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Les nines/s  d'avui  en dia  passen la  major  part  del  seu 
temps en espais tancats, assegudes, mirant una pantalla. 
Viuen  constantment  sota  una  supervisió  adulta, 
obsessionada  amb  la  seguretat,  i  pràcticament  ,  ja  no 
gaudeixen de moments de joc autònom a l'aire lliure. El 
seu  creixent  aïllament  del  món  natural,  s'intenta 
compensar  amb  un  excés  de  productes  i  tecnologia 
(joguines,  llibres,  cromos,  jocs  electrònics..),  que 
suplanten els éssers de la natura.  L'escassetat d'espai i 
les poques possibilitats de moviment, la gran quantitat de 
representacions abstractes  sense relació alguna amb la 
seva experiència directa, el continu bombardeig d'estímuls 
(llums, colors cridaners, renous, velocitat..) als que estan 
sotmeses i, en definitiva, la falta de natura, podrien estar 
en la base de nombroses dificultats que es donen en la 
infància:  obesitat,  problemes  de  bioritmes,  problemes 
motors i de llenguatge, asma, estrès, agressivitat, TDAH, 
depressió...  Les nines/s necessiten la natura. Es senten 
de  manera  espontània  atretes  per  ella,  i  en  el  seu 
contacte, es desenvolupen de forma més saludable a tots 
els nivells: físic, mental, espiritual, emocional i social.

Estar  a  l'aire  lliure,  en  interacció  directa  amb  el  medi, 
hauria  de  ser  reconegut  com un  dret  fonamental  de  la 
infància a les nostres societats.

 Organitza  : Col·lectiu  Escola  Lliure  Mallorca -  Som  un  col·lectiu  autogestionat  format 
principalment per mares, educadores i gent preocupada amb el funcionament del sistema educatiu 
actual, que tenim com a objectiu crear una escola alternativa, a on les nines i adolescents siguin les 
protagonistes del seu propi aprenentatge. 
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Entre les seves publicacions destaquen:

- “Educar en verd. Idees per apropar els nens i les nenes a la natura”. Ed. Graó, Barcelona, 2011

- “Infancia y trastorno”, Cuadernos de Pedagogía, nº 419, Barcelona, 2012. Reportaje introductorio al 
dosier “¿Niños y niñas hiperactivos?”

- “El árbol de la memoria”, Cuadernos de Pedagogía, nº 419, Barcelona 2012

- “Educar en la naturaleza”. Revista Integral, nº381, Barcelona, 8/12/2011

- “Infancia, naturaleza y sostenibilidad”. El mundo.es, Madrid, 2011

- “¿Árboles o portátiles?”. Aula de Innovación Educativa, nº197, Barcelona 2011. 

-  “TIC e  innovación:  una implantación fragmentaria  y  desigual”.  Cuadernos de  Pedagogía-  nº  418, 
Barcelona, 2011

- “La escuela es el bosque”; “República de la infancia”, “Carl Honoré. El tiempo de ser niño” y “La voz 
de la infancia”, en Cuadernos de Pedagogía, nº 407, Barcelona 2010. 

- “Ciudades para los niños”. Integral, nº 369, septiembre 2010

- “Mariposas de ciudad”. Children’s Rights Delhi. Integral, 361, Barcelona, 2010

- “Democracia práctica en el LAP”. Cuadernos de Pedagogía nº396, Barcelona 2009 

-“Una educación para la auto-realización”. Cuadernos de Pedagogía nº387. Barcelona, 2009
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http://www.siis.net/documentos/hemeroteca/111120__11.pdf

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/08/natura/1323380476.html

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ecoheroes/2011/12/11/la-naturaleza-es-nutritiva.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/08/natura/1323383812.html

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2011/12/31/205824.php

http:/www.rtve.es/alacarta/videos/saca-la-lengua/saca-lengua-19-

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-30-01-12/1307542/

http://www.lavanguardia.com/vida/20120208/54249636840/educar-en-verde-heike-freire-
naturaleza-medio-ambiente.html
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