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A CGT da Coruña, segue a ter memoria, 

segue lembrando a loita dos que antes 

que nós trataron de conquerir unha socie-

dade sen clases, unha sociedade de liber-

dade e xustiza para todos e todas. Por 

todo isto, dende a CGT non esquecemos, 

e seguimos a prender a chama da rebeldía 

No intre actual, consideramos necesario e 

urxente recuperar a reflexión libertaria 

sobre a educación e lembrar algunhas de-

sas experiencias para reivindicalas como 

métodos e modelos pedagógicos válidos e 

eficaces, lembrando as verbas de Ricardo 

Mella e tratando de levalas á práctica:  

“A liberdade se educa 

coa liberdade, a solida-

riedade coa solidarie-

dade e a igualdade coa 

igualdade”. 

A CORUÑAA CORUÑAA CORUÑAA CORUÑA    

Exposición e Xornadas 

sobre 

Pedagoxías Libertarias 

 
Do 20 ao 27 de abril  

PRESENTACIÓN 

ORGANIZA:ORGANIZA:ORGANIZA:ORGANIZA:    

ORGANIZA:ORGANIZA:ORGANIZA:ORGANIZA:    

ESCOLA DE 
ARTE E 

SUPERIOR 
DE DESEÑO 
PABLO 
PICASSO 



P R O G R A M AP R O G R A M AP R O G R A M AP R O G R A M A    
    

INAUGURACIÓN DAS XORNADAS. 20 de 
Abril, ás 19 horas. 

 

CHARLA COLOQUIO SOBRE “A ESCOLA 
RACIONALISTA NA GALIZA”, CON ELISEO 
FERNÁNDEZ. 22 de Abril, ás 19:00. 

 

PROXECCIÓN DO DOCUMENTAL DE ADOL-
FO DUFOUR "VIVA LA ESCUELA MODER-
NA" E  CHARLA DEBATE SOBRE "FERRER I 
GUARDIA E AS PEDAGOXÍAS ANTIAUTO-
RITARIAS", 23 de Abril, ás 19:00. 

 

CLAUSURA DAS XORNADAS. 27 de Abril, 
ás 19:00. 

 

EXPOSICIÓN ABERTA DE 10 A 14 HORAS E 
DE 16 A 19 HORAS. 

 

 

TÓDOLOS ACTOS TERÁN LUGAR NA 

 ESCOLA DE ARTES “PABLO PICASSO”   

Rúa dos Pelamios nº 2 

A Coruña. 

A EXPOSICIÓN ”PEDAGOXÍAS LIBERTARIAS” 

 

A Exposición consta de 15 paneis, nos 

que se ofrece un percorrido polas diferen-

tes teorías libertarias sobre educación e 

se recuperan algunhas das numerosas 

experiencias que ao longo da historia se 

levaron a cabo e seguen a se desenvol-

ver. Pódese visitar de maneira virtual en 

Internet: 

h t tp : / /www.memor ia l ibe r ta r ia .o rg /

pedagogias-libertarias 

Nos últimos tempos, vólvense a oír voces 

que reclaman aulas máis autoritarias, dis-

ciplinadas, competitivas, mercantilizadas 

e incluso máis relixiosas. 

Interesadamente quérese facer pensar 

que a autoridade dos profesores e profe-

soras é a varita máxica que solucionará 

tódolos problemas da educación e da so-

ciedade. Pero se esquece que a escola 

non é outra cousa que o reflexo da socie-

dade á que pertence. 

Vivimos nunha sociedade na que o afán 

de lucro, a explotación, as desigualdades 

sociais e a destrución do planeta son vis-

tos como algo natural e inevitable. Educar 

homes e mulleres autónomos, críticos 

e solidarios pode resultar moi perigoso 

para os poderes. Por iso hai que sos-

peitar que todas estas propostas auto-

ritarias o que en verdade procuran non 

é mellorar a escola, senon mellorar ou-

tras cousas ben diferentes. 

A pregunta que todos debemos con-

testar é : 

Queremos construir 

individuos confor-

mistas, consumido-

res sumisos e tra-

balladores discipli-

nados ou queremos 

educar persoas li-

bres, sen medo e 

solidarias que tra-

ten de edificar unha 

sociedade máis 

xusta e máis feliz? 

 

PANEIS ESPECÍFICOS SOBRE  

GALICIA 

Dous paneis completan a exposición 

cunha específica referencia ás expe-

riencias en Galicia.  

XORNADAS e EXPOSICIÓN “PEDAGOXÍAS LIBERTARIAS” 


