el planter
Educació viva autogestionada - Secundària

Transformem l’educació per posar la

vida

al centre.

El Planter, una proposta educativa centrada en la plenitud i la felicitat de la persona.
Per a joves d’entre 12 i 16 anys, en l’etapa de secundària, al cor del Baix Montseny,
entre Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera.
Basada en un acompanyament conscient i respectuós dels processos i dels ritmes de creixement
i focalitzat en l’aprenentatge significatiu i per motivació.
Cada jove escull i dissenya el seu camí d’aprenentatge amb l’ajuda de l’equip d’acompanyants:
al desplegament dels àmbits curriculars (competències bàsiques) hi sumem el desplegament d’altres
matèries (competències) que sorgeixen dels seus l’interessos i curiositats, facilitant el desenvolupament
de les seves passions i habilitats personals.
Estem en moviment constant. Sense pressa, cocreem i reinventem l’escola a partir de l’observació,
la conversa i revisió del dia a dia. Decidim, consensuem i establim acords conjuntament.
Joves, equip d’acompanyants, famílies i nucli impulsor compartim, ens organitzem i participem
en la cocreació i presa de decisions.
L’aprenentatge i la pràctica d’eines com la Comunicació NoViolenta ens ajuda a conviure i cuidar
les persones i les relacions, posant les necessitats al centre. Atendre i gestionar el conflicte amb calma,
amb confiança i respecte, generant diàleg i espai de conversa. Amb mirada atenta, escolta activa i empatia.
Promovem la cooperació, la integració i l’acceptació de la individualitat. Acollim la diversitat amb una intenció
de perspectiva interseccional per contribuir a la transformació social i a la pau al món. Amb amor.
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Origen
Som un projecte educatiu destinat a adolescents d’entre 12 i 16 anys, situat al cor del Baix Montseny,
entre Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera.
Una comunitat d’aprenentatge fruit de la confluència d’un grup de tres famílies i d’un grup de tres
professionals de l’educació i l’acompanyament, que ens vàrem trobar l’any 2015 amb desitjos i necessitats
compartides, i amb somnis que es complementaven.
Durant el primer any vam posar en comú i ens vam organitzar per crear el projecte i trobar un espai.
El setembre del 2016, amb un grup d’infants preadolescents, d’entre 12 i 13 anys, vàrem engegar
“El Planter”, començant així al voltant de l’etapa de secundària, un espai de trobada i acompanyament,
entre famílies i equip pedagògic, des d’una mirada integral i centrada en la persona.
El nostre objectiu és oferir una proposta alternativa al sistema tradicional, des d’on acompanyar,
d’una banda, als i a les joves en el seu procés de creixement i aprenentatge.
Atenent les seves necessitats i inquietuds genuïnes, perquè puguin SER en plenitud i viure de manera
amorosa, respectuosa, autònoma, creativa, crítica, flexible i conscient.
D’altra banda, donant-nos suport i compartint en el camí de creixement com a famílies,
davant el repte que porta l’etapa de l’adolescència en el moment i l’entorn que vivim.
Amb el convenciment que podem variar i canviar estructures, pràctiques, processos i maneres
d’acompanyament i organitzatives, estem creant un model autogestionat en tots els seus àmbits:
organització, aprenentatge i finançament.
Estem constituïts com a associació sense ànim de lucre.
Les persones implicades —membres de l’equip pedagògic, famílies, noies i nois, d’altres professionals—,
assumim la responsabilitat individual i compartida de gestió i desenvolupament.
Amb la voluntat i el compromís de reunir-nos regularment i amb l’objectiu de vetllar i tenir cura
del desenvolupament del projecte i del somni compartit, vàrem decidir constituir el nucli impulsor,
actualment format per 7 membres fundadors del projecte.

Valors
Sentim que sense AMOR, els valors, per ells mateixos no existeixen;
els percebem com conceptes mentals sense ànima.
Necessiten AMOR per prendre cos i activar-se.
Enunciem a continuació aquells valors en els que estem compromesos en la seva pràctica diària.

		Plenitud
		

Creativitat

		Responsabilitat individual
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		Assemblearisme
		Diversitat
		Consum responsable
		Ecologisme
		

Perspectiva de gènere

		Respecte		
		Pau

L’etapa dels 12 als 16 anys
- Aquesta etapa del creixement es caracteritza per la transformació constant, que arriba a les diferents
dimensions dels nois i de les noies: l’emocional, la biològica, la social, l’intel·lectual, l’espiritual
i transcendent.
L’adolescència és el temps de l’inici de la fertilitat i de la transformació del cos, de la construcció
de la identitat personal i de la immersió en la recerca de qui sóc, de la construcció del pensament crític
i de la capacitat més profunda de recerca, de la consciència de la mirada endins en permanent contrast
amb el que hi ha a fora, que inclou la mirada crítica vers el món adult i la recerca del model del món que
vull. És el temps per a conquerir la plena autonomia, l’expressió de les capacitats individuals i de grup, així
com la descoberta de la potència transformadora vers un món que ens comença a convidar i a necessitar
en la seva construcció permanent. Aquestes noves circumstàncies possibiliten situacions d’aprenentatge
molt riques, diverses, profundes i transformadores.
En aquesta etapa el noi i la noia van teixint un recorregut genuí tot incorporant interessos que els són
autèntics, creant així el seu itinerari formatiu i vital propi. L’acompanyament de la família i de l’equip es
fonamenta en el diàleg constant amb allò que els nois i noies viuen, el que els neguiteja i/o desperta interès
més enllà del moment present.
Partim d’allò que ja existeix per anar a trobar-nos amb el que es desconeix i que tant crida l’atenció
de l’adolescent. Aquest encara necessita que les relacions amb l’adult puguin sostenir-lo i acompanyar-lo
en les situacions que viu. La claredat en els límits, la confiança, el respecte de la intimitat i el reconeixement
de la identitat són aspectes especialment necessaris que els adults que acompanyen els nois i les noies
que transiten per l’adolescència han de mantenir; tan necessaris com l’acolliment (i recolliment) en espais
i temps de qualitat en què poder compartir i acompanyar la intensitat, la plenitud i la reflexió sobre
les vivències, així com la incomoditat dels temps de buit, de dubte, d’incertesa, de por.
En l’etapa de la preadolescència i l’adolescència, es passa a mirar el món de les relacions de manera
conscient, clara i prioritària. L’altre esdevé una font de coneixement, de contrast, de situacions, d’emocions,
etc., totes elles irresistibles. La coneixença, la responsabilitat, el compromís i, en general, l’autoregulació
de cada adolescent vers el lloc que ocupa en l’altre i en el grup són recerques i aprenentatges naturals

d’aquesta etapa vital. Per tant, volem tenir cura d’oferir oportunitats i espais que siguin rics en relacions,
on siguin respectats els temps, els ritmes i les formes tant individuals com les que parteixen
de la construcció col·lectiva.
Per a construir la identitat personal cal qüestionar el que es coneix fins ara i també incorporar noves
mirades. És per això que posem l’atenció en els vincles, en les interaccions, en els rols que genera el grup,
que generen les individualitats trobades i les propostes; acompanyem i tenim cura que el grup es visqui
amb la intensitat que permet el descobriment d’un mateix i de l’altre.
El concepte de viatge està integrat en la dinàmica d’aquesta etapa perquè permet conèixer altres realitats,
altres llocs i altres persones amb qui compartir i generar situacions i vivències interessants.
Una altra manera de com entenem el viatge en aquesta etapa en especial és la d’acollir propostes que venen
de fora, col·laboradors que volen compartir alguna vivència, experiència o visió amb el grup d’adolescents
dins la dinàmica de l’escola. —

Ens agrada i ressonem amb aquest text, original del web d’El Roure.
Agraïm que ens hagin permès que l’utilitzem, per descriure com veiem
i volem acompanyar el grup de joves d’aquesta edat. Gràcies.
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FAMÍLIES

Estructura participativa
El Planter estem estructurats en quatre grups: grup de joves, famílies, equip d’acompanyants i nucli impulsor.
Ens organitzem conjuntament centrats en la intel·ligència col·lectiva i la responsabilitat individual,
per crear una entitat que evoluciona com un organisme viu. En espais de reunió i assemblea posem en comú
i compartim idees i neguits. Prenem decisions i trobem solucions escoltant totes les veus i assumint cada
membre un paper actiu.
Aquestes trobades vinculen els grups entre ells, i prenen diferents formats segons les necessitats
i les demandes vives en cada moment:
· Amb periodicitat setmanal ens trobem l’equip d’acompanyants.
· Un cop al mes, fem trobada el nucli impulsor.
· Trimestralment ens reunim l’equip d’acompanyants amb el grup de famílies.
· A l’inici i tancament de curs fem assemblea general el nucli impulsor, l’equip d’acompanyants i les famílies.
És tret identitari la participació de nois i noies a l’assemblea setmanal on, juntament amb l’equip
d’acompanyants, contribueixen a la cocreació d’El Planter. L’objectiu de la trobada és compartir, reflexionar,
opinar, contrastar i revisar, prendre decisions, consensuar, establir acords i celebrar.
Tractem temes pràctics i logístics, atenem si hi ha conflictes vius, cerquem resolucions
i reforcem la connexió entre totes i tots, assumint cada membre un paper actiu
i protagonista en el dia a dia.

Acompanyament respectuós
Partint de l’escolta de les necessitats íntimes, respectem el desenvolupament de cada jove,
la seva subjectivitat, els seus interessos, emocions i els propis ritmes i moments.
Acompanyem els processos de vida, tenint en compte l’interès, els talents, les possibilitats i les potencialitats
dels i les joves, amb una mirada holística i amorosa.
Ens enfoquem en la confiança, l’autoconeixement, la consciència d’un/a mateix/a
i l’autoregulació que ens permet mantenir i cuidar la nostra vitalitat i facilitar
a l’adolescent eines i recursos per viure plenament i ser feliç.
L’equip d’acompanyants promovem el diàleg i la creació d’espais de conversa,
l’escolta empàtica, la presència i la mirada atenta amb el focus posat en el respecte
i el cuidar les relacions, amb mi mateix/a i amb els i les altres.

Aprenentatge significatiu i metodologia
Compartim la idea que existeixen diferents intel·ligències, diferents maneres d’aprendre, totes elles
presents en més o menys grau. Tenint-les presents, i amb l’objectiu de mantenir viva la flama de l’interès
i la motivació, proposem l’aprenentatge organitzat a través de l’autogestió. Perquè aquest sigui significatiu,
ple de sentit i valuós en la realitat que ens envolta.
L’activitat d’aprenentatge en el dia a dia d’El Planter, passa per tot un ventall de formats més o menys
autogestionats per part de l’alumne. Hi ha franges horàries més estructurades o guiades per l’adult;
altres més obertes, donant lloc a múltiples opcions; i finalment algunes de totalment espontànies,
on cada alumne pot desenvolupar el seu projecte personal (tant individual com en grup).
Aquesta organització permet enfocar-nos en les competències bàsiques, pròpies d’aquesta etapa
i que planteja el currículum de l’ESO, i alhora aprofundir en els seus interessos més individuals, dins d’un
marc on es promou la convivència entre tots els agents de la comunitat educativa, despertant l’esperit crític
per formar-se una opinió crítica del mon que els ens envolta.
Els grups d’aprenentatge els fem atenent les necessitats de cada jove, sovint no corresponent-se amb l’edat
o altres aspectes arbitraris.

En els moments en que és l’adult qui guia l’activitat, s’atenen les diferents àrees d’una forma transversal,
interdisciplinària, i estirant el fil de la curiositat a través d’aquells interessos que en aquell moment són vius
en el grup.
En espais on és el noi o la noia qui gestiona totalment la seva activitat, aquest circula lliurement
interaccionant amb els diferents materials i propostes preparades que ofereixen els espais.
Ho fa sovint movent-se en funció dels seus interessos i les seves inquietuds.
El paper de l’adult és clau en aquests moments: l’observació i l’acompanyament individual portaran
a l’adolescent a aprofundir en els aprenentatges que es deriven d’aquestes activitats, prenent formes
diverses: la recerca, un taller...
A més de la vessant cognitiva (intel·lectual i conceptual), artística i creativa, ens enfoquem en l’experiència
corporal i emocional, i en l’efecte i conseqüència social. Volem explorar la realitat a través de tots els nostres
sentits.
Aquesta estructura i metodologia ens permet que, els i les joves desenvolupin altres
competències, de forma transversal i constant: l’autogestió del temps, la connexió
amb un mateix, la relació entre igualsi l’atenció a la diversitat, la cultura de pau i l’autonomia.

El dia a dia
Iniciem el matí trobant-nos totes les persones que conviurem durant el dia. Ho fem en el cercle d’inici,
espai on enfoquem com estem i què hi ha planificat per a la jornada. L’equip acompanyants informem
dels acords presents i presentem les propostes que l’espontaneïtat i peticions van sumant. El cercle d’inici
també és un espai on expressem idees, notícies d’actualitat, i tot allò que està viu i que volem compartir;
com em sento, de com estic, que vull fer...
En acabat el grup es divideix i tothom s’ubica amb el seu adult de referència, que acompanya diàriament
la primera franja de l’horari, de caràcter més guiat.
En les franges de lliure circulació, on s’hi ofereix un gran desplegament d’activitats auogestionades,

hi conviuen, a més d’una ampliació de les activitats guiades, tallers de temàtiques concretes, obertes
a molts formats. Els tallers poden ser de qualsevol àmbit i sorgeixen de les inquietuds que vol desenvolupar
el grup. En aquestes franges treballem el compromís amb els participants.
Variem i ajustem les possibilitats dins l’horari a partir d’escoltar les demandes i necessitats vives en el grup.
Cada jove escull les activitats i àmbits des de la motivació i, amb l’ajuda de l’equip d’acompanyants,
crea un horari personalitzat que duu a terme a partir de la responsabilitat pròpia.
Durant les estones de pati, els jocs i activitats les dinamitzen el grup de joves aprofitant els recursos materials
i d’espais que s’ofereixen. L’acompanyant vetlla i cuida del benestar de tothom des de l’observació i participa
del que sorgeix com una persona més del grup.
En acabar el matí fem una roda de serveis per netejar, endreçar i tenir cura de l’espai, totes les persones
que hem estat presents durant el dia.
Per finalitzar fem el cercle de tancament, amb l’objectiu de revisar i avaluar, recollir sensacions, atendre
dificultats o conflictes que s’hagin donat, compartir experiències viscudes...
Tothom té l’oportunitat d’expressar les seves opinions sobre com ha anat el dia, valorem les activitats
(si es volen modificar a causa de alguna cosa que no funciona, si se’n vol treure més suc perquè ha generat
molt d’interès, etc.), i també valorem l’actitud individual i de grup conjuntament.

Colònies
Dos cops al curs anem de colònies; a la tardor o a l’hivern i a l’estiu.
Planificades pel grup de joves, esdevenen uns dies d’experiència convivencial i relacional, de joc, d’esport,
de connexió amb la natura, de descoberta d’un nou entorn i de cohesió.
Les organitzem i preparem durant l’any a les assemblees, convertint-se en un projecte de tot el grup portat
a la pràctica. Els i les joves decideixen, debaten i consensuen el format, el lloc, les activitats, el menú, la llista
de la compra, els extrajobs per aconseguir finançament...
L’equip pedagògic acompanyem el procés i preparem un centre d’interès relacionat amb el context del destí.
Durant les colònies mantenim els cercles com espai per consensuar i compartir aspectes diaris.
En l’experiència de preparació vivim diverses situacions de caràcter relacional.
Per aquesta raó, ens interessa conèixer com cadascú/na ha viscut tot el procés de creació i elaboració
i quins aprenentatges ha tingut. Revisem el resultat i donem valor conjuntament a tot el recorregut
per arribar-hi.

Avaluació
La nostra mirada pedagògica facilita que cada jove tingui un recorregut diferent, basat en les seves
necessitats i interessos individuals. Per afrontar aquest repte utilitzem un model d’avaluació personalitzat.
Volem que cada jove sigui protagonista del seu aprenentatge. Per aquesta raó, atenem el recorregut
i relació que cada jove té tant amb continguts acadèmics com vivencials. Ho fem de manera integral,
des de l’autoavaluació i coavaluació. Fem seguiment des de l’equip pedagògic i compartim amb les famílies
l’evolució, rendiment, resultats i observacions de cada jove.
Entenem l’avaluació com a eina per prendre consciència del procés cognitiu que viu cada jove, amb la finalitat
d’ajudar a l’adolescent a anticipar-se i planificar-se per aconseguir els objectius que prèviament s’ha proposat
assolir. L’utilitzem per projectar futurs itineraris.
Disposem de diferents metodologies per dur-la a terme: una rúbrica competencial per apropar
els aprenentatges curriculars i tutories individualitzades per reflexionar sobre els processos de convivència.
Posem èmfasi en l’opinió de cada jove amb eines que ens ajuden a revisar quotidianament com ens agrada
aprendre. Cultivem l’hàbit de l’escolta pròpia envers l’aprenentatge.

Convivència. Llibertat, límits i acords
Volem crear un espai de convivència, on cada adolescent pugui créixer, aprendre i gaudir en llibertat,
de manera conscient i desenvolupant la participació i la coresponsabilitat. Acompanyats per un equip d’adults
responsables i compromesos en generar un espai de convivència pacífica. Tenint cura de l’individu i de les
relacions afectives, en un marc de seguretat i confiança, on cada persona sigui mirada i escoltada, reconeguda, valorada i no jutjada. Cultivant l’actitud d’estar presents, actuant des de l’observació, atenent sentiments i
necessitats, acompanyant emocions i alhora posant els límits per vetllar per la seguretat
individual i grupal. Amb fermesa i tendresa alhora.
Hem començat a desplegar i a utilitzar les eines i els recursos que ofereix la Comunicació NoViolenta,
desenvolupada per Marshall Rosenberg. Eines que ens ajuden a identificar les violències invisibles
que tenim incorporades de manera normalitzada en el nostre llenguatge, a valorar la intenció i l’impacte en
la manera de relacionar-nos. Ho fem generant espais específics, individuals o en grup, on facilitar l’escolta
empàtica i l’expressió honesta, que ens faciliten la connexió entre persones, la gestió de les emocions
i la resolució de conflictes.

Vincle relacional entre
l’equip pedagògic, joves i famílies
El projecte requereix de la sintonia i d’un nivell important de confiança i d’acord entre les famílies
i l’equip pedagògic.
El protagonisme del jove és vital en l’experiència, és per això que en la descoberta i recerca
dels aprenentatges partim de la curiositat, la motivació i voluntarietat de les accions, la llibertat,
la responsabilitat i el compromís amb un mateix i amb el grup fruit de la decisió pròpia.
L’adult posa al servei de l’adolescent eines per a la planificació, la recerca, la reflexió i el qüestionament
d’allò que està captant el seu interès.
Una tasca de l’equip pedagògic és comprendre el moment que viu cada jove.. Ens proposem desenvolupar
la nostra escolta, l’observació i la percepció, així com la capacitat d’analitzar, interpretar i reflexionar sobre
el què cada jove manifesta. La nostra funció inclou el suport i l’acompanyament, tant en l’àmbit afectiu
com en la recerca de noves possibilitats d’aprenentatge. Presents com a referent continu i alhora deixant
espai per a l’autonomia, en tots els aspectes.
Una altra tasca de l’equip pedagògic és l’aportació a famílies de la nostra visió sobre els i les joves,
i del seu acompanyament en cada moment del procés de creixement. Partim de la base que és possible
un diàleg actiu, construït a través de compartir informacions, percepcions, interpretacions i reflexions.

L’acompanyament a les famílies es realitza a través dels canals de comunicació i participació que hem
establert i integrat en el dia a dia d’El Planter: entrevistes personals, correspondència electrònica, trobades
pedagògiques, o reunions informatives. Aquesta comunicació continuada és la que permet que es realitzi
un treball coordinat casa-centre.
Les famílies participem de manera activa i amb una implicació directa en l’evolució
del projecte; a través de reunions, compartint idees i amb decisions preses
conjuntament entre fills/es, famílies, i acompanyants.
Altres aportacions podem desplegar-les en format de monogràfics, tallers per al grup,
creació de material, adaptació, neteja i manteniment de l’espai…
Totes elles coordinades des de l’equip pedagògic valorant de les demandes
i les necessitats del projecte.

Relació amb l’entorn
Considerem vital conèixer i entendre el context que ens envolta, ser conscients del nostre entorn proper
sense perdre de vista la societat on vivim. Volem participar activament i implicar-nos directament
amb el poble, l’entorn i la realitat que ens envolta.
Sentim essencial el coneixement del propi cos en contacte i interacció amb l’entorn, natura i societat,
alhora que prenem consciència de l’impacte que generem.
Alternem setmanalment dues activitats de descoberta: la sortida i l’“enquiry”.
Fem sortides per conèixer des de l’experiència diferents realitats. Facilitem una obertura de mirada en
aquells aspectes que ens desperten curiositat i treballem l’esperit crític identitari de l’etapa de l’adolescència.
Alternem experiències de descoberta i de caràcter social, amb sortides a la natura, tallers d’oficis, activitats
esportives... El procés de planificació de les sortides el decidim a l’espai d’assemblea, implicant al grup
en l’elaboració de propostes, construcció de projectes i en l’evolució d’acords de convivència d’aquestes.
L’enquiry és una activitat de descoberta, debat, qüestionament, reflexió i aprofundiment, dinamitzada
dins l’espai d’El Planter. Tractem temes d’actualitat social, relacional, creences, ideologies, filosofía
i altres inquietuds.
Quan desperta espontàniament un nou interès relacionat amb l’actualitat social o de necessitat grupal,
busquem l’espai per atendre i desenvolupar transversalment les seves inquietuds.

Espai
Aquest curs 2019-20, encetem una nova etapa a Can Cervera, una masia situada on es troben
els dos pobles; amb porta del davant a Santa Maria de Palautordera i porta del darrere a Sant Esteve.
Un espai que ens permetrà creixer i acollir un grup més nombrós de famílies,
i que ens facilitarà un ampli desplegament de les activitats,
tant a l’interior com a l’exterior.
A tocar de bosc i tocar de poble,
a les portes del Parc Natural del Montseny.
Aquests entorn de muntanyes i el riu Tordera ens ofereixen
una gran diversitat d’oportunitats per gaudir i explorar la Natura.

Equip d’acompanyants
Marc Morató
Membre cofundador, coordinador i acompanyant d’El Planter.
Llicenciat en química. Professor de ciències.
Judit Commeleran
Membre cofundadora, coordinadora i acompanyant d’El Planter.
Mare d’un fill i dues filles. Divulgadora i formadora de Comunicació NoViolenta.
Massatgista terapeuta de Chi Nei Tsang. Disseny i comunicació gràfica.
Sílvia Sorolla
Acompanyant d’El Planter. Referent d’art i socials.
Graduada en art i disseny i màster de professorat. Formadora d’educació en el lleure
i vinculada al món de l’escoltisme. Formada en processos grupals i perspectiva feminista.
Richard Balamou
Acompanyant d’El Planter.
Pare d’una filla i un fill. Graduat en traducció i interpretació.
Mestre d’anglès i francès. Connexions internacionals per a l’Institut Ramon Llull.
Noel Pintó
Membre cofundador i acompanyant d’El Planter.
Pare d’una filla i dos fills. Acompanyant de processos de desenvolupament.
Formació en educació viva i més de 10 anys acompanyant processos en infants i famílies.
Laura Pujol
Membre cofundadora i suport psicopedagògic extern d’El Planter.
Mare d’una filla i un fill. Psicopedagoga i educadora social.
Formada en Pedagogia Sistèmica i Teràpia Gestalt.
Gisela Collell
Acompanyant d’El Planter. Àrea llengua catalana.
Mestra i assessora educativa, professora associada del Màster de Secundària a la UB.
Mau Boada
Acompanyant d’El Planter.
Pare d’una filla. Educador, músic, productor...
Format en educació musical i coaching generatiu.

Nucli impulsor
Imma Campos
Membre cofundadora d’El Planter.
Mare de dos fills. Llevadora. Professora de ioga.

Lluís Casso
Membre cofundador d’El Planter.
Pare de dues filles i dos fills. Professor superior de flauta de bec.
Renaixedor i professor de ioga.

Ariadna Viola
Membre cofundadora d’El Planter.
Mare de dos fills. Professora de Tècnica Alexander i terapeuta Biodinàmica craneo-sacral.

Joan Huguet
Membre cofundador d’El Planter.
Pare de dos fills. Enginyer de telecomunicacions.

David Martí
Membre cofundador d’El Planter.
Pare d’un fill i dues filles. De formació violinista. Gestor cultural.
Assessor d’organitzacions en procés de transformació (Reinventing Organitations).

Judit Commeleran
Membre cofundadora, coordinadora i acompanyant d’El Planter.
Mare d’un fill i dues filles. Divulgadora i formadora-tallerista de Comunicació NoViolenta.
Massatgista terapeuta de Chi Nei Tsang. Disseny i comunicació gràfica.

Marc Morató
Membre cofundador, coordinador i acompanyant d’El Planter.
Llicenciat en química. Professor de ciències.

Vivim, aprenem i creixem per

ser

feliços.

el planter
Educació viva autogestionada - Secundària

Informació i contacte

T. 644 168 770 secretaria@elplanter.cat

Marc Morató - 717 708 466 / Judit Commeleran - 649 320 776 / Sílvia Sorolla - 678 262 381

