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«L’objectiu principal de l’educació és el de crear persones que siguin 
capaces de fer coses noves i no simplement de repetir el que 
altres generacions han fet» Jean Piaget
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Cultura lliure i 
programari lliure

«La cultura lliure és un corrent de pensament que promou la llibertat en la 
distribució i modificació de treballs creatius basant-se en el principi del 
contingut lliure per distribuir o modificar treballs i obres creatives.» Wikipedia

«El moviment de la cultura lliure, basada en el lliure intercanvi d’idees, 
està alineada amb el moviment del programari lliure.» Wikipedia
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«Beethoven era un bon compositor perquè usava idees noves en combinació 
amb idees antigues. Ningú, ni tan sols Beethoven, podria inventar la música 
des de zero. És el mateix amb la informàtica.» Richard M. Stallman
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«No existeix una competència ‘sana’ dins d’una organització 
del coneixement; tota la competència interna és destructiva. La 
naturalesa de la nostra feina és que no pot ser feta per una sola 
persona ailladament. El treball del coneixement és per 
definició col·laborativa.» Tom DeMarco



  



  



  



  

Sistema operatiu

Processador de text

Correu electrònic

Internet

Robòtica



  

Conclusions

Usar continguts i programari amb llicències lliures,
evitant la segregació tecnològica i la còpia il·legal

Evitar l’entrada dels monopolis a les aules per tal 
de mantenir les nostres llibertats

Més formació i recursos pels docents i les escoles 
públiques

Creació d’infraestructures per tal de compartir 
continguts didàctics



  

Gràcies per la vostra 
atenció!

mail: monica@sindicat.net
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