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Barcelona, 15 de setembre de 2012
JILLE-Jornada Internacional per a la Llibertat d'Educació
Un any més per aquestes dates, la tornada de centenars de milers de joves i infants als
centres escolars esdevindrà tema de conversa general i omplirà portades als mitjans
informatius. Per setè any consecutiu, les famílies que hem escollit l’opció d’educar els
nostres fills i filles fora del marc escolar, ens trobem per fer sentir la nostra veu en el marc
de la Jornada Internacional per la Llibertat d’Educació que se celebra en diversos indrets
arreu del món, i per fer saber que un nombre creixent d’estudiants catalans no torna
aquest setembre a l’escola.

Per què aquesta JILLE a Catalunya?
Per donar a conèixer a tota la nostra societat que hi ha pares i mares que optem per
educar a casa nosaltres mateixos els nostres infants i adolescents, i fer-ho de la manera
que ens sembli més convenient. En una conversa amb amics i coneguts que tinguin fills al
seu càrrec, la gran majoria us dirà que l’escola és obligatòria (alguns creuen que ho és als
3 anys, fins i tot per alguns ho és l’escola bressol). Tant la Constitució Espanyola (Art. 273) com la Declaració Universal dels Drets Humans (Art. 26-3), però, prioritzen de forma
inequívoca el dret dels pares a escollir l’educació dels seus fills.
A Catalunya, la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada el 2009, va deixar la porta oberta
per regular la nostra opció. l’article 55. La LEC ens ofereix una oportunitat històrica per
acabar amb els greuges que fins ara suportàvem les famílies que eduquem en família, ja
que aquesta opció queda recollida en el marc de l’educació obligatòria no presencial.
Ara és el moment de desenvolupar una reglamentació que permeti a les famílies que
eduquem a casa poder fer-ho amb plena normalitat. Esperem que el Departament
d’Educació desenvolupi, amb el suport de les famílies que eduquen a casa, la regulació
d'aquesta modalitat educativa el més aviat possible. D'aquesta manera, els nostres fills i
filles estaran en igualtat de condicions que la resta d'estudiants.
Països que sovint són posats com a exemple en l’àmbit educatiu, com ara Finlàndia o el
Canadà, han trobat fórmules per regular alternatives a l’escola i tenen percentatges
elevats de famílies que exerceixen aquest dret, sense que això suposi cap mena de
conflicte social. A la resta d’Espanya, la legislació no contempla encara la possibilitat de
l’Educació en Família.

Catalunya ha obert el camí per al reconeixement i la regulació de l’Educació en Família a
l’Estat Espanyol i mostra així de forma inequívoca la seva voluntat de donar suport a totes
aquelles persones que s’impliquen en els processos educatius i incorporant-se plenament,
de pas, a la normalitat europea en matèria de legislacions educatives. No oblidem, però,
que encara queda feina per fer, i que la regulació és el pas decisiu per a que a Catalunya
hi hagi una educació oberta, moderna i plural, on hi siguin representades totes les
opcions.

Més informació:
info@educarenfamilia.org
Educar en Família. Coordinadora Catalana per al reconeixement i la regulació de l'educació
en família.
http://jipli.free.fr/

