins avui? 

Comencem amb dues famílies, i amb diner propi. D’aquí neix l’associació, que va durar quatre 

anys i després es va dissoldre. Jo i en Javier hem acabat essent els directors, ja que som els que ho 

vam idear.  

 

 

Dia: 04 de maig de 2012 

Temps: De 9 a 10 hores. 

Lloc: Ambient Educatiu Ojo de agua. Orba. Alacant 

Observacions: 

Agafo el vol d’avió el dia 3 de maig a les 16 de la tarda. Arribo a Alacant a les 17, m’espera una 

amiga de la família. Llogo un cotxe per poder anar a Orba l’endemà, ja que està a 100 km al 

nord de la ciutat d’Alacant. 

Tot i que la rebuda va ser bona, durant l’entrevista la persona entrevistada no podia estar gaire 

per mi, i tenia pressa. Això va fer que hagués d’adaptar una mica l’entrevista i preguntar només 

allò més important. La col·laboració hi va ser però una mica a desgana. 
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- Per quins motius es va dissoldre l’associació? 

L’associació es va dissoldre perquè hi havia famílies que volien que es fessin les coses diferents, 

canviar el projecte educatiu i nosaltres no hi estaven d’acord.  

Al 2005 l’associació es va dissoldre perquè no hi havia familiars que volguessin prendre càrrecs de 

l’organització, així que en Javier i jo vam agafar les rendes, però també volíem decidir nosaltres el 

projecte educatiu. 

- Amb quines dificultats us heu trobat al llarg dels anys, a nivell legal, de famílies...? 

Aquesta de l’associació ha estat la dificultat més gran amb que ens hem trobat. També hi ha la 

visió negativa per part d’algunes persones del poble que pensen que som una secta. Pensen això 

perquè no ho coneixen. 

• Projecte educatiu: 

- L’escola està oberta a tot tipus d’alumnes, siguin quines siguin les seves característiques o 

hi ha alguna limitació? 

Està oberta a tothom. Actualment no tenim nens o nenes amb necessitats educatives especials. A 

l’escola hi ha cultures de tot tipus, Australians, Canadencs... No hi ha rebuig pel que fa ni a la raça, 

ni al sexe, ni a l’orientació sexual de la família. 

- En el vídeo de presentació d’Ojo de agua, es diu que “ojo de agua és un projecte d’educació 

compartida per a famílies que eduquen els seus fills a casa”. Què significa, que les famílies 

fan homeschooling, i van a Ojo de agua?  

Les famílies tenen un paper molt important, ja que considerem que l’educació es duu a terme tot el 

dia, no només les estones d’escola. Per tant, la responsabilitat també hi és tot el dia, per part dels 

pares i nostra. En canvi, en les escoles tradicionals es delega la responsabilitat només a les mestres. 

A Ojo de agua compartim l’educació amb les famílies, per això hi ha molt contacte amb ells i 

elles.  

- Per què no la considereu una escola, un altre tipus d’escola? 

Ojo de agua no és una escola. No l’anomenem així perquè aquesta paraula està desvirtuada. Es 

considera que a l’escola s’ha d’aprendre, i nosaltres pensem que s’aprèn tot el dia i tota la vida, no 

només les estones d’escola.  
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• Procés d’ensenyament- aprenentatge 

- Quina és la distribució del temps a l’escola? Per què? Horari i calendari 

El calendari d’activitat és de setembre a juny. Hi ha vacances per Nadal i per Pascua, tot i que no 

se celebren a l’escola. A l’estiu hi ha un període de no activitat, tot i que fem altres activitats del 

parc ecològic. 

- Com s’acrediten, a nivell oficial, els continguts? 

Els nois i noies que volen es poden treure el graduat de manera lliure. També venen ex alumnes a 

l’escola de voluntaris. 

- Quina és la ràtio d’alumnes per adult? 

No hi ha ràtio, perquè actuen segons les necessitats. Els adults actuem a partir de l’observació i les 

necessitats. Comptem amb voluntaris, jo i en Javier, i pares i mares. Depèn del dia hi ha més adults 

o menys,no és fixa. 

- Quina dinàmica s’estableix perquè els alumnes es facin responsables del seu aprenentatge? 

A partir de mostrar als infants les possibilitats que tenen. És una motivació passiva. Ells van 

investigant amb el material i van sorgint les activitats a partir del que veuen, la motivació es va 

traspassant d’un nen a l’altre. La responsabilitat està en que quan demanen una activitat hi ha 

d’assistir, no poden faltar. 

Per això es fan reunions abans dels tallers. Les responsabilitats poden ser mensuals, o de cada 

taller, que dura depèn de l’activitat, pot ser de dues setmanes o de 4 anys! Depèn. 

- I com es gestiona el tema dels tallers? 

Doncs hi ha un taulell d’anuncis on es pot penjar el taller que t’interessi. Llavors la resta de la gent 

s’hi escriu i quan hi ha un grup mínim es fa el taller.  

En el kinder, de 3 a 6 anys, no hi ha tallers, ja que es considera que són massa dirigits pels nens i 

nenes. Es basa en el jocs espontani.  

- Com s’avaluen els aprenentatges? 

A Ojo de agua no hi ha avaluació. Es parla de respecte, de l’actitud i del comportament dels nois i 

noies. També es treballen els límits, en el sentit que pensem que són molt importants en un 

ambient de llibertat. És a dir, el que s’avalua és des de la perspectiva més humanista. No hi ha 

coneixements mínims.  
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- I el procés de lectoescriptura tampoc? 

No ens és una preocupació, tothom ho aprèn. A més, a Ojo de agua hem experimentat en aquest 

sentit un plaer per la literatura quan no s’obliga a llegir. Els nens i nenes van tots sols cap a la 

biblioteca a llegir perquè els ve de gust. Durant tots els anys, només recordo 3 tallers que s’hagin 

demanat d’escriptura. L’escriptura és un procés autònom.  

Quan hi ha algun problema la causa està en la família: o algun dels pares és analfabet, o hi ha una 

pressió molt forta en aquest sentit cap al nen, o han sortit del col·legi normal i estan traumatitzats.  

- Els nens i nenes tenen possibilitat de gestionar alguns diners de l’escola? Com funciona? 

Quins problemes sorgeixen? 

No, els nens no gestionen els diners. Poden proposar coses però no gestionen els diners. Per 

exemple, farem una excursió a Mestalla i s’ho paguen ells.  També vam anar a Londres o a 

Granada, i es fan fer rifes, menjars comunitaris, neteja de cotxes... per poder finançar l’excursió. 

Quan hi ha un projecte concret que es necessiten diners doncs es busquen les maneres per 

aconseguir-lo. 

- Però en un article es parla sobre una botiga de verdures no? 

Sí, la botiga de verdures era la seva feina. Ells guanyaven un tant per cent per a fer la feina de 

l’hort i administrar les verdures a les famílies. No són diners de l’escola. 

• Els mestres 

- Com us coordineu entre els mestres? 

La coordinació és molt fàcil perquè només som nosaltres dos. És molt natural. També amb les 

famílies hi ha una bona coordinació, tot flueix.  

- Quina és la vostra formació? 

En Javier és pedagog i jo sóc filòloga. Tot i així hem fet molts cursos sobre educació. Hem estat 

fent pràctiques a EL Pesta, amb Rebeca Wild i Mauricio, també tenim molt contacte amb Sudbery 

valley i hi hem fet cursos, i a Summerhill.  

- Quines són les funcions de l’educador/a a l’escola? 

La principal funció és la d’acompanyar processos. Es proposen els tallers, també s’ha d’estar 

pendent de la maduració dels nens i del respecte que mostren cap als altres. 

- Com es plasma la figura d’autoritat en l’adult? 

L’autoritat és el poder de l’adult. Hi és present a l’escola. Tot i així, l’assemblea serveis pe decidir 

coses del conjunt: de les coses que han de canviar, dels conflictes, dels límits... 
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• Organització i gestió: 

- Quina és la situació legal de l’escola? 

A nivell legal som un parc ecològic d’oci educatiu. 

- Com es finança? 

Es finança completament amb la quota que paguen els pares. La quota és de 327€ per un fill, i de 

245€ pel segon fill.  

- Quan cobren els mestres? 

Depèn, nosaltres cobrem el que sobra. Sí que tenim una nòmina mínima de 500€ per persona al 

mes. Tot i així es treballa molt a partir del voluntariat.  

- Reben algun tipus de subvenció? 

No. Tot és des de les famílies. Bé, sí es va rebre una petita subvenció per a la construcció de 

l’edifici, però va ser puntual. 

- Considereu que la vostra escola és elitista? 

No és elitista. Tothom fa molt d’esforç per a pagar la quota. Hi ha tot tipus de classes socials. 

Abans fèiem intercanvi però ara ja no, però no funcionava. Per a fer intercanvi s’ha de ser molt 

responsable, i no tothom ho era.  

- Dineu a l’escola? Com es gestiona l’alimentació? Qui fa el menjar? És d’algun tipus 

especial? Per què? 

No, l’horari és de 9 a 14 i els nens dinen a casa. Fa dos anys enrera sí que es dinava a l’escola però 

no funcionava: el cost era molt gran, els nens no volien cuinar... 

- Els nens fan algunes feines domèstiques? 

No hi ha feines domèstiques, només el fet de recollir, el manteniment del galliner... però això ho 

fan els que els interessa i s’hi comprometen. Pensem que les feines domèstiques no els 

corresponen als infants, són feines dels grans. Tot i així, no vol dir que els fem la feina. És a dir, la 

dinàmica és que “si tu ho embruts, tu ho neteges”, però no els fem fer unes feines quotidianament. 

El seu llindar de brutícia és molt alt! 
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- Quina és la llengua predominant de l’escola? Creieu que hi ha necessitat d’introduir el 

català? 

Es parla de tot, n’hi ha que parlen català, d’altres anglès, d’altres castellà. Nosaltres no estipulem 

res entorn a la llengua, pensem que ha de servir per unir-nos i no separar-nos. No hi ha imposició 

però sí comunicació. 

• Famílies i entorn 

- Quina relació hi ha amb altres escoles semblants a la seva?  

Tenim relacions d’amistat amb altres escoles, però no ens hi coordinem conjuntament. 

L’assemblea no va bé. Amb l’escola Donyets, de València sí que tenim unes bases en comú, però 

com que cada entorn és diferent, al final cadascú ho fa a la seva manera.  

Sí que tenim molt contacte amb els de Sudbery Valley School, de fet, nosaltres som els que vam 

transcriure el llibre de Por fin libres al castellà, i el vam editar.  

- I com és aquesta escola? 

És una passada, està en un entorn meravellós i les persones que ho porten tenen molta experiència 

i ho saben portar molt bé. La veritat és que és de les millors experiències educatives que hem 

tingut en altres escoles. Nosaltres hi hem fet cursos amb els educadors d’allà, i n’hem après molt 

d’ells.  

• Altres: 

- En altres escoles, com Paideia, només tenen nois i noies fins a 14 anys, perquè 

l’Administració els obliga a fer el 4t d’ESO a l’escola pública. Vosaltres no heu tingut cap 

problema en aquest sentit? 

No, nosaltres no hem tingut cap problema. Hi ha nois i noies fins a 18 anys i cap problema.  

- Coneixes les escoles: Paideia, Waldorf, El roure? Què n’opines?  

Amb Paideia hem tingut algun contacte, coneixem l’escola. Tenim algunes diferències, ja que allà 

els tallers són més obligatoris. El concepte de llibertat també és una mica diferent.  

Pel que fa a la Waldorf hi ha una estructura excessivament rígida, des del meu punt de vista.  

Amb el Roure, tenim amistat amb la Begoña, i alguns punts en comú. 

- Com valoreu el panorama de l’educació lliure a Espanya? 

L’Administració no deixa tirar endavant aquests projectes. El puntal són els pares, per demanar 

educació a casa. És possible canviar el sistema educatiu però cal molta voluntat per part dels 

mestres del sistema públic, i no hi és.  
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- I no penses que en part l’èxit d’aquestes escoles està en que són molt reduïdes i poden oferir 

l’educació que ofereixen perquè tenen pocs alumnes? 

No, aquestes escoles poden arribar a tenir 200 alumnes, com a Sudbery Valley.  
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VI. ANNEXOS EL ROURE 

a. Entrevista amb Begoña, cofundadora del Roure i actual directora del centre.  

 

Dades de l’escola: 

- Nº d’alumnes actuals: 32, 10 a infantil i la resta a primària. L’any passat eren 20 i 20.  

- Nº de mestres: 4 

- Dades evolutives del nombre d’alumnes: Des de l’inici hi va haver un creixement fins a 

60 alumnes (fa 3 anys). Després hi va haver un decreixement per diversos motius: per una 

banda la crisi econòmica; per altra que molts alumnes passen a secundària, i l’escola 

decideix no sobrepassar els 50 alumnes, per oferir una major qualitat.  

- Tipologia sociocultural de les famílies: Només hi ha dues famílies de St. Joan. (A St. 

Joan hi ha dues escoles, una pública i una privada). La majoria són de Barcelona, tot i que 

també n’hi ha alguna de l’estranger (Madrid, Andalusia). 

 

• Història de l’escola: 

- Per quines fases s’ha passat en el projecte, des del seu inici fins avui? 

En un principi el projecte neix a La Casita, al barri de Gràcia. Varem està 4 anys allà i després vam 

decidir ampliar i canviar del context urbà al rural, perquè les possibilitat d’aprenentatge eren més 

grans. Al principi hi havia alumnes de 3 a 6 anys, i a mesura que van creixent s’amplia a la 

primària. 

- Amb quines dificultats us heu trobat al llarg dels anys? 

Amb les dificultats de poder avarcar-ho tot: l’economia, les reformes a l’espai, el tema pedagògic, 

les reunions amb les famílies... Pel que fa al finançament vam tenir molta sort que una persona va 

comprar la finca i es paga molt poc per l’espai. Quan es necessiten diners per reformes es demana 

als amics, a les famílies... Hi ha molta dedicació física per part de tots. Pel que fa al tema 

pedagògic, el projecte es va construir a La Casita, però era només fins a 6 anys. Després aquí vam 

fer molta reflexió per a engegar el projecte a partir de 7 fins a 12. També una altra dificultat és que 

han passat molts educadors per El Roure, i cada un li cal un període d’adaptació a l’estructura 

flexible, a les propostes... 

Tot i així, possiblement la dificultat més gran és amb les famílies. En un principi la relació amb les 

famílies era molt estreta, hi havia molta participació. A mesura que el grup creixia nosaltres teníem 

la necessitat d’estar pels nens i no podíem estar per les famílies, així que es van quedar una mica al 

marge.  

Dia: 16 d’abril de 2012 

Temps: De 9 a 13 hores.  

Lloc: Escola El Roure. Sant Joan de Mediona. 
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 D’altra banda, hi ha famílies que volen entrar més del compte amb el tema pedagògic, volen que 

es faci a la seva manera i és molt complexa de poder satisfer a tothom.  

És un procés, que depèn d’on posis l’energia. Actualment que ja tenim el tema pedagògic 

solucionat, ens podem centrar en les famílies, en pensar com integrar-les. 

La relació amb les famílies és a partir de reunions (que nosaltres no denominem assemblea perquè 

no creiem que tots siguem iguals), en les quals es respecta el lloc de cadascú. És a dir, al Roure no 

tots som iguals, hi ha alumnes, mestres i famílies. S’ha de respectar el lloc de cadascú. Per 

exemple un nen que té massa llibertat, decisió i responsabilitat és un pes per a ell. A partir de la 

percepció veiem el límit que no es manifesta verbalment sinó a través d’un moviment de tensió i 

distensió.  

Amb les famílies hi ha una comunicació a nivell individual (entrevistes personals), i diferents 

reunions conjuntes cada 4 mesos. Les entrevistes personals no tenen una estructura, sinó que es fan 

a partir de la necessitat.  

A nivell sistèmic, considerem que les famílies són les responsables dels nens i els mestres els 

acompanyants. Cal trobar el lloc de les famílies en relació amb els nens i els educadors. En el 

projecte pedagògic, poden proposar de fer tallers, dur-los a terme... i també estan en les comissions 

que cada vegada tenen més força. També fem trobades pedagògiques amb les famílies.  

 

• Projecte educatiu: 

- Pel que fa a la filosofia del centre, quina concepció de persona i societat teniu? 

Doncs, no ens hi dediquem gaire a la filosofia. Podríem dir que el nostre repte és connectar amb la 

realitat des de tots els nivells, a partir de la nostra realitat més íntima. El projecte té una mirada 

atenta a l’experiència, de la pràctica i des d’aquí es construeix la teoria.  

- Com enteneu l’educació?  

La nostra base és el que anomenem educació viva. La paraula viva és la que millor pot definir 

l’experiència, ja que implica canvi i moviment, en les diverses dinàmiques: tensió, distensió; acció, 

reacció; necessitat, satisfacció. El conflicte neix quan es trenca la vitalitat, l’experiència de la 

persona. 

Tot i així, totes les definicions limiten i són estretes.  

- Quins són els referents teòrics i/o pràctics que guien la pràctica educativa? 

La nostra referència filosòfica és el Sei Tai, una disciplina japonesa que marca l’estudi sobre el 

moviment involuntari de la vida.  

- Què s’entén per “desig involuntari” que es parla en alguna revista? 

El desig involuntari és l’impuls que té a veure amb la vitalitat, orgànicament es manifesta per 

poder mantenir-nos en contacte amb la vida, integra la part física i psíquica de la persona.  

Quan hi ha una connexió amb aquest desig i una flexibilitat la persona se sent bé, però quan no 

s’escolta el desig es genera tensió i s’acumula, de manera que es genera tensió excessiva. Per 

exemple, quan estem tristos i no ho respectem i fem com si no passes res, s’està reprimint aquest 
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desig. Llavors es genera un bloqueig que té conseqüències negatives per la persona, es va tallant la 

pròpia vida, provoca malalties.  

Pel que fa a les referències pedagògiques, tenim molta relació amb els Wild. Hi ha unes bases 

comunes pel que fa als processos de vida del Roure i dels Wild. Tot i així hi ha diferències, els 

Wild tenen teories de neurociència, i des del Roure no tenim interès per això, sinó que partim de 

l’experiència. 

A nivell metodològic, tenim en compte les aportacions de l’Escola Activa, de Freinet, Piaget... ja 

està inventat en aquest sentit.  

- I  nivell social, com penses que s’ha de treballar? 

Pensem que la transformació personal contribueix a la transformació social. Si no és així, hi ha 

conflictes entre les persones, perquè no tenen arrels en allò personal. 

Tot i així, des del Roure, pensem que ara estem en un moment de canvi, i és el moment de sortir a 

fora, intercanviar, relacionar-nos amb altres projectes, fer xarxa, participar més, i perquè no, 

buscar un lloc dins el sistema. Cal reivindicar un lloc en el sistema educatiu, penso que és el camí 

a seguir. Per a fer-ho hem de participar del desig de transformar el sistema educatiu a partir de les 

experiències lliures. Tenim una responsabilitat després de 10 anys, alguna cosa en podem dir. 

La XELL està fent molta feina en aquest sentit. Actualment hi ha un moviment de transformació 

global i en el camp educatiu també es veu. Hem de trobar un espai per una pedagogia més oberta, 

menys directiva, basada en cuidar el procés integral del nen/a. En altres països com Anglaterra, 

EUA hi ha molta més llibertat, i hi ha escoles lliures autoritzades, a partir del homeschooling, per 

exemple. Hi ha una major obertura de les possibilitats educatives.  

- Perquè actualment, quina és la situació legal de l’escola? 

Estem en procés de tramitació de l’autorització per a ser legal, com a escola privada. Els únics 

requisits que es demanen són els espais, que al Roure són adequats, i la titulació dels adults, que 

amb la seva ràtio de 1/25, ja ho complim! A nivell de currículum no posen cap impediment. 

 

• Procés d’ensenyament- aprenentatge 

- Pel que fa al currículum, quins continguts es treballen? Com s’estructuren? Per 

què? 

No hi ha currículum, en cada moment hi ha les màximes possibilitats d’aprenentatge, o vies per 

aconseguir-los. Sí que mirem el currículum oficial com a estructura pel que fa a la branca 

expressiva, com la dansa i la música, perquè no quedin forats buits.  

Tenim una altra mirada, pensem que hi ha moltes vies per aconseguir l’aprenentatge, i s’ha de tenir 

en compte la naturalesa del nen o la nena: uns són més intel·lectuals, els altres emocionals, o físics 

i s’ha de respectar.  

- Llavors, quina és l’estructura de l’escola? 

Al Roure no hi ha res fixa. La base de la mirada està en les necessitats individuals i col·lectives a 

nivell de dia. Tot és voluntari. El que procurem és pel benestar més íntim (i això influeix en 

l’estructura, la intervenció, les decisions...). Tot està basat en el respecte, al servei del benestar. 
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Nosaltres, com a mestres, convidem a que cada un experimenti un diàleg intern sobre què vull? 

Què m’interessa? Què hi ha en mi que connecta amb l’exterior? Què és el que em fa vibrar?  

Aquesta és una recerca individual i íntima. 

- Com s’agrupen els alumnes? Per quin motiu? 

Els grups no estan dividits per nivells, és important barrejar nens i nenes d’edats diferents. 

• Els mestres 

- Com us organitzeu els mestres per a està pendents de tots els nens i nenes? 

No hi ha una persona fixa enlloc, sinó que anem rotant en funció de les activitats, les propostes, les 

capacitats i les ganes de cada un. També tenim en compte el moment de cada grup, qui de 

nosaltres hi connecta més? Els nens que necessiten una atenció especial... 

- Hi ha la figura del tutor? 

No, intervé la persona que pot aportar més en aquell moment. L’adult també està participant de 

l’experiència, i també té unes necessitats. No hi ha la necessitat del tutor, els alumnes busquen per 

igual a un que a un altre. Tot i així, sí que puntualment hi ha un adult que és un referent en un grup 

determinat, perquè es considera que és necessari pel grup. 

- Com es plasma la figura d’autoritat en l’adult? 

Nosaltres pensem que l’autoritat és un reconeixement que ve donat per l’experiència, les qualitats i 

pel vincle entre dues persones. Així és com es construeix una autoritat. És un reconeixement des 

del nen, no imposat per l’adult, sinó que quan s’estableix comunicació amb l’infant, es reconeix a 

l’altre.  

És diferent d’autoritarisme, que sí que és un procés que ve de l’adult cap al nen/a.  

L’autoritat és un procés natural, no es pot forçar.  

Cada membre viu el seu procés de relació amb l’autoritat. El límit és la manera com manifestem la 

nostra autoritat. De límits acordats n’hi ha pocs, i són molt evidents: cuidar les relacions, el 

material...  

Davant una situació determinada: hi ha un límit o no? Aquesta és la decisió constant que ha de 

prendre l’adult. La premissa és que cal cuidar l’ambient. Si hi ha un ambient de tensió, s’ha de 

destensar. És una percepció subjectiva de l’adult. Quan hi ha una tensió excessiva, per exemple en 

un joc físic, pot servir per moltes coses: per descarregar energia negativa. En aquest cas es poden 

fer moltes coses diferents: es pot facilitar la situació. En canvi si l’adult considera que és excessiva 

la tensió, doncs frenarà la situació.  

La figura d’autoritat també la veiem en els aprenentatges. Per exemple, pel que fa a la 

lectoescriptura, considerem que un ritme lent no és un problema, sempre hi quan hi hagi moment. 

Quan hi ha algun aprenentatge que ha quedat aturat o bloquejat, hi ha un problema, llavors fem 

vàries coses: En un primer moment donem temps perquè el nen per si mateix canviï. Si s’observen 

petits progressos, ja està solucionat. És normal que passin aquestes coses, per exemple si hi ha un 

problema familiar, el nen té l’energia en un altre lloc, i no té un interès acadèmic. Cal valorar si és 

una qüestió de rebuig (a causa d’una experiència negativa), o que no hi ha interès. Si no canvia res 

amb el temps, hi ha una intervenció: 
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Primer de forma indirecta: hi ha una comunicació entre l’adult i el nen (que parteix de la 

confiança), en la qual se’l convida a jugar, a manipular el material... sense mostrar la dificultat en 

el conscient del nen. Si encara no es mostren canvis, es fa una intervenció directa, en la qual es 

planteja conscientment al nen que hi ha una dificultat, i nosaltres estem allà per recolzar-ho. En 

aquest moment, l’infant es fa responsable del problema i pren la iniciativa. Hi ha una negociació 

entre l’adult i el nen, de manera que es considera que si el nen no pot assumir-ho, l’adult és allà 

per a fer-ho; quan el nen agafa el timó, l’adult afluixa. 

- Entès el/la mestre/a com agent cultural, com s’ensenya, o estimula als aprenentatges 

dels infants? 

A partir de fer propostes de tallers, d’explicar contes...  

- Com s’elegeixen els mestres? 

Els mestres han anat arribant, quan han connectat amb el projecte. Hem fet una entrevista amb la 

persona per conèixer-la. No es demana la titulació, sinó la connexió amb la realitat, som oberts en 

això. 

La implicació dels mestres és molt gran. Hi dediquem moltes hores, encara que intentem que el 

màxim sigui 8 al dia.  

- Quin és l’horari actual de l’escola? 

De 9 a 14 hores. Els primers anys dinàvem a l’escola, però ara ja no.  

- Per què? 

Era molt positiu dinar a l’escola, però requeria molta organització. S’ha reduït el temps amb els 

nens, perquè així estiguin més amb les famílies.  

• Organització i gestió: 

- Com es finança? 

El finançament és total de la quota que paguen les famílies. Actualment és de 340€ al mes, per 5 

dies. També oferim quotes de 3 dies per als més petits, és una mica més reduïda. Això permet 

integrar a les famílies que volen estar més amb els seus fills i filles.  

- Quan cobren els mestres? 

Al voltant de 1000€ al mes cada mestre. En el sentit econòmic  vam formar una empresa, una 

cooperativa per a administrar els diners. 

- Rebeu algun tipus de subvenció? 

N’hem rebut alguna d’una fundació, que va servir per a material.  

- L’escola està oberta a tot tipus d’alumnes, siguin quines siguin les seves 

característiques o hi ha alguna limitació? 

Sí, l’escola està oberta a tothom. Tot i així, hi ha una condició imprescindible per entrar a l’escola: 

veure si estem en sintonia entre escola i família. Si no és així, no es podrà fer un bon 

acompanyament al nen/a. Des del primer moment volem conèixer-nos, compartir punts de vista i 
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veure si ens entendrem o no. Per això les famílies fan un escrit personal, fem una entrevista 

personal, i una visita per a veure l’experiència en el dia a dia. Si es connecta i la relació és fàcil, no 

hi ha cap problema. El tema dels diners es pot parlar, fem intercanvis amb algunes famílies. Però 

la condició és bàsica.  

Només hem tingut un cas d’un nen que no el vam poder acollir, el problema era la seva família. El 

nen estava diagnosticat com a psicòtic, el nen a l’escola evolucionava però al cap de temps vam 

haver de decidir què fèiem. Havíem de valorar què representava per l’equip, i pels altres alumnes: 

aquesta persona influïa molt en el sistema conjuntament. Durant un temps es va integrar molt bé i 

va avançar molt. La família va anar delegant responsabilitats a l’escola i el nen passava per un 

moment que necessitava manifestar el conflicte a nivell real: agressions, transgressions... Es 

decideix que no es pot assumir. Si la família no hagués delegat, segurament hauríem buscat una 

altra persona per a donar-li l’ajuda que requeria.  

- Pel que fa a l’alimentació, com us organitzeu? 

Cada un porta el seu esmorzar personal de casa, i esmorzem conjuntament aquí. A vegades es fa 

menjar col·lectiu i ens ho mengem tot junts. Això recull l’experiència anterior amb la cuina. 

Famílies i entorn 

- Quina és la relació amb la comunitat/barri/poble? 

La relació actual amb el poble és molt poca, fins ara hi havia la necessitat de construir el projecte 

cap a dins. L’ajuntament ens ha convidat, i col·labora amb el projecte, el reconeix. Ens han 

recolzat en alguns aspectes, com per exemple a l’hora d’asfaltar el camí. Tot i així, l’escola ha 

respost poc. Ara comencem a treballar aquest aspecte: a anar al poliesportiu, s’usa el bibliobus, 

entre altres coses. També es fa un espectacle infantil, assistim a la fira del divernadal... També 

estem fen un taller d’oficis del poble per a intercanviar la relació amb ells i elles.  

 

• Opinions: 

- Coneixes les escoles: Paideia, Waldorf, O-pelouro i Ojo de agua? Què n’opines?  

Conec Paideia a partir d’un Congrés en el qual també hi participaven ells, i elles. No he estat allà i 

per tant, penso que no tinc prou informació de l’experiència com per parlar-ne.  

Els d’Ojo de Agua els conec personalment, tenim una amistat. 

El Waldorf, conec a gent que hi treballa, el meu fill va estar un temps amb una persona que seguia 

la pedagogia Waldorf. Penso que tenim unes diferències de base importants: 

Mentre que nosaltres partim de la realitat íntima, del procés íntim dels nens, que és l’eix de la 

pedagogia, i tot està al servei d’això; el mètode Waldorf construeix una estructura fixa del que els 

adults consdieren que és el procés d’aprenentatge natural dels nens i nenes. Per tant, donen al 

mateix a tots els nens. 
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- A nivell legal, com ho veus? 

Hi ha experiències diferents, a Europa són molt més oberts, a Espanya és molt més tancat, hi ha 

una idea de mantenir l’original que no ajuda al procés de creixement de projectes educatius.  

 

b. Entrevista amb Paco, educador del Roure, filòsof i integrador social. 

 

En Paco fa 4 anys que és educador de l’escola El Roure. Ell va estudiar integració social, i després 

filosofia a la universitat. Ha estat vinculat durant anys en el món del lleure, com a monitor, 

director, fent formació de monitors, i creant associacions. També ha treballat durant un temps com 

a integrador, en barris marginals de l’Hospitalet, amb discapacitats, i en CRAE’s.  

La seva trajectòria l’ha portat a estar al Roure perquè en el camp de l’educació en el lleure ell es 

qüestionava la manera d’educar, quins valors es transmetien i com es feia, i va investigar en aquest 

sentit. Va conèixer l’experiència del Roure i a partir d’un grup de reflexió que es va crear va 

sentir-s’hi molt a gust, i com que hi havia canvi de personal li van proposar de dur a terme un taller 

durant una setmana, que al final en van ser dues, i poc a poc s’hi ha anat quedant. 

Ell explica l’experiència com molt enriquidora a nivell personal, ja que és tota una recerca interior 

i exterior en relació amb l’educació. Com que El Roure es base amb l’experiència, ell ha trencat 

molts ideals que tenia i ha començat a treballar a partir de la pràctica i de l’acció, deixant de banda 

dogmatismes i ideologies. 

M’explica la dinàmica que s’estableix a infantil, els diversos racons de joc que hi ha i com 

s’introdueixen els continguts, sempre a partir del conte i del moviment.  

Tenen material molt variat per treballar les matemàtiques, que a infantil només es fan fins les 

unitats. Per ell les matemàtiques estan essent un descobriment perquè anteriorment no li agradaven 

gents i no li anaven gaire bé. Actualment, com que ha conegut noves maneres de comprendre-les i 

de fer-les comprendre a altres li està agradant molt treballar aquest aspecte, del qual està aprenent 

moltíssim.  

Li plantejo el meu descontent amb el fet que aquest mètode educatiu arribi a tant poques persones, 

per la quantitat econòmica que suposa, que no totes les famílies es poden permetre; i pel poc 

coneixement d’algunes famílies en aquest àmbit. Li qüestiono que és una llàstima que les persones 

amb pocs recursos, i una cultura diferent, per exemple, amb moltes més dificultats d’adaptació; a 

Dia: 16 d’abril de 2012 

Temps: De 13 a 14 hores.  

Lloc: Escola El Roure. Sant Joan de Mediona. 
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sobre estiguin rebent una educació tradicional que no respecte els seus ritmes i no ajuda al seu 

desenvolupament integral. En canvi d’altres, amb recursos econòmics i amb una cultura que dóna 

una importància major a l’educació  poden rebre una educació viva com la del Roure. Li pregunto 

si no pensa que això crea encara més desigualtat. 

En Paco, interessat amb el tema, i també coneixedor de com està la situació social actual, i havent 

treballat en ambients desfavorables socialment, comenta que també és una preocupació per ell 

aquest tema. Diu que té ganes d’investigar i introduir aquest element al Roure, per a mirar 

d’arribar a un major nombre de persones, de contextos diversos. Es planteja si aquest model tindria 

èxit en un barri marginal, i què s’hauria de modificar.  

Ell pensa que l’educació és transformació, però cal plantejar-se com es transforma, qui ho 

transforma i cap a on es transforma. En unes jornades d’educació alliberadora de Madrid, que va 

assistir fa un parell de setmanes treballaven aquest tema. Ell creu que l’educació és l’esperança per 

a millorar la societat, però sempre partint de la persona com a base. 

 

c. Entrevista amb l’Alexia, 13 anys, alumna del Roure durant 4 anys (dels 8 
als 11 anys). 

 

L’Alexia va néixer a Begues, prop de Gavà, i va anar a l’escola privada Sant Lluís d’aquest mateix 

poble, durant els primers anys d’escolarització (dels 3 als 7 anys). Els seus pares no estaven 

contents amb l’educació que rebia i al conèixer l’experiència del Roure van decidir traslladar-se a 

St. Joan de Mediona.  

Ella explica que quan va arribar al Roure, als 8 anys, la primera sensació va ser de sorpresa perquè 

estava acostumada a anar a l’escola, asseure’s a una cadira i fer les feines que li anava manant la 

mestra; i en canvi, al Roure, ella podia escollir el què fer, i podia jugar tant com volgués. Al 

principi se sentia que no sabia gaire què fer, però al cap de poc es va sentir molt acollida per les 

companyes i va estar-hi molt bé. Va ser un canvi radical. 

Explica que a les 9:30 arribaven a l’escola i feien una reunió amb tot el grup per a decidir quin 

taller feien aquell dia i per apuntar-se a cada un. La condició era que la persona que s’apuntava a 

un taller es comprometia a anar-hi. Els tallers que feien (de música, de plàstica, d’escriptura, de 

matemàtiques) els duien a terme els educadors. Els alumnes que no volien fer taller anaven a jugar 

al pati o a les aules de l’escola. En els tallers aprenien moltes coses diferents, sempre a partir del 

Dia: 16 d’abril de 2012 

Temps: Dinar i entrevistes durant 2 hores. 

Lloc: Casa l’Alèxia i la Cristina, St. Joan de Mediona. 
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joc i l’activitat. Quan tenia algun dubte ho preguntava a un adult, que l’acompanyava en aquest 

procés. Si alguna alumne volia aprendre alguna cosa concreta la preguntava a l’educador i els hi 

ensenyava. Després esmorzaven conjuntament i després feien un altre taller. Hi havia moltes 

estones de joc lliure, tant a l’interior com a l’exterior.  

Quan alguna persona no s’apuntava a cap taller, i només preferia jugar les educadores intervenien i 

li proposaven de participar a algun taller, o els aconsellaven dient que els aniria bé fer-ne un o un 

altre. Tot i així, normalment, tothom s’apuntava voluntàriament a algun taller. 

Recorda aprendre les matemàtiques a partir de material sensorial (reglets lògics, operacions amb 

material didàctic...), i l’escriptura a partir del taller, on escrivien textos i les mestres els ajudaven, 

no els corregien les faltes d’ortografia que feien. També s’escrivien cartes amb nens i nenes 

d’altres escoles, com per exemple Ojo de Agua. Va aprendre l’ortografia de manera individual, o 

amb l’ajuda dels companys i companyes.  

L’Alexia explica que el que més li agradava del Roure era poder fer coses amb els companys, 

jugar conjuntament, fer cabanes... 

L’últim any d’estar al Roure, l’Alexia comenta que no hi va estar tant bé, perquè hi va haver un 

canvi molt gran de cares a la intervenció dels adults. Cada vegada els prohibien més coses i els 

deien el que havien de fer i el que no podien fer (no podien escoltar música sense ballar, per 

exemple). Pensa que aquest canvi va ser degut a que el director de l’escola (Cristóbal) va marxar i 

van canviar els educadors. Ella estava descontenta, perquè sabia que anteriorment no hi havia 

aquesta intervenció, i per certes raons una mestra va voler intervenir de forma excessiva i no li 

agradava. Ella diu que volien canviar el seu caràcter, i les seves amistats, ja que abans era molt 

amiga d’una noia de la seva edat, i com que tenien problemes amb la resta, tothom estava enfadat 

amb elles. Ella diu que van aconseguir canviar el seu caràcter.  

L’Alexia i la seva amiga, davant aquesta situació, els últims 4 mesos de l’últim any van decidir 

marxar del Roure i fer educació a casa. Van demanar els llibres a un amic seu que anava a l’escola 

pública del poble i estudiaven a casa, amb l’ajuda dels seus pares. Hi va estar durant un mes. 

Després, va demanar a l’escola Epiqueia, un projecte educatiu alternatiu del poble de Sant Joan, si 

podia entrar a l’escola amb 11 anys, malgrat sigui un projecte de secundària. Els mestres hi van 

estar d’acord i va estar 3 mesos a Epiqueia on estudiava al seu nivell d’aprenentatge personalitzat. 

La seva adaptació va ser bona i ràpida, perquè el projecte era semblant al del Roure i li respectaven 

el seu ritme. Com que hi ha pocs alumnes poden rebre una educació molt personalitzada, i a nivell 

de continguts no va suposar cap problema el fet de venir de l’escola El Roure.  

En aquesta escola tenen dos grups, un de 1r i 2n d’ESO i un altre de 3r i 4t. Les classes són de 

màxim 10 nens/es. Fan assignatures (llengua, matemàtiques) d’una hora i mitja cada una, cada dia 

fan lectura o música, i les feines de l’escola (neteja, recollir material...). Durant el primer i segon 
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no es van exàmens, a partir de 3r sí que se’n fan. No es fa informàtica com a tal, però tenen 

ordinadors per a fer els projectes (on investiguen sobre algun tema i aprenen el funcionament de 

l’ordinador). A diferència del Roure, a Epiqueia tenen una taula conjunta on fan les activitats, el 

professor té una pissarra i va explicant i ajudant als alumnes.  

El curs vinent l’Alexia es va incorporar de nou al primer curs de secundària de la mateixa escola, 

juntament amb el grup de nois i noies de primer i segon curs. 

En general, valora la seva experiència al Roure com a positiva, ella explica que en té bon record, 

jugava molt i s’ho passava molt bé. Tenia uns educadors que la cuidaven i l’ajudaven molt amb els 

aprenentatges, sobretot de les matemàtiques. Tot i així, recorda els últims anys amb una mica de 

tensió i angoixa, per tot això explicat anteriorment.  

Actualment, l’Alexia està fent 2n a l’escola Epiqueia i ha decidir fer el 3r i el 4t a un institut 

públic, a Begues. Tota la família es traslladarà a allà de nou. 

Ella té ganes d’anar-hi per a conèixer coses noves i companys/es noves, ja que sempre ha estat 

amb noies més grans o més petites i vol conèixer noies de la seva edat, per poder compartir les 

mateixes coses.  

Els seus hobbies són la bateria i el hip hop. Quan sigui gran vol estudiar teatre, dansa o magisteri 

d’educació infantil. 

  

d. Entrevista a la Cristina, mare de l’Alexia i en Roger, alumnes del Roure 
durant la seva infància. 

La Cristina explica que van decidir anar al Roure perquè estaven descontents de l’escola que 

anaven els seus fills, on utilitzaven un mètode tradicional, i els portaven allà perquè no coneixien 

cap altre mètode. Llavors es van assabentar que hi havia una escola que utilitzava un mètode 

diferent, van anar a visitar l’escola i els va agradar. Van decidir canviar tota la seva vida per això, 

van canviar de localitat i ella va deixar la seva feina.  

Van decidir portar els fills a St. Lluís perquè era l’escola que ella havia anat quan era petita i en 

tenia molt bon record. Tot i així, quan hi van anar els nens, van veure que no els agradava el 

sistema que utilitzaven: 8 hores d’escola i els posaven deures per casa, els llibres de text, etc.  

La Cristina pensa que el fet que els seus fills hagin estat educats al Roure els beneficia molt pel seu 

futur, perquè aquestes escoles valoren sobretot les relacions, la part social, per sobre de 

l’acadèmica, i ella també pensa que és més important que sàpiga desenvolupar-se socialment: 

conèixer-se un mateix, saber el què vol, prendre decisions, prendre responsabilitats i relacionar-se 
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bé amb els altres, que no que tingui molts coneixements teòrics. Les matèries sempre es poden 

aprendre. 

L’únic inconvenient que hi veu la Cristina a aquest tipus d’educació, és que a vegades els nens es 

poden sentir diferents a la resta de nens que van a les escoles convencionals. Són mirats per part de 

tercers amb una mirada molt crítica, i això els pot fer mal. L’Alexia recorda que se’n burlaven 

d’ella, preguntar-li coneixements molt simples.  

Tot i així, la Cristina està molt contenta de la decisió presa, perquè veu que els resultats són molt 

positius: pensa que ha tingut un creixement molt sa, han madurat molt bé i tenen una connexió 

amb ells mateixos, una valors i una fermesa que és molt important, és lo principal a la vida. En 

canvi, de l’altra manera et “maneguen” i et diuen on has d’anar i això provoca que es perdin de si 

mateixos. 

Com a família, la implicació era d’assistir a les reunions, i ajudar a construir l’escola. L’escola de 

primària va ser construïda entre les famílies i ells hi van participar. Cada un aportava el que sabia: 

fusteria, pintar... També hi havia molta implicació en els conflictes que sorgien amb els nens i 

nenes, perquè quan hi ha un problema amb algun fill, demanen implicació a la família, ja que 

també n’ets partícip. Això, ella pensa que està molt bé perquè et fa mirar cap a dins teu, i també 

s’autoeduques i aprens.  

El tema econòmic es valora com a elevat, pagaven 320€ al mes. És una escola elitista, perquè amb 

aquest preu no tothom pot anar-hi. Però tot i així, ella pensa que cada un fa els valors de la seva 

vida, i quan es té clara l’educació que vols pels teus fills, no importen els diners. 

L’horari també va ser un inconvenient, per això la Cristina va deixar de treballar.  

En quan a considerar l’escola com un ghetto, ella pensa que sí que hi ha una filosofia concreta, 

però és només una forma d’entendre l’educació. Llavors, ella explica que amb les altres famílies, 

n’hi havia que s’entenien millor que d’altres, però amb totes tenien un punt en comú, que era la 

manera d’educar. Si no hi ha aquest punt en comú ja no portes els fills o filles al Roure.  

Respecte a com es veu el canvi a dels nens a l’institut convencional, la Cristina explica que el 

Roger, el fill gran és l’únic que ha fet el canvi i que n’està molt contenta de l’adaptació. Ell és 

socialment molt bo, els professors valoren el seu comportament com a perfecte, té ganes de fer les 

coses; però és una mica mandrós a l’hora de fer les coses, no s’hi esforça gaire, però de sempre ha 

set així. Tot i així no té cap dificultat per aprendre coses noves, i amb les matèries que mai havia 

rebut, com per exemple química, no li costa agafar de seguida la lògica i comprendre-ho, encara 

que la base sigui zero. Lo més important és que té el raonament lògic molt ben desenvolupat i això 

és la millor base per a totes les matèries. L’anglès, per exemple, el va fer a Epiqueia, i ja en sabia. 

L’Alexia explica que al Roure va fer algun taller d’anglès, però amb les classes d’Epiqueia no ha 
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tingut cap problema i ara té el mateix nivell que qualsevol persona de la seva edat que n’hagi fet 

molts anys.  

Lo més important és que n’han après quan han volgut, a partir de l’interès, i com que no tenen 

dificultat, ho aprenen amb molta rapidesa. En canvi, si estàs molts anys que t’obliguen a fer una 

matèria que no t’interessa, te’n canses i no vols aprendre-ho.   

Explica, que altres nens, que han passat pel Roure i per Epiqueia i ara estan a l’institut 

convencional, en algunes matèries són els millors de la classe, però perquè són estudiosos i s’hi 

esforcen molt. Per tant, podríem dir que no han tingut cap dificultat pel fet d’anar al Roure.  

 

e. Entrevista amb Jordi Mateu, exprofessor de l’escola El Roure, mestre de 
primària, psicomotriscista i graduat en psicolingüística. És el creador i 
coordinador del Centre de Recerca i Assessorament de l’Educació Viva.  

 

-  Quan sorgeix el concepte d'educació viva? A on sorgeix? Per què? 
 

El concepte d’educació viva sorgeix al setembre del 2009, amb la creació del Centre de Recerca i 

Assessorament de l’Educació Viva. Per tant, sorgeix a Barcelona.  

El concepte en si mateix però, ja s’utilitzava en pràctiques educatives com per exemple a l’escola 

El Roure. Aquest concepte, sorgeix amb la finalitat d’expressar alguna cosa més que el terme 

lliure, que s’utilitzava fins al moment. Hi va haver un moment en que el concepte de lliure no 

expressava res, sinó simplement estar al marge del sistema educatiu, però no implicava res en quan 

a pedagogia. Així sorgeix el terme educació viva, que situa a l’organisme viu al centre del procés 

educatiu, i té una implicació de moviment i canvi constant. És a dir, no és una concepció ni 

metodològica ni ideològica, sinó de l’essència de l’educació i la seva relació amb la vida.  

 

- Quina seria la diferència entre educació viva i educació activa? 
L’educació activa, com podria ser el mètode Montessori, o el mètode Waldorf, no implica el 

concepte de viu, en el sentit que pot ser completament dirigir des de l’adult, encara que utilitzi 

materials experimentals i vivencials. És a dir, l’educació viva també utilitza materials 

manipulatius, i parteix de l’activitat i no la passivitat, però va una mica més enllà, de manera que 

ofereix la possibilitat que els infants hi actuïn seguint els seus interessos personals. La diferència 

fonamental és en el paper que juguen els alumnes, com també els mestres a l’hora de treballar certs 

continguts.  

Dia: 11 de maig de 2012 

Temps: De 10 a 10:30.  

Lloc: Per telèfon. 
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- Quina branca de la psicologia sustenta aquest model educatiu? 
L’educació viva té molts referents a nivell de psicologia. Principalment, hi ha la neurociència i la 

psicologia humanista. També hi ha influència de Carl Rogers, amb la psicologia no directiva, com 

també de la Gestalt. A nivell de psicologia del desenvolupament, trobem tant la teoria de Piaget 

com la de Vigostski.  

 

- Podríem considerar que l’educació viva és un mètode d’ensenyament- aprenentatge? 
L’educació viva no és tant un mètode com una cultura. Un mètode implicaria aplicar alguna cosa 

concreta, en canvi l’educació viva està centrada en la percepció dels nens, i de les seves necessitats 

vitals. No hi ha una sola manera d’educar, en aquest sentit, a vegades, inclús et pots trobar en 

situacions contradictòries, ja que depenent del nen i de la situació que es doni actuaràs d’una 

manera i no una altra.  

Podríem entendre d’educació viva com una cultura, un acostament, una filosofia, ja que implica 

saber i treballar sobre com està un amb si mateix.  

 

- En què consisteix l'Índex de Qualitat sobre Educació Viva? 
L’índex de Qualitat sobre Educació Viva és una eina que vaig realitzar fa un temps amb la idea de 

valorar alguns aspectes relacionats amb l’Educació Viva de cada una de les escoles amb que es 

feia assessorament. Serveix per a saber d’on partim i trobar elements millorables de la pràctica 

educativa. S’avaluen diferents ítems, relacionats amb la família, els ambients, les relacions 

personals, etc.  
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VII. ANNEXOS LA LLAVOR 

a. Entrevista amb Agnès, mestre de la 3a classe de primària de La Llavor.  

 

Recorregut personal: 

Grup d’estudi d’antroposofia, on coneix la pedagogia Waldorf. En forma en mestres Waldorf, al 

Til·ler, durant un any i mig. Durant aquest mateix any acaba filosofia, i l’any següent comença 

magisteri, i fa la formació de Waldorf a Madrid. 

Va treballar a l’Escoleta de Cartellà, durant dos anys. Després es va tancar l’escola, i va treballar 

un any a l’escola pública i després va a l’escola Waldorf de La Pinya. 

 

- Pots explicar amb poques paraules què és l’antroposofia, i com es concreta a l’escola? 

L’antroposofia intenta establir ponts entre el món físic i el món espiritual. És portar el cel a la terra 

i la terra cap al cel, un camí d’anada i tornada. 

En l’antroposofia hi ha un cos teòric, i també hi ha molta pràctica, com l’escola Waldorf, medicina 

antroposòfica, agricultura biodinàmica, treballs socials, l’art, etc. Es toquen molts aspectes. 

A l’escola Waldorf, no és una escola per antropòsofs, no cal que les famílies creguin en 

l’antroposofia, perquè sí que es treballa a partir d’aquestes bases. Treballar a partir de 

l’antroposofia implica treballar partint de la base que un nen no és només un cos físic i un cervell 

en el qual se li han d’inculcar una sèrie d’imputs que són els coneixements; sinó que hi ha alguna 

cosa més que allò material, també hi ha un aspecte anímic i un aspecte espiritual. Per exemple, 

treballant a partir de la paciència: cada nen té les seves individualitats, té el seu temps, i les seves 

característiques que li són propers i té tot el dret a que li siguin escoltades. No forçant els 

coneixements perquè aprengui una cosa en un moment determinat només pel fet que els altres ho 

aprenguin. El seu ésser necessita un altre temps. Un altre exemple és l’organització dels ritmes, es 

considera que hi ha uns ritmes interns que s’han de respectar, i es veu en el dia a dia de l’escola.  

Quan jo sé que un nen serà el meu alumne em pregunto: aquest nen, què ve a aportar en el món? 

Què ens pot aportar aquesta criatura, a mesura que es faci gran? Què és lo que ve a desplegar, i què 

és el que jo puc fer per ajudar a desplegar-ho de la millor manera possible? Això és tenir alguna 

cosa més enllà de l’aprenentatge de continguts. 

- Com s’entén el concepte d’educació? I d’aprenentatge? 

L’educació s’entén de diferents maneres, s’entén que tu has creat les condicions per tal que els 

nens puguin aprendre, tu tens coses a ensenyar com a adult: a jardí a través de les forces de la 

imitació. A partir de primària necessiten que hi hagin coses per aprendre, volen fer un esforç, tenen 

Dia: 18 /04/12 
Nom: Agnès 
Anys: 31 
Formació: Filosofia, antroposofia. 
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la capacitat per poder fer certes abstraccions i anticipar-se. Volen tenir un adult amb l’autoritat 

suficient, que sap coses, que els ensenyin coses. A partir dels 14- 15 anys volen experts, que 

sàpiguen moltes coses, molt rigorosos perquè a l’adolescència estan molt amb la veritat i la 

mentida, volen o blanc o negre. En el currículum Waldorf es veu reflectit.  

En els primers 7 anys de vida, el nen té necessitat de veure que “el món és bo amb ell”, encara que 

el seu entorn sigui nefast pensa que allò és lo bo per ell. Si el món de la primera infància és 

protegit i bondadós, i un adult de qui imitar coses el nen aprèn moltes coses: a caminar, parlar, 

pensar. En els tres primers anys ja apareix el caminar, parlar, pensar a la persona, però es tarda 21 

anys a fer-ho totalment teu. Per això cal temps, paciència, i que se li doni quan han de ser donades. 

A vegades volen que els nens pensin molt aviat racionalment, quan la seva manera de pensar 

encara és molt imaginativa i fantasiosa. Si els agafem per aquest costat, ells es podran fer seu el 

coneixement, i si no els hi dones coneixements acabats (això és així) sinó d’una manera que 

puguin anar assimilant poc a poc s’ho faran seus, com una escala de cargol, cada vegada passes pel 

mateix lloc però vas fent més passos. 

Hi ha el currículum horitzontal i vertical: hi ha unes assignatures a cada curs. L’Steiner el va fer 

però s’ha anat modificant a partir de la investigació.  

 

- Però, i si un alumne no li interessa el tema que toca fer? Fins a quin punt se l’obliga a complir? 

Entenem que mirant com els nens es desenvolupen, t’adones que tot ésser humà viu en ell els 

processos que ha viscut la humanitat abans que ell. Per exemple el dibuix infantil, el mateix procés 

es dóna a tots els nens, aquí, a l’Àfrica o a la Índia. Això que s’observa al dibuix infantil, s’observa 

en totes les altres fases. Les classes Waldorf s’estructuren seguin aquests processos evolutius. 

Una primera fase als 6-7 anys quan hi ha un coneixement imaginatiu, s’ensenyen les lletres, les 

formes no tant (és molt més sec: busques un moment de concentració i de gest). Per aquí 

s’estructura tot el currículum. S’ha d’explicar les coses de manera que li ressonin al nen, que 

tinguin ganes d’aprendre-ho, i que li transmeti que el món és bonic. A primer el nen escara és molt 

rodo, no la individualitat sinó el grup... A segon canvia, els nens i les nenes es separen, comencen 

a molestar l’altre (trobar-se a tu a través de l’oposició), a partir de 3r els nens viuen un procés 

d’interiorització molt profund, comencen a pensar què és morir-se, com va començar el món, com 

van venir, si els seus pares són els seus pares... Això porta a canvis emocionals molt grans, hi ha 

nens que no dormen, altres que es tornen a pixar al llit, tenir pors... En aquest moment necessiten 

que els nens els parli d’una altra manera. A 4t es posen molt guerrers, a 5è es calma el procés, la 

classe és molt més harmoniosa. Llavors en el currículum es tenen en compte tots aquests processos 

anímics, tant en el què ensenyes, com en les narracions que dónes. Sempre, al final del dia hi ha un 

conte, adequat al procés anímic que estan passant: els fa vibrar perquè els parles d’alguna cosa que 

necessiten que parlis. 

És per això que també estem des de 1r fins a 6è amb els mateixos nens, per poder-los conèixer 

molt millor i seguir els seus ritmes, tenir-hi més paciència i no voler resultats immediats: tenir-ne 
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un coneixement ampli, conèixer la seva família profundament, donar-li els coneixements que 

necessiten en cada moment. 

 

- No es podria fer un grup de mestres pel grup de nens, sense la figura del tutor. 

Sí que es podria fer però es perdria el contacte íntim amb el nen/a. És bo que tinguin una sola 

referència, perquè ja a vegades els és difícil tenir dos referents (pares i mestre), perquè pot ser 

contradictori. Imagina’t si n’hi haguessin molts més. És molt important un sol pal de paller, per 

poder-hi establir la confiança, i això vol temps. Tot i així hi ha les especialistes, que poden veure 

diferents maneres de fer. També pot ser que no t’entenguis gents bé amb el mestre, llavors es 

busquen solucions. 

 

- Perquè hi ha classes dividides per edats? 

No estan dividits per edats, és a dir, un grup passa a primer quan està prou madur per a fer-ho, més 

enllà de l’edat que tingui. La majoria tenen 6 anys, però n’hi ha de 7, de 5... depèn. Es valora la 

maduresa, i no el dia de naixement. Llavors aquest grup es consolida fins a 6è.  

La majoria del dia estan amb aquest grup, excepte el pati, que juguen tots junts. També es van 

activitats conjuntes amb altres grups, tallers conjunts, excursions.  

 

- Com s’avaluen els aprenentatges?  

Observant, a la classe s’observa com està cada nen, si està amb forces o no. Amb el primer 

contacte del matí ja es veu l’estat anímic del nen o la nena. Llavors, amb la part rítmica s’observa 

com està a nivell físic, d’oïda, d’escolta, d’imitació. Amb la classe principal s’observen moltes 

altres coses. La mestra observa durant el dia, i a casa fa les notes de les observacions: es fa una 

retrospectiva, i escrius sobre cada nen. Cada dia, o cada setmana.  

Llavors es fa una imatge de nen, es mira com és a nivell físic (com és), com està amb el seu cos 

(dreta, esquerra...), malalties...; a nivell anímic: com és quan modela, com és quan pinta, com és 

quan canta, com pensa: si és directa, o si va absorbint i llavors ho treu de cop... 

A final de curs ho escrius i ho comuniques als pares.  

- Explica’m a grans trets, en què consisteix la teva tasca com a mestra? 

Mestra Waldorf, dues funcions: 

- Com a grup: preparar-te la classes: això és totalment lliure, sí que hi ha una manera de fer les 

lletres, però el conte el fa la mestra, el dibuix també... Cal molta creativitat, pensar com vols fer el 

quadern, pensar la part rítmica de la classe principal... també s’han de preparar les classes 

especialistes, el modelat, l’art... 

- La feina de l’escola: la gestió i organització del centre, juntament amb les famílies... Hi ha dos 

mestres que formen part del consell rector: més gestió. 
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- Quantes hores hi dediques? 

Moltíssimes. 

 

- Com es relaciona amb els infants? Com s’entén l’autoritat? 

L’autoritat és un regal que et fan els nens. Es basa en un respecte que tu tens cap als nens, i el que 

els nens et tenen cap a tu. Hi ha moments que tu com adult has de posar uns límits, de 

comportament. Cal parlar-ne de les coses, però hi altres moments que no es pot parlar: ara prou i 

prou, i ja està.  

No és que tu diguis: les coses es fan així, perquè jo ho dic. Els nens no et farien cas.  

Per poder tenir autoritat, cal que la família cregui amb la mestra, quan les famílies porten els nens 

a l’escola, si els entreguen a la mestra, hi ha molt de guanyat. 

 

- Quins resultats espereu dels alumnes que passen per la Llavor, a nivell de desenvolupament 

personal, d’adaptació social i d’adquisició de coneixements en un institut de secundària 

ordinari? 

Jo espero que hagin tingut l’experiència que val la pena fer-se gran, i aprendre les coses. Que és 

bonic i divertit aprendre coses noves.  

 

- Quina és la relació amb el poble? 

Festes, la fira de Nadal a Olot... Es fa difusió a les fires: de St. Lluc, St. Jordi. 

 

- Quina relació té amb altres escoles semblants a la seva? I amb la xarxa d’escoles lliures? 

Es coneixem amb les mestres d’altres escoles Waldorf, d’arreu de Catalunya, fem trobades. Els 

mestres de primària i infantil per setmana santa han estat a Dornank, al cor de l’antroposofia, i 

s’han trobat amb mestres Waldorf d’arreu del món. Hi ha des de trobades supergrosses, a petites: 

com trucar i quedar amb el mestre de Vallgorgina i parlar com li va a ell la 3ra classe i com em va 

a mi.  

 

- Coneixes les escoles Paideia, El Roure i Ojo de agua? Què n’opines?  

No, no en conec a cap. 

 

- Penses que el sistema Waldorf es podria implantar en les escoles públiques actuals? Com? 

Per què? 

Jo penso que el que s’hauria de fer és respectar la llibertat de les famílies per escollir l’educació 

dels seus fills. Hauria de ser un principi real, i que llavors l’Estat, aquests pares paguen uns 

impostos, dels quals hi ha una partida que va a l’educació i que puguin beneficiar-se els seus fills 

també. Però de la manera que està organitzat, tu poses uns diners a l’Estat, i o poses els teus fills a 

l’escola que l’Estat creu que ha de ser o pagues. La teva llibertat de decidir està coaccionada per 

l’Estat. Llavors, si tu com a família no creus amb el model públic de l’estat, que tens tot el dret de 
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no creure-hi doncs com a mínim hi hauria s’haurien de donar els diners necessaris perquè hi hagi 

ensenyament a aquest país. Una part dels diners poden ser per l’ensenyament públic, però una part 

hauria de ser pels pares. Això faria que projectes com aquest no tinguin les dificultats que tenen 

per tirar endavant. 

Les dificultats no estan amb el currículum, sinó amb els espais concrets, en principi per la 

seguretat, exagerada.  
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b. Entrevista amb Cathlenn Kukn, mestra d’una classe d’infatil de La Llavor.  

 

 

Recorregut personal: 

Vaig treballar durant molt anys d’educadora social. Llavors em vaig formar amb Pedagogia 

Waldorf a Barcelona, al Til·ler. Vaig ser una mare fundadora del projecte de La Llavor i quan es 

va obrir el segon grup a infantil el vaig agafar jo com a tutora.  

Actualment, a part de treballar a La Llavor estic treballant amb Mosaic, un projecte d’educació 

social que treballa al carrer amb drogues i prostitució. 

- Explica la rutina diària d’una classe d’infantil 

A les 9 arriben els nens i els saludem personalment. De les 9 a les 10:20 hi ha joc lliure i activitat. 

Les activitats cada dia són diferents. A la meva classe fem: 

- Dilluns: Aquarel·la 

- Dimarts: Cera 

- Dimecres: Dibuix al bloc 

- Dijous: Pa 

- Divendres: Manualitats i excursions natura. 

Després cap a les 10:30 preparem la fruita per a esmorzar. De les 10:30 a les 11 es fa la rotllana, 

on es fan jocs, cançons i les presentacions dels treballs realitzats.  

A les 11, o 11:30 esmorzem i després anem al pati. Cap a la 1 entrem a la classe i jo explico el 

conte del dia, normalment ho repetim perquè arribi més als nens i nenes. A les 13:30 dinem, fins a 

les 14:30, quan les famílies venen a buscar els nens.  

- Què es el que es treballa al jardí? 

Al jardí hi ha tres coses escencials: el ritme, és a dir, treballem molt la rutina, i les estacions de 

l’any, perquè faciliten als alumnes a adquirir la noció del temps. La imitació, aquesta etapa està 

centrada en la imitació, per això és tant important la referència de les adultes. I la repetició, de 

manera que treballem el conte uns quants dies de maneres diferents, a vegades els llegeixo i prou, 

d’altres l’escenifiquen, d’altres amb titelles... En aquesta etapa és molt important els detalls, els 

gestos, i és per això que intentem que tot sigui el màxim de rodó possible (tallem les puntes dels 

folis per a donar aquest caire). 

 

 

Dia: 18 /04/12 
Anys: 41 
Formació: Filologia alemanya i russa per ensenyament a la secundària. 
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- No es treballa la lectoescriptura a infantil? 

No, fins als 6 anys no es treballa res d’això. Es fa una prova de maduresa per a concretar si ja pot 

iniciar aquest treball a la primària. En aquesta prova avaluem la lateralitat (a partir d’una pilota, de 

l’escolta...), el dibuix infantil (podem saber el moment evolutiu amb què es troba el nen o la nena), 

i una valoració de la mestra (a partir de l’observació del dia a dia respecte el comportament, les 

actituds, la relació amb els companys...). També el joc lliure ens permet veure en el moment en 

que es troba el nen o la nena, per això oferim molts jocs que estiguin poc definits, de manera que 

provoquin la imaginació del nen o la nena.  

- Quina relació hi ha amb la religió cristiana? 

Jo penso que la nostra escola no és religiosa, no es practica ni l’evangelisme, ni el catolicisme, ni 

cap de les branques de la religió; però sí que les bases són cristianes, perquè ens fonamentem amb 

l’amor, igual que el cristianisme.  

Per exemple, pel que fa a les festes nosaltres celebrem les festes catalanes, com el St. Jordi, el tió... 

però també el St. Nicolau, el Nadal... sempre en les festes hi busquen un sentit profund, no ens 

quedem amb allò material i superficial, sinó que anem una mica més enllà. Això es transmet als 

nens, i ells ho viuen com una màgia. 

- Avui a la classe he observat que cantàveu cançons amb alemany, és usual utilitzar vàries 

llengües a part del català? 

A l’escola no tenim res definit en el sentit de la llengua, parlem per a comunicar-nos, llavors 

tothom utilitza la llengua que sap. Si una mestra sap català, parla català, si sap castellà parla 

castellà. A part d’aquestes dues, jo també faig coses amb alemany, la meva companya fa coses 

amb portuguès... cadascú aporta el que sap. Pensem que les llengües enriqueixen i quantes més en 

sàpigues més possibilitats tens.  
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c. Entrevista amb Isabel, mare i secretària de La Llavor. 

 

Com a secretària de l’escola... 

M’ha passat dos documents sobre l’escola, un que és un currículum, on s’exposen les dades de 

l’escola i l’evolució de nens i nenes durant tots els cursos, i l’altre és el projecte educatiu de 

l’escola, on es parla sobre l’organització, les finalitats educatives... 

(respostes directament incloses en el treball) 

Com a mare... 

La Isabel va descartar la opció de portar el seu fill a una escola pública perquè pensa que aquesta 

no aposta per la felicitat en els infants, sinó per l’adquisició de continguts acadèmics en edats molt 

avançades.  

Van buscar alternatives, i al final van decidir crear una escola lliure, juntament amb altres famílies, 

seguint els principis de Pestalozzi. Tot i així, al cap de dos anys van haver de tancar per falta de 

recursos.  

Llavors van buscar altres escola i van escollir La Llavor perquè veien que hi havia un respecte per 

la infància i una connexió amb la natura, cosa que donaven molt de valor. Ella explica que 

anteriorment no coneixia l’antroposofia, ni l’eurítmia ni res del moviment Waldorf, però que quan 

va visitar l’escola s’hi va sentir bé, i va pensar que el seu fill també hi estaria... tant per l’espai com 

per les mestres.  

Encara ara, després de 8 anys a l’escola, diu que no sabria explicar el què és l’antroposofia, ni ha 

llegit mai a Steiner. Ha estat a algunes classes d’eurítmia i pensa que és interessant aquesta 

pràctica per al desenvolupament harmònic de la persona, tot i així, tampoc sabria ben bé com 

explicar en què consisteix.  

En general, expressa que està contenta amb l’escola perquè veu que el seu fill és feliç i li encanta 

anar a l’escola. Tot i així, ella com a mare té certs dubtes en quan a la pedagogia Waldorf, ja que 

pensa que és molt estructurat, i coneix altres pedagogies alternatives que deixen més marge de 

llibertat a l’infant a l’hora d’escollir, com podria ser la pedagogia de Rebeca i Mauricio Wild. No 

obstant, amb els anys, s’ha adonat que el plantejament de la pedagogia Waldorf està molt ben 

pensat, i tot el que es fa té un perquè basat en la psicologia, fet que provoca que moltes vegades, el 

que es proposa pedagògicament per una edat realment és significatiu per a l’infant i obté uns 

aprenentatges.  

Dia: 13 /03/12 

Hora: de 12:30 a 13:30. 

Lloc: Mas Garganta, La Pinya (La Vall de Bianya). 
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Un altre dels elements que es planteja la Isabel és el fet que es celebrin certes festes cristianes i 

s’estudiï el gènesis i l’Antic Testament durant el 3r de primària. Ella expressa que al principi 

aquest tema li feia una mica de por perquè no sabia ben bé què es volia transmetre amb aquests 

aprenentatges. Parlant amb les mestres, que han estudiat el postgrau de Waldorf, totes elles 

expressen que no es fa religió a l’escola, però sí que hi ha un componen espiritual que guia la 

pràctica educativa, una connexió interna més enllà que allò purament físic. Ella accepta aquesta 

visió, i pensa que l’Antic testament es pot estudiar, com a una altra part de la història, sense 

intentar inculcar la religió cristiana. 

Pel que fa a la implicació de les famílies a l’escola, ella expressa que és molt gran, i sense la 

col·laboració constant l’escola no seria possible. Per exemple, ella està fent de secretària, d’altres 

fan de cuineres, l’edifici de les classes de primària els han construït també entre tots ells i totes 

elles.  

Pensa que és una escola elitista, ja que la quota és elevada, de 305 euros al mes, i no tothom pot 

destinar aquests diners a l’educació. Tot i així, també pensa que depèn de les prioritats de les 

famílies, i del valor que li donin a l’educació dels seus fills i filles.  

Finalment, la Isabel diu que està contenta de participar de La Llavor, però que sempre li quedarà el 

dubte de si ha escollit el millor camí pel seu fill, diu que no ho podrà saber fins que no sigui gran i 

en vegi el resultat.  
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d. Observacions 

 

Observacions: 

La secretària no havia comentat a les mestres que avui era el dia de la visita i els ha vingut una 

mica de nou. A més, avui faltaven dues mestres i no hem pogut fer observació a infantil perquè els 

grups estaven junts, cosa que no és habitual.  

Hem pogut fer observació a primer, tercer i quart de primària. 

Hauré de tornar un altre dia, per a fer una entrevista a una mestra, veure una classe d’eurítmia i 

parlar amb l’euritmista, i fer l’observació a infantil.  

 

• OBSERVACIÓ 1a CLASSE 

Horari: de 9 a 11 

L’observació es basa en la vivència d’aquella classe, com a una alumna més.  

Arribo a l’entrada i em descalço, la Patrícia m’espera a la porta i em dóna la mà, em mira els ulls i 

em pregunta com estic, si he dormit bé i si estic tranquil·la o nerviosa. Entro a la sala, hi ha tots els 

nens en fila a la paret (en total són 10, cinc nens i 5 nenes).  

Seguidament la Patrícia demana a un nen que encengui l’espelma que hi ha a la taula de les 

estacions. Ell l’encén i passen un per un, en forma de ritual, a “agafar la llum del dia” i demanar un 

desig. Es col·loquen en rotllana i canten una cançó, que parla de l’energia, de la llum i de Déu.  

Després cada un/a s’asseu a la seva cadira, en pupitres de dos en dos, i la mestra pregunta si hi ha 

alguna novetat que es vulgui explicar. Els nens i les nenes van aixecant la mà i explicant el que els 

vingui de gust compartir amb els altres.  

Al cap de 15 minuts, es tornen a aixecar, apartant les taules, i es fan diverses activitats d’expressió 

corporal, danses i jocs. Aquestes activitats serveixen per a treballar diversos continguts a partir del 

cos: els nombres, les seqüències lògiques i l’anglès.  

Activitats: 

- Contar de dos en dos caminant, cada passa un nombre. Endavant i endarrere. 

- Passar-se un sac de llavors en l’ordre que un vulgui, enrecordar-se’n, per després fer-ho 

cada vegada més ràpid i en l’ordre invers.  

- Cada un té un sac de llavors i l’hem de passar al del costat, passant-lo primer pel cor. Es 

treballa la coordinació i el valor de donar a l’altre, i inconscientment rebre de una altra 

persona.  

- Cançó amb anglès on es donen ordres del que s’ha de fer seguidament: tocar la porta, 

tocar-se els ulls, fer pessigolles a un company... 

Dia: 13 de març de 2012 

Horari: de 9 a 14 hores 

Lloc: Mas Garganta, La Pinya (La Vall de Bianya). 

Acompanyant: Neus Reixach. 
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- Ball africà, on es treballa la coordinació del cos. 

- El director d’orquestra: joc en el qual un dels alumnes s’amaga i els altres han de fer una 

orquestra, un és el director i el que està amagat l’ha d’endevinar. El director canviarà de 

ritme quan li sembli, sense que l’altre se n’adoni.  

Seguidament passen a assajar l’obra de teatre que estan fent per a la Festa de la Primavera. L’obra 

de teatre té dos personatges principals, en Marc i en Pau, i la resta fan d’ovelles i d’estrelles segons 

el moment. Per a treballar l’obra, tots els alumnes passen per a tots els personatges, al final es 

decidirà quina persona fa cada personatge. El teatre parla sobre el nombre 1, que és el que estan 

treballant en aquests moments, parla sobre l’1 com un tot, i com el nombre més gran de tots, i com 

aquest també conté el dos. Sempre fent referència a elements naturals (univers, sol, lluna) i al cos 

humà, com un tot. Aquesta obra de teatre l’ha escrit la mateixa mestra de primer. 

Cap a les 10:30, cada un s’asseu a la seva cadira i treuen el quadern de nombres. Han de pintar un 

marc de pàgina i les persones que no hagin acabat el dibuix de la pissarra l’han d’acabar. Aquests 

quaderns els fan els mateixos nens, són en blanc i a mesura que van treballant continguts els 

alumnes es escriuen i dibuixen.  

La mestra tampoc utilitza llibres, sinó la seva imaginació i la pissarra com a gran llibre.  

Cada alumne té un estoig fabricat per ells/elles mateixos/es, amb colors de fusta i ceres.  

Després esmorzen, cada un porta el seu propi esmorzar i mengen a la classe, la mestra també. Es fa 

un té.  

Després tots els nens i les nenes se’n van al pati dels grans. La mestra queda amb la mestra de 2n 

per a parlar i coordinar-se. 

Observacions: 

Al principi la classe funciona correctament, els infants estan una mica sorpresos per la nostra 

arribava, ens miren amb atenció. Al cap d’una hora aproximadament, dos dels alumnes no paren 

atenció a la classe, fan tonteries i es distreuen amb facilitat, no segueixen la dinàmica. La mestra 

els avisa unes quantes vegades, amb una entonació molt suau i sense ofendre gens. Els nens paren 

un moment però al cap de poc hi tornen. Durant el teatre, la classe es torna a tallar perquè aquesta 

nens els toca fer l’ovelles, de manera que la major part del temps han d’escoltar i callar no paren 

de fer tonteries, moure’s per l’espai... La mestra els continua avisant però no canvia res. Al final la 

mestra agafa un dels nens i l’asseu a l’altra punta de la rotllana.  

 

• OBSERVACIÓ 4A CLASSE 

Horari: de 11:30 a 12:30 

Estan en un altre edifici, en un mòdul construït pels mateixos pares a la part alta del terreny. 

Comparteixen amb els de 3r i els de 5è.  

La classe de 4t és de 7 alumnes, 4 nenes i 3 nens. La tutora és la Bibiana, la primera mestra que va 

estar a l’escola La Llavor, des dels seus inicis.  

Fan classe de castellà, de manera que la mestra es comunica amb aquesta llengua durant tota 

l’hora. Els alumnes treuen el llibre de lectura que havien de llegir a casa, s’anomena Ronja. I els 
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posa unes activitats a la pissarra: trobar els verbs en present/passar, separar síl·labes, transcriure un 

fragment del llibre. Els alumnes ho fan cada un/a al seu quadern.  

Els de 4t tenen quadern de zoologia, de geografia, de castellà, català. S’introdueixen els continguts 

a partir de narracions, i en els quaderns es combinen explicacions amb dibuixos. Són molt bonics.  

Els hi posen deures: tocar la flauta, preparar el paper de teatre, fer divisions... 

Després assagen el teatre. Aquest és una història de la mitologia nòrdica (víkings), ja que segons el 

currículum Waldorf, aquesta edat estan preparats per a conèixer aquest tipus de novel·la. En el 

teatre es combinen cançons, tocar la flauta, i la representació teatral.  

Observacions: 

Durant el teatre també es talla la classe, perquè dos alumnes no estan pel que toca, es posen a jugar 

i molesten. La mestra els avisa unes quantes vegades, ells no fan cas. La mestra en cap moment 

alça la veu ni els renya, només avisa. Després del teatre toquen la flauta i un dels alumnes continua 

tocant quan no ho ha de fer, etc.. 

 

• OBSERVACIÓ 3A CLASSE 

Professora: Agnès 

La última hora del dia fan manualitats, fan ganxet. Avui aprenen un nou punt, i estan fent uns 

agafadors pel foc. L’objectiu de 4t es acabar fent-se un gorro personal amb ganxet.  

Tots els alumnes ho fan sense problema, amb tranquil·litat.  

 

• OBSERVACIÓ JARDÍ D’INFÀNCIA 

 

 

Arribo a l’escola a les 9 hores i em presenten la Cathleen, amb qui podré fer l’observació d’una 

classe de 3 a 6 anys. Arribo, em trec les sabates i entro a la classe. Els nens i nenes em miren amb 

incertesa, tot i així, ningú s’atreveix a preguntar-me res. 

La mestra em diu que durant aquesta estona, m’assegui a una cadira, a un costat de la taula gran, 

on hi ha els infants, i que mentre observo, vagi tallant les puntes dels fulls, perquè així estaré més 

integrada i serà més natural perquè als alumnes no els donarà la sensació que estigui observant. 

Tampoc puc intervenir en cap cas, ni dirigir la paraula a cap nen o nena, només observar des de la 

distància.  

Així ho faig, m’assec al costat d’una nena i em poso a tallar puntes, mentre de reüll observo el 

comportament dels nens i les nenes. 

Dia: 18 d’abril de 2012 

Horari: de 9 a 13 hores 

Lloc: Mas Garganta, La Pinya (La Vall de Bianya). 
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Hi ha dos nens que estan molt posat amb un joc simbòlic, un fa de drac i l’altre de St. Jordi. També 

han construït una casa amb llits, i s’han muntat una història al voltant d’això. A la taula, hi ha 5 

nenes, que estan fent una activitat de dibuix amb ceres. Tenen unes ceres fetes amb productes 

naturals amb les quals van pintant els dibuixos que els venen de just. Mentrestant, la mestra està 

construint unes roses de St. Jordi amb felpa. Una nena demana per ajudar a la mestra i li ajuda 

durant una estona.  

Tot transcórrer amb normalitat i molta tranquil·litat, cada un/a està fent el que més li ve de gust. 

Em sorprèn veure un àngel penjat a la paret.  

Al cap d’una bona estona fan una rotllana, on s’assenten al terra i canten alguna cançó. Després la 

mestra ha agafat tots els dibuixos fets pels nens durant el matí, i els ensenyen i comenten un a un. 

Un cop això, fan una dansa tots junts.  

Després esmorzen, hi sorgeix un conflicte important. Tothom està assentat, i hi ha dos nens que 

volen seure junts. Només queda un lloc a cada costat d’una nena, ells no es volen separar i la nena 

no vol córrer un lloc per deixar-los-hi el lloc als altres. La mestra, davant aquesta situació, intenta 

parlar amb la nena dient que es mogui, per deixar lloc als altres, ella no vol de cap manera, perquè 

diu que vol estar a prop de les seves amigues. No hi ha manera de canviar la situació, la mestra no 

intervé gaire, espera a que la nena se n’adoni. Com que no és així, li diu que haurà de moure’s 

perquè tothom l’està esperant per començar a menjar. Al cap de molt temps, la nena es mou i els 

nens s’asseuen junts.  

Després la mestra serveix el menjar a cada alumne, mengen fruita variada. Abans de començar a 

menjar, beneeixen la taula amb unes quantes cançons i versos. Alguns són amb català i d’altres 

amb alemany, ja que la tutora és alemana. Durant l’estona de menjar no diuen gairebé res, inclús la 

mestra en algun moment demana que sigui així.  

Després tots se’n van a rentar les mans, i se’n van al pati a jugar.  
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Investigació educativa de caràcter qualitatiu que estudia 

l’educació lliure. La recerca es base en quatre 

experiències educatives alternatives actuals que 

presenten diversos models pedagògics, en l’àmbit de 

l’Estat Espanyol: Paideia, educació llibertària; Ojo de 

agua, ambient educatiu; i l’àmbit de Catalunya: El 

Roure, escola viva i La Llavor, escola Waldorf, per tal de 

conèixer, analitzar i contrastar les seves pràctiques 

educatives, observant les seves possibilitats en el 

moment de crisi educativa actual. 

DESCRIPTORS: 

- Escola alternativa 

- Innovació pedagògica 

- Mètode actiu 

- Autoaprenentatge 


