
QUE CAL SABER

Per prendre una decisió com la d'educar en família (EEF) recomanem, en primer lloc, estar degudament 
informat  sobre  quina  és  la  realitat  d'aquesta  opció  educativa  a  Catalunya.  Amb aquest  propòsit  a 
continuació us expliquem com ho fem les famílies que ja eduquem a casa des de fa temps: 

No hi ha EEF sense socialització. Tant si vivim a la muntanya com al bell mig de la ciutat els nostres  
fills estan perfectament socialitzats. És a dir, tenen contacte constant amb altres nens. Les extraescolars, 
els esports, els grups de joc i de socialització i els espais públics són les principals eines que fem servir 
per cobrir aquesta part tan fonamental de l'EEF. 

No hi ha EEF sense aprenentatge. Existeixen una gran varietat de mètodes i pedagogies que adaptem a 
les nostres situacions particulars o a allò que creiem més convenient pels nostres fills. Sigui quin sigui 
el mètode que fem servir, sempre proporcionem tot el necessari perquè els nostres fills aprenguin dins 
de les seves capacitats i hi participem activament en el procés. Com que vivim a Catalunya els nostres 
fills dominen tant el català com el castellà i l'aranès a Era Val d'Aran. 

No hi ha EEF sense consens entre els pares. Estiguem junts o separats, la decisió d'escollir aquesta 
opció educativa és sempre conjunta i consensuada entre els dos. 

No hi ha EEF sense estar ben informat de la legalitat i dels processos administratius. Conèixer les lleis  
és fonamental per a nosaltres. Són moltes les lleis que ens afecten: la Llei d'Educació Catalana, la de 
Dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l'Adolescència, encarregada entre d'altres coses de vetllar 
per a protegir els infants de la deixadesa, el Codi Penal, la Constitució, l'Estatut o el Codi Civil. Degut  
a la complexitat de l'entramat legaladministratiu en el nostre país i a la importància que té per a tots els 
que EEF, a la Coordinadora es va consensuar estudiar aquestes lleis en profunditat i preparar una guia  
explicativa que està a disposició de tots els socis. 

La Coordinadora: el nostre objectiu fonamental és treballar per una regulació de l'EEF el més adequada 
pels nostres fills. 
De la Coordinadora també sorgeixen d'altres activitats com són grups de socialització, de projectes, de 
joc,  cursos,  xerrades,  trobades...  Al  mateix  temps  compartim recursos  educatius  i  intentem,  en  la 
mesura del possible, ajudar a totes aquelles famílies angoixades o que necessiten que algú respongui a 
les seves preguntes.


