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Per a aquelles dones i homes que tot tenint fe en elles també la tenen en 
nosaltres i, per tant, fan del prometre i del comprometre’s clau potencial de 

l’aprenentatge i de la condició humana.
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En primer lloc ens agradaria demanar llicència per a dir algu-
nes coses tot prenent la paraula, després d’haver-ne gosat fer un 
procés de sistematització, sobre les nostres experiències i pràctiques 
educatives realitzades, al llarg d’un bon grapat d’anys i, voldríem 
clarament reconèixer, amb humilitat i afecte, les aportacions rebudes 
de companyes i companys, dones i homes comuns amb els quals 
hem conviscut a les iniciatives educatives, dels i de les quals tant 
hem aprés, uns coneixements i pràctiques de vida, vius i vivents, que 
transcendeixen la mera acció instructiva; a totes elles i ells voldríem 
hui expressar el nostre deute i el nostre reconeixement i, evidentment, 
reconèixer que en el fet de donar que implica necessàriament la 
vocació d’educar, està també el de rebre, implícitament i explicita: 
la persona educadora aprèn de les persones educandes, sempre i 
quan l’acció cosificadora estiga fora de la relació i mediació edu-
cadora.

En segon lloc caldria assenyalar que l’atreviment que hem tin-
gut ha estat també un repte que, dia rere dia, hem tractat de crear 
i construir, sobre la possibilitat i potencialitat d’una altra manera 

d’aprendre i ensenyar, tot partint de les nostres experiències singulars 
i col·lectives, compartides, i a les quals hem posat a parlar en un 
cercle de lectura-escriptura en el qual, hem materialitzat i verificat 
que les dones i els homes som ‘éssers programats per a aprendre’ 
i que apel·lar en les accions educatives a les capacitats crítiques i 
crísiques de les persones educadores i educandes és, en definitiva, 
re-iniciar processos en subjectes, i posar als subjectes en procés, en 
els quals l’amor és una força que produeix amor, la llibertat és una 
força que produeix llibertat, i ambdues, són les potències ontològi-
ques que construeixen el ser.

Finalment, però no l’últim, sempre hem entés i entenem l’educa-
ció com procés de relació i mediació, de creació de coneixement 
i de recerca de bellesa, d’expressió i formació ètica i política, de 
capacitació tècnica i científica, habilitant, etc. i que, a més a més, 
és absolutament indispensable i específica de les dones i els homes, 
situada en una història i en un context, moviment perenne d’autovalo-
rització, de cooperació i associació, de creixement i d’esperança... 
de la condició humana.

PRIMERES 
PARAULES

“La preparació científica del professor o de la professora ha de coincidir amb la seua rectitud ètica (...) Formació científica, correcció ètica, 
respecte als altres, coherència, capacitat de viure i d’aprendre amb allò diferent...” PAULO FREIRE
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Els materials que us presentem són fruit del treball real en les 
iniciatives formatives d’educació permanent que educadors/es i 
educands hem anat realitzant al llarg d’un llarg període de temps, 
a partir d’un procés de sistematització: acció-reflexió-acció sobre les 
pràctiques i experiències realitzades així com d’un profund i complex 
anàlisi d’altres propostes i experiències. El nostre ànim és plantejar 
alguns suggeriments i algunes possibilitats de treball cooperatiu, in-
vestigador, transversal... entre educadores i educadors, tot rememo-
rant Freire però també Ferrer i Guardia, Maria Zambrano i Marta 
Mata, la rica experiència desenvolupada al període republicà, i 
que compartim amb els moviments de renovació pedagògica dels 
quals formem part, amb Fernando Hernández i Anna Maria Piussi, 
i amb un llarg etcètera de dones i homes comuns com nosaltres, i 
vosaltres, quan feu les vostres aportacions, canvis i transformacions 
d’aquests materials.

Són, per tant, uns materials que, com sempre ens hem plantejat, 
tenen un vocació ineludiblement oberta: al territori i a la comunitat, 
a les dones i als homes, a les persones educadores i educandes, 
als cossos i a la natura... Uns materials potser antididàctics que 
enllacen amb les matèries vives i esdevenen acte de creació singu-
lar i col·lectiva als entorns educatius, ètics i polítics. Però sobretot, 
són a vegades, materials per a edificar, que no construir, allò que 
les dones i els homes als grups d’aprenentatge decidim investigar 

i aprendre; i també d’altres vegades són una caixa de ferramentes 
amb manual d’ús que ha de ser elaborada dia a dia per les dones 
i els homes que participem als processos educatius; un poc com 
Brossa assenyala – i com les veus mestres, moltes vegades ens han 
narrat, una vegada han posat en paraules les seues experiències-: “ 
No anava a la recerca de cap tema,/ sinó que acceptava allò que 
li arribava,/ encara que fos en forma de retall de diari:/ en aquesta 
acceptació natural/ s’han anat formant els llibres./ Crear un sentit 
en coses que no en tenien.”

Finalment, són uns materials posats en peu per dones i homes, 
mestres, persones comunes - i potser, com aporta Rancière, igno-
rants - però amb una gran passió per aprendre i ensenyar i, alhora, 
per ser capaces d’elaborar uns sabers i uns coneixements sobre les 
nostres experiències –educatives, culturals, socials...- a cavall tant 
dels processos de sistematització efectuats al voltant del saber d’ex-
periència com dels processos de partir de si que, i com assenyala 
Anna Maria Piussi, impliquen: «…arrelar-se en l’experiència de la 
nostra singularitat, entesa no a la manera masculina com a lloc so-
litari i ideal del Jo, sinó com a punt d’intersecció de les relacions 
amb nosaltres mateixos i amb el món que ens facin ser els que som; 
però també allunyar-se d’ella, transcendir-la en el pensament, en la 
paraula, en l’acció en relació amb allò altre de si, encara que sense 
perdre-la, per a fer-se nou inici (…) Partir de si, puix, i no encontrar-

IntRodUccIó
“quan les i els estudiants estan preparats les i els mestres apareixen –i quan les i els mestres estan preparats les i els estudiants apareixen”
“les i els mestres obrin les portes però són les i els estudiants els que entren tot sols”
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se on la resta se/ens esperen. Per aquest camí podem seguir duent-
nos al món en eixe aprenentatge significatiu que no és apropiació 
des de fora sinó un moviment intern d’obertura, transformació a un 
temps interior i exterior perquè és sempre relacional, a la que no 
s’arriba sense la mediació creadora de la recerca lliure de sentit, per 
a si a partir de si, del que se és, dona o home.»1 

Un partir de si des dels desigs, des de la recerca vital, però 
també en el sentit de “partir”, de moure’s, d’obrir-se a la resta, d’igual 
a igual, per a establir relacions/mediacions que enriquisquen la nos-
tra autonomia, la nostra maduresa, la nostra presa de consciència 
en la construcció d’actes de vida.

Una passió que és inequívocament política, tal i com vam apren-
dre de Freire “És necessari que els educadors estiguen advertits (…), 
perquè en la mesura en què l’educador entén que l’educació és un 
acte polític, ell es descobreix com a un polític”2 i que, a més a més, 
coimplica una lectura i/o escriptura del món des de l’assumpció de 
la paraula pròpia a l’estranya; des del context generador, singular 
i social, a la praxi novadora: dins i fora del grup d’aprenentatge; 
una vocació que també és, definitivament, política doncs es tracta 
de posar en marxa i verificar els processos d’aprenentatge, les desi-
gualtats no com a punt de partida, que sols suposen la construcció 
de societats sobrepedagogitzades i sobredepenents i la confirmació 
d’aquestes mateixes desigualtats, sinó com el procés i la iniciativa a 

través dels quals les singularitats, les diferències, les igualtats... són 
verificades per les persones educadores i educands d’una manera 
substantivament democràtica,ètica i educativa, i per tant política.

En definitiva voldríem que en els processos d’aprendre i d’ense-
nyar s’afavorira la construcció crítica i crísica de cultures i d’identitats 
democràtiques, plurals, inclusives, emancipadores, nòmades, etc., 
tot reinventat les escoles –dins i fora d’elles- en una opció clara i 
compromesa de transformació i canvi cap a les escoles ciutadanes, 
cap a les escoles de llibertat; i que es posara en marxa la possibi-
litat-potencialitat de llegir i escriure la pròpia història en cooperació 
amb les i els altres, considerant la creixent importància del subjecte 
biogràfic i cultural en el procés d’aprenentatge i en els intercanvis 
que en ell es generen i, aquests materials, tenen aquesta pre/tensió. 
Per una banda, que es treballe des d’una concepció integral del 
coneixement i no fragmentària, a partir de problematitzacions sobre 
temes d’interès, qüestions emergents, paraules, nuclis i contextos ge-
neradors tot revaloritzant la funció ètica i política de les institucions 
escolars, i potenciant i/o reforçant el paper d’intel·lectuals públics 
tant de les persones educadores com de les educandes. 

D’altra banda, que es creen, singular i socialment, les con-
dicions perquè siguen possibles i reals els processos d’anuncia-
ció, de denúncia i pronunciament, de prendre la paraula3, que 
tantes vegades hem aprés a llegir i a escriure en les pràctiques 

1 PIUSSI, Anna Maria (2006).El sentido libre de la diferencia sexual en la educación; en: Educación, nombre común femenino. Octaedro. Barcelona.
2 FREIRE, Paulo (2006). Pedagogía de la tolerancia. Fondo de Cultura Económica. México.
3 és a dir, l’aparició real i actual a l’escenari educatiu, cultural, polític i ètic en el qual algunes i alguns estem involucrats tota la vida, la vida tota, és a dir un salt qualitatiu-quantitatiu de les dones i homes com a intel·lectuals 

en les seues vides i contextos que enllaça tant amb les aportacions de Marx –general intellect- com amb les de Castoriadis – la pràctica-concepte d’autonomia-, el món ‘grec’ –per exemple les aportacions de Foucault sobre 
el concepte de parrhesia: “una certa ètica de la paraula...” és l’obertura del cor, obertura del pensament, la necessitat que ambdós interlocutors no s’amaguen res del que pensen i parlen francament, la responsabilitat i el 
compromís de parlar, de prendre la paraula...- i els posicionaments de Freire, contextualitzats en l’actualitat, que fan traslladar la relació docent –discent a una posició reflexiva i complexa –Morin- on la complementarietat 
desplaça l’acció-reflexió del donar, al prendre, d’una manera enactiva –Varela- i fan aleshores del viure com a repte la materialització i verificació de la vida activa, política i democràtica, però sobretot, dialògica: l’ésser 
com a pregunta o com a problema i també els éssers humans, les dones i els homes, (el demos), instaurant en acte un espai públic i comú que no necessita de la direcció del docent encara que sí de la guia, i eixa és una 
molt subtil diferència diferenciant: per exemple l’entre –espai-temps potser corbat- que sorgeix entre la paraula aliena i l’estrangera, que sorgeix entre la paraula materna i la pròpia naixent...
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i, sobretot, perquè es faça visible la reconstitució i recombinació 
singular i social de les subjectivitats alternatives en si i en els 
seus contextos territorials de vida. I, com ens recorda Hernán-
dez4, aquestes concepcions requereixen de: una visió política 
vinculada a la noció de democràcia radical, una visió educativa 
que experimenta els dispositius escolars com a part d’un territori 

i dels habitants que en ell habiten, una visió curricular que trans-
ita per la transdisciplinarietat i que crea i fabrica els objectes 
de coneixement, ex novo, una visió del coneixement que implica 
un apropament als objectes i als subjectes, tot investigant-los, i 
una incardinació de la complexitat de la vida al cor del procés 
d’aprenentatge.

4 HERNÁNDEZ, Fernando. (2001) Repensar l’educació des dels projectes de treball. Grup Minerva/Escola d’Estiu Marina-Safor. Oliva
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ESQUEMA dE PRocéS dE foRMAcIó PERSonAL I gRUPAL
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Alguns vectors o principis metodològics (com volem 
(aconseguir) que siga la formació de persones adultes?)

DIALóGICA i 
PARTICIPATIVA

Ser i fer participativa l’educació en línia a un desenvolupa-
ment humà: necessitat de participar (cultura democràtica) al 
mateix temps establir relacions de comunicació dialògica com 
a requisit indispensable per al coneixement i d’actituds since-
res de col·laboració i de corresponsabilitats pròpies per al 
grup d’ aprenentatge.

qUE PARTISCA 
DE LA REALITAT I 
ES FONAMEN-
TE EN LA PRAXI 
SOCIAL

Currículum fonamentat en els contexts de les persones impli-
cades i de les diferents lectures del món i de la seua quotidia-
nitat; però com ciutadans/nes del món, puguen arribar a un 
plantejament glocal (global + local); basat en la praxi social 
(conjunt d’activitats que realitzem en allò econòmic, polític, 
ideològic, cultural, quotidià... amb un sentit d’ alliberació 
singular i col·lectiva de les persones i dels territoris). 

CREATIVA, DI-
NÀMICA I SIG-
NIFICATIVA

Afavorir la creativitat, la motivació, el dinamisme, l’autosatis-
facció, el sentiment i les emocions. Per tot això, als processos 
d’aprenentatge cal apropar-se emfàticament i complementàri-
ament: analitzant, reflexionant, investigant, avaluant, transfor-
mant, reprogramant... per fer-ho significatiu, per poder posici-
onar-se i actuar en aquest procés i en els nous que es generen 
i que servisquen com a educació política (historitzar-se).

qUE ES FONA-
MENTE EN LA 
PRODUCCIó 
PRÒPIA O 
AUTOPRODUC-
CIó DE CONEI-
XEMENTS 

Recolzar-se en nuclis, temàtiques o situacions 
generadores;contextualitzar físicament i social (importància 
de la contextualització; tot coneixement –concepte, percepte 
i afecte- descontextualitzat genera analfabetisme).Ampliant i 
fent la lectura del món a partir tant del debat d’aquests co-
neixements propis com dels coneixement tècnics, científics i 
professionals existents i necessaris per a la transformació de la 
realitat social i cultural. 

JOIOSA

EL goig és un principi bàsic de la vida. Educar pel goig signi-
fica generar entusiasme, curiositat, partir d’una educació de la 
pregunta més que de l’habitual educació de la resposta. Tam-
bé significa que tots/es els/les participants se senten vius/
vives i, a més, establir un clima de confiança, on es produeix 
creativitat, respostes pròpies i originals, jocs… dins del pro-
cés d’aprenentatge. També ajustar-se als ritmes i expectatives 
personals, produir autovalorització i satisfacció pel treball. Fer 
sentir i donar sentit al procés educatiu és fer l’aprenentatge 
vívid. 

HOLíSTICA

Els processos educatius estan ‘enfilats’ dins dels contextos 
generals de vida, estan lligats per relacions funcionals i els 
seus components no poden aïllar-se, perquè sinó perden el 
sentit i la raó de ser. Per tant, tota pràctica educativa que evita 
la dicotomia: lectura del món/lectura de la paraula, lectura 
del text/ lectura del context, perd el seu aval de pedagogia 
alliberadora i es transforma en mera ideologia dominant. L’en-
focament holístic dóna a l’educació la funció de desocultació 
de la realitat, per poder apropiar-se de la vida des de la seua 
problemàtica complexa. 

CRíTICA I PRO-
BLEMATITZA-
DORA 

De l’anàlisi de les causes dels fets i de la capacitat de relació 
d’aquestes dins del major grau d’acceptació de la complexi-
tat i la incertesa del món, sorgeix la construcció crítica de la 
consciència humana, un primer pas per a reproblematitzar-les, 
creant el conflicte amb situacions inherents a l’educació, a la 
vida: on no hi ha conflicte no hi ha vida. El conflicte és l’opor-
tunitat de reconstruir la relació humana com una relació huma-
nitzadora. Per tant, cal anar a l’arrel de les coses, no eludir 
els conflictes de la vida. Moltes vegades aquests es presenten 
en forma de dicotomies o dualitats claus: igualtat/diferència, 
saber/poder, subjecte/objecte, fons/forma; text/context, 
distinció/decisió, identitat fixa/identitat nòmada, ordre/desor-
dre… que cal conjugar.
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El currículum en la FPA hauria de configurar-se de tal manera 
que proporcionara a les persones adultes un currículum obliga-
tori i, al mateix temps, permetera la construcció, per part de les 
pròpies persones en interacció amb el seu grup d’aprenentatge, 
dels itineraris formatius pertinents, els coneixements i els sabers, 
etc. Això suposa que el currículum ha de respondre a les deman-
des, als interessos i a les necessitats de les persones adultes, però 
també a les que s’estableixen des de la pròpia societat: diversitat 
cultural, validació de les experiències prèvies, participació i trans-
formació...

Des de la perspectiva de la complexitat, es projecta en l’educa-
ció el desig i l’interès de la formació de l’ésser humà en, al menys, 
cinc camps de sabers: la formació instrumental bàsica, la formació 
emocional, la formació digito-visual o tecnològica, la formació ciu-
tadana o social i la formació ètica–espiritual. En aquesta línia, és 
convenient considerar les aportacions a l’educació que des de la 
perspectiva de la complexitat realitza Edgar Morín5:

- Les cegueses del coneixement: l’errada i la il·lusió. Cal 
analitzar la naturalesa mateix del coneixement. El coneixe-
ment del coneixement ha de ser una necessitat primera ja 
que prepara per a afrontar els riscos permanents d’errada 
i d’il·lusió que no cessen de parasitar la ment humana.

- Els principis de coneixement pertinent. La supremacia d’un 
coneixement fragmentat en disciplines impedeix sovint ope-
rar el vincle entre les parts i les totalitats. Cal donar pas a 
un mode de coneixement capaç d’aprehendre els objectes 
en els seus contexts, en les seues complexitats, en els seus 
conjunts.

- Ensenyar la condició humana. L’ésser humà és a la vega-
da un ésser físic, biològic, psíquic, cultural, social, històric. 
és aquesta unitat complexa de la naturalesa humana la 
que està desintegrada en l’educació a través de les disci-
plines. Cal restaurar aquesta unitat de manera que cadas-
cú, des d’on estiga, prenga coneixement i consciència de 
la seua identitat comuna a tota la resta dels éssers humans.

- Ensenyar la identitat terrenal. Cal ensenyar el destí plane-
tari del gènere humà, tot creant una consciència i història 
planetària, mostrant que tots els éssers humans hem d’en-
frontar-nos amb els mateixos problemes de vida i de mort 
en l’esdevenir històric actual. 

- Enfrontar-se a les incerteses. és necessari aprendre a na-
vegar en un oceà d’incerteses a través d’arxipèlags de 
certesa.

- Ensenyar la comprensió. La comprensió és al mateix temps 
el mitjà i el fi de la comunicació humana. El planeta ne-
cessita comprensions mútues en tots els sentits. Per tant, cal 
estudiar la incomprensió des de les seues arrels, en totes 
les seues modalitats i en tots els seus efectes. Aquest estudi 
constitueix, al mateix temps, una de las bases més segures 
per a l’educació per a la pau, a la qual estem tots i totes 
lligats per essència i vocació.

- L’ètica del gènere humà. L’ètica ha de formar-se en les 
ments a partir de la consciència que l’ésser humà és, al 
mateix temps, individu, part de la societat i part d’una 
espècie. Per tant, tot desenvolupament veritablement 
humà ha de comprendre el desenvolupament conjunt 

5 MORíN, Edgar (1999) Els set coneixements necessaris per a l’educació del futur. Publicat per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura. Centre UNESCO de Catalunya.
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- Participació democràtica, comunicació dialògica i au-
togestió o gestió social, partir de la proposició de viure 
la democràcia a l’escola per a desenvolupar processos 
oberts de comunicació i/o acció que possibiliten l’emer-
gència de subjectes amb possibilitat de possibilitats: ac-
tors i actrius. 

- Partir de si. El concepte “partir de si” es relaciona amb la 
contextualització ja que implica partir de la pròpia persona 
(dels seus desitjos, dels seus interessos...) però, a més, tam-
bé té el sentit de “partir”, de moure’s, d’obrir-se al món, per 
tal d’establir relacions amb els altres en una aproximació di-
alògica. No és parlar de si (en la dinàmica de la dimensió 
històrica –inquietud de si, ocupar-se de si…- que ha carac-
teritzat les aproximacions greges i cristianes en la confor-
mació de les subjectivitats; o les actuals en una perspectiva 
certament estètica: una espècie d’art de viure); sinó un partir 
de si que implica, necessàriament, un parlar del món medi-
at pel parlar de si, des d’una òptica diferent que comporta 
un vector expressiu i biopolític, així com una aposta per la 
defensa, resistència i creació, d’una vida política que ha 
de nàixer, de nou, com a vis formandi, en les institucions i 
moviments instituïents alternatius, als nostres cossos...

Un nou pensament metodològic ha de combinar els diferents 
principis que Morin assenyala com a característiques del pensament 
complex, és a dir, ha de ser:

- sistèmic –el grup d’aprenentatge és més que la suma de 
les parts (educador+educand1+educand2+...) la qual 
cosa possibilita la combinació de múltiples centres nodals 
d’in/formació i la irrupció de la realitat real de les pràcti-
ques dels participants.

de les autonomies individuals, de les participacions co-
munitàries i de la consciència de pertànyer a l’espècie 
humana. 

Aquest nou pensament metodològic, en el marc del pensament 
complex, pot concretar-se en una sèrie de criteris que han d’orientar 
les pràctiques educatives. Alguns criteris metodològics són:

- Contextualització, partir de la pròpia realitat, tant del 
medi com de les persones adultes potencialment partici-
pants. 

- Multi-Interculturalitat, enllaça amb l’anterior i suposa par-
tir de les diferències culturals i sexuals de les persones adul-
tes, tot garantint la seua diversitat i singularitat.

- Transdisciplinarietat i/o globalització. També es relacio-
na amb el criteri de contextualització, ja que partir de 
la realitat suposa tindre en compte la seua composició, 
i tractar-la des d’una perspectiva que ens informe de les 
diferents vessants dels sabers que la construeixen, la signi-
fiquen, i l’analitzen tot fugint de la fragmentació. En aquest 
sentit també podem entendre el subjecte en totes les seues 
dimensions (racional, emocional, espiritual...), en el sentit 
del subjecte integral. 

- Autonomia, creativitat i pensament crític. Partir de la si-
tuació inicial de cadascuna de les persones adultes, per 
tal d’implementar els processos que provoquen una acció 
comunicativa i/o transformativa: pensar per a crear, crear 
per a resistir, resistir per a ser lliures. Per a aconseguir-ho, 
cal anar des de la intersubjectivitat (lectura denotativa) fins 
a les subjectivitats compartides (posades en comú) i signi-
ficar el procés (posicionar-se i actuar en el procés com a 
formació política).
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- hologramàtic: el grup de participants està inscrit en la part- 
formen part d’ella els participants- i per tant l’educació i la 
formació formen part de cadascuna de les parts, igual que 
la metodologia, a través dels àmbits del llenguatge, de la 
cultura i de les normes. 

- retroactiu: és a dir, amb feed-back, i això suposa que 
no hi ha causalitats lineals sinó múltiples accions retroacti-
ves que conformen el grup de participants i els processos 
que es desenvolupen: amplificant les propietats-qualitats 
del grup o estabilitzant-lo. Des d’aquest apropament, no 
hi ha possibilitat per a les regulacions i, així, el grup de 
participants esdevé un dispositiu generador de productes 
i efectes: paraules-concepte-accions, productors-creadors 
és un bucle recursiu.

- auto-eco-socio-organitzatiu, les relacions entre els mem-
bres del grup d’aprenentatge són complementàries, dife-
rents i antagòniques alhora dependent dels contextos –si-
tuacionalitat- i de la regeneració del procés metodològic i 
d’educació i formació. Tal com diu Freire: “La igualtat de 
l’educador-educand és demagògica. Són diferents, però 
aqueixa diferència, en la perspectiva revolucionària no 
pot ser antagònica. La diferència es fa antagònica quan 
l’autoritat de l’educador, diferent de la llibertat de l’edu-
cand, es transforma en autoritarisme”. Hacia una pedago-
gía de la pregunta. Paulo Freire” 

- dialògic, la qual cosa suposa que fa possible l’assump-
ció de les relacions complementàries que es desenvolu-
pen als grups i, alhora, enllaça els processos metodolò-
gics des de la creativitat: ordre-desordre-organització i, 
a més, reintrodueix el subjecte en el procés d’educació 

i formació, un subjecte-en-procés -i alhora uns processos 
en subjectes. 

Aspectes organitzatius. L’organització del currículum podria 
fer-se tant amb mòduls com amb d’altres tipus d’estructures organit-
zacionals, com ara, tallers, seminaris, projectes de treball i recerca, 
blocs de continguts, àrees... Des de la nostra perspectiva educativa, 
i atenent als criteris i vectors metodològics plantejats, optem per una 
organització curricular que es desenvolupe en:

- Paraules, nuclis i situacions en context generadores, des 
d’una perspectiva clarament globalitzadora, per aquells 
grups de persones adultes amb una formació instrumental 
provocadora d’exclusió, amb un cert pensament màgic 
plenament subjectiu i, per tant, amb un grau d’autonomia 
i de possibilitat d’optativitat escàs.

- Seminaris, tallers i xarxes de tòpics i/o projectes en 
situacions-en-context, des d’una perspectiva clarament 
transdisciplinar, per a aquells grups de persones adul-
tes amb una formació instrumental-estratègica incardi-
nada en un pensament científic i amb una capacitat 
d’abstracció, un grau d’objectivitat i una potencialitat 
cap a la recerca i la possibilitat d’optativitat més de-
senvolupada. 

Tant quan parlem de tallers, espais on desenvolupem princi-
pis de procediments i formes de coneixement més directament tèc-
niques, per a l’acció/reflexió; en ells es vehicula el coneixement 
pràctic (saber parlar, saber pensar); com quan parlem de seminaris, 
espais on desenvolupem coneixements i comprensions des d’una 
vessant més teòrica, de reflexió/acció; en ells es vehicula el pen-
sament actiu-creatiu ( pensar i resistir); aquests responen als criteris 
prèviament exposats.
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Els projectes de treball-recerca i els nuclis transversals haurien 
de basar-se en els següents criteris:

- espiralitat: doble hèlix; que aprofundeix i recombina la 
configuració de seqüències d’aprenentatge i/o ensenya-
ment dinàmiques, experiencials, situades i comuns.

- reconeixement actiu de la diversitat cultural i social davant 
la tendència a mostrar un únic punt de vista.

- apropament i/o desplegament del mètode científic: les fonts 
com a base real per a l’elaboració del discurs, del pensa-
ment...; el saber com un nou recurs productiu; un procés de 
construcció i/o deconstrucció de significats i experiències 
culturals, de vida, que qüestionen, però, l’objectivitat del 
mètode científic i del coneixement que produeix. 

- recuperació de les veus excloses i/o marginades del coneixe-
ment oficial (de l’escola, etc.), així com dels sabers menors.

- partir de si –de la persona pròpia, del grup d’aprenentat-
ge...- en un context de reconeixement i de context integral 
on siguen possibles i reals les microidentitats i micromóns. 
El concepte de “partir de si”, té les dues accepcions, la 
de punt d’origen (desitjos, interessos de la persona...) 
però també en el sentit de “partir”, de moure´s, d’obrir-
se al món... per tal d’establir relacions amb els altres... 
El concepte de “partir de si” s’ha d’aprendre i suposa 
posicionar-se d’una manera diferent, davant les i els altres 
i la vida; segons senyala Delfina Lusiardi partir de si és 
“l’expressió encertada que hem trobat per a parlar d’una 
pràctica fecunda, inventada per les dones en el treball de 
les paraules. (Sabem que l’expressió –partir de si- potser 

interpretada d’una manera restrictiva o inclús malinterpre-
tada, fins al punt de produir mercat públic de les experièn-
cies més íntimes i profundes dels individus que alimenten 
el voyeurisme i el narcisisme).

Per a una dona el partir de si és font d’autoritat de la seua 
paraula. L’experiència viva, íntima i profunda és la font de la qual 
podem extraure coneixement i saviesa. Com a tal ens autoritza a 
parlar, a oferir les nostres paraules, paraules de dona al món. Més 
enllà de les fronteres lingüístiques, més enllà de posicions socials i 
de les diferents experiències de vida, aquesta pràctica permet a una 
dona trobar a l’altra (a l’altre), parlar amb ella (amb ell).”6

Una meta-proposta, amb coherència i sentit amb allò 
que volem instituir, el dispositiu ‘pedagògic’ pot esta-
blir-se així: 

- la complementarietat educand-/educador, i viceversa; 
saber-/ poder en un nou paradigma de complicació i/o 
complexitat: informació i neguentropia des/agregada i/o 
redistribuïda en el camp de maniobres de l’aprenentatge-
ensenyament; la configuració de dispositius d’aprenentatge.

- la governabilitat del “dispositiu pedagògic”: un temps i un 
espai amb un únic centre irradiador d’in/formacions versus 
un espai-/temps corbat amb multiplicitat de centres irradi-
adors i/o receptors d’informacions; d’un dispositiu de con-
trol a un dispositiu de participació i d’acció-reflexió-acció.

- reciprocitat/cooperació conflictiva/reflexió/reflexivitat/
mutabilitat, en els processos i dels processos d’educació 
i de formació, com unes ferramentes contra els efectes i 

6 LUSIARDI, Delfina (2008) ¿qué sabe el cuerpo que yo no sé?. Fundación Entredós. Madrid
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accions dels sabers –i poders- oficials i institucionals, en 
un procés real de constituir allò real: unes pràctiques autò-
nomes i de/liberades realitzades pels subjectes, és a dir, 
les persones adultes-en-situació.

- estructuració del coneixement de forma hipertextual: hologrà-
fic-espiraloide; no lineal, no seqüencial; que possibilite la na-
vegació a través d’ell amb uns mapes -en els quals estem inclo-
sos els subjectes navegadors: observadors-/actors- i nosaltres 
distingirem-decidirem-indicarem les rutes, els temps i els espais. 
Això suposa, entre d’altres posicionaments, el trencament amb 
la transmissió passiva de continguts i valors- ideologia-, l’as-
sumpció de la capacitat creativa d’elaborar coneixements i 
l’articulació dels texts amb els contexts: inter-/extern-/mental.

- preparar, preparar-se, per a l’establiment de distincions, la 
pressa de decisions i formular les indicacions de navega-
ció; abolir les versemblances absolutes –simulacres- i fer 
irrompre les veritats - relatives i reflexives- de participació, 
autonomia, democràcia... en un dispositiu de presència: 
aprenentatge-en-situació que conjugue la lectura –àmbit 
semàntic- i l’escriptura -àmbit pragmàtic-, tractant de pro-
duir acció-reflexió-acció i varietat.

- estructuració del temps i de l’espai d’aprenentatge de ma-
nera flexible; usar el major nombre de llenguatges: parau-
la, escriptura, gràfics, so, animació, vídeo... multimèdia.

• ÉSSER HUMÀ (humanització/cosificació). Voldríem pensar 
i actuar a partir d’aquestes paraules, tema i situació generadora; 
voldríem iniciar processos d’aprenentatge tot desplegant rizomàtica-
ment els següents eixos i/o dimensions:

- sexe: igualtat/diferència
- treball: realització/alienació
- relacions: cooperació/competència
- món natural: desenvolupament sostenible/explotació
- organització social: autoorganització/submissió
- realització singular i col·lectiva: autonomia social/individual
- poder: domini/potència

cAIxA dE fERRAMEntES
• veieu 
power 
point 
Sexe: 
igualtat/
diferència 
a 
l’annex... 

Objectius –prescriptius 
fan referència al disseny 
curricular- 

text(s) original(s) 
*·
text (s) d’altres –
elaborats per la 
gent-. ·

- vocabulari 
(conceptes clau) 
- material 
complementari
- web’s

escriptura

gràfics

audiovisuals
Mapa rizomàtic *

ACTIVITATS (macro i micro) ·
comunicació entre teoria, 
coneixements previs i pràctica
reconstrucció i recombinació 
del saber
Esquema procés de lectura *

AVALUACIÓ

ELEMEntS A conSIdERAR
Els objectius, a verificar a posteriori, els treballarem mitjan-

çant procediments. Veieu annex 1.-
7 Els/les altres i/o jo; 
8 Grup d’aprenentatge, associació, sindicat...
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El mapa rizomàtic 
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Matriu d’activitats (veieu Annex 4)
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Han de respondre als vectors següents:
a.-
àmbits programes formatius 

FPA
principis de 
procediment

llengua i cultura popular c1, c2, j, h, a, b, d

formació, ocupació i 
integració

f, g, e2, h, b1 c1,c

solidaritat, igualtat i 
llibertat

e1, e2, e3, b1, h, j, 
a, b, d

alfabetitzacions 
 

a1, h, e1, e2, f, c

formacions bàsiques i 
accés als béns educatius i 
culturals

a2, b2, b3, d, c1, 
c2, f

b.-
formal-no formal-informal
c.-
contextualització; multi-interculturalitat; transdisciplinarietat, 

transversalitat i globalització; autonomia, creativitat i pensament 
crític-crísic; participació democràtica,comunicació dialògica i gestió 
social

d.-
comunicació entre pràctiques, coneixements previs i teoria
reconstrucció del saber i del coneixement
transformació i canvi: singular, grupal...
conscientització
e.-
des de la perspectiva del procés educatiu, a l’hora de disse-

nyar les accions:

- Considerar quin aspecte del currículum es pensa cobrir 
amb les activitats o, a l’inrevés, plantejar la investigació-
reproblematització que hagen proposat les persones adul-
tes i a posteriori establir quins aspectes del currículum hem 
abordat.

- Considerar els recursos que es tenen: directament i indirec-
ta: participació de les persones adultes.

- Reflexionar sobre el tipus d’intercanvis singulars i col·lectius 
que poden realitzar-se amb les activitats: individuals, gru-
pals, gran grup...

- Establir la disposició dels espais i dels temps perquè les 
interaccions i els intercanvis siguen reals i actuals.

- Establir cooperativament i participativa els processos edu-
catius que es desprenen de les activitats realitzades. 

- Establir cooperativament i participativa les relacions de co-
municació.
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Cartografia: macroactivitats i microactivitats (singularitats i complexitats) 

9 “Són les pràctiques enteses com a mode d’actuar i a la vegada de pensar –reflexionar- les que donen la clau de la intel·ligibilitat per a la constitució del subjecte i de l’objecte (...) si s’entén per experiència la correlació, 
en una cultura, entre dominis de saber, tipus de normativitat i formes de subjectivitat”. FOUCAULT, Michel (1985). Historia de la sexualidad. El uso de los placeres. Siglo XXI. Madrid.
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Procés de lectura. Anàlisi d’un text: elements a con-
siderar en la configuració contextual de l’ensenya-
ment/aprenentatge

Alguns materials
- power point: Sexe: igualtat/diferència
- el(s) text(s) original(s)
- glossari de la paraula, del tema, de la situació genera-

dora (veieu el seu procés d’elaboració a continuació en: 
informacions sobre cadascun dels aspectes: objectius, 
mapa, materials, activitats, esquema procés de lectura...; 
vocabulari, material complementari...)

- material complementari
- els textos elaborats per la gent

InfoRMAcIonS SobRE cAdAScUn dELS ASPEctES: 
objEctIUS, MAPA, MAtERIALS, ActIvItAtS, ESQUEMA 
PRocéS dE LEctURA...; vocAbULARI, MAtERIAL coM-
PLEMEntARI...
Marc inicial

“Sacar algo de sí mismo, es todo lo contrario que po-
nerse a sí mismo”

María ZaMbrano

Expressar com es fa, com es desenvolupa un procés educatiu 
personal, grupal, ens du a un inicial plantejament: l’educació és 
un art i, al mateix temps, una necessitat ontològica. Art en el sentit 
de creació, de manifestació de sentir, d’inspiració, d’observació de 
dins i fora nostre, de compromís, un camí que no està fet, ja que es 
va fent cada dia, i que és diferent en funció de moltes coses. No és, 
doncs, una narració fixa i definitiva. 

Però, en canvi, sí podem expressar el que per a nosaltres és 
l’essencial i que pensem ha de contemplar-se en la pràctica educati-
va, tot això, partint que cada persona, cada grup és un món, cada 
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circumstància és diferent, doncs, narrar com ho fem, depén de mol-
tes coses perquè no sempre és igual, per això, la nostra tasca edu-
cativa no és ni repetitiva, ni avorrida, ni rutinària; és creativa i nova 
cada vegada, amb cada persona, amb cada grup, en cada lloc.

Posar-se en joc amb les persones adultes educandes cada dia, 
suposa per a nosaltres el desig d’establir entre elles i nosaltres, per-
sones adultes educadores, una relació de re/coneixement, singular 
i col·lectiu; qui som, com som, què pensem, què desitgem. Tot això 
sense oblidar que és una relació asimètrica i de poder.

Aquesta relació de poder, si veritablement volem que siga jo-
iosa i fructífera, així com enriquidora per a les persones adultes 
educandes, la canviem i la basem en l’acció de reconéixer, d’ac-
ceptar a l’altre i a l’altra, i a la vegada qüestionar i reproblematitzar 
les creences assumides, en general sense reflexionar, així com les 
afirmacions que manifesten des de la realitat social que viuen i que 
és l’única que coneixen. Aquest poder de la persona educadora 
és el que transformem per tal que servisca per a potenciar els altres 
éssers humans. 

Aquest créixer i fer créixer, aquest pensar i fer pensar, és el sentit 
intern que tenim quan plantegem els diferents aspectes que hem as-
senyalat en aquest material; però, per a fer créixer, per a iniciar un 
procés educatiu, una qüestió fonamental i absolutament necessària 
és l’establiment d’unes relacions de confiança. 

Perquè, com es poden generar qüestionaments, problematitza-
cions, en definitiva, reflexions i accions, crisis i conflictes per a crear 
uns sabers i uns coneixements sense confiança entre les persones 
educadores i les educandes? Sense confiança sols es produeix vio-
lència, incomprensió i separació, domini i autoritarisme. 

Per tant, com es genera aquesta necessària relació de confian-
ça? Per a nosaltres és una qüestió d’obertura, d’atenció al que l’altre 

és i expressa, d’observació per tal d’entendre i comprendre el que 
ens diu i el que no ens diu, el que sent... i veure què és el que vol dir, 
el que sent... malgrat que no ho diga. és un reconeixement absolut 
al que l’altre i l’altra és o vol ser. 

és, en definitiva, una actitud d’intel·ligència interpersonal, de 
comprensió intel·lectual, afectiva i ètica, i veritablement amorosa, 
d’acceptació i de reconeixement sense la qual no pot iniciar-se cap 
relació i, per tant, cap formació ni aprenentatge. és una acceptació 
de la pluralitat cultural humana singular i col·lectiva.

Generar un clima i unes relacions de confiança, d’acceptació 
i reconeixement de tots i totes, de llibertat i de veritable expressió, 
de participació i de democràcia, és en definitiva el que possibilita 
l’emergència de l’altre i de l’altra, en el seu ser i en el seu sentir, en 
la seua racionalitat i en les seues creences, sense judici ni prejudici, 
és el que possibilita poder enllaçar de manera fluida, de manera 
viva tots els elements que abans hem assenyalat. Sent persones edu-
cadores capaces de no veure sols en les altres necessitats, sinó les 
possibilitats i potències, això genera canvis immediats en la manera 
de sentir a les persones adultes educandes, en la manera d’estar al 
grup d’aprenentatge, d’escoltar, d’observar i de relacionar-se. 

és a dir, és una relació fluida la que ens permet la reproblematit-
zació de les creences, de les afirmacions, de les opinions, de mane-
ra que, a partir de textos, vídeos, notícies, etc., cadascú i cadascu-
na té alguna cosa a dir, a opinar, a expressar, a fer... paraules que 
són vertaderes perquè són de dins, del que s’ha viscut i del que s’és. 

és a dir, un partir de si, “és l’expressió encertada que hem 
trobat per a parlar d’aquesta pràctica, fecunda, inventada per les 
dones en el treball de les paraules. (Sabem que l’expressió pot ser 
interpretada d’una manera restrictiva o inclús mal interpretada fins 
al punt de produir un mercat públic de les experiències més íntimes i 
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profundes dels individus que alimenten el voyeurisme i el narcisisme). 
Per a una dona el partir de si és font d’autoritat de la seua pa-

raula. L’experiència viva, íntima i profunda és l’ullal del qual podem 
extraure coneixement i saviesa. Com a tal ens autoritza a parlar, a 
oferir les nostres paraules, paraules de dona al món. 

Més enllà de les fronteres lingüístiques, més enllà de posicions 
socials i de les diferents experiències de vida, aquesta pràctica permet 
a una dona trobar a l’altra (a l’altre), parlar amb ella ( amb ell).”10

Aquest sentit de dir la paraula pròpia, d’atrevir-se a dir la pa-
raula pròpia, d’oferir-la generosament, així com la capacitat d’escol-
tar i de valorar la paraula de l’altre i de l’altra, és el principi d’una 
pràctica de relació humanitzadora que anima, dóna confiança i 
produeix goig i alegria en l’acte d’aprendre. Alhora aquesta actu-
ació és política, perquè és la democràcia real i autèntica, la que 
possibilita i fa actual la transformació tant de les circumstàncies com 
de les persones mitjançant una dialògica en la qual la concepció i 
l’assumpció de la paraula és la clau operativa constitutiva i real per-
què es materialitza una relació, un posicionament i una assumpció 
de responsabilitats.

I sabem que sols és possible si tenim com a persones educa-
dores una actitud d’atenció també constant al nostre quefer quotidià 
amb les persones adultes educandes. Una atenció i observació se-
rena del que fem i de com ho fem; una actitud d’obertura al canvi i 
a la modificació de si, d’obertura als i a les altres, sense resistències 
que sols demostren por i inseguretat: a les altres persones educado-
res, a les persones adultes educandes, a les administracions... i amb 
por no és possible cap relació i, per tant, tampoc cap educació ni 
formació instituïent de pràctiques de llibertat, d’emancipacions.

I busquem en tot moment, la funcionalitat i la relació amb el 
que es viu i amb el que es fa al món quotidià: el nostre i el de fora- 
opinant, raonant, sentint i expressant-nos. Deixant eixir el nostre ser 
genuí, la nostra potència humana, allunyada de prejudicis. Vivint, 
doncs, amb plenitud i deixant de banda els encotillaments sense obli-
dar-nos de quins són, que hi estan, amb implicació i responsabilitat, 
mitjançant treballs escrits, orals, individuals, grupals, etc. Amb tot un 
ventall d’activitats i esdeveniments. Tot és educatiu si volem, tot ens 
forma, de tot s’aprén, dels èxits i dels fracassos, de les dificultats i 
de les possibilitats, tot ens obri la consciència, si volem: qüestionant, 
interrogant-nos, llegint i escrivint el món... La paraula pròpia canvia 
el món propi i el món extern, ens canvia, ens modifica, ens dóna 
més valor i ens dóna més llibertat, més autonomia i més consciència. 

Aquesta pràctica educativa que realitzem trenca i desfà el que 
ens han ensenyat com a pràctica educativa, i significa un fer-se i 
refer-se com a persones educadores, significa posar en el centre a 
les persones educandes, significa reflexionar tots els dies al voltant 
del que fem al grup d’aprenentatge, a la iniciativa formativa..., i 
què podríem fer per a millorar la nostra pràctica, significa una altra 
perspectiva i dinàmica cultural, educativa, ètica, política... Aquesta 
pràctica educativa és la que ens ha ensenyat que sols així les per-
sones adultes educandes tenen la suficient confiança en si mateixes, 
per tal d’aprendre, de tindre curiositat, de proposar iniciatives, de 
tindre motivacions i il·lusions; els permet ser elles mateixes amb les 
altres, perquè l’aprenentatge és col·lectiu i al mateix temps singular: 
cada dona i cada home duen el seu ritme, el seu estil, el seu camí. 

Considerem que no s’ensenya, s’aprén, així doncs, aquesta 
és la nostra tasca com a persones educadores: obrir camins, pos-

10  LUSIARDI, Delfina (2008) ¿qué sabe el cuerpo que yo no sé?. Fundación Entredós. Madrid
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sibilitats, qüestionaments, dubtes, provocacions, i que cada dona i 
home, des de la seua posició i funció, aprenga, viva i avance. Ja 
que cadascú i cadascuna de nosaltres, relacionem, donem vida i 
sentit a les ferramentes abans assenyalades, amb sentit i amb intuï-
ció, de manera flexible, ferramentes que com a persones educado-
res tenim al nostre abast i que, per tant, com a persones mediadores, 
adeqüem a les persones que tenim davant, i que hem d’utilitzar per 
tal que siguen veritablement ferramentes que estiguen a la disposició 
del procés educatiu, de les persones en procés d’aprenentatge, no 
per a encotillar, no per a posar-les en pràctica de manera auto-
màtica, domesticadora i bancària, sinó per a poder educar cada 
vegada més d’una manera més conscient, donant-li un sentit real a 
l’educació, tant per a nosaltres com per a les persones educandes, 
amb el sentit que aquest procés estiga immers en un procés de vida, 
amb un sentit de desenvolupament humà, de creixement i de consci-
ència, d’autonomia i de llibertat. 

és a dir, partint de les nostres experiències, us proposem aques-
ta guia que per a nosaltres, dóna sentit a la tasca que tenim les 
persones educadores, que és la de créixer i fer créixer, la de pensar 
i fer pensar, la de reproblematizar la realitat en què vivim, i així ge-
nerar uns processos educatius que possibiliten l’emergència d’homes 
i dones més lliures, més conscients, més autònoms... així com més 
responsables i compromesos del món i en el món on vivim. 

Perquè per a nosaltres, l’aprenentatge és un procés de presa de 
consciència, singular i col·lectiva, i per tant d’acció i transformació 
personal i social, però també és un treball, el treball de persona 
educadora que assumim i posem en lloc i en joc, com assenyala 
Maria Zambrano: “El mestre és mediador respecte al ser en tant que 

creix, i créixer per a l’ésser humà és, no sols augmentar sinó integrar-
se (...) El creixement humà parteix d’un germen que va convertint-se 
en una forma orgànica (...), i és justament ací on s’exerceix l’acció 
del mestre, d’on ix i on torna una i altra vegada aquest moviment 
circular que descriu tota acció mediadora. I així el mestre al ser-ho 
de l’ésser humà en tant que és u que creix (...) és mediador davant 
tot i sobretot del ser mateix.

La vocació de mestre és la vocació entre totes la més indispen-
sable, la més propera a l’autor d’una vida, ja que, el condueix a la 
seua realització plena.”11

Diagrama d’acoblament
Des d’aquests plantejaments, doncs, ¿com podríem iniciar les 

tasques educatives en qualsevol grup d’aprenentatge? és clar que, 
en primer lloc, concebent l’aprenentatge com un procés endogen i 
permanent que fa que les persones educandes siguen les creadores, 
actualitzadores, problematitzadores, recreadores... del seu projecte 
de vida, esdevenint actors i actrius de la seua història efectiva; en 
segon lloc formalitzant la coherència entre allò que pensem i fem, tot 
fent servir la creativitat, la novació, la participació real, etc.

La primera acció que caldria plantejar i plantejar-nos consistiria 
a aconseguir un clima obert, adient, relacional, etc. Per tant, caldria 
fer una roda de presentacions al si del grup d’aprenentatge que 
podrien servir també per marcar ja alguns dels desigs pels quals les 
persones joves i adultes han decidit reiniciar un procés d’aprenen-
tatge, per exemple, tot escrivint en un full tres frases indicadores de 
les raons per les quals ho han decidit. D’aquesta manera, per una 
banda ens coneixerem les persones que conformen el grup i, per 

11 ZAMBRANO, Maria (2000). La vocación de maestro. Ágora. Granada.
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altra, codificarem les bases de creació d’un clima de confiança, de 
relació educativa, ètica i política.

Considerem, per tant, que és fonamental conéixer les persones 
que formen el grup: noms, procedència, experiències de vida -perso-
nals, laborals, socials...- això suposa una obertura a allò que l’altre i 
l’altra ens diu i manifesta, sense judici ni prejudici, sols mitjançant una 
escolta activa és com pot crear-se un clima de confiança, llibertat i 
amorositat, de reciprocitat, compartició i cooperació. és clar que, en 
aquest procés els integrants del grup som absolutament lliures de dir o 
no dir, i sols assenyalarem aquelles manifestacions que ens possibili-
ten aprofundir el clima de confiança i franquesa i, també, en algunes 
qüestions, rellevants i significatives, relacionades amb el procés edu-
catiu. En aquest procés, per tant, és fonamental que com a persones 
educadores ens manifestàrem oralment, gestualment... perquè es pro-
duïsca aquesta relació de confiança i franquesa, d’acceptació...

La segona acció que caldria plantejar i plantejar-nos hauria de con-
sistir a planificar i realitzar un procés de determinació dels conceptes, 
afectes i perceptes –és a dir els continguts- a implementar en el treball 
singular i col·lectiu, allò que signifiquen les paraules, els nuclis i les situaci-
ons en context generadors; aquest procés podríem efectuar-lo mitjançant 
un ampli ventall de tècniques i ferramentes (DAFO, pluja d’idees, rizoma 
de problemes, taller de futur, etc.) però hauria de ser absolutament trans-
parent, dialògic i educatiu –veieu l’apartat 2- i, amb la clara finalitat, de:

1.- Fer emergir les qüestions, les problematitzacions, els ‘te-
mes’ generadors... significatius i rellevants per a les perso-
nes integrants del grup. 

2.- Transferir aquestes dades a un mapa de continguts, priorit-
zant-los, determinant les tasques (macro i micro activitats; 
veieu apartat Matriu d’activitats) i l’agenda, establint els 
processos de reproblematització i recerca, assenyalant i 

distribuint les accions de comunicació i d’informació, in-
dicant les accions singulars i les col·lectives -grup, xicotet 
grup...-, plantejant els objectius, transposats en procedi-
ments, que corresponen a cadascun dels blocs emergents 
(veieu l’annex 1.-), proposant la distribució del temps així 
com els criteris d’avaluació (veieu apartat Avaluació).

La tercera acció que caldria plantejar i plantejar-nos hauria de 
constituir-se al voltant de com cadascuna de les paraules, nuclis i 
situacions en context generadores poden ser desenvolupades, tal i 
com apareix a l’apartat 3 d’aquest document, en: 

1.-  el ‘power point’ de presentació i posada en lloc sobre la 
paraula, el nucli o la situació en context generadora.

2.-  objectius transposats en procediments: caldria abordar els ob-
jectius i, a posteriori, realitzar la distribució i/o assignació.

3.-  un mapa rizomàtic: aquest ha de construir-se col-
lectivament i singular al si del grup d’aprenentatge en vir-
tut dels desigs, interessos i necessitats de les dones i dels 
homes participants envers la paraula, el nucli o la situació 
en context generadora (veieu l’apartat Mapa rizomàtic) i a 
través de tècniques com ara: DAFO, pluja d’idees, arbre 
de problemes, taller de futur, problematitzacions, etc.

4.-  els texts, materials, situacions... indicats i/o proporcionats 
per les persones integrants del grup d’aprenentatge.

5.-  les activitats –macro i micro- a planificar i realitzar (comuni-
cació entre teoria, coneixements previs i pràctiques així com 
de reconstrucció i recombinació del saber) per part de les 
persones educandes (veieu l’apartat Matriu d’activitats).

6.-  l’esquema de procés de lectura: qualsevol text (escrit, icònic, 
audiovisual, pictòric, paisatgístic –urbà, rural...-etc.) pot ser 
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sotmés a un procés de lectura, l’esquema que presentem trac-
ta d’integrar tres moments i/o àmbits de lectura que poden 
ser superposats o no depenent sempre de la situació en con-
text, del grup d’aprenentatge, etc.: desxifrar el vocabulari (a), 
els sis interrogants (b) i la pedagogia de la comunicació (c)

7.-  el procés d’avaluació (veieu apartat Avaluació).

Tot això suposa un procés d’implicació i d’imbricació de les 
persones que formen part del procés educatiu i, a més a més, posar 
al centre les persones joves i adultes educandes, és a dir, significa 
posar-nos en joc com a persones educadores i propiciar i facilitar 
la posada en joc de les persones educandes, ambdues en primera 
persona. Fent emergir de manera clara el que volem agenciar en 
eixa tasca d’ensenyament i allò que volen agenciar les persones 
educandes en eixa tasca d’aprenentatge.

Arribats a aquest punt, caldria especificar que tots aquests pas-
sos formen part d’una guia, variable i modificable, així com, que 
tant el mapa de continguts com els mapes rizomàtics són això, ma-
pes, que ens han de servir a les persones educadores i educandes 
per a traçar els itineraris formatius i, també, els itineraris singulars i 
col·lectius que podríem efectuar per criticar i implicar-se en la trans-
formació de les estructures operatives, és a dir, les circumstàncies, 
internes i externes, de cadascun de les dones i dels homes que par-
ticipen en el procés educatiu però tot recordant que no hi pot haver 
transformació si alhora no hi ha autotransformació. 

Aquests mapes associats a la resta de variables que són presents 
a la caixa de ferramentes canviaran en virtut de les circumstàncies, de 
les transformacions, dels itineraris, de les derives... en funció de les 
finalitats i de les pràctiques restitutives i/o constitutives que busquen, 
per una banda, la potenciació d’altres estructures operatives així com 

alhora busquen la destitució i/o despotenciació; per altra banda la 
ruptura dels processos educatius domesticadors i bancaris, passant 
de l’àmbit de la possibilitat al de la cre-activitat, esdevenint els pro-
cessos d’educació i d’aprenentatge no abstractes sinó concrets i, a 
més a més, operadors d’una constitució real i actual de pràctiques de 
llibertat, en si mateix autotransformadores, operant per tant un despla-
çament en la funció de les persones educadores.

Per a nosaltres és important estar atents a aquelles actituds per part 
de les persones adultes educandes que qüestionen, rebutgen o, simple-
ment, accepten silenciosament tot el que va passant i va ocorrent. Estar 
com a persones educadores, atentes a les actituds que es produeixen: 
competicions, lluites, silencis, crítiques, enveges... les qüestions relaci-
onals són fonamentals per a poder incidir, insistir, assenyalar i generar 
les crítiques i les crisis per a ser conscients de com i de quina manera 
estem al món: grup d’aprenentatge, iniciativa formativa, etc.

Perquè una actitud activa, propositiva, constitutiva, o de silencis, o 
de confrontacions, o de boicot, etc. mostren diferents variables sensiti-
ves i conceptuals que cal considerar, cal deixar emergir dins del grup, 
perquè són fonamentals per a saber com ens relacionem, ja que ens in-
formen i ens indiquen on estan els punts sensibles, els punts discrepants, 
les diferències, els conflictes, etc. i són molt importants per que ens asse-
nyalen els itineraris singulars i col·lectius del grup així com la implemen-
tació dels aprenentatges a partir de les diferències, del dissens... Per tot 
això, considerem bàsic deixar aflorar els conflictes i les diferències, que 
sempre són un plus i una font de sabers ja que extrauen les posicions 
diverses i inclús antagòniques, els dubtes, les falses construccions gno-
seològiques... i amb totes elles la possibilitat/cre-activitat d’aprofundir 
en el procés educatiu, ja que ens proporciona la via d’introduir qüestio-
naments i reproblematitzacions, interrogants a les creences assumides i 
acceptades sense més, i un procés de conscientització.
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La qual cosa ens donarà una visió de conjunt: singular-grupal-
central-territorial-comunital-global així com ens informarà sobre els 
símptomes, les potencialitats i les accions a planificar, implementar, 

realitzar, etc. des de posicions i/o funcions diferenciades però cla-
rament polivalents i polifòniques, polítiques i ètiques, etc. rellevants:

- Responsables educatius, persones educadores i educandes, 
teixit social i associatiu i ciutadania: dinamització instituïent per 
a constituir uns grups amb unes organitzacions i programacions 
mobilitzadores: accions formatives i/o programes formatius, 
accions actives als entorns, creació de xarxes participatives 
productives i creadores de sabers i coneixements; etc.

- Mapatge intern i/o extern, a través de tècniques qualitati-
ves senzilles però potents de les persones, dels grups, de 
les iniciatives... que conformen pràctiques educatives de 
llibertat i conformació d’uns arxius digitalitzats de consulta 
i/o verificació dels productes, de les pràctiques, etc. 

- Selecció de nuclis i punts prioritaris d’actuació i/o de con-
formació de nodes d’informació als grups, a les iniciatives, 
als barris, a les comunitats, etc. interrelacionats i/o interde-
penents, en temps real –pantalles, ràdios ‘on line’, etc.-, que 
impliquen i possibiliten la participació de les persones joves 
i adultes i de les seues organitzacions al procés educatiu i, 
per altra, imbriquen i enllacen a aquestes amb les accions 
a planificar-realitzar-avaluar i construir dialògicament: des 
d’allò tècnic (metodologia i instruments), des d’allò popu-
lar (vivències i iniciatives; grups i iniciatives; etc.; pràctiques 
emancipadores ètiques i polítiques), des d’allò polític (ga-
rantia de l’accés de les persones joves i adultes a la presa 
de decisions, a les interpretacions i a la participació real) 
enllaçats amb els nuclis i els punts prioritaris.12

12 “Allò notable és que el món empíric dels vivents i la lògica de l’autoreferència, així com els ensenyaments de tota la història natural de la reflexivitat, que ens ensenya que l’ètica, la tolerància i el pluralisme ens alliberen dels 
nostres propis valors i percepcions, per a respectar les percepcions i els valors de la resta constitueix en definitiva el coneixement i al mateix temps el seu punt final. En aquest punt els fets són mes clars que les paraules.” VARELA, 
Francisco (1988). El círculo creativo: esbozo histórico-natural de la reflexividad; en: WATZALAWICK, Paul i altres. (1988). La realidad inventada. Gedisa. Barcelona
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Així és com generem i produïm els llocs-temps per aprofundir i 
dialogar al voltant de les qüestions i dels sabers plantejats, significatius 
i vius, reproblematitzant el món i la vida, generant ruptures i torsions, 
tensions i conflictes, etc. i deixant buits: de temps, de paraules, de 
silencis creatius... perquè per a fixar els aprenentatges és necessària 
la reflexió interna, i aquesta necessita del silenci i potser de la soledat, 
encara que és en la relació amb els altres i les altres on ens fem, re-fem 
i ens tornem a fer, en un procés que parteix des d’on estem –context 
mental, intern i extern- però no per a quedar-nos ací, sinó per anar en-
davant. Amb aquesta manera de ser de la persona educadora s’obrin 
llocs de formació i d’autoformació conjunta, així construïm dispositius 
relacionals i d’aprenentatge que reproblematitzen la realitat que vivim i 
que ajuden a prendre consciència del que som i del que fem, ens situa 
com actors i actrius del que diguem i del que fem en primera persona. 

I en aquesta situació en context és on afloren les realitats vis-
cudes, i a més a més, on les diferències i resistències, són claus i 
fonamentals perquè fan visible i operativa la forma i manera d’estar i 
situar-se al grup d’aprenentatge, que no ha de ser diferent de com i 
quan ens situem i som en la vida quotidiana: família, treball, associa-
cions, etc, i viceversa. Assenyalant la persona educadora també allò 
positiu, valuós i singular que cada dona i home aporten al grup, as-
senyalant-nos a nosaltres mateixos i sent assenyalats per les persones 
educadores les nostres aportacions i la possibilitat de preveure i anar 
canviant les falses construccions i creences que com a persones edu-
cadores tenim, ja que la formació docent que tenim està basada en 
la jerarquització, en el falsejament de la realitat i de les construccions 
de les experiències i pràctiques, en l’estandardització, etc. i no en la 
cooperació i en la associació, en la singularitat i la cre-activitat, etc. 

Aquesta posició de la persona educadora ha de tractar de 
combinar i recombinar les operacions que des de la vessant de 
l’educació popular ens ha ensenyat i nosaltres estem aprenent a 
plantejar:

Tot això suposa també la conformació dels grups i les iniciatives 
com a grups de discussió i socioanàlisi que puguen servir d’aproxi-
mació als contexts i de verificació d’actuacions així com de suport 
a les agències mixtes de treball i coordinació, a les associacions i 
a les institucions com a màquines polítiques: reconeixent els efectes 
dels contexts, possibilitant la capacitat ‘empowerment’ de les dones 
i dels homes per a dur endavant la seua activitat crítica-educativa-
constitutiva, reconeixent i implementant potència en la resta de les 

13 “L’element decisiu de tota situació és la força permanentment organitzada i predisposada des de llarg temps, que es pot fer avançar quan es jutja que una situació és favorable. Però és favorable sols en la mesura en què 
una força tal existeix i està impregnada d’ardor combatiu”. GRAMSCI, Antonio (1987) Antologia. Siglo XXI. México
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persones joves i adultes, en les iniciatives formatives, en la ciutada-
nia i als territoris.13

Aquesta posició de la persona educadora que de vegades 
assenyala i genera el conflicte, que d’altres assenyala i valora allò 
positiu, aquest joc de relacions i d’intencions i d’intensions, de rep-
tes constants i quotidians, és un procés educatiu que sempre, in-
dependentment del tema que es treballe, del grup d’aprenentatge, 
del programa formatiu, etc. busca -i troba- ex/posar el millor i les 
òptimes potencialitats de les persones que hi participen. Promovent, 
motivant i postulant les responsabilitats i els compromisos singulars i 
col·lectius, el treball en equip i la cooperació conflictiva i asimètrica, 
la potència d’allò singular i col·lectiu davant allò individual i gremi-
al, la importància i l’eficiència de l’acció conjunta, junts aprenem, 
en procés.

Viure aquestes experiències i pràctiques de llibertat i de vida, 
és el que ens fa créixer: a les persones joves i adultes educandes 
i a les educadores, considerant que la nostra tasca vocacional, ar-
tística, cre-activa... és una tasca que ens humanitza, ens canvia la 
mirada, les percepcions i sensacions, ens fa més humils i ens mostra 
la valuosa condició humana plenament diversa i ancorada en la 
diferència sexual, com a provinença i verificació d’allò real possible 
així com d’allò inèdit viable i, d’aquesta manera, anar creant rela-
cions de llibertat que ens han de dur a una major i millor expressió 
qualitativa i quantitativa d’humanització, perquè com diu un proverbi 
àrab: “amb qui no parles, ni rius,/ell no aprèn res de tu,/i tu no 
aprens res d’ell”.

Així mateix, tot recollint una proposta14 podríem establir les de-
finicions i les dimensions amb les quals caracteritzem les iniciatives 
14 APARICIO GUADAS, Pep (2007) Más allá de la escuela: educación social y ciudadanía. FAD. Madrid.
15 APARICIO GUADAS, Pep (1999) La complementarietat educand -/educador, i viceversa, com un dispositiu d’aprendre a aprendre a aprendre . Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres de Catalunya. Barcelona.

formatives i la funció que les persones educadores realitzem en elles; 
respondrien a quatre lògiques i conformarien tres posicions (estils de 
vida i/o visions del món) referenciades en les situacions-en-context 
de les persones educadores als processos educatius15:
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Ens públic Servei públic Espai professional i professio-
nalitzant; experts i expertes

Espai públic i/o comú

Subjectes de drets i deures
regulat

Usuaris i usuàries que tendei-
xen a esdevenir clients, pas-
sius i depenents

Clients o persones col-
laboradores transformades en 
clients

Ciutadanes i ciutadans que co-cooperen i co-efectuen creacions 
singulars i socials

La primera coincidiria amb 
una posició absoluta, el pro-
fessorat se situa fora de l’eco-
sistema educatiu com subjecte 
únic, transcendent i fix. és el 
que assenyala els límits, les 
fronteres, les indicacions i les 
puntuacions possibles i reals, 
per a poder fer això, esta-
bleix la barra de separació 
entre subjecte/objecte i entre 
el subjecte-altres subjectes.

La segona seria una posició relativa, també se situa fora de 
l’ecosistema educatiu però el professorat reconeix l’existència 
d’altres subjectes, i la seua dis/posició tendeix a la mobilitat i al 
diàleg entre els subjectes en tots els moments possibles (planifica-
ció, organització, metodologia, continguts...) però encara manté 
la barra de separació entre el subjecte/objecte, i per tant és ell 
el que estableix les distincions: el poder/saber de marcar i de 
traçar fronteres y marcar indicacions, santifica i conjuga l’hetero-
nomia i la dependència.

La tercera posició es la reflexiva, en aquesta el professorat se 
situa dins de l’ecosistema educatiu, és un subjecte-en-procés, i les 
dues barres de separació: la de subjecte/objecte i la subjecte/
altres subjectes és esborrada (la relació social, cultural... crea 
al subjecte i a l’objecte) i totes les accions són interiors a l’eco-
sistema. Ara el diàleg, la conversa, és permanent entre tots els 
subjectes i, a la vegada, hi ha una interacció-/intercanvi perma-
nent subjectes-/objectes, en un bucle espiraliforme que genera 
informació de forma iterativa (“missatge-en-circuit”), oberta i trans-
finita, i crea-produeix interferències i oscil·lacions des del nivell 
micro al macro, i viceversa: aprendre a aprendre a aprendre –i 
desaprendre-desaprendre a desaprendre. Les dues barres han 
estat esborrades; és a partir d’aquest instant que podríem actuar-/
pensar-/parlar de posició crítica-crísica i emancipadora, ser ac-
tors educatius, ètics i polítics.

En definitiva estem assenyalant uns processos d’ensenyar i 
aprendre mitjançant els cercles de cultura que, sempre agafats de 
la mà, són, en definitiva, profundament responsables i comprome-
sos, antiautoritaris i llibertaris, i que aquestes característiques que 
hem distingit ens perfilen el caràcter ontològic de la cooperació 
intel·lectual dels éssers humans que, a la vegada, implica també el 
procés d’aprenentatge; i, a més a més, suposen la construcció d’allò 
comú que com a corol·lari du un plus afegit: aquest aprenentatge no 
pot ni ha d’estar contaminat ni regir-se per una sobrepedagogització 
que infantilitza a les persones joves i adultes i, sobretot, trasllada a 

les persones expertes i tècniques la realització dels processos de va-
lorització i validació i, d’aquesta manera, les tècniques reemplacen 
a les interrogacions i les persones educandes i les experiències que-
den despotenciades o subsumides com a meres repetició i copia. 
Així es dóna el pas a la ficció democràtica en l’educació i en les es-
coles –també en altres àmbits- i a la facció –fascinació- democràtica; 
l’aprenentatge ha de ser i constituir un procés de llibertat, i ambdós 
han de ser i constituir-se com a potència, així doncs, la ciutadania –i 
la democràcia amb ella- ha de ser la creació i el producte d’apren-
dre l’aprenentatge, d’alliberar la llibertat i d’aprendre la llibertat.



37

avaluació: materials, procés d’aprenentatge, productes, persones adultes en relació al procés 
d’aprenentatge. graella dels àmbits, dimensions, etc. de l’avaluació
ÀMBITS DE 
L’AVALUACIÓ

CARACTERÍSTIQUES DIMENSIONS DE L’AVALUACIÓ: associativa i pràctica PROCEDIMENTS conjunts 
d’accions ordenades i orien-
tades a la consecució d’una 
meta

ACTIVITATS

Singular MATERIALS PROCESSUALS PRODUCTUALS PERSONALS
PERSONA EDU-
CANDA

Autoavaluació perso-
nal: s’emmarca en una 
concepció democràtica 
i formativa del procés 
educatiu en què han de 
participar activament 
totes les i els subjectes 
implicats. Auto/deter-
minació dels subjectes 
i del grup: singularitat, 
autonomia i llibertat

Llegibles
Plurals
Útils 
Rizomàtics
Hipertextuals 
i multimèdia

Participació
Relacions de co-
municació
Cohesió grupal 
Realització d’acti-
vitats grupals
Aprenentatge-en-
situació
Recomposició 
de les persones 
adultes
Cooperació social 

Macro i micro-
activitats
Informes d’in-
vestigació
quadern de 
treball
Assaig-narració

Assistència
Realització de les 
tasques
Actitud
Domini dels 
procediments 
Implicació i com-
promís
Investigació 
Construcció de 
coneixements i 
procediments

Informar-se sobre la situació 
del seu procés d’aprenentat-
ge i de la seua productivitat
Tenir indicadors i/o satisfac-
tors sobre les seues possibili-
tats i limitacions 
Auto/valoritzar el procés i la 
multiplicitat de subjectivitats 
en el grup d’aprenentatge

Autoinforme
Diàleg
Diari de la persona 
educanda
Entrevista estructurada, 
interrogadora i trans-
accional
Guies d’observació: 
interna i externa

PERSONA EDU-
CADORA

Autoavaluació perso-
nal: s’emmarca en una 
concepció democràtica 
i formativa del procés 
educatiu en que han de 
participar activament 
totes les i els subjectes 
implicats. Auto/deter-
minació dels subjectes 
i del grup: singularitat, 
autonomia i llibertat

Llegibles
Plurals
Útils 
Rizomàtics
Hipertextuals 
i multimèdia

Participació
Relacions de co-
municació
Cohesió grupal 
Realització d’acti-
vitats grupals
Aprenentatge-en-
situació
Recomposició 
de les persones 
adultes
Cooperació social 

Assistència
Preparació de les 
tasques i procedi-
ments a realitzar
Creació de situ-
acions-en-context 
generadores
Implicació i com-
promís
Ritme de realitza-
ció dels treballs

Informar-se sobre la situació 
del procés d’ensenyament i 
d’aprenentatge
Tenir indicadors i/o satis-
factors sobre possibilitats i 
limitacions de les persones 
educandes
Reorientar la tasca educado-
ra i millorar les oportunitats 
dels participants
Auto/valoritzar el procés i la 
multiplicitat de subjectivitats 
en el grup d’aprenentatge

Autoinforme
Diàleg
Diari de la persona 
educadora
Observació mitjançant 
check list, escales de 
valorització, actituds, 
productes...
Entrevista estructurada, 
interrogadora i trans-
accional
Guies d’observació: 
interna i externa 
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ÀMBITS DE 
L’AVALUACIÓ

CARACTERÍSTIQUES DIMENSIONS DE L’AVALUACIÓ PROCEDIMENTS conjunts 
d’accions ordenades i orien-
tades a la consecució d’una 
meta

ACTIVITATS

Col·lectiu MATERIALS PROCESSUALS PRODUCTUALS PERSONALS
PERSONES EDU-
CANDES

Holística i/o integral 
Formativa
Democràtica
Heteroavaluada: quali-
tativa i retroreferencial al 
punt de partida
Reguladora
Interactiva i de vegades 
retroactiva
Triangulada 

Llegibles
Plurals
Útils 
Rizomàtics
Hipertextuals 
i multimèdia

Participació
Relacions de co-
municació
Cohesió grupal 
Realització d’acti-
vitats grupals
Aprenentatge-en-
situació
Criteris de valorit-
zació

Macro i micro-
activitats
Informes d’in-
vestigació
quadern de 
treball
Assaig-narració

Assistència
Realització de les 
tasques
Actitud
Domini dels 
procediments 
Implicació i com-
promís Investiga-
ció Construcció 
de coneixements 
i procediments

Informar-se sobre la situació 
del seu procés d’aprenentat-
ge i de la seua productivitat
Tenir indicadors i/o satis-
factors sobre possibilitats i 
limitacions
Auto/valoritzar el procés i la 
multiplicitat de subjectivitats 
en el grup d’aprenentatge 

Autoinforme
Diàleg
Diari de la persona 
educanda
Entrevista estructurada, 
interrogadora i trans-
accional
Observació
Debats
qüestionaris, Escales 
de diferencial semàn-
tic, etc. 

PERSONES EDU-
CADORES

Holística i/o integral 
Formativa 
Democràtica
Heteroavaluada: quali-
tativa i retroreferencial al 
punt de partida
Reguladora
Interactiva i de vegades 
retroactiva
Triangulada

Llegibles
Plurals
Útils 
Rizomàtics
Hipertextuals 
i multimèdia

Participació
Relacions de co-
municació
Cohesió grupal 
Realització d’acti-
vitats grupals
Aprenentatge-en-
situació
Criteris de valorit-
zació

Assistència
Preparació de les 
tasques i procedi-
ments a realitzar
Creació de situ-
acions-en-context 
generadores
Implicació i com-
promís
Ritme de realitza-
ció dels treballs

Informar-se sobre la situació 
del procés d’ensenyament i 
d’aprenentatge
Tenir indicadors i/o satis-
factors sobre possibilitats i 
limitacions de les persones 
educandes
Reorientar la tasca educado-
ra i millorar les oportunitats 
dels participants
Valoritzar les estratègies 
d’acció
Auto/valoritzar el procés i la 
multiplicitat de subjectivitats 
en el grup d’aprenentatge

Autoinforme
Diàleg
Diari de la persona 
educadora
Observació mitjançant 
check list, escales de 
valorització, actituds, 
productes...
Entrevista estructurada, 
interrogadora i trans-
accional
Debats
qüestionaris, Escales 
de diferencial semàn-
tic, etc.
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Proposta d’esquema aproximatiu per a l’entrevista 
singular i col·lectiva

Interrogant: ¿Respon als teus desigs, interessos i necessitats la 
dinàmica d’aprenentatge, de relació cultural i social que establei-
xes/establim en el grup d’aprenentatge, en el centre?

Eixos de la conversa:
- Actitud/aptitud: de la persona adulta participant; de la 

persona adulta educadora; del grup d’aprenentatge.
- Metodologia utilitzada.
- Dinàmica de treball: teua, del grup, de la persona adulta 

educadora.
- Les relacions entre objectius, continguts i interessos i/o de-

mandes proposats i desenvolupats.
- Les relacions entre: coneixements, experiències, competènci-

es, relacional i cooperatiu... d’entrada i d’eixida en el grup.
- Sobre els materials: presentació/explicació; intel·ligibilitat; 

extensió; activitats; d’altres. 
- Sobre els procediments: adients, necessaris, suficients, re-

llevants, comprensius, d’altres.
- Auto/valorització sobre el teu/el del grup procés d’apre-

nentatge.
- Valorització del procés d’ensenyament/aprenentatge per 

part de la persona adulta participant. 
- Disseny i implementació de les estratègies i pràctiques par-

ticipatives.
- Les relacions entre estructura del centre i les estructures que 

es doten les persones adultes participants: en el centre i 
fora del centre.

L’acció avaluativa16 hauria de ser: autovalorització, re-com-
posició i auto/determinació, contextualitzada mitjançant tres di-
mensions: situacionalitat, acció informada i deliberada i eticitat 
de les persones adultes participants i del professorat envers la 
pràctica de canviar i constituir el món de la vida, que possibilita 
decisions i distincions en aquesta acció d’avaluació, és a dir, 
espai-temps que es desplega: teatre(re/presentació) i/o fàbrica 
(producció-re/producció) hauria de basar-se en dos eixos:

- l’auto/avaluació (auto/valorització) de les diferents perso-
nes que constitueixen el grup, és a dir, la iniciació d’un 
procés de cura-coneixement de si mateix que és resistència i 
contestació, és crear les condicions perquè siguen possibles 
els pronunciaments i cadascú i cadascuna siga algú concret 
i comú que ha de dir i ho diu, per si mateix i en relació amb 
les/els altres, que ens permeta enllaçar la línia trencada del 
poder/saber i, sobretot, fer visible la re-constitució social 
de les subjectivitats alternatives, a més de posar en concert 
els satisfactors que possibiliten la comprensió i millora de les 
estratègies d’aprenentatge adoptades i alhora que servisca 
per a començar actuacions envers l’auto-afectació, és a dir 
re/cobrar la capacitat d’interessar-se/d’interessar-nos, de 
persuadir-se/de persuadir-nos, d’indignar-se/d’indignar-
nos... amb alguna cosa, d’alguna cosa, etc. 

- l’avaluació conjunta (addició d’auto/avaluacions, al si del 
grup d’aprenentatge, i entrevistes –converses- amb les per-
sones adultes) com a expressió dels judicis i decisions col-
laboratives envers el procés d’aprenentatge i en virtut d’unes 
variables prèviament debatudes a l’inici del procés:

16 APARICIO GUADAS, Pep (1998) Algunes notes, per conversar, sobre l’avaluació…;Per a avaluar la comprensió. Grup d’Investigació Consolidat: Formació,Innovació i Noves Tecnologies. Material policopiat, Universitat 
de Barcelona
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lació, singularitat i autonomia, solidaritat i llibertat, que el que fa és 
propiciar el plantejament de preguntes, és a dir, qüestionar el procés 
d’aprenentatge desenvolupat i reconèixer els satisfactors que ens in-
formen sobre la seua bondat; “articular i compartir la comprensió de 

Aquesta proposta tracta de conjugar dues experiències bàsi-
ques, és a dir, les persones educadores17 i les persones adultes edu-
candes i que alhora es constitueix com concertació d’experiències 
diferents, mitjançant un dispositiu conversacional: participació i re-

17 L’enquesta SACLE (Sistema d’anàlisi del comportament lingüístic de l’ensenyant) basada en el model comunicacional de: WATZLAWICK, Paul. (1980). Teoría de la comunicación humana. Herder. Barcelona; i posada a 
punt en: TITONE, R.(1986). El lenguaje en la interacción didáctica. Narcea. Madrid. Veieu annex 1
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per què el procés és com és amb referència als objectius d’aquells 
que hi participen, els condicionaments circumstancials i les oportuni-
tats disponibles...”18; produir una millora, tant dels efectes generats, 
com de les fases realitzades i de la racionalitat i coherència de les 
pràctiques desenvolupades; i, al mateix temps, aquest procés de 
comunitat faria més visible i contextualitzada la dinàmica avaluativa 
i garantiria el sentit de novació d’aquesta proposta educativa.

Proposta de graella i esquema de criteris avaluadors19 
Programa formatiu A) 
A partir de la nostra experiència les variables a utilitzar poden ser:

A.- Assistència: B.- Participació 
interna:

C.- Aprenentatge i 
domini dels proce-
diments1: 

D.- Entrevista2: E.- Participació 
en activitats 
complementà-
ries3

90/100 % 3 
punts

Lectures dels mate-
rials 1 punt

Excel·lent: 5 punts Excel·lent: 5 
punts

1 punt màxim, 
a raó de 0,20 
per activitat70/90 % 2 

punts
Treballs realitzats 
individuals 1 punt

Molt bé: 4 punts Molt bé: 4 
punts

Treballs realitzats 
col·lectius 1 punt

Bé: 3 punts Bé: 3 punts

50/70 % 1 
punt

Dinàmiques desen-
volupades 2 punts

Acceptable: 2 
punts

Acceptable: 2 
punts

< 50 % 0 punts No treballa 0 
punts

Inadequat: 1 punt Inadequada: 
1 punt

No procedeix: 0 
punts

No assisteix: 
0 punts

 

La màxima puntuació que es pot obtindre és de 19 punts i es 
considera superat el procés encetat a partir de 10 punts. Les puntu-
acions totals s’incrementaran si la variable E.- suma el màxim i serà 
la qualificació immediata superior. quan qualsevol de les variables 
suma zero l’avaluació global és insuficient. Així, la valorització/
qualificació global es distribuirà de la següent manera:

SUFICIENT: Bé: NOTABLE: EXCEL·LENT: INSUFICIENT:

Programes formatius B), C), E), J):
Les variables utilitzables per a l’avaluació contínua d’aquests 

programes són les explicitades a continuació. Per als programes 
formatius B) i C), a efectes d’avaluació interna i seguiment es podran 
seguir, també, aquests criteris:

A.- Assistència: B.- Participació interna: C.- Aprenentat-
ge i domini dels 
procediments: 

D.- Entrevista 
grupal:

E.- Participa-
ció en activi-
tats comple-
mentàries4

≥ 80%. Treballs realitzats: indivi-
dual/grupal 

Supera Valoració de 
la dinàmica 
realitzada 
amb propos-
tes de millora.

Dinàmica desenvolu-
pada

Supera parcial-
ment

No treballa No Supera

La valoració final del programa serà: APTE (A) / NO APTE (NoA).

18 KEMMIS, Stephen (1986). Seven principles for programme evaluation in curriculum development and innovation. The Falmer press. Londres.
19 Seguint la graella que al CPFPA Francesc Bosch i Morata fan seguir al procés d’avaluació.
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PRocéS dE tAncAMEnt I/o obERtURA (ELAboRAcIó 
d’InfoRMES d’InvEStIgAcIó PER PARt dE LES PERSo-
nES AdULtES EdUcAndES I EdUcAdoRES).

“Per a <l’educador-bancari>, en la seua dialogicitat, 
la pregunta, òbviament, no és a propòsit del contingut del 
diàleg, que per a ell no existeix, sinó respecte al programa 
sobre el qual dissertarà als seus alumnes. I a aquesta pregun-
ta respondrà ell mateix, organitzant el seu programa.

Per a l’educador-educand, dialògic, problematitzador, 
el contingut programàtic de l’educació no és una donació o 
una imposició –un conjunt d’informes que han de dipositar-se 
en els educands-, sinó la devolució organitzada, sistematitza-
da i ampliada al poble d’aquells elements que aquest li lliurà 
d’una manera desestructurada”

Paulo Freire

Aquest procés és un doble moviment que ens possibilita tornar, 
per una banda i com Freire assenyala, de manera organitzada, siste-
matitzada i ampliada a les persones adultes educandes les qüestions, 
les problematitzacions, les ‘paraules, temes, situacions’ generadores... 
significatives i rellevants per a les persones integrants del grup, tal i 
com hem plantejat al llarg d’aquest materials i especialment als apar-
tats relatius a: Informacions sobre cadascun dels aspectes i a l’avalu-
ació. Per altra rebre, de nou, amb una estructuració novella i amb les 
síntesis culturals realitzades i verificades en el transcurs de l’aprenen-
tatge dels informes de les persones adultes educandes. és d’aquesta 
manera com operen les accions dialògiques al procés d’aprendre i 
d’ensenyar mitjançant la col·laboració i/o la cooperació, la unió i/o 

l’associació, l’organització (veieu l’apartat de: Principis i/o vectors 
metodològics i/o de procediments, el quadre de la Matriu d’activitats 
i l’apartat d’ Informacions sobre cadascun dels aspectes) i les síntesis 
culturals en les quals emergeixen els i les subjectes que s’encontren 
per al pronunciament del món i per a la transformació del món, un 
aprenentatge vertader i dialògic en el qual es pren i es diu la paraula 
com a acció i reflexió, com a praxi, i esdevenen accions culturals, 
sistematitzades i deliberades de creació i constitució de llibertat en 
l’equació dialògica permanència-canvi que comporta investigació i 
síntesis cultural alhora i, consegüentment, la possibilitat real i material 
d’efectuar el pronunciament del món, per exemple a les iniciatives i 
processos educatius, i com afirma Freire: “No hi ha diàleg, per tant, 
si no hi ha un profund amor al món i als homes. No és possible el 
pronunciament del món, que és un acte de creació i de recreació, si 
no hi ha amor que l’infonga”20.

Aquest doble moviment tancaria, per a tornar a obrir-lo, el pro-
cés de diàleg i aprenentatge a través de, per exemple, els següents 
procediments que constitueixen una xarxa de produccions i interac-
cions, continues i discontinues, en una certa circularitat que suposa 
sempre un moviment dinàmic de les entitats singulars i/o socials que 
componen el grup d’aprenentatge:

1. Un cercle cultura: lectura i escriptura que hauria d’implicar 
tres accions culturals: 
- Avaluació del procés, dels materials, de les persones 

adultes educadores i educandes (veieu l’apartat 5.-).
- Balanç dels objectius desenvolupats.
- Resum i/o síntesi dels treballs i de la matriu d’activi-

tats realitzades ( roda d’intervencions singulars orals 

20 FREIRE, Paulo (2006) Pedagogia de l’oprimit. Edicions del CREC. Xàtiva
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activitat lliberta; anem inserint-nos com a subjectes al procés educa-
tiu, ètic i polític, tot començant de bell nou a prendre iniciatives, a 
consolidar aquelles que poc a poc hem anat constituint com a pols 
de resistència/referència i, per tant, d’aprenentatge, a articular-les i 
a connectar-les en una xarxa de xarxes rizomàtica (malles sociotèc-
niques, políticoculturals... que són alhora reals –naturals-, col·lectives 
–socials i singulars- i narrades –discursives-), tancant i obrint pas, 
com a mínim a través de: 

vectors (v)
- la transparència entre competència científica i competèn-

cia ordinària.21 (1)
- el sistema de relacions entre persones, grups, organitzaci-

ons i institucions.(2)
- el sistema per a la concertació i per la concertació: sem-

pre en un primer terme; reciprocitat i cooperació conflicti-
va.(3)

- el sistema per a establir l’equivalència de les persones 
adultes –sense valors jeràrquics, amb la igualtat/diferèn-
cia dels sexes-gèneres, de les ètnies i dels pobles, de les 
classes; amb les identitats projectades a l’exterior produint 
una dialogització dels territoris-.(4)

- com a màquina política: reconeixent els efectes dels con-
texts, possibilitant la capacitat –empowerment- de les 
persones adultes participants per a dur endavant la seua 
formació-acció, reconeixent i implementant potència en els 
subjectes i en els territoris febles.22(5)

al si del grup que comptaran amb unes persones ob-
servadores externes).

2. Realització i verificació d’Informes per part de les persones 
educadores i educandes.

3. Realització d’un moviment cap a altra paraula, nucli, situ-
ació generadora inscrita, inicialment, al mapa rizomàtic 
prèviament realitzat i seleccionat en virtut de:
- Avaluació del procés, dels materials, de les persones 

adultes educadores i educandes (veieu l’apartat 5.-).
- Les persones adultes educandes.
- Les persones adultes educadores.
- Els contexts.

D’aquesta manera el moviment doble, que tanca i obri, que 
conjuga dues experiències, que problematitza el present i el futur, 
que desterritorialitza el procés d’aprenentatge i d’ensenyament i el 
reterritorialitza antagònicament, és travessat per un impuls ètic i polí-
tic alhora que reconeix i tensiona la pluralitat de subjectes singulars 
i col·lectius que creen positivament altres possibles maneres de re-
lacionar-se i de con/viure; proposicions que desafien la submissió 
i la dependència arrelades no sols en el nostre cor, també al nostre 
cervell: sobretot, i que hauríem de dislocar produint una sense fi 
d’oscil·lacions que potencien i possibiliten l’autocanvi: superficial i 
profund, intern i extern, teixint tota una xarxa: negatiu alter/natiu que 
es superposa al positiu “jo/natiu” i genera un nou imaginari social.

és el moment de verificar el procés de síntesi cultural: entre la 
incorporació i la problematització, entre la colonització i la cre-

21 FEVAEPA i mEsA dElS AgenTs SoCialS per la FPA (1996 i 1997). Carta dels Drets dels Participants en Educació/Formació de persones adultes. Xàtiva.
22 “L’element decisiu de tota situació és la força permanentment organitzada i predisposada des de llarg temps, que es pot fer avançar quan es jutja que una situació és favorable. Però és favorable sols en la mesura en que 

una força tal existeix i està impregnada d’ardor combatiu”. GRAMSCI, Antonio (1987).Antologia. Siglo XXI. Mèxic.



44

fluxos (f)
- aprendre com alternativa a escolaritzar-se/escolaritzar; 

irrupció de les formes i cultures populars.(w)
- convivialitat front a manipulabilitat; irrupció d’allò quotidià 

de manera transversal.(x)
- responsabilitzar-se (com/promís) front a des/com/promís 

(des-responsabilitzar-se, des-responsabilitzar); no respostes 
sinó una sense fi de qüestions que qüestionen. (y)

- participació com alternativa a control i poder.(z)

línies diagramàtiques: proposicions (ld)
- iniciar i consolidar les pràctiques de la comprensió com-

partida i de la interpretació com a component modal/
nodal del procés d’aprenentatge; més enllà de les explica-
cions.

- iniciar i consolidar l’agrupament dels programes formatius 
(veieu l’apartat Caixa de ferramentes).

- inventar, iniciar i consolidar una dinàmica d’organització 
i posada en pràctica d’un currículum transdisciplinar23 així 
com transprogramàtic –programes formatius- en una propos-
ta curricular que es tensa/relaxa en una xarxa rizomàtica.

- iniciar, contribuir i consolidar la transducció de les línies de 
vectors, fluxos i les diagramàtiques, en un mapa rizomàtic 
de treball que “ha de ser produït, construït, sempre des-
muntable, connectable, alterable, modificable, amb múlti-
ples entrades i eixides, amb les seues línies de fuga.”24

“Toca a les educadores i educadors progressistes, ar-
mats de claredat i de decisió política, de coherència, de 
competència pedagògica i científica, de la necessària sa-
viesa que percep les relacions entre tàctiques i estratègies, 
no deixar-se intimidar... Els toca, per últim, realitzar el que 
és possible hui, perquè demà es concrete el que hui és im-
possible... Els toca, finalment, basats en aquests sabers, fer 
educació popular...”25 

“Cal ‘canviar de posició’, en un sentit físic i actitudinal 
molt concret. Es tracta d’una modificació senzilla però es-
sencial, menys eloqüent però més significativa que els grans 
canvis d’opinió i les reformes institucionals de l’ensenyament. 
L’experiència indica que certa humilitat front els xics (xiques) 
i els pares (mares) obri un món diferent, habitat per una sa-
viesa nova que sorgeix de l’aprendre a escoltar. S’ha de 
combatre la ‘supèrbia del saber’, per a experimentar l’ense-
nyament com un procés que esdevé ‘amb’ l’altre i no com 
quelcom que li succeeix ‘a’ l’altre.”26

23 HERNÁNDEZ, Fernando (1997). De Icaro a Dédalo: la transdisciplinariedad en la educación escolar. Investigación en la Escuela, 32. Sevilla.
24 NEGRI, Toni i GUATTARI, Felix (1996). Las verdades nómadas. Gakoa. Donostia.
25 FREIRE, Paulo (1997). Política y educación. Siglo XXI Editores. Mèxic.
26 TALLER DE LOS SÁBADOS (2008). Un elefante en la escuela. Tinta limón Ediciones. Buenos Aires, Argentina. En cursiva i en parèntesi afegits nostres.
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Procés de tancament i/o obertura: diagrama
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ANTIDIDÀCTICA.- Posicionament educatiu i polític que sorgeix 
com a interrogació a una didàctica basada fonamentalment en l’en-
senyança, no en l’aprenentatge; en l’educador, no en l’educand 
(“l’educador és el subjecte del procés, els educands mers objectes, 
l’educador és el que pensa, els educands els objectes pensats”, com 
deia Paulo Freire) i sobretot, com a reacció a la consideració de la 
pedagogia com una ciència objectivable – pedagogia sistemàtica- 
basada en models tecnològics apriorístics, on allò important són els 
mitjans o instruments didàctics que ha de manejar l’educador, sense 
un qüestionament d’aquests ni la seua contextualització ni adaptació 
contínua que caracteritza el procés situacional d’ensenyança- apre-
nentatge i les múltiples relacions que es donen en ell.

AUTOORGANITZACIÓ.- Les teories de l’autoorganització han 
sigut formulades en les ciències físiques. Concerneixen als sistemes 
observables en diversos nivells (generalment dos): el nivell microscò-
pic, constituït per un nombre molt gran d’elements en interacció, i 
el nivell macroscòpic, on apareixen fenòmens col·lectius, no direc-
tament previsibles a partir del coneixement dels estats dels elements 
microscòpics. Teoria de les “estructures dissipatives” en química (Pri-
gogine) o de la “sinergètica” extreta de la física dels làsers (Haken) 
suggereixen mecanismes interactius com ara que els canvis de l’estat 
de les partícules del sistema es tornen correlatius entre si en grans 
distàncies (relativament a la seua pròpia grandària) i s’autoorganit-
zen segons configuracions macroscòpiques. Aquesta interdependèn-
cia dels estats dels elements es dóna només per a certs valors dels 
paràmetres que descriuen l’entorn del sistema; resulta llavors d’una 
“pertorbació” externa, però pot igualment resultar de l’amplificació 

de fluctuacions internes dels estats elementals. En tots els casos, els 
sistemes considerats són oberts, “lluny de l’equilibri”, i les interaccions 
entre els elements són de forma no lineal: “illes en un oceà caòtic”.

 Però aquest microordre dinàmic, es va construint ell mateix 
en la relació d’intercanvi amb l’entorn i de fluctuacions i canvis in-
terns continus o intermitents, de reemplaçament, de destrucció, de 
reconstrucció, de creixement (metabolisme biològic i/o cultural). 
Aquest automanteniment preserva l’orde intern a base de desorde-
nar el món exterior, a què contínuament ha d’adaptar-se, evolucio-
nar. I perquè una població, un grup evolucione, els seus membres 
han de reproduir-se (nova creació), però abans que qualsevol “ens” 
puga re-produir-se ha de mantindre’s, autoorganitzar-se amb aquesta 
finalitat. 

AUTOPOIESIS.- Paraula derivada de les arrels gregues “auto”( 
propi) i” poiein” (Composició, com en poesia; creació). L’autopoiesis 
es refereix a la contínua producció d’ella mateixa que caracteritza 
la vida. Sense aquest comportament autopoièctic, els ens orgànics 
i per extensió a tota estructura o sistema organitzat, no es mantenen 
ells mateixos (no són vius). Es caracteritza pel canvi continu tant per 
la interacció de les seues forces internes com per la interacció o flux 
de l’exterior, o la combinació d’ambdues.

BIFURCACIONS.- Ve de la teoria fisicoquímica de les estruc-
tures dissipatives d’Ilya Prigogine, que considera que es poden es-
perar nous equilibris sorgits de situacions crítiques, caòtiques o que 
tendeixen a la incomunicació: “Illes d’orde en un oceà caòtic”. és 
un canvi qualitatiu de l’estructura, que pot ser produït per l’amplifica-
ció d’una xicoteta fluctuació interna o per una pertorbació externa, 

gLoSSARI
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quan el sistema està inestable (estructura dissipativa). Es tracta de 
sistemes altament desordenats en els quals la conducta imprevisible 
d’un element del conjunt pot conduir a una reestructuració harmòni-
ca. En aquest context, es podria entendre que les situacions d’inco-
municació o “no educatives” que es donen en el grup-aula, i que 
són irreversibles, no han de conduir a un camí sense eixida, esgotat; 
que no es puga revertir no necessàriament implica que s’esgoten. 
Poden sorgir noves possibilitats, noves oportunitats si es produïren 
les bifurcacions; i en les relacions, no igualitàries, entre professor/a 
i alumne/a som nosaltres els que com a professionals hauríem de 
crear els climes, àmbits i les variables perquè siguen possibles les 
bifurcacions. 

COMPLEXITAT.- Com assenyala Edgar Morin és un terme que 
es percep com a negatiu. S’assimila a confusió, desordre. L’herència 
negativa del terme ve donada per una visió del coneixement pel 
qual aquest s’identifica amb claredat, simplicitat i orde. Per això 
moltes persones s’allunyen d’aquesta perspectiva de la complexitat 
per considerar que adoptar-la implica renunciar a la claredat, a la 
distinció conceptual, a l’anàlisi. Però també és cert, que ens adonem 
que la realitat és complexa quan no sabem interpretar la realitat, 
quan falla la simplicitat. I a més, les últimes investigacions i desco-
briments científics sobre diferents fenòmens (la mecànica quàntica 
amb les noves propostes de l’estructura de l’àtom; el funcionament 
del nostre cervell, l’estudi de les interrelacions dels ecosistemes…) 
condueixen progressivament a acceptar el desafiament de la com-
plexitat. I com assenyala Frijof Capra, doctor en Física teòrica, hem 
d’aprendre a percebre i comprendre la trama, el teixit complex dels 
fenòmens ambientals, socials, polítics, econòmics, subjectius que no 
poden ser entesos aïlladament sinó que estan tots interconnectats i 
són tots interdepenents. Per a això, com diu Edgar Morin, la supe-

ració d’aquesta perspectiva mutilada i mutilant de la “simplificació”, 
“ve amb l’acceptació i el reconeixement de les incerteses que ens 
permeten pensar de manera no-determinista, no-fatalista i integrar 
allò que és aleatori, el desorde, allò que és ambigu fent d’açò un ali-
ment i no un verí, perquè si el dubte, des de Descartes és reconegut 
com un ferment fecund, més ho és la incertesa perquè ens condueix 
per la senda d’un coneixement sempre obert i inacabat”. 

CONSCIÈNCIA INGÈNUA O PENSAMENT MÀGIC.- L’ésser 
humà percep, verbalitza i transforma el seu entorn, segons una es-
tructura individual (context mental i intern) que és conformada pels 
contextos socialitzadors; a aquesta l’anomenarem consciència, la 
qual inclou també aspectes de valor de dita percepció. Però, quan 
es percep la realitat i es reconeixen els fets sense transcendir en les 
seues causes perquè es mitifiquen i es col·loquen al marge de l’acció 
humana, sobre la naturalesa d’una manera fatalista o màgica, és 
quan parlem de consciència ingènua o pensament màgic.

CONSCIÈNCIA INTRANSITIVA.- Es manifesta en el moment que 
el subjecte presenta una actitud d’impenetrabilitat a idees o desa-
fiaments que vinguen des de fora de la seua construcció primària 
o vegetativa. Hi ha aqueix tipus de consciència quan l’ésser humà 
perd el seu compromís amb la seua existència i en conseqüència, la 
comprensió del món es dificulta, i els objectius i els desafiaments que 
vénen del context extern, es confonen i/o neguen: “l’ésser humà es 
fa màgic, per no captar l’autentica causalitat”.

CONSCIÈNCIA TRANSITIVA.- Hi ha aqueix tipus de conscièn-
cia quan l’ésser humà s’obri i àmplia el seu poder de captació i 
resposta del context extern i augmenta el diàleg amb altres éssers 
humans i amb l’entorn. “Els seus interessos i preocupacions es pro-
longuen a altres esferes, no sols a la simple esfera vital”. L’adquisició 
d’una consciència transitiva és un procés dinàmic, obert i que pre-
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senta diferents fases. En els seus primers estadis és predominantment 
ingènua, caracteritzada per la “simplicitat en la interpretació dels 
problemes, per la subestimació de l’home comú, per la forta inclina-
ció al gregarisme, característic de la massificació, per ser impene-
trable a la investigació”, perquè preval la pràctica de la polèmica 
sobre el diàleg… Per a superar aquesta fase o estadi la proposta 
humanitzadora de Freire, planteja la consciència transitivocrítica, i 
crísica diríem també, com a realització del treball educatiu dialògic 
i polític orientats en l’aprofundiment o radicalització dels processos 
culturals, ètics, democràtics...

CONCIENTITZACIÓ.- és el procés d’evolució cap a les cons-
ciències crítiques i de praxi. En aquest procés es tracta que el do-
minat arribe a ser persona amb totes les seues potencialitats; i fins 
i tot respectant i valorant totes aquestes consciències, és necessari 
que es faça un salt en la dimensió singular del pensament màgic 
al pensament crític. En aquest procés incideix l’educació allibera-
dora, en tractar de reflexionar críticament l’entorn i transformar-lo 
en conseqüència, abans de propiciar la “memorització de receptes 
educatives” per a modificar-lo d’acord amb els interessos d’aquells 
que les preparen didàcticament, pedagògica i política. Igual que 
la consciència és evolutiva, i no hi ha un nivell pur d’ella: “ningú és 
totalment ingenu, màgic o crític”; la “concientització” és un procés 
atzarós i casual que apareix i flueix en moments claus de la vida de 
les persones.

CONSTRUCCIÓ CRÍTICA-CRÍSICA.- Aquelles propostes que ini-
cialment són analítiques en buscar les causes dels fets, per a després 
de forma sintètica i/o expressiva, poder, no sols explicar-los, sinó 
també reproblematitzar-los i– subsegüentment generar una crisi o 
conflicte a l’entorn d’aquesta. Sense conflicte no hi ha canvi. Sense 
reproblematitzar la percepció, la verbalització, la inèrcia de les nos-

tres accions, etc. no es donarà el procés dialògic i/o conflictiu de 
desaprendre allò que s’ha aprés, per a aprendre de nou– i valorar-
los des dels contextos més pròxims, acceptant el compromís creador 
i transformador. Està relacionada amb la consciència crítica, com a 
condició superadora d’una realitat en un moment determinat de la 
vida.

CONTEXT (EXTERN, INTERN, MENTAL).- és una variable fona-
mental i els diferents contextos mental, intern –cos i ment- i extern ( el 
món) no són de distinció ni de no-distinció sinó de relació distinció/
no-distinció que possibiliten o no les bifurcacions per irrupció de les 
fluctuacions d’informació, d’energia o de matèria i mitjançant inte-
racció amb el medi; és en aquest moment quan sorgeix la variable 
decisió, que a l’igual que la distinció estableix una relació: decisió/
no-decisió; i, finalment, sorgeix la variable elecció: que és també 
una relació. 

DESCODIFICACIÓ.- La presentació d’una realitat concreta, 
existencial, “codificada”, pot ser el punt de partida de la comunica-
ció si hi ha enacció. La “descodificació” és el procés pel qual, el/
la o els subjectes es reconeixen (sensomotoramente i cognitivament) 
en l’objecte – la situació existencial codificada -; es troben i se situen 
en ella i amb altres persones participants. La mediació pedagògica 
(la reflexió-acció conjunta entre els participants d’un grup) iniciarà 
el procés de “descodificació”– descompondre el codi en els seus 
elements constitutius-, operació per la qual els subjectes cognoscents 
perceben les relacions entre els elements de la codificació i entre fets 
que presenten en el seu context mental, intern i extern, relacions que 
abans no eren percebudes des de la dimensió singular.

 La finalitat de la “descodificació” és arribar a un nivell crític 
de coneixements, que comença per l’experiència que cada partici-
pant té de la seua situació en el seu “context real”. En totes les fases 
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de la descodificació – d’allò global a allò concret de les seues parts; 
de la concreció percebuda a la seua nova reconstrucció general des 
de les relacions intersubjectives engegades-, les persones revelen la 
visió del món, segons la manera de com el pensem, el sentim…i 
com l’abordem per a la seua transformació. 

DIALÒGIC/A.- Dialogar és establir una relació horitzontal en-
tre dos pols, aquesta relació naix de la matriu crítica i es nodreix 
de l’amor, la humilitat, la confiança i el sentit de justícia dels dos 
pols dialògics. Per tant en una comunicació dialògica que té un 
paper educatiu, ontològic i polític, els dos pols han de superar la 
relació Jo-Tu/nosaltres-vosaltres; han d’estar similarment mediatitzats 
per l’entorn i per ells mateixos, i han de pronunciar-lo i d’anunciar-lo 
singularment i en comú. La relació dels pols dialògics desvela als 
éssers com a pregunta o com a problema, mitjançant els procedi-
ments que les dones i els hòmens posem en marxa, mitjançant la 
paraula fluida i fluent que fem bifurcar en els esdeveniments que són 
emergència de la multiplicitat, unes paraules que “fan un lloc a la 
màxima interacció de la paraula aliena amb el context, a la seua 
influència dialogitzant recíproca, a l’evolució lliure i creativa de la 
paraula ‘estrangera’, a la graduació de les transicions, al joc de les 
fronteres.”(Mikhaïl Bajtin).

EDUCACIÓ BANCÀRIA.- Terme en oposició a “educació allibe-
radora”; en ella, l’educador/a és el subjecte educatiu i l’educand/a 
l’objecte educat; el primer “cosifica” el segon, deshumanitzant-lo i en 
conseqüència impedint-li arribar a la seua condició humana. Ningú 
pot “ser” si no deixa “ser“ als altres. No és propi de la condició hu-
mana deshumanitzar els altres. Tant l’educador/a com l’educand/a 
en aquesta relació s’oprimeixen; no obstant això és l’educand/a a 
qui fonamentalment li correspon cancel·lar aquest procés d’opressió, 
els privilegiats o dominants de les relacions d’opressió– En aquest 

cas l’educador/a- difícilment modificaran o desfaran la seua situa-
ció de privilegi (de poder-domini). Si l’educand/a queda convertit 
en un banc, la caixa forta del qual rep i guarda els paquets de co-
neixements i de receptes que ha preparat i dipositat l’educador/a; 
la ignorància i la saviesa s’absolutitzen, es polaritzen. Cada dona 
i home sap, pensa, disciplina a, pren les opcions, inactua, tria el 
programa, té l’autoritat… és subjecte. L’altre/a, en l’altre extrem de 
la relació-mediació, és educat/da, no sap, és pensat per, és discipli-
nat-da per, rep i executa les opcions que van prendre per ell o ella, 
s’acomoda al programa… és objecte.

ENACCIÓ.- La lectura del món o el seu coneixement, com as-
senyala Francisco Varela, no és una cosa que ens haja sigut en-
tregada: és una cosa que emergeix a partir de com ens movem, 
toquem, respirem i mengem. és a dir, com realitzem la cognició, el 
coneixement en provocar les relacions entre els diferents contextos 
mentals, interns i externs on vivim en activitat. En l’educació, la rela-
ció espontània i informal entre els subjectes i els objectes educatius 
sol ser molt complexa, caòtica, dinàmica, rica, oberta… a major 
desordre es produeixen major nivell de complexitat i emergències 
autoreguladores que l’estabilitzen i li donen una nova identitat. Però, 
succeeix que de vegades aquestes relacions amb els objectes orga-
nitzatius i curriculars són tancats, rígids i pobres, tenen com a resultat 
que el coneixement acadèmic no permet l’enacció amb el món, amb 
la vida a la manera holística que aquesta és. 

ENTROPIA.- Tendència natural de tot sistema, a la pèrdua de 
l’orde, a la incertesa, al caos… Açò en la pràctica educativa és font 
de coneixements i d’aprenentatges, però també de confrontacions 
d’interpretacions –des de les diferents consciències- i, per tant, de 
conflictes, de desaprenentatges, de nous aprenentatges… emmar-
cats i generats des d’un considerable conjunt d’incerteses (l’entropia 
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és nul·la quan no hi ha incertesa); així, doncs, les tensions i els 
conflictes (desordre, entropia) són punts de partida inherents en un 
procés educatiu de recerca i construcció, des de les subjectivitats, 
de les expressions dels nostres desitjos i la possibilitats de canvi i de 
recreació de noves relacions socials i nous diàlegs amb els altres i 
amb nosaltres mateixos/es.

GENERADOR/A (PARAULA, NUCLI, SITUACIÓ).- La paraula, 
el nucli o la situació generadora, signifiquen buscar el pensament i 
el sentiment de l’ésser humà sobre la realitat i la seua acció sobre 
aquesta, allò que constitueix la seua praxi. En la mesura que els 
éssers humans prenen una actitud activa en l’exploració de les seues 
problemàtiques (la seua posició en el món), la seua consciència crí-
tica de la realitat s’aprofundeix, i més encara, a l’enunciar aquestes 
circumstàncies problematitzadores, prenen possessió (són subjectes) 
d’aqueixa realitat. Però per a això, ha d’haver-hi interconnexions, 
sinapsi, entre els diferents contextos (mentals, interns, externs) amb, 
on, com… es viu. Si no es donen aquestes interconnexions no es 
“genera” cap procés educatiu. El tipus de generador serà sempre 
una realitat concreta, que a més, “ha de problematitzar tant els edu-
cands com els educadors, especialment pel que fa a l’observació i a 
l’activitat crítica” (Francisco Gutiérrez); mai serà, per tant, una realitat 
aliena, sinó una vivència compartida en major o menor grau.

LECTURA CONNOTATIVA.- La lectura connotativa o del cor és 
el primer contacte amb la realitat percebuda. és la primera purna 
entre el nostre context mental i intern i un context immediat. és la 
primera vinculació amb una situació educativa, en què cal reco-
néixer i acceptar la càrrega subjectiva i la impossibilitat de captar 
tota la seua amplitud o força. Però aquesta subjectivitat (sentiments, 
intuïcions…) ha d’aflorar, si volem que existisca una educació entre 
subjectes.

LECTURA DENOTATIVA.- El procés desencadenat en la lectura 
connotativa ens ha de dur a un enfrontament amb la realitat des dels 
i des de les altres, des de l’observació i l’anàlisi d’altres punts de 
vista. Denotar significa destacar, cridar l’atenció; fer emergir i per 
tant visualitzar les relacions que existeixen en el grup d’aqueixa rea-
litat que envolta la situació generadora. Descobrir tots els elements 
objectius que componen aqueixa realitat.

LECTURA ESTRUCTURAL.- La lectura denotativa ens du a un 
qüestionament total o parcial de la realitat i del posicionament in-
dividual i grupal davant d’ella. és la fase de les preguntes, de la 
reflexió crítica en la recerca dels significats dels fets, de les seues 
possibles causes, raons i conseqüències. és el moment d’anar per-
filant la forma, els eixos o enfocaments organitzatius de treball – la 
seua investigació-; la seua extensió i les activitats d’agafar-la per a 
l’acció transformadora des dels contextos més pròxims de la nostra 
realitat, sempre deixant els plantejaments i les realitzacions oberts a 
noves situacions generadores i generades d’aquest procés. La “lec-
tura estructural” ha de basar-se, a priori, en el desig i en l’interés del 
grup en l’eix a aprofundir.

Mapa rizomàtic, es construeix mitjançant sis principis 
bàsics:

A.  Principi de connexió: qualsevol punt d’un rizoma pot ser/
estar connectat a qualsevol altre, sense orde ni jerarquitza-
ció.

B.  Principi d’heterogeneïtat: atés que qualsevol connexió és 
possible, el rizoma es regeix per l’heterogeneïtat, en tant 
que en l’arbre la jerarquia de les relacions porta a una 
homogeneïtzació de les mateixes; en el rizoma açò no 
ocorre.
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C.  Principi de multiplicitat: el rizoma és sempre multiplicitat 
que no pot ser reduïda a la unitat; un arbre és una multi-
plicitat d’elements que pot ser “reduïda” a ser el complet 
i únic arbre. No ocorre el mateix amb el rizoma, que no 
posseeix una unitat que servisca de pivot per a una objec-
tivació/subjectivació: el rizoma no és subjecte ni objecte, 
sinó múltiple. 

D.  Principi de ruptura a-significant: el rizoma no pressuposa 
qualsevol procés de significació, de jerarquització. Encara 
que siga estratificat per línies, sent, així, territorialitzat, or-
ganitzat, etc. està sempre subjecte a les línies de fuga que 
apunten a noves i insospitades direccions. Encara que es 
constituïsca en un mapa, el rizoma és sempre un esbós, un 
esdevindre, una cartografia traçant-se sempre novament.

E.  Principi de cartografia: el rizoma pot ser mapat, cartogra-
fiat, i aquest mapa o cartografia ens mostra que posseeix 
entrades múltiples, és a dir, el rizoma pot ser abordat des 
d’infinits punts, podent, d’ací, remetre a qualssevol altres 
en el seu territori. El rizoma, no obstant això, en tant que 
mapa, posseeix sempre regions insospitades, una riquesa 
geogràfica pautada en una lògica de l’esdevindre, de 
l’exploració, del descobriment de noves facetes.

F.  Principi de calcomania: els mapes poden, no obstant 
això, ser copiats, reproduïts; col·locar una còpia sobre el 
mapa no sempre és garantia, a pesar d’una juxtaposició 
perfecta. L’invers és la novetat: col·locar el mapa sobre les 
còpies, els rizomes sobre les arbres, possibilitant el sorgi-
ment de nous territoris, noves multiplicitats. D’aquesta ma-
nera, l’adopció d’un nou paradigma del saber significa, 
al mateix temps, un nou abordatge del propi coneixement.

El mapa rizomàtic trenca, així, amb la jerarquització que és 
pròpia del paradigma arbori. En el rizoma són múltiples les línies de 
fuga i per tant múltiples les possibilitats de connexions, aproximaci-
ons, talls, percepcions, etc. En trencar amb aqueixa jerarquia estan-
ca, el rizoma demana, no obstant això, una nova forma de trànsit.

com construir un mapa rizomàtic. 
A partir dels principis anteriors, i tenint en compte que el procés 

d’aprenentatge implica, des de la perspectiva i dinàmica que plante-
gem, cooperació, coordinació, associació, participació… i, molt espe-
cialment, autoorganització, construcció i recombinació de connexions, 
relacions i mediacions en una xarxa de conceptes, afectes i perceptes, 
que entre altres qüestions ens possibilitaran abordar el currículum com 
una comunitat i els cercles de lectura-cultura com els llocs i moments en 
els quals posar en marxa els sabers i coneixements així com els aprenen-
tatges, més enllà de l’escola i dels processos de negociació.

En la construcció del mapa no hi ha un centre possible i real 
des del qual partir la cre-acció i construcció de coneixements i apre-
nentatges, a diferència dels mapes conceptuals que són fixos –sin-
crònics-, jeràrquics i reduccionistes sinó línies ( dels conceptes, dels 
afectes i dels perceptes; de les pràctiques; de les persones adultes 
educadores i educandes) i potencialitats (capacitats de, reconeixe-
ments de,) que verificarem en un procés relatiu, parcial, obert i fle-
xible de consolidació en el mapatge que realitzem i, en definitiva, 
contindrà multitud d’entrades-eixides i ens habilita-possibilita per a 
una praxi educativa de llibertat com a composició-execució en acte 
i en una situació-en-context, ambdós a esdevindre perenne.

No hi ha res predefinit, es fa sobre la marxa, en temps real, i 
amb la participació implicació de les persones adultes participants, 
mitjançant variacions, expansions, intensions, captures… que operen 
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com a línies cre-actives o com a línies de fuga responent a la feina 
creativa del grup d’aprenentatge i, sobretot, a la situació-en-context 
de les persones adultes participants, més enllà dels experts i/o dels 
especialistes. és una cre-acció del grup d’aprenentatge actiu i en 
activitat, produint i construint un mapa que sempre és desmuntable, 
connectable, reversible, modificable, i té múltiples entrades i eixides: 
“En un cert sentit, el punt de vista rizomàtic retorna el concepte de 
coneixement a les seues arrels primitives. Suggerint que una nego-
ciació del coneixement distribuït pot permetre que una comunitat de 
persones legitimen el treball que estan fent entre ells i per a cada 
membre del grup, el model rizomàtic renuncia a la necessitat de 
validació externa dels coneixements, ja siga per un expert o per un 
currículum estructurat. El coneixement pot ser jutjat de nou pels vells 
estàndards anteriors de “jo puc” i ” jo reconec”.27

MACROACTIVITATS.- Són activitats, treballs monogràfics, projec-
tes, investigacions, temes amplis… i suposen sempre problematitzar i 
reproblematitzar les coses, les situacions… La macroactivitat, aprofitant 
el procés de neguentropia, ha de gestar-se en el grup-aula.

MICROACTIVITATS.- Són activitats més xicotetes (llegir un text, 
analitzar un mapa…) i són la concreció de les macroactivitats. és a 
dir, activitats puntuals que conformen una part de la seqüència de 
la macroactivitat. En aquesta seqüència és quan poden donar-se 
bifurcacions quant al projecte general que s’havia plantejat; és en la 
realització concreta de les microactivitats on poden aparéixer nous 
temes; hem de decidir si s’obri una nova macroactivitat o no…

MICROIDENTITAT/S.- No hi ha una única identitat sinó un cú-
mul de microidentitats determinades per les situacions que generen 

els contextos (nínxols i/o hàbitats) o siga, “micromóns” on vivim: 
“tenim una disposició a l’acció pròpia de cada situació específica 
que vivim… a aquesta disposició a l’acció” són les microidentitats”. 
Aquestes, “no constitueixen un jo sòlid, centralitzat i unitari, sinó 
més bé una sèrie de patrons canviants que es conformen i després 
es desarmen”; per això parlem “d’identitats nòmades o canviants” i 
encara més, en un procés educatiu. En definitiva, “a aquesta disposi-
ció per a l’acció l’anomenem microidentitat i a la seua corresponent 
situació real, micromón” (Varela).

MICROMÓN/S.- Són els variats i específics contextos, recur-
rents mitjançant un flux de transicions, on desenvolupa la seua vida 
qualsevol organisme viu i després de cada una de les transicions. 
La manera en què l’agent cognitiu es reconstituirà no està ni deter-
minada ni dissenyada per endavant. En ells es creen una sèrie de 
situacions i relacions (respostes, estímuls, comportaments…) que van 
generant les seues microidentitats. Cada micromón correspon a una 
situació distinta en què ens trobem. Així el món sorgeix a partir del 
mode com el coneixem, és a dir, com ens constituïm com a cos; de 
la mateixa manera cada micromón té una dinàmica pròpia en la 
qual ens reconstituïm, és a dir té la seua corresponent microidentitat.

NEGUENTROPIA.- Representa el grau d’orde introduït per la 
informació que es posseïx sobre l’estat d’un sistema. En la formació 
d’un grup des d’una perspectiva associativa i de cooperació, no 
existirà com a tal si no es dóna un procés de transmissió i assumpció, 
de compromís, de tota la informació que aporta tant el professorat 
com l’alumnat. En el dispositiu d’aprenentatge implica d’una banda 
la lectura -extracció d’informacions- i l’escriptura- injecció d’accions 
una vegada tornades les informacions; és un dispositiu de presèn-

27 CORMIER, Dave. 2008. Rhizomatic knowledge communities: Edtechtalk, Webcast Academy. [Weblog entry, February 29.] Dave’s Educational Blog. http://davecormier.com/edblog/2008/02/29/rhizomatic-knowl-
edge-communities-edtechtalk-webcast-academy/ (acceso 11 de mayo de 2009).
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cia i implica situació en context sempre possibilitant la introducció 
d’accions, des del propi grup, mitjançant un procediment transductor 
(transductivo)–creatiu/productiu- de nou altres informacions i acci-
ons, integrant les contradiccions i comunicant els contraris i rein-
vertint allò que és energètic en sentit –valors- fent compatibles les 
tensions. Està molt relacionat amb la creació d’un clima comunicatiu, 
dialògic, així com amb la disposició a l’acció de forma multidirecci-
onal i travessant les bifurcacions.

PARRHÈSIA.- és, en la relació d’ensenyament-aprenentatge, 
l’ús de la llibertat de la paraula, d’una paraula viva, “una certa 
ètica de la paraula...” (Foucault), és l’obertura del cor, l’obertura del 
pensament, la necessitat que ambdós interlocutors no s’oculten res 
del que pensen i parlen francament, la responsabilitat i el compromís 
de parlar, de prendre la paraula... és, alhora, una tècnica i també 
un procediment educatiu, ètic i polític, de caire qualitatiu amb un 
doble component de reciprocitat i asimetria, referida tant a la per-
sona educadora com a l’educanda, que simultaneja la veu gràvida 
–parla- amb el silenci fecund –escolta-, la lectura i l’escriptura... i 
que possibilita a la persona educadora –i a la persona educanda- 
utilitzar allò que sap i és útil en el treball de transformació i millora 
de l’aprenentatge i en aquest procés, ambdues esdevenen subjectes 
de veritat, és a dir, subjectes capaços de dir, i dir-se, la veritat –sense 
artifici, sense seducció, sense obediència a les lleis, sense adulació 
ni retòrica persuasiva, etc.- de manera sensible i coherent –és a 
dir, amb adequació entre el subjecte que parla i diu la veritat i el 
subjecte que es comporta segons ella- i aquesta relació, singular i 
col·lectiva, és tant d’afecte i enllaç com de compromís i responsabi-
litat, d’adaptació a la situació-en-context (mental, intern i extern) com 
d’exemple i generositat: “el subjecte que parla es compromet” i es 
compromet en relacions de vida compartides.

RIZOMA DE PROBLEMES. A partir d’aquesta tècnica es tracta 
d’analitzar les qüestions i problemes detectats en un primer diagnòs-
tic. La forma d’obtindre les aportacions pot ser mitjançant targetes, 
pluja d’idees... Així, la qüestió o el problema que abans es presenta-
va de forma aïllada, ara forma part d’un entramat de causes condi-
cionants i manifestacions. és important mapar aquesta situació, per 
això la imatge d’un “rizoma de problemes”. El paper de la persona 
mediadora i dinamitzadora en aquesta tècnica és fonamental.

POLÍTICA.- Aquest concepte des de l’òptica dominant actual ha 
sigut buidat, estigmatitzat, neutralitzat… en reduir i “pejoritzar” la seua 
aplicació a grups humans determinats i a les seues accions: els que 
exerceixen alguna representativitat en les esferes administratives i insti-
tucionals de l’Estat. I per tant, es tracta de recuperar-lo com a concepte 
beneficiós per a l’ésser humà, en l’acceptació aristotèlica que tots som 
polítics per viure en una comunitat. L’ésser humà presenta dues dimen-
sions inseparables: la singular i la col·lectiva, i des d’aquesta última es 
realitzen totes les relacions socials, i tota relació social és política. Per 
tant, qualsevol o/posició social que adoptem és política.

L’analfabetisme polític viscut o declarat és una actitud política 
d’exclusió, delegació i jerarquització social del poder-domini: com 
deia Bertolt Brecht “l’analfabet polític és un ser perillós (…) L’illetrat o 
terròs polític no sent, no participa ni li interessen els esdeveniments 
polítics. Desconeix que el preu dels seus calçotets, de les seues sa-
bates, del vi, dels tractaments mèdics… i, fins i tot, l’aire que respira 
depenen de decisions polítiques...” 

Pel contrari, l’assumpció del caràcter polític de la vida social 
de l’ésser humà és exercir el poder-creació com a condició humana 
imprescindible: “… he aprés que el problema dels altres és igual 
que el meu. Resoldre’l junts, és la política. Resoldre’l sol, és l’avarí-
cia” deien, escrivien i vivien els i les alumnes de Barbiana; aquesta 
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segona és, per tant, una relació política individualista i expoliadora; 
l’altra primera, és per tant, una política d’inclusió, d’assumpció de 
responsabilitats i de cohesió social. Així en l’educació, com en altres 
esferes o realitzacions humanes, no hi ha neutralitat, “sinó que es 
genera un model de relacions socials, un model polític” i “...en la 
mesura en què l’educador entén que l’educació és un acte polític, ell 
és descobreix com a polític”, com ens va ensenyar Freire.

SISTEMATITZACIÓ.- La sistematització no és un concepte unívoc, 
té múltiples accepcions des de la diversitat d’idees i camps on s’imple-
menta. Però, des de l’acció de l’educació popular, es defineix com “un 
procés permanent i acumulatiu de creació de coneixements a partir de 
les experiències d’intervenció en una realitat social” (Barnechea, Gon-
zalez i Moran: “¿Y cómo lo hace? Propuesta del Metodo de Sistematit-
zación”. Formació de persones adultes, sistematització d’experiències i 
ciutadania. L’ullal Edicions-Tarepa-PV. Xàtiva, 2003). Es tracta de fixar-
se en els nostres processos d’intervenció en la realitat i en els processos 
de les persones amb qui vivim i treballem– tots sistematitzadors potenci-
als i reals- amb la intencionalitat de la seua transformació.

TALLER DE FUTUR. Aquesta tècnica s’utilitza per a definir propos-
tes d’escenaris futurs desitjables, definint al mateix temps les línies per 
a la seua consecució, també podríem definir-la com l’acció de ‘tindre 
un somni’. Es caracteritza per la utilització de la tempesta d’idees, i 
l’estructura de tres fases ben definides: 1) Fase de crítica, definint els 
problemes percebuts en relació al tema tractat, desenrotllant el treball 
en grups xicotets, anotant les aportacions en targetes i seleccionant 
al final d’aquesta fase els problemes essencials, prèvia la seua prio-
rització per part dels participants. 2) Fase d’imaginació o fantasia, 
on s’anima al participant a expressar els problemes plantejats “en 
positiu”. Es plantegen desitjos i interessos, possibles escenaris, idees 
i propostes per al canvi. 3) Fase de realització, on les idees més in-

teressants són materialitzades i verificades en la realitat: Com podria 
realitzar-se? quines dificultats caldria abordar? qui es responsabilitza 
de cada tasca? Hi ha nombroses fórmules que utilitzant l’estratègia de 
detecció de problemes – disseny d’escenaris futurs – planificació de 
línies d’acció, basen el seu avanç en la implicació dels participants 
en la formulació d’alternatives per al propi futur.

TRANSDISCIPLINARIETAT.- és un concepte complex mitjançant 
el qual ens referim a una nova comprensió de la realitat, a la cons-
trucció del coneixement i del saber, a la metodologia o forma de 
conéixer des de la teoria del caos i la complexitat i a una actitud 
davant del món i la vida. és, a més, una experiència formativa 
(acció-reflexió-acció) basada en l’autoorganització, la creació d’en-
torns rics en estímuls i l’aprenentatge integrat. La transdisciplinarietat 
possibilita la investigació de la realitat entre, a través de i més enllà 
de les disciplines, i la seua finalitat és la comprensió del món i l’arti-
culació de les diferents àrees de coneixement i sabers. 

TRANSVERSALITAT.- La transversalització del coneixement peda-
gògic afecta els processos cognitius, didàctics i formatius; a l’ensenyança 
i a l’aprenentatge, als subjectes protagonistes, al paper de la i del docent 
i de la i del discent… ja que implica unes formes relacionals i de construc-
ció de coneixement des de les intersubjectivitats, des de l’obertura al món 
i la vida. Significa treballar els aprenentatges i la formació del saber des 
de propostes conversacionals i/o dialògiques, obrint espais i temps de 
contacte entre els components transversals del pensament (valors, actituds, 
habilitats, sentits…) i les emocions a través de les diverses aproximacions 
dels sabers i també dels programes formatius en una proposta curricular 
que es tesa/relaxa en una xarxa rizomàtica de coneixements, sabers, 
usos, etc. i conforma el procés d’investigació i d’aprenentatge. que és 
molt diferent de les lògiques disciplinàries fragmentades, unidimensionals, 
ordenades i controlades del saber.
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1. objEctIUS vERSUS PRocEdIMEntS
Els objectius generals de la Formació Bàsica de les Persones Adul-

tes, són prescriptius per la naturalesa de la seua formulació administrati-
va-burocràtica. Nosaltres pensem que les activitats i els objectius tenen 
una relació directa, sincrònica i, per tant, formen part del procés. I per 
aquesta raó, i amb coherència a la proposta educativa desenvolupa-
da dins d’aquests materials, és millor que siguen verificats a posteriori, 
per no determinar ni delimitar el procés d’aprenentatge des d’una pro-
posta externa al procés; és una qüestió de transparència.

Per resoldre aquesta qüestió, i fer simultàniament la concreció 
del procés caldria operar una transformació dels objectius en “prin-
cipis de procediment”, ja que aquests són, amb les macro i microac-
tivitats, els que impulsen a aprendre i a ensenyar. Aquests principis 
de procediment han de constituir-se per tant en la guia de l’acció 
d’aprendre i d’ensenyar i sempre fan referència a dues vessants: 

què faig? [ macro i micro activitats]
com ho faig? [ pràctiques]
i també permanentment faciliten el diàleg i la comunicació in-

tersubjectiva per a entendre i comprendre els pressupòsits aliens i 
contrastar les pròpies elaboracions, detectar i afrontar les contra-
diccions, les distorsions i malentesos que sorgeixen dels processos 
d’aprenentatge: intra i intersubjectius, tot fent que al si del grup 
d’aprenentatge emergisquen dinàmiques singulars i col·lectives i as-
senyalant que les macro i microactivitats tenen sentit en si mateix i no 
com a mitjà o pont per a aconseguir objectius.

Per tant, els principis de procediment junt amb les macro 
i microactivitats són bàsiques per a poder posar en marxa 
projectes-programes-processos d’aprenentatge que necessiten i 
impliquen processos de comprensió, més enllà de les explicaci-
ons, i que fan concórrer per una banda les intel·ligències, totes 
iguals, i per altra, les voluntats, tot establint una relació entre 
la potencia de aprendre –intel·ligència- i la voluntat d’apren-
dre –desig- així com en la cre-acció i construcció de sabers i 
coneixements.

D’aquesta manera, podríem “fer de cada situació d’aprenen-
tatge un laboratori viu (...) el laboratori implica una reformulació 
de l’espai d’aprenentatge més enllà de la distinció dins-fora, entre 
escola i no-escola (... i un) acompanyament que implica un fer-se 
responsable –sense reduir-se a allò prescrit pel rol i la professió- ca-
paç de fundar procediments.”28

comunicació
1. Lectura, escriptura i expressió oralment d’informacions, tex-

tos o qüestions senzilles procedents de diferents situacions 
comunicatives sorgides en el desenrotllament de la vida 
quotidiana, i interpretació oralment de símbols i imatges 
senzilles.

2. Consolidació del domini verbal i escrit del vocabulari bà-
sic, dominant progressivament l’ordre alfabètic en les dife-
rents situacions que exigeixen estes destreses.

AnnExoS

28 TALLER DE LOS SÁBADOS (2008). Un elefante en la escuela. Tinta limón Ediciones. Buenos Aires, Argentina
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3. Superació d´estereotips i prejuís en relació amb les varie-
tats dialectals d’una mateixa llengua i respecte a la impor-
tància sociocultural de les diverses llengües.

4. Desenrotllament de la capacitat comunicativa, comprensió 
i producció de forma ordenada i clara de missatges orals i 
escrits en distints contextos de comunicació i amb diferents 
intencions expressives.

5. Utilització de la lectura com a font de gaudi, informació i 
aprenentatge i com a mitjà de perfeccionament i enriqui-
ment lingüístic, cultural i personal.

6. Adquisició de conceptes lingüístics generals de consolida-
ció de la comprensió i l’expressió oral i escrita;

7. Conscienciació del valor de la pròpia llengua com a vehi-
cle d’identitat cultural i la utilització com a instrument per a 
l’adquisició de nous aprenentatges, el desenrotllament del 
pensament i la comprensió i l’anàlisi de la realitat social, 
econòmica i cultural.

8. Desenrotllament d’una actitud crítica cap als distints tipus 
de missatges gràfics, plàstics i visuals, reconeixement i in-
terpretació de les seues formes d’expressió, distingint la 
seua adequació a les necessitats expressives i de reflexió 
sobre la seua incidència en la vida quotidiana,

9. Busca, obtenció i utilització d’informació de forma autòno-
ma i crítica, coneixement de les formes en què esta es troba 
disponible, selecció pertinent per a una finalitat concreta i 
presentació d’esta informació als altres de forma adequada.

10. Desenrotllament de la capacitat d’anàlisi i regulació de les 
produccions lingüístiques, amb utilització de les pròpies 
idees i experiències en la producció de textos d’intenció 
creativa i literària.

11. Interpretació i comparació de les principals tècniques i 
llenguatges utilitzats en els mitjans de comunicació social, 
amb l’ampliació de les habilitats discursives i de desenrot-
llament d’una actitud crítica davant dels missatges proce-
dents d’estos mitjans.

12. Obtenció d’un coneixement de la realitat lingüística espa-
nyola a fi d’afavorir una actitud d’interès i respecte per les 
realitats plurilingües.

13. Comprensió de la funció de la literatura com a instrument 
de transmissió i creació cultural i com a expressió histori-
cosocial, mostrant una actitud crítica i descobrint que la 
seua lectura pot ser font d’ampliació d’experiències, gaudi 
personal i estímul per a l’escriptura creativa.

14. Establiment de relacions entre obres, autors i moviments 
que constituïsquen un referent clau en la història de l’art 
i de la literatura i, els elements més destacats del context 
social i històric que apareixen, amb valoració de les 
obres rellevants com mostres destacades del patrimoni 
cultural.

15. Apreciació de l’estudi d’altres llengües i les seues 
cultures,cosa que constitueix un mitjà per a conèixer i valo-
rar la multiculturalitat i afavoriment de l’enteniment intercul-
tural i internacional.

16. Lectura de forma comprensiva i autònoma de textos sen-
zills en llengua estrangera i emissió de missatges orals i 
per escrit referents a les situacions de comunicació més 
habituals.

17. Desenrotllament d’estratègies de comunicació elementals, 
en llengua estrangera, afavoridores de l’aprenentatge au-
tònom de llengües.
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científic-tecnològic
Matemàtiques

18. Iniciació al càlcul mental amb les operacions bàsiques 
partint de procediments intuïtius propis de les persones 
adultes.

19. Adquisició del valor conceptual i instrumental dels nom-
bres, la seua utilització correcta i la introducció en l’anàlisi 
de la dimensió matemàtica de la realitat i de l’evolució 
històrica del llenguatge matemàtic, de manera que s’ar-
ribe al concepte de les operacions bàsiques a través de 
situacions vivencials concretes.

20. Plantejament i resolució de problemes senzills de la vida 
quotidiana amb la utilització de procediments matemàtics 
de forma que siga possible identificar, plantejar i resoldre 
interrogants i problemes a partir de l’experiència.

21. Coneixement dels distints sistemes de mesura, així com 
els conceptes de proporcionalitat, tant per cent i represen-
tació gràfica de percentatges, per a entendre el seu ús 
social.

22. Coneixement dels elements fonamentals de la geometria i 
les principals figures planes i realització de càlculs i mesu-
res sobre elles.

23. Elaboració d’estratègies d’identificació i resolució de pro-
blemes, de forma individual i col·lectiva, en els diversos 
camps del coneixement i l’experiència quotidiana, per mit-
jà de procediments intuïtius i de raonament lògic, verbal i 
matemàtic.

24. Incorporació al llenguatge i a les formes d’argumentació 
habituals de distintes formes d’expressió per tal de poder 
comunicar-se de manera precisa i rigorosa, identificació 

dels elements lingüístics, matemàtics i estadístics bàsics 
presents en la informació, amb anàlisi crític de les funcions 
que exerceixen i de les seues aportacions per a una millor 
comprensió dels missatges.

25. Elaboració d’estratègies personals de resolució de proble-
mes i expressió amb claredat els passos seguits, valoració 
de la importància del procés i de la seua aplicació en 
diferents contextos, desenrotllament de les destreses cog-
nitives més rellevants que intervenen en la formació del 
pensament matemàtic.

26. Utilització de tècniques senzilles d’arreplegada i de clas-
sificació de dades sobre temes d’interés i situacions diver-
ses, i la capacitat de representar la informació de forma 
verbal, gràfica i numèrica i de formació d’un juí sobre la 
mateixa.

27. Utilització dels camps numèrics i domini dels mecanismes 
operatius bàsics amb la resolució de situacions problemà-
tiques quotidianes i realització dels càlculs apropiats a 
cada situació.

28. Coneixement i utilització dels procediments algebraics ele-
mentals i dels conceptes bàsics d’estadística i probabilitat 
que tinguen una aplicació real i funcional.

Naturalesa, ecologia i salut
29. Anàlisi i valoració dels efectes que sobre la salut personal 

i col·lectiva tenen la determinació i el respecte d’unes nor-
mes de seguretat i higiene, i de tot allò que contribuïsca a 
la consecució d’un ambient saludable en distints entorns.

30. Utilització dels coneixements sobre el funcionament del 
cos humà per al desenrotllament d’hàbits de prevenció i 
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salut corporal que propicien un clima individual i social 
saludables, i contribuir al desenrotllament equilibrat de la 
persona.

31. Coneixement dels principals aspectes del desenrotllament 
evolutiu des de la infància a l’edat adulta, així com les 
característiques fonamentals que configuren cada etapa.

32. Anàlisi dels distints modes de viure els fets bàsics de l’edat 
adulta, especialment les transicions afectives i la materni-
tat/paternitat.

33. Foment de la tolerància i el respecte per les diferències in-
dividuals físiques i psíquiques, amb superació de tot tipus 
de discriminacions, per mitjà de l’anàlisi, la reflexió crítica 
i les accions socials amb les persones adultes amb disca-
pacitats motrius, psíquiques i sensorials.

34. Desenrotllament d’actituds de cooperació i de respecte, 
reconeixement dels aspectes de relació que tenen les acti-
vitats físiques i el valor cultural dels esports i jocs autòctons.

35. Reconeixement de la riquesa expressiva del cos i del movi-
ment com a mitjans de comunicació i d’expressió creativa, 
apreciant el ritme, el moviment i la dansa, com a mitjans 
de representació d’imatges, de sensacions, d’idees i com 
a forma d’expressió individual i col·lectiva.

36. Adquisició dels instruments teòrics i metodològics que 
permeten desenrotllar progressivament una interpretació 
científica de la naturalesa i una reorganització de les ide-
es segons ella i elaborar criteris raonats sobre qüestions 
científiques i tecnològiques bàsiques de la nostra època, 
per mitjà del contrast i l’avaluació d’informació obtinguda 
de distintes fonts, utilitzant els conceptes bàsics de les Ci-
ències.

37. Descobriment de la capacitat que té la naturalesa de pro-
duir canvis, i desenrotllament d’una actitud crítica i respon-
sable cap a la degradació ecològica i l’impacte de certes 
tecnologies.

38. Utilització dels coneixements bàsics sobre els éssers vius i 
els elements físics i les seues interaccions per a compren-
dre millor l’ecosistema.

Ciència
39. Desenvolupament de la imatge de la ciència com a pro-

cés, com a mètode i com a activitat humana realitzada 
per dones i homes, davant de la concepció de la ciència 
com a dogma, prenent consciència de la seua provisio-
nalitat i valorant el coneixement científic com un procés 
en construcció lligat a les característiques i necessitats de 
la societat en cada moment històric i sotmés a evolució i 
revisió contínua.

40. Reconeixement i valoració de les aportacions de la ciència 
per a la millora de les condicions d’existència dels éssers 
vius, apreciació de la importància de la formació científi-
ca; utilització en les activitats quotidianes i en l’elaboració 
de coneixements dels valors i de les actituds pròpies de 
la ciència; i adopció d’una actitud crítica i fonamentada 
davant dels grans problemes que actualment plantegen les 
relacions entre ciència, tècnica i societat.

Tecnologia
41. Iniciació de manera progressiva en l’ús de les noves tecnologies, 

com a part de la formació polivalent, afavoridora de l’aprenen-
tatge i la millora de les condicions d’integració laboral i social.
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42. Coneixement dels problemes derivats d’un ús irracional de 
les tecnologies, anàlisi des d’una perspectiva científica i 
foment d’una actitud de respecte i d’atenció del medi am-
bient i d’aprofitament racional dels recursos existents.

43. Desenvolupament d’una actitud crítica i d’indagació cap 
a l’enorme presencia d’elements i de processos tecnolò-
gics en el nostre entorn, valoració dels efectes econò-
mics, morals i culturals de les aplicacions de les ciències 
i de les tecnologies en la qualitat de. vida, així com el 
seu paper en la configuració de determinades professi-
ons i en l’organització i realització d’activitats del temps 
lliure.

44. Comprensió i expressió de missatges científics amb la uti-
lització del llenguatge oral i escrit adequats així com altres 
sistemes de notació i de representació quan corresponga i 
aplicació d’estratègies coherents amb els procediments de 
la ciència, en la resolució de problemes.

ciències Socials
45. Indagació de les causes dels fenòmens socials des d’una 

actitud oberta cap a la complexitat dels problemes, i apre-
ciació de les anàlisis socials com a processos en constant 
elaboració.

46. Desenrotllament d’una actitud positiva cap al treball manu-
al, com a mitjà de suport i de realització personal, amb 
superació de la tradicional dicotomia entre l’activitat intel-
lectual i l’activitat manual.

47. Anàlisi crític de les concepcions que inspira el funciona-
ment de l’economia de la nostra societat; actuació com a 
consumidor i/o productor conscient.

48. Coneixement de tècniques i estratègies de recerca d’ocu-
pació i desenvolupament de mecanismes d’adaptació a les 
noves situacions del món del treball, millorant les condicions 
d’inserció social i laboral en un món en canvi permanent.

49. Adquisició d’instruments polivalents, metodològics i de co-
neixement per a l’aprofitament de les ofertes formatives 
destinades a la millora professional i a la inserció social, 
així com dels recursos temporals, materials i humans de 
l’entorn immediat que puguen contribuir al desenrotllament 
d’iniciatives pròpies en l’àmbit professional i social.

50. Utilització dels coneixements i experiències adquirits sobre 
els diferents recursos, tècniques, instruments, ..., així com 
sobre els distints certificats i perfils de professionalitat amb 
l’estructuració d’una idea respecte als coneixements, les 
experiències i les condicions necessàries per a incorporar-
se al món del treball, millora o canvi d’ocupació.

51. Adquisició de les estratègies intel·lectuals i culturals, que 
permeten la utilització amb llibertat i racionalitat del con-
sum i de la producció de béns, així com dels recursos 
naturals i econòmics i dels serveis socioculturals.

52. Coneixement dels mecanismes i dels valors que regeixen 
el funcionament de les societats, en especial els referits als 
drets i deures que regulen la participació política, econò-
mica, cultural i social dels ciutadans i de les ciutadanes.

53. Coneixement del medi geogràfic i natural immediat per 
a la seua conservació i utilització responsable, en tant 
que determinant de la qualitat de vida i adquisició d’una 
actitud crítica davant del impacte que sobre eixe entorn 
tenen determinades accions humanes derivades d’un ús no 
degudament planificat de la tecnologia.
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54. Coneixement de la varietat de factors geogràfics i històrics 
i la seua interrelació amb la societat actual i la interdiscipli-
narietat entre ambdós dimensions del coneixement social, 
amb distinció i anàlisi dels elements bàsics manejats en 
l’explicació de la societat, en les manifestacions tan tem-
porals com espacials.

55. Coneixement de la dimensió europea i mundial d’una 
nova ciutadania basada en la igualtat, la solidaritat, la lli-
bertat, el respecte als altres i la participació democràtica.

56. Coneixement, apreciació i respecte del patrimoni natural, cul-
tural, i historicoartístic, entenent la diversitat cultural i lingüística 
com un dret dels pobles i dels individus a la seua identitat.

57. Aproximació, conceptualment i estèticament, al patrimoni 
cultural i al fet artístic contribuint activament a la seua con-
servació i millora, respectant la diversitat lingüística, ètnica 
i cultural i impulsant el coneixement crític de les creences, 
actituds i valors bàsics que conformen les nostres tradici-
ons i les d’altres cultures, per tal d’afavorir el respecte i la 
convivència multicultural.

58. Desenrotllament d’una actitud crítica i de gaudi, front a les 
creacions musicals enteses com a formes de comunicació 
i d’expressió cultural i històrica, amb l’apreciació i l’ela-
boració de criteris personals sobre la qualitat i els usos 
socials de la música.

59. Comprensió de les relacions existents entre el desenrot-
llament personal i el context sociocultural i ecològic, per 
a la formació de criteris d’ avaluació de les normes que 
regulen la convivència i actuar en conseqüència.

60. Desenrotllament de destreses i habilitats bàsiques per a les 
relacions interpersonals i socials.

61. Foment de la participació de manera deliberada i crítica en 
l’espai de diferents institucions, fent ús dels drets de ciutadà.

62. Utilització dels coneixements i de les experiències sobre les 
organitzacions socials per a activar i implementar modes de 
participació social garantint el gaudi de béns i serveis amb 
la millora de les condicions de vida de la comunitat.

63. Adquisició de tècniques, recursos i procediments expres-
sius que permeten la interpretació i la producció amb pro-
pietat, l’autonomia i la creativitat de missatges que utilitzen 
els diferents codis actuals. Tot això per a l’enriquiment de 
les seues possibilitats de comunicació (interpersonal i soci-
al) i per a la reflexió sobre els fets culturals, artístics, cien-
tífics i tecnològics que configuren la societat actual i que 
estan compromesos amb la millora de la qualitat de vida.

2. SIStEMA d’AvALUAcIó dELS coMPoRtAMEntS LIn-
güíStIcS dE L’EnSEnyAnt29 (AdAPtAt). AvALUAcIó 
dE LES RELAcIonS dE coMUnIcAcIó

Un altre dels aspectes importants a tindre en compte en l’avalu-
ació és com el professor desenrotlla les seues intervencions comuni-
catives i com organitza el context (físic) relacional en que aquestes 
intervencions es produeixen. Per a realitzar aquesta comesa pot ser 
adequada la graella que presenta Titone. El model SACLE (Sistema 
d’Anàlisi del Comportament Lingüístic de l’Educador) que té l’avan-
tatge d’oferir l’oportunitat de revisar tant els comportaments verbals 
com els no verbals. 

29 ZABALA, Miguel Ángel (1987). Diseño y desarrollo curricular. Nancea. Madrid. Pàgines 280-283
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La taula SACLE consta de 63 variables organitzades entorn de 
les tres dimensions semiològiques que Morris atribueix als missatges: 
semàntica, sintàctica i pragmàtica. Titone complementa a més la 
seua Escala amb categories extretes del model comunicacional de 
Watzlawick. La taula SACLE és la següent:

A: Dimensió semàntica:
1.  (F+) Explica, narra o descriu verbalment.
2.  (F+) Avalua el treball dels alumnes.
3.  (F-) Corregeix les respostes i les tasques.
4. (F+) Comenta críticament el text o els autors.
5.  (F+) Il·lustra l’exposició amb recursos tradicionals (pissarra, 

mapes, murals).
6.  (F-) Il·lustra l’exposició amb recursos moderns (visuals i/o 

sonors).
7.  (nF) Usa exclusivament el diàleg per a explicar o corregir.
8.  (F-) Usa el diàleg inicialment i a continuació alterna l’expo-

sició i el diàleg.
9. (F-) Usa l’exposició inicialment i prossegueix amb el diàleg.

B: Dimensió sintàctica:
10.  (F+) Usa un llenguatge culte (estilísticament) o especialitzat 

(amb una terminologia específica).
11.  (F-) Alterna o mescla un llenguatge culte amb formes col-

loquials. 
12.  (nF) Usa un llenguatge col·loquial en l’explicació didàctica 

o en la correcció.
13.  (nF) Usa un llenguatge col·loquial per a fer crides d’aten-

ció disciplinares.
14.  (F+) Usa frases gramaticalment correctes i completes.

15.  (F-) Usa frases gramaticalment correctes però incompletes 
o truncades.

16. (nF) Usa frases pròpies de l’argot o un vocabulari vulgar.
17.  (F+) Usa un vocabulari molt ampli (moltes paraules diferents)
18. (F-) Usa un vocabulari restringit (poques paraules que es repeteixen).
19.  (F+) Usa un vocabulari molt variat i diferenciat.
20.  (F-) Usa un vocabulari estereotipat.
21.  (nF) Usa tornades monòtones (“o siga”, “és a dir”, etc.)
22.  (F+) Usa un vocabulari apropiat i pertinent.
23.  (F-) Usa un vocabulari genèric i imprecís (*fer* usat de 

manera redundant, etc.).
24.  (F+) Usa un to alt de veu.
25.  (F-) Usa un to mitjà de veu.
26.  (nF) Usa un to baix de veu.
27.  (F+) Usa un volum fort de veu.
28.  (nF) Usa un volum baix de veu.
29.  (nF) Usa un timbre de veu dolça o agradable.
30.  (F+) Usa un timbre aspre o metàl·lic o desagradable.
31.  (nF) Parla molt de pressa.
32.  (F-) Parla amb ritme moderat.
33.  (F+) Parla prou lentament.
34.  (nF) Usa gestos en compte de paraules.
35.  (F-) Usa gestos per a subratllar o aclarir les paraules.
36.  (F+) Posseeix una mímica freda rígida, mesurada.
37.  (nF) Posseeix una mímica càlida, acollidora, somrient.

C: Dimensió pragmàtica I:
38.  (F+) Els bancs o taules estan disposats frontalment respecte 

a la taula del professor. El professor es comunica posant-se 
al davant i generalment immòbil.
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39.  (nF) Els bancs o taules són mòbils i s’agrupen segons el 
tipus de tasca. L’educador assumeix posicions variables 
comunicant-se amb els alumnes des de prop .

D: Dimensió pragmàtica II:
40.  (F+) El professor domina amb la paraula, reservant-se qual-

sevol iniciativa.
41. (nF) El professor col·labora democràticament deixant lloc a 

les iniciatives dels alumnes.
42.  (F+) El professor estructura la lliçó o cada un dels seus 

moments establint els seus plans i presentant-les segons un 
pla preconcebut.

43.  (nF) El professor permet els alumnes que estructuren l’acció 
didàctica.

44.  (F+) El professor suscita l’activitat verbal o no verbal de 
l’alumne preguntant, pregant o imposant.

45. (F+) El professor reclama l’atenció: reclams verbals i no 
verbals.

46.  (nF) Respon a l’alumne acceptant propostes o preguntes.
47.  (F+) Respon a l’alumne rebutjant propostes o preguntes.
48.  (F-) Respon corregint o modificant proposades o preguntes.
49.  (nF) El professor reacciona a les respostes de l’alumne con-

firmant-les.
50.  (F+) El professor reacciona a les respostes de l’alumne re-

butjant-les.
51.  (F-) El professor reacciona a les respostes de l’alumne mo-

dificant-les o corregint-les.
52.  (F-) El professor interactua usant el mateix comportament de l’alumne.
53.  (F+) El professor interactua amb un comportament oposat i 

complementari.

54.  (F+) El professor dóna a entendre que no té la intenció de 
comunicar-se amb un alumne o grup d’alumnes.

55.  (nF) El professor accepta comunicar-se discutint, dialogant 
o responent.

56.  (F+) El professor dóna a entendre que no concedeix impor-
tància al raonament (discursos) de l’alumne.

57.  (nF) El professor dóna a entendre que concedeix importàn-
cia i valor a la persona de l’alumne.

58.  (F+) El professor mostra menyspreu o desestimació cap a 
la persona de l’alumne.

59.  (F+) El professor desaprova o condemna el comportament 
de l’alumne.

60.  (F+) El professor ignora deliberadament l’existència o la 
presència de l’alumne.

61.  (F+) El professor tendeix a fer prevaldre la seua postura 
repetint i accentuant el mateix comportament que l’alumne.

62.  (F+) El professor planteja exigències de tipus paradoxal o 
contradictòries que bloquegen la conducta de l’alumne.

63.  (F-) Confusió: incapacitat de mantindre la disciplina a clas-
se; o bé desorde expositiu en la lliçó; o bé, digressions o 
interrupcions durant la presentació de la lliçó.

Les anotacions es realitzen com si es tractara d’una llista de 
control. S’anota cada vegada que es produeix o apareix alguna 
de les categories de la taula en les dimensions del camp sintàctic 
(Si) i en el pragmàtic II (Pg II). Es fa una sola anotació per classe 
en els trets pertanyents a camp semàntic (Se) i al pragmàtic I (Pg I). 
Exigeix un observador, o bé que el professor grave la seua classe i 
posteriorment la codifique identificant els comportaments lingüístics 
que apareixen en ella.
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A partir de les dades obtingudes (el nombre de vegades que 
apareix cada categoria) es pot elaborar el perfil o estil interaccional 
del professor. Com es veu en la taula, cada categoria posseeix 
una anotació quant al seu grau de formalitat: F (+) = estil formal; F 
(-) = estil poc formal; (nF) = estil informal. L’estil de cada professor 
pot caracteritzar-se per aquella modalitat que prevalga per damunt 
del 50% en el registre total de les seues conductes relacionals: així 
tindrem estils didàctics formalitzats, informals o mixtos. és un estil 
equilibrat quan cada tipus d’estil presenta una saturació pròxima al 
30%. (Titone relaciona allò formal amb allò directiu i autoritari, i allò 
informal amb la democraticitat i permissivitat.

Del mateix tipus d’anàlisi podem obtindre el quocient de forma-
litat lingüística (CFL), açò és la proporció de conductes formals en 
relació al conjunt:

CFL = F (+).100 / F (-) + (nF)
Una avaluació més formativa dels comportaments relacionals 

pot realitzar-se analitzant el conjunt de comportaments apareguts 

en cada una de les dimensions (semàntica, sintàctica, pragmàtica). 
I si es vol aprofundir més analíticament es pot passar a comprovar 
la distribució d’anotacions per les diverses categories, de manera 
que es posen a la vista tant els aspectes comunicacionalment forts 
com els que necessiten revisió. També en aquest cas pot operar-se a 
través d’un sistema de triangulació.”

3. MARc noRMAtIU RELLEvAnt:
- Llei de FPA
- Decret currículum dels programes formatius
- Ordre implantació dels programes formatius
- Decret de ROF
La proposta de ROF elaborada per la mEsA dElS AgenTs SoCi-

alS per la FPA

4. ALgUnES QüEStIonS SobRE LA PLAnIfIcAcIó 
d’ActIvItAtS (PowER PoInt)

http://www1.pre.gva.es/L/BASIS/DOCV/WEBBDLGV/TEXTO_INSERCION_DOGV_V/DDW?W=CODIGO_INSERCION%3D%271995/900213%27
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2000/02/18/pdf/2000_969.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2000/06/28/pdf/2000_X5381.pdf
http://www1.pre.gva.es/bdlgv/defaultc.htm?URL=http://www1.pre.gva.es/BDLGVTEXT/CAS/BDLGVPU/WEB/LEGIS_CASTELLANO/DDW?M=1&R=Y&W=%28+%28SIGNATURA_TOPOGRAFICA+%3D+%272565/1997%27%29+%29+AND++%28FECHA_DISPOSICION%3D%2201.01.1997%22%3A%2231.12.1997%22+OR+FECHA_DOGV%3D%2201.01.1997%22%3A%2231.12.1997%22%29+AND+TITULO_DISPOSICION+PH+LIKE+%22DECRETO+234/1997%22+ORDER+BY+FECHA_DOGV/D%2CFECHA_DISPOSICION/D%2CSIGNATURA_TOPOGRAFICA/D
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69MAtERIAL 
coMPLEMEntARI

tExtoS
“Un mundo al revés” (France de Lagarde ‘Le Monde 28-

29/09/1975: Canvi de papers).
“Cartas de Luz Casal” (Afrontar problemes de salut i no ocultació 

d’ells).
“Contrato de maestras-1923” (Condicions al treball de la dona).
“Atreverse a dejar huella propia” (Conferència de Graciela Hernán-

dez Morales).
Fragment de “El cervell polièdric” (Cervell i diferència).
“El lugar de los hombres en la lucha contra el patriarcado” (Autor/a: 

Ateneo libertario de Burdeos).
“Epístola de una ciudadana a su hija” (Revista ‘Muy Especial’ Nov./

Dic. de 1999)
“Mi Hombre” /fragment/ (Rosa Montero).
“He aquí la esclava del Señor” /fragments/ (‘Joyas del franquismo’ 

de Luis Otero)
“La nostra rebel·lió” (Poema Carmelina Sánchez)
“La violencia contra las mujeres no es violencia de género” (article 

de Maria-Milagros Rivera Garretas)
“Mujer. Mayor. Sola. Y Pobre. (reportatge, El País).
“Mitos sobre la menstruación” (Article de HITE)

“Poemas” (Gioconda Belli)
“¿què és el sexe?” (Poemes de Lynn Margulis)
“Vuit de Març” (Poema de Maria Mercé Marçal).
“Fragments de YERMA”
“Una mirada a dos generaciones de hombres al final del patriarca-

do” (Articles de María Milagros Rivera Garretas).
“La globalización del hambre” (Fragment de Vandana Shiva).
“Mite sobre la Inmaculada Concepció” (Fragment: ‘Estudi de mitolo-

gia comparada’ de Paul Lafargue /1896).
“Píldora que elimina la menstruació” (Notícia).
“Com ha de ser una bona esposa” (Fragment “Sección Femenina”)
“¿quién ayuda en casa?” (Libro: ‘Compartir tasques i presa de cons-

ciència de la mare’).
“querido hijo: ¡Estás despedido!” (Libro: ‘Presa de conciència que 

la llar familiar no és un hotel’).
“A la memoria de Amparo C…” 
“Aún Aprendo (1)” / “Aún Aprendo (2)”. (Grup de Sistematització)
“De lo Público a lo Privado” (Grup de Sistematització)
“¿Dónde está la madre?” (Grup de Sistematització)
“Gánate un sueldo” (Grup de Sistematització)
“Hola Andrés” (Grup de Sistematització)
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“Identidad Esquilmada” (Grup de Sistematització)
“Lo Normal” (Grup de Sistematització)
“Realidad Divorcio” (Grup de Sistematització)
“Una historia que… ¿¡Tal vez nos resulte familiar!?” (Grup de Siste-

matització)

IMAtgES
1. “Día Internacional de la mujer” de Forges. (La dona en el món).
2. “Permís paternitat” (Forges)
3. “Cochinas” (Forges). (Allò que la publicitat ofereix)
4. “Dia de la madre” (Forges)
5. “Ama de casa” (Forges)
6. “Hija, no te cases con un marido” (Forges)
7. “mafalda: qué te gustaría ser si vivieras”
8. “mafalda: ¿pobre ella?”
9. “Mafalda: ¿qué piensas sobre la liberación de la mujer?
10. “A todas las madres” (Forges)
11. “Madre sólo hay una?” de Mafalda. (Múltiples facetes de les 

mares).

cAnÇonS
1. “Reina Perola” (La Bullonera). Tasques assignades a la dona en 

diferents generacions.
2. “El peso del alma” (Mago de Oz). Estereotipatge de la violència.
3. “Mujer Maltratada” (Los Chunguitos) Maltractaments.
4. “A la lima y al limón” (Cançoner del franquisme).
5. “Ella” (Bebe)
6. “Malo” (Bebe)
7. “Penélope” (Joan Manuel Serrat).
8. “Cruz de Navajas” (Ana Torrojas). Assassinat Passional

9. “Me voy” (Julieta Venegas). Incomprensió.
10. “Milagro de San Dimas”. Paternitat i Part.
11. “Violencia Machista”. Autodefensa front a l’apatia social.

PEL·LícULES
1. “Los últimos días del edén”. Desaprendre per a comprendre
2. “La odisea de la especie”. Evolució de la humanitat (home i 

dona)
3. “Ladybird, ladybird” de Ken Loach
4. “Solas” de Benito Zambrano (1999)
5. “Tomates verdes fritos” de Jon Avnet
6. “Mi vida sin mi” de Isabel Coixet 
7. “La batalla de los sexos” de Charles Crichton (1959)
8. “Thelma y Louise”
9. “Dogville” de Lars Von Traer
10. “Gorilas en la Niebla”. (Dones Científiques / Tecnòlogues). Dona 

que treballa, estudia i s’integra en una comunitat de goril·les i 
els protegeix dels caçadors.

11. “Amelia Earhart” (Dones Científiques / Tecnòlogues). Famosa avia-
dora que desaparegué misteriosament a l’Oceà Pacífic (història 
de la seua carrera, dels seus èxits, la seua meta de sobrevolar 
amb globus,…)

12. “Volcano” (Ciència Ficció). Meteoròloga que gaudeix de la seua 
professió en l’enfrontament d’una crisi local i que uneix esforços 
amb un home per a resoldre els misteris que se succeeixen i atu-
rar els danys causats pel desastre natural. En el descobriment 
de l’enigma l’acompanya una altra dona. (geòloga).

13. “Tornado” (Ciència Ficció). Meteoròloga que persegueix torna-
dos amb l’obsessió per descobrir els seus moviments utilitzant 
un aparell inventat per ella i el seu company. La seua meta és 
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aprendre dels moviments i poder predir-los amb més antelació 
per a alertar a les comunitats afectades.

14. “Alien 2” (Ciència Ficció). Presenta diverses dones en diferents 
rols, no sols a la protagonista com a dona aïllada.

15. “Contact” (Ciència Ficció). Astrònoma que investiga incessant-
ment l’espai buscant vida intel·ligent, a través de missatges re-
buts por radiotelescopis. Conflictes entre religió i ciència.

16. “X Files Biogénesis: The Sixth Extintion” (Ciència Ficció). Doctora 
en medicina que busca desxifrar el missatge trobat en peces 
arqueològiques sorgides de la mar (de possible origen extrater-
restre), amb la finalitat de salvar la vida del seu company d’inves-
tigacions.

17. “Hormiguitaz” (Revisió de Rols). Dicotomia entre desenvolupa-
ment individual i col·lectiu. Rols de formigues mascles i femelles 
molt estereotipats i estratificats.

18. “Cleopatra” (Dones líders). Documental sobre la història de 
Cleòpatra, esposa fidel, mare cuidadosa i lingüista, que 
prové de família ptolemaica, governadora d’un gran impe-
ri, estratega per a l’administració i desenvolupament d’un 
poble.

19. “Elizabeth: la reina virgen” (Dones líders). Història que presenta 
els primers passos d’una dona d’esperit independent, consi-
derada per molts com una bastarda, que arriba al tron d’un 
regne ple d’intrigues i traïcions. Conflicte entre la fe religiosa, 
les seuen passions personals i el seu esforç per aconseguir la 
unió nacional malgrat les conspiracions.

20. “Juana de Arco” (Dones líders). L’autodeterminació d’una jove 
l’empeny a guiar un exèrcit d’homes, coronar un rei i proclamar 
la seua regió des d’una perspectiva de nació. Primers indicis de 
nacionalisme en la història.

21. “La sal de la tierra”. Presa de consciència de les dones i l’acció 
sindical, dret al treball...

22. “En tierra de hombres”. Assetjament laboral i sexual en el treball 
/ Presa de consciència de grup / Lluita pels drets femenins / 
…

23. “Kramer contra Kramer”. ¿A qui li toca la custòdia? ¿Per què 
seguir estereotips?

24. “Antonia” Repàs a tres generacions / Lluita pel feminisme i la 
vida quotidiana.

25. “La sonrisa de Monalisa”. Educació i Formació de las dones.
26. “Cuerno de Cabra”. Pare patriarcal, possessiu.
27. “Esencia de Mujer”. Ostentació.
28. “La tierra prometida”. Pare patriarcal, que aparença ser demò-

crata, però imposa els seus desitjos generant por i anul·lant els 
projectes i desitjos dels i de les altres.

29. “Pequeña miss Sunshine”. 

docUMEntALS, cURtMEtRAtgES, AnUncIS PUbLIcItARIS…
1. “Mujeres cabronas”. Enginy femení.
2. “A los 75 años del voto femenino.” (Fragment del documental 

“La aventura del saber”). Lluita pel dret al vot femení.
3. “A la conquista de los derechos” (Fragment del documental “La 

aventura del saber”). El moviment sufragista i la consecució dels 
drets. El posicionament de Clara Campoamor.

4. “Logro del derecho a voto femenino” (Fragment del documen-
tal “La aventura del saber”). El “Triomf” de Clara Campoamor. 
Noms propis sobre tot de dones.

5. “Anuncio de Punto Matic”. No és tan difícil posar la rentadora.
6. “Historia de buenas mujeres” (Dirigit per Hamid Faridi). Violèn-

cia exercida pel marit i recolzada pel pare i el germà.
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7. “Trata de mujeres. Esclavitud Sexual”. Entrevista a la directora 
del documental VOCES (contra el tràfic de dones)… Japón. II 
Guerra Mundial.

8. “¿Y las amas de casa qué…?” Invisibilització de l’aspecte eco-
nòmic de las mestresses.

PowER PoIntS
1. A leer se ha dicho.
2. Así es una mujer.
3. Autoestima Femenina (Reconeixença).
4. Bruixa / Bruja (Nivell de competència de la dona).
5. Cicatrices (Amor, entrega,… valor, força de mare).
6. El dolor tiene cara de mujer (Autoengany de la dona maltractada).
7. Joyas del Franquismo (Fragments de la secció femenina).
8. Lágrimas de mujer.
9. Las dos alas (Necessitat d’ambdós sexes).
10. Mentira de Mujeres.
11. El origen de la vida (La dona en la mitologia).
12. Mujeres Abnegación (De què son capaces las dones).
13. Mujeres de Chihuahua (Maltractaments).
14. Sólo una mujer sabe.
15. Sombrero Rojo (Etapes evolutives del pensament de la dona).

16. Una bonita historia de las que enganchan (La dona tractada 
com a persona).

17. Me voy a la cama (Infinitat de coses que fa la dona des que diu 
la frase fins que la porta a terme).

18. Mujerón (Definició estereotipada i definició real).

AcUdItS
1. El precio del cerebro. (¿és d’home o de dona?)
2. Los ahorros de toda la vida. (Relacions sexuals ¿satisfactòries?)

EnLLAÇoS d’IntERéS En IntERnEt
http://redes-tv.blogspot.com/2008/06/redes455-la-batalla-se-

los-sexos.html
http://redes-tv.blogspot.com/2008/09/redes460-aprender-coci-

nar-nos-hizo.html
http://redes-tv.blogspot.com/2009/03/redes474-la-monogamia-

no-es-natural.html
http://redes-tv.blogspot.com/2008/11/redes295-cuando-slo-

queden-mujeres.html
http://www.migualdad.es/
http://www.migualdad.es/mujer/
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4 TEMA 1
SESSIÓ 1: DADES PERSONALS ENS CONEIXEM


	12: 
	t4: CONSTRUCCIÓ CRÍTICA-CRÍSICA.- Aquelles propostes que inicialment són analítiques en buscar les causes dels fets, per a després de forma sintètica i/o expressiva, poder, no sols explicar-los, sinó també reproblematitzar-los i– subsegüentment generar una crisi o conflicte a l’entorn d’aquesta. Sense conflicte no hi ha canvi. Sense reproblematitzar la percepció, la verbalització, la inèrcia de les nostres accions, etc. no es donarà el procés dialògic i/o conflictiu de desaprendre allò que s’ha aprés, per a aprendre de nou– i valorar-los des dels contextos més pròxims, acceptant el compromís creador i transformador. Està relacionada amb la consciència crítica, com a condició superadora d’una realitat en un moment determinat de la vida.
	13: 
	1: 
	2: 
	11: 
	t1: COMPLEXITAT.- Com assenyala Edgar Morin és un terme que es percep com a negatiu. S’assimila a confusió, desordre. L’herència negativa del terme ve donada per una visió del coneixement pel qual aquest s’identifica amb claredat, simplicitat i orde. Per això moltes persones s’allunyen d’aquesta perspectiva de la complexitat per considerar que adoptar-la implica renunciar a la claredat, a la distinció conceptual, a l’anàlisi. Però també és cert, que ens adonem que la realitat és complexa quan no sabem interpretar la realitat, quan falla la simplicitat. I a més, les últimes investigacions i descobriments científics sobre diferents fenòmens (la mecànica quàntica amb les noves propostes de l’estructura de l’àtom; el funcionament del nostre cervell, l’estudi de les interrelacions dels ecosistemes…) condueixen progressivament a acceptar el desafiament de la complexitat. I com assenyala Frijof Capra, doctor en Física teòrica, hem d’aprendre a percebre i comprendre la trama, el teixit complex dels fenòmens ambientals, socials, polítics, econòmics, subjectius que no poden ser entesos aïlladament sinó que estan tots interconnectats i són tots interdepenents. Per a això, com diu Edgar Morin, la superació d’aquesta perspectiva mutilada i mutilant de la “simplificació”, “ve amb l’acceptació i el reconeixement de les incerteses que ens permeten pensar de manera no-determinista, no-fatalista i integrar allò que és aleatori, el desorde, allò que és ambigu fent d’açò un aliment i no un verí, perquè si el dubte, des de Descartes és reconegut com un ferment fecund, més ho és la incertesa perquè ens condueix per la senda d’un coneixement sempre obert i inacabat”. 
	9: 
	t2: CONCIENTITZACIÓ.- És el procés d’evolució cap a les consciències crítiques i de praxi. En aquest procés es tracta que el dominat arribe a ser persona amb totes les seues potencialitats; i fins i tot respectant i valorant totes aquestes consciències, és necessari que es faça un salt en la dimensió singular del pensament màgic al pensament crític. En aquest procés incideix l’educació alliberadora, en tractar de reflexionar críticament l’entorn i transformar-lo en conseqüència, abans de propiciar la “memorització de receptes educatives” per a modificar-lo d’acord amb els interessos d’aquells que les preparen didàcticament, pedagògica i política. Igual que la consciència és evolutiva, i no hi ha un nivell pur d’ella: “ningú és totalment ingenu, màgic o crític”; la “concientització” és un procés atzarós i casual que apareix i flueix en moments claus de la vida de les persones.
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	10: 
	15: 
	16: 
	17: 
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	21: 
	19: 
	20: 
	6: 
	t5: CONTEXT (EXTERN, INTERN, MENTAL).- És una variable fonamental i els diferents contextos mental, intern –cos i ment- i extern ( el món) no són de distinció ni de no-distinció sinó de relació distinció/no-distinció que possibiliten o no les bifurcacions per irrupció de les fluctuacions d’informació, d’energia o de matèria i mitjançant interacció amb el medi; és en aquest moment quan sorgeix la variable decisió, que a l’igual que la distinció estableix una relació: decisió/no-decisió; i, finalment, sorgeix la variable elecció: que és també una relació.
	23: 
	t6: DESCODIFICACIÓ.- La presentació d’una realitat concreta, existencial, “codificada”, pot ser el punt de partida de la comunicació si hi ha enacció. La “descodificació” és el procés pel qual, el/la o els subjectes es reconeixen (sensomotoramente i cognitivament) en l’objecte – la situació existencial codificada -; es troben i se situen en ella i amb altres persones participants. La mediació pedagògica (la reflexió-acció conjunta entre els participants d’un grup) iniciarà el procés de “descodificació”– descompondre el codi en els seus elements constitutius-, operació per la qual els subjectes cognoscents perceben les relacions entre els elements de la codificació i entre fets que presenten en el seu context mental, intern i extern, relacions que abans no eren percebudes des de la dimensió singular.	La finalitat de la “descodificació” és arribar a un nivell crític de coneixements, que comença per l’experiència que cada participant té de la seua situació en el seu “context real”. En totes les fases de la descodificació – d’allò global a allò concret de les seues parts; de la concreció percebuda a la seua nova reconstrucció general des de les relacions intersubjectives engegades-, les persones revelen la visió del món, segons la manera de com el pensem, el sentim…i com l’abordem per a la seua transformació.
	8: 
	t7: DIALÒGIC/A.- Dialogar és establir una relació horitzontal entre dos pols, aquesta relació naix de la matriu crítica i es nodreix de l’amor, la humilitat, la confiança i el sentit de justícia dels dos pols dialògics. Per tant en una comunicació dialògica que té un paper educatiu, ontològic i polític, els dos pols han de superar la relació Jo-Tu/nosaltres-vosaltres; han d’estar similarment mediatitzats per l’entorn i per ells mateixos, i han de pronunciar-lo i d’anunciar-lo singularment i en comú. La relació dels pols dialògics desvela als éssers com a pregunta o com a problema, mitjançant els procediments que les dones i els hòmens posem en marxa, mitjançant la paraula fluida i fluent que fem bifurcar en els esdeveniments que són emergència de la multiplicitat, unes paraules que “fan un lloc a la màxima interacció de la paraula aliena amb el context, a la seua influència dialogitzant recíproca, a l’evolució lliure i creativa de la paraula ‘estrangera’, a la graduació de les transicions, al joc de les fronteres.”(Mikhaïl Bajtin).
	25: 
	26: 
	27: 
	t8: EDUCACIÓ BANCÀRIA.- Terme en oposició a “educació alliberadora”; en ella, l’educador/a és el subjecte educatiu i l’educand/a l’objecte educat; el primer “cosifica” el segon, deshumanitzant-lo i en conseqüència impedint-li arribar a la seua condició humana. Ningú pot “ser” si no deixa “ser“ als altres. No és propi de la condició humana deshumanitzar els altres. Tant l’educador/a com l’educand/a en aquesta relació s’oprimeixen; no obstant això és l’educand/a a qui fonamentalment li correspon cancel·lar aquest procés d’opressió, els privilegiats o dominants de les relacions d’opressió– En aquest cas l’educador/a- difícilment modificaran o desfaran la seua situació de privilegi (de poder-domini). Si l’educand/a queda convertit en un banc, la caixa forta del qual rep i guarda els paquets de coneixements i de receptes que ha preparat i dipositat l’educador/a; la ignorància i la saviesa s’absolutitzen, es polaritzen. Cada dona i home sap, pensa, disciplina a, pren les opcions, inactua, tria el programa, té l’autoritat… és subjecte. L’altre/a, en l’altre extrem de la relació-mediació, és educat/da, no sap, és pensat per, és disciplinat-da per, rep i executa les opcions que van prendre per ell o ella, s’acomoda al programa… és objecte.
	28: 
	30: 
	t10: GENERADOR/A (PARAULA, NUCLI, SITUACIÓ).- La paraula, el nucli o la situació generadora, signifiquen buscar el pensament i el sentiment de l’ésser humà sobre la realitat i la seua acció sobre aquesta, allò que constitueix la seua praxi. En la mesura que els éssers humans prenen una actitud activa en l’exploració de les seues problemàtiques (la seua posició en el món), la seua consciència crítica de la realitat s’aprofundeix, i més encara, a l’enunciar aquestes circumstàncies problematitzadores, prenen possessió (són subjectes) d’aqueixa realitat. Però per a això, ha d’haver-hi interconnexions, sinapsi, entre els diferents contextos (mentals, interns, externs) amb, on, com… es viu. Si no es donen aquestes interconnexions no es “genera” cap procés educatiu. El tipus de generador serà sempre una realitat concreta, que a més, “ha de problematitzar tant els educands com els educadors, especialment pel que fa a l’observació i a l’activitat crítica” (Francisco Gutiérrez); mai serà, per tant, una realitat aliena, sinó una vivència compartida en major o menor grau.
	t3: CONSCIÈNCIA INGÈNUA O PENSAMENT MÀGIC.- L’ésser humà percep, verbalitza i transforma el seu entorn, segons una estructura individual (context mental i intern) que és conformada pels contextos socialitzadors; a aquesta l’anomenarem consciència, la qual inclou també aspectes de valor de dita percepció. Però, quan es percep la realitat i es reconeixen els fets sense transcendir en les seues causes perquè es mitifiquen i es col·loquen al marge de l’acció humana, sobre la naturalesa d’una manera fatalista o màgica, és quan parlem de consciència ingènua o pensament màgic.
	32: 
	t12: Mapa rizomàtic, es construeix mitjançant sis principis bàsics:A. 	Principi de connexió: qualsevol punt d’un rizoma pot ser/estar connectat a qualsevol altre, sense orde ni jerarquització.B. 	Principi d’heterogeneïtat: atés que qualsevol connexió és possible, el rizoma es regeix per l’heterogeneïtat, en tant que en l’arbre la jerarquia de les relacions porta a una homogeneïtzació de les mateixes; en el rizoma açò no ocorre.C. 	Principi de multiplicitat: el rizoma és sempre multiplicitat que no pot ser reduïda a la unitat; un arbre és una multiplicitat d’elements que pot ser “reduïda” a ser el complet i únic arbre. No ocorre el mateix amb el rizoma, que no posseeix una unitat que servisca de pivot per a una objectivació/subjectivació: el rizoma no és subjecte ni objecte, sinó múltiple. D. 	Principi de ruptura a-significant: el rizoma no pressuposa qualsevol procés de significació, de jerarquització. Encara que siga estratificat per línies, sent, així, territorialitzat, organitzat, etc. està sempre subjecte a les línies de fuga que apunten a noves i insospitades direccions. Encara que es constituïsca en un mapa, el rizoma és sempre un esbós, un esdevindre, una cartografia traçant-se sempre novament.E. 	Principi de cartografia: el rizoma pot ser mapat, cartografiat, i aquest mapa o cartografia ens mostra que posseeix entrades múltiples, és a dir, el rizoma pot ser abordat des d’infinits punts, podent, d’ací, remetre a qualssevol altres en el seu territori. El rizoma, no obstant això, en tant que mapa, posseeix sempre regions insospitades, una riquesa geogràfica pautada en una lògica de l’esdevindre, de l’exploració, del descobriment de noves facetes.F. 	Principi de calcomania: els mapes poden, no obstant això, ser copiats, reproduïts; col·locar una còpia sobre el mapa no sempre és garantia, a pesar d’una juxtaposició perfecta. L’invers és la novetat: col·locar el mapa sobre les còpies, els rizomes sobre les arbres, possibilitant el sorgiment de nous territoris, noves multiplicitats. D’aquesta manera, l’adopció d’un nou paradigma del saber significa, al mateix temps, un nou abordatge del propi coneixement.El mapa rizomàtic trenca, així, amb la jerarquització que és pròpia del paradigma arbori. En el rizoma són múltiples les línies de fuga i per tant múltiples les possibilitats de connexions, aproximacions, talls, percepcions, etc. En trencar amb aqueixa jerarquia estanca, el rizoma demana, no obstant això, una nova forma de trànsit.
	14: 
	31: 
	t11: LECTURA CONNOTATIVA.- La lectura connotativa o del cor és el primer contacte amb la realitat percebuda. És la primera purna entre el nostre context mental i intern i un context immediat. És la primera vinculació amb una situació educativa, en què cal reconéixer i acceptar la càrrega subjectiva i la impossibilitat de captar tota la seua amplitud o força. Però aquesta subjectivitat (sentiments, intuïcions…) ha d’aflorar, si volem que existisca una educació entre subjectes.LECTURA DENOTATIVA.- El procés desencadenat en la lectura connotativa ens ha de dur a un enfrontament amb la realitat des dels i des de les altres, des de l’observació i l’anàlisi d’altres punts de vista. Denotar significa destacar, cridar l’atenció; fer emergir i per tant visualitzar les relacions que existeixen en el grup d’aqueixa realitat que envolta la situació generadora. Descobrir tots els elements objectius que componen aqueixa realitat.LECTURA ESTRUCTURAL.- La lectura denotativa ens du a un qüestionament total o parcial de la realitat i del posicionament individual i grupal davant d’ella. És la fase de les preguntes, de la reflexió crítica en la recerca dels significats dels fets, de les seues possibles causes, raons i conseqüències. És el moment d’anar perfilant la forma, els eixos o enfocaments organitzatius de treball – la seua investigació-; la seua extensió i les activitats d’agafar-la per a l’acció transformadora des dels contextos més pròxims de la nostra realitat, sempre deixant els plantejaments i les realitzacions oberts a noves situacions generadores i generades d’aquest procés. La “lectura estructural” ha de basar-se, a priori, en el desig i en l’interés del grup en l’eix a aprofundir.
	24: 
	33: 
	t13: MACROACTIVITATS.- Són activitats, treballs monogràfics, projectes, investigacions, temes amplis… i suposen sempre problematitzar i reproblematitzar les coses, les situacions… La macroactivitat, aprofitant el procés de neguentropia, ha de gestar-se en el grup-aula.
	34: 
	t14: MICROACTIVITATS.- Són activitats més xicotetes (llegir un text, analitzar un mapa…) i són la concreció de les macroactivitats. És a dir, activitats puntuals que conformen una part de la seqüència de la macroactivitat. En aquesta seqüència és quan poden donar-se bifurcacions quant al projecte general que s’havia plantejat; és en la realització concreta de les microactivitats on poden aparéixer nous temes; hem de decidir si s’obri una nova macroactivitat o no…
	t15: MICROIDENTITAT/S.- No hi ha una única identitat sinó un cúmul de microidentitats determinades per les situacions que generen els contextos (nínxols i/o hàbitats) o siga, “micromóns” on vivim: “tenim una disposició a l’acció pròpia de cada situació específica que vivim… a aquesta disposició a l’acció” són les microidentitats”. Aquestes, “no constitueixen un jo sòlid, centralitzat i unitari, sinó més bé una sèrie de patrons canviants que es conformen i després es desarmen”; per això parlem “d’identitats nòmades o canviants” i encara més, en un procés educatiu. En definitiva, “a aquesta disposició per a l’acció l’anomenem microidentitat i a la seua corresponent situació real, micromón” (Varela).
	36: 
	t16: MICROMÓN/S.- Són els variats i específics contextos, recurrents mitjançant un flux de transicions, on desenvolupa la seua vida qualsevol organisme viu i després de cada una de les transicions. La manera en què l’agent cognitiu es reconstituirà no està ni determinada ni dissenyada per endavant. En ells es creen una sèrie de situacions i relacions (respostes, estímuls, comportaments…) que van generant les seues microidentitats. Cada micromón correspon a una situació distinta en què ens trobem. Així el món sorgeix a partir del mode com el coneixem, és a dir, com ens constituïm com a cos; de la mateixa manera cada micromón té una dinàmica pròpia en la qual ens reconstituïm, és a dir té la seua corresponent microidentitat.
	37: 
	t17: NEGUENTROPIA.- Representa el grau d’orde introduït per la informació que es posseïx sobre l’estat d’un sistema. En la formació d’un grup des d’una perspectiva associativa i de cooperació, no existirà com a tal si no es dóna un procés de transmissió i assumpció, de compromís, de tota la informació que aporta tant el professorat com l’alumnat. En el dispositiu d’aprenentatge implica d’una banda la lectura -extracció d’informacions- i l’escriptura- injecció d’accions una vegada tornades les informacions; és un dispositiu de presència i implica situació en context sempre possibilitant la introducció d’accions, des del propi grup, mitjançant un procediment transductor (transductivo)–creatiu/productiu- de nou altres informacions i accions, integrant les contradiccions i comunicant els contraris i reinvertint allò que és energètic en sentit –valors- fent compatibles les tensions. Està molt relacionat amb la creació d’un clima comunicatiu, dialògic, així com amb la disposició a l’acció de forma multidireccional i travessant les bifurcacions.
	3: 
	t18: PARRHÈSIA.- És, en la relació d’ensenyament-aprenentatge, l’ús de la llibertat de la paraula, d’una paraula viva, “una certa ètica de la paraula...” (Foucault), és l’obertura del cor, l’obertura del pensament, la necessitat que ambdós interlocutors no s’oculten res del que pensen i parlen francament, la responsabilitat i el compromís de parlar, de prendre la paraula... És, alhora, una tècnica i també un procediment educatiu, ètic i polític, de caire qualitatiu amb un doble component de reciprocitat i asimetria, referida tant a la persona educadora com a l’educanda, que simultaneja la veu gràvida –parla- amb el silenci fecund –escolta-, la lectura i l’escriptura... i que possibilita a la persona educadora –i a la persona educanda- utilitzar allò que sap i és útil en el treball de transformació i millora de l’aprenentatge i en aquest procés, ambdues esdevenen subjectes de veritat, és a dir, subjectes capaços de dir, i dir-se, la veritat –sense artifici, sense seducció, sense obediència a les lleis, sense adulació ni retòrica persuasiva, etc.- de manera sensible i coherent –és a dir, amb adequació entre el subjecte que parla i diu la veritat i el subjecte que es comporta segons ella- i aquesta relació, singular i col·lectiva, és tant d’afecte i enllaç com de compromís i responsabilitat, d’adaptació a la situació-en-context (mental, intern i extern) com d’exemple i generositat: “el subjecte que parla es compromet” i es compromet en relacions de vida compartides.
	38: 
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	22: 
	40: 
	t20: POLÍTICA.- Aquest concepte des de l’òptica dominant actual ha sigut buidat, estigmatitzat, neutralitzat… en reduir i “pejoritzar” la seua aplicació a grups humans determinats i a les seues accions: els que exerceixen alguna representativitat en les esferes administratives i institucionals de l’Estat. I per tant, es tracta de recuperar-lo com a concepte beneficiós per a l’ésser humà, en l’acceptació aristotèlica que tots som polítics per viure en una comunitat. L’ésser humà presenta dues dimensions inseparables: la singular i la col·lectiva, i des d’aquesta última es realitzen totes les relacions socials, i tota relació social és política. Per tant, qualsevol o/posició social que adoptem és política.L’analfabetisme polític viscut o declarat és una actitud política d’exclusió, delegació i jerarquització social del poder-domini: com deia Bertolt Brecht “l’analfabet polític és un ser perillós (…) L’illetrat o terròs polític no sent, no participa ni li interessen els esdeveniments polítics. Desconeix que el preu dels seus calçotets, de les seues sabates, del vi, dels tractaments mèdics… i, fins i tot, l’aire que respira depenen de decisions polítiques...” Pel contrari, l’assumpció del caràcter polític de la vida social de l’ésser humà és exercir el poder-creació com a condició humana imprescindible: “… he aprés que el problema dels altres és igual que el meu. Resoldre’l junts, és la política. Resoldre’l sol, és l’avarícia” deien, escrivien i vivien els i les alumnes de Barbiana; aquesta segona és, per tant, una relació política individualista i expoliadora; l’altra primera, és per tant, una política d’inclusió, d’assumpció de responsabilitats i de cohesió social. Així en l’educació, com en altres esferes o realitzacions humanes, no hi ha neutralitat, “sinó que es genera un model de relacions socials, un model polític” i “...en la mesura en què l’educador entén que l’educació és un acte polític, ell és descobreix com a polític”, com ens va ensenyar Freire.
	41: 
	t21: SISTEMATITZACIÓ.- La sistematització no és un concepte unívoc, té múltiples accepcions des de la diversitat d’idees i camps on s’implementa. Però, des de l’acció de l’educació popular, es defineix com “un procés permanent i acumulatiu de creació de coneixements a partir de les experiències d’intervenció en una realitat social” (Barnechea, Gonzalez i Moran: “¿Y cómo lo hace? Propuesta del Metodo de Sistematitzación”. Formació de persones adultes, sistematització d’experiències i ciutadania. L’ullal Edicions-Tarepa-PV. Xàtiva, 2003). Es tracta de fixar-se en els nostres processos d’intervenció en la realitat i en els processos de les persones amb qui vivim i treballem– tots sistematitzadors potencials i reals- amb la intencionalitat de la seua transformació.
	t19: RIZOMA DE PROBLEMES. A partir d’aquesta tècnica es tracta d’analitzar les qüestions i problemes detectats en un primer diagnòstic. La forma d’obtindre les aportacions pot ser mitjançant targetes, pluja d’idees... Així, la qüestió o el problema que abans es presentava de forma aïllada, ara forma part d’un entramat de causes condicionants i manifestacions. És important mapar aquesta situació, per això la imatge d’un “rizoma de problemes”. El paper de la persona mediadora i dinamitzadora en aquesta tècnica és fonamental.
	t22: TALLER DE FUTUR. Aquesta tècnica s’utilitza per a definir propostes d’escenaris futurs desitjables, definint al mateix temps les línies per a la seua consecució, també podríem definir-la com l’acció de ‘tindre un somni’. Es caracteritza per la utilització de la tempesta d’idees, i l’estructura de tres fases ben definides: 1) Fase de crítica, definint els problemes percebuts en relació al tema tractat, desenrotllant el treball en grups xicotets, anotant les aportacions en targetes i seleccionant al final d’aquesta fase els problemes essencials, prèvia la seua priorització per part dels participants. 2) Fase d’imaginació o fantasia, on s’anima al participant a expressar els problemes plantejats “en positiu”. Es plantegen desitjos i interessos, possibles escenaris, idees i propostes per al canvi. 3) Fase de realització, on les idees més interessants són materialitzades i verificades en la realitat: Com podria realitzar-se? Quines dificultats caldria abordar? Qui es responsabilitza de cada tasca? Hi ha nombroses fórmules que utilitzant l’estratègia de detecció de problemes – disseny d’escenaris futurs – planificació de línies d’acció, basen el seu avanç en la implicació dels participants en la formulació d’alternatives per al propi futur.
	42: 
	43: 
	t23: TRANSDISCIPLINARIETAT.- És un concepte complex mitjançant el qual ens referim a una nova comprensió de la realitat, a la construcció del coneixement i del saber, a la metodologia o forma de conéixer des de la teoria del caos i la complexitat i a una actitud davant del món i la vida. És, a més, una experiència formativa (acció-reflexió-acció) basada en l’autoorganització, la creació d’entorns rics en estímuls i l’aprenentatge integrat. La transdisciplinarietat possibilita la investigació de la realitat entre, a través de i més enllà de les disciplines, i la seua finalitat és la comprensió del món i l’articulació de les diferents àrees de coneixement i sabers.
	35: 
	44: 
	t24: TRANSVERSALITAT.- La transversalització del coneixement pedagògic afecta els processos cognitius, didàctics i formatius; a l’ensenyança i a l’aprenentatge, als subjectes protagonistes, al paper de la i del docent i de la i del discent… ja que implica unes formes relacionals i de construcció de coneixement des de les intersubjectivitats, des de l’obertura al món i la vida. Significa treballar els aprenentatges i la formació del saber des de propostes conversacionals i/o dialògiques, obrint espais i temps de contacte entre els components transversals del pensament (valors, actituds, habilitats, sentits…) i les emocions a través de les diverses aproximacions dels sabers i també dels programes formatius en una proposta curricular que es tesa/relaxa en una xarxa rizomàtica de coneixements, sabers, usos, etc. i conforma el procés d’investigació i d’aprenentatge. Que és molt diferent de les lògiques disciplinàries fragmentades, unidimensionals, ordenades i controlades del saber.
	29: 
	t9: ENACCIÓ.- La lectura del món o el seu coneixement, com assenyala Francisco Varela, no és una cosa que ens haja sigut entregada: és una cosa que emergeix a partir de com ens movem, toquem, respirem i mengem. És a dir, com realitzem la cognició, el coneixement en provocar les relacions entre els diferents contextos mentals, interns i externs on vivim en activitat. En l’educació, la relació espontània i informal entre els subjectes i els objectes educatius sol ser molt complexa, caòtica, dinàmica, rica, oberta… a major desordre es produeixen major nivell de complexitat i emergències autoreguladores que l’estabilitzen i li donen una nova identitat. Però, succeeix que de vegades aquestes relacions amb els objectes organitzatius i curriculars són tancats, rígids i pobres, tenen com a resultat que el coneixement acadèmic no permet l’enacció amb el món, amb la vida a la manera holística que aquesta és.
	45: 
	t25: BIFURCACIONS.-Ve de la teoria fisicoquímica de les estructures dissipatives d’Ilya Prigogine, que considera que es poden esperar nous equilibris sorgits de situacions crítiques, caòtiques o que tendeixen a la incomunicació: “Illes d’orde en un oceà caòtic”. És un canvi qualitatiu de l’estructura, que pot ser produït per l’amplificació d’una xicoteta fluctuació interna o per una pertorbació externa, quan el sistema està inestable (estructura dissipativa). Es tracta de sistemes altament desordenats en els quals la conducta imprevisible d’un element del conjunt pot conduir a una reestructuració harmònica. En aquest context, es podria entendre que les situacions d’incomunicació o “no educatives” que es donen en el grup-aula, i que són irreversibles, no han de conduir a un camí sense eixida, esgotat; que no es puga revertir no necessàriament implica que s’esgoten. Poden sorgir noves possibilitats, noves oportunitats si es produïren les bifurcacions; i en les relacions, no igualitàries, entre professor/a i alumne/a som nosaltres els que com a professionals hauríem de crear els climes, àmbits i les variables perquè siguen possibles les bifurcacions. 
	46: 
	t26: ANTIDIDÀCTICA.- Posicionament educatiu i polític que sorgeix com a interrogació a una didàctica basada fonamentalment en l’ensenyança, no en l’aprenentatge; en l’educador, no en l’educand (“l’educador és el subjecte del procés, els educands mers objectes, l’educador és el que pensa, els educands els objectes pensats”, com deia Paulo Freire) i sobretot, com a reacció a la consideració de la pedagogia com una ciència objectivable – pedagogia sistemàtica- basada en models tecnològics apriorístics, on allò important són els mitjans o instruments didàctics que ha de manejar l’educador, sense un qüestionament d’aquests ni la seua contextualització ni adaptació contínua que caracteritza el procés situacional d’ensenyança- aprenentatge i les múltiples relacions que es donen en ell.
	47: 
	t27: AUTOORGANITZACIÓ.- Les teories de l’autoorganització han sigut formulades en les ciències físiques. Concerneixen als sistemes observables en diversos nivells (generalment dos): el nivell microscòpic, constituït per un nombre molt gran d’elements en interacció, i el nivell macroscòpic, on apareixen fenòmens col·lectius, no directament previsibles a partir del coneixement dels estats dels elements microscòpics. Teoria de les “estructures dissipatives” en química (Prigogine) o de la “sinergètica” extreta de la física dels làsers (Haken) suggereixen mecanismes interactius com ara que els canvis de l’estat de les partícules del sistema es tornen correlatius entre si en grans distàncies (relativament a la seua pròpia grandària) i s’autoorganitzen segons configuracions macroscòpiques. Aquesta interdependència dels estats dels elements es dóna només per a certs valors dels paràmetres que descriuen l’entorn del sistema; resulta llavors d’una “pertorbació” externa, però pot igualment resultar de l’amplificació de fluctuacions internes dels estats elementals. En tots els casos, els sistemes considerats són oberts, “lluny de l’equilibri”, i les interaccions entre els elements són de forma no lineal: “illes en un oceà caòtic”.	Però aquest microordre dinàmic, es va construint ell mateix en la relació d’intercanvi amb l’entorn i de fluctuacions i canvis interns continus o intermitents, de reemplaçament, de destrucció, de reconstrucció, de creixement (metabolisme biològic i/o cultural). Aquest automanteniment preserva l’orde intern a base de desordenar el món exterior, a què contínuament ha d’adaptar-se, evolucionar. I perquè una població, un grup evolucione, els seus membres han de reproduir-se (nova creació), però abans que qualsevol “ens” puga re-produir-se ha de mantindre’s, autoorganitzar-se amb aquesta finalitat. 
	t50: Mapa rizomàtic, es construeix mitjançant sis principis bàsics:A. 	Principi de connexió: qualsevol punt d’un rizoma pot ser/estar connectat a qualsevol altre, sense orde ni jerarquització.B. 	Principi d’heterogeneïtat: atés que qualsevol connexió és possible, el rizoma es regeix per l’heterogeneïtat, en tant que en l’arbre la jerarquia de les relacions porta a una homogeneïtzació de les mateixes; en el rizoma açò no ocorre.C. 	Principi de multiplicitat: el rizoma és sempre multiplicitat que no pot ser reduïda a la unitat; un arbre és una multiplicitat d’elements que pot ser “reduïda” a ser el complet i únic arbre. No ocorre el mateix amb el rizoma, que no posseeix una unitat que servisca de pivot per a una objectivació/subjectivació: el rizoma no és subjecte ni objecte, sinó múltiple. D. 	Principi de ruptura a-significant: el rizoma no pressuposa qualsevol procés de significació, de jerarquització. Encara que siga estratificat per línies, sent, així, territorialitzat, organitzat, etc. està sempre subjecte a les línies de fuga que apunten a noves i insospitades direccions. Encara que es constituïsca en un mapa, el rizoma és sempre un esbós, un esdevindre, una cartografia traçant-se sempre novament.E. 	Principi de cartografia: el rizoma pot ser mapat, cartografiat, i aquest mapa o cartografia ens mostra que posseeix entrades múltiples, és a dir, el rizoma pot ser abordat des d’infinits punts, podent, d’ací, remetre a qualssevol altres en el seu territori. El rizoma, no obstant això, en tant que mapa, posseeix sempre regions insospitades, una riquesa geogràfica pautada en una lògica de l’esdevindre, de l’exploració, del descobriment de noves facetes.F. 	Principi de calcomania: els mapes poden, no obstant això, ser copiats, reproduïts; col·locar una còpia sobre el mapa no sempre és garantia, a pesar d’una juxtaposició perfecta. L’invers és la novetat: col·locar el mapa sobre les còpies, els rizomes sobre les arbres, possibilitant el sorgiment de nous territoris, noves multiplicitats. D’aquesta manera, l’adopció d’un nou paradigma del saber significa, al mateix temps, un nou abordatge del propi coneixement.El mapa rizomàtic trenca, així, amb la jerarquització que és pròpia del paradigma arbori. En el rizoma són múltiples les línies de fuga i per tant múltiples les possibilitats de connexions, aproximacions, talls, percepcions, etc. En trencar amb aqueixa jerarquia estanca, el rizoma demana, no obstant això, una nova forma de trànsit.Com construir un mapa rizomàtic. A partir dels principis anteriors, i tenint en compte que el procés d’aprenentatge implica, des de la perspectiva i dinàmica que plantegem, cooperació, coordinació, associació, participació… i, molt especialment, autoorganització, construcció i recombinació de connexions, relacions i mediacions en una xarxa de conceptes, afectes i perceptes, que entre altres qüestions ens possibilitaran abordar el currículum com una comunitat i els cercles de lectura-cultura com els llocs i moments en els quals posar en marxa els sabers i coneixements així com els aprenentatges, més enllà de l’escola i dels processos de negociació.En la construcció del mapa no hi ha un centre possible i real des del qual partir la cre-acció i construcció de coneixements i aprenentatges, a diferència dels mapes conceptuals que són fixos –sincrònics-, jeràrquics i reduccionistes sinó línies ( dels conceptes, dels afectes i dels perceptes; de les pràctiques; de les persones adultes educadores i educandes) i potencialitats (capacitats de, reconeixements de,) que verificarem en un procés relatiu, parcial, obert i flexible de consolidació en el mapatge que realitzem i, en definitiva, contindrà multitud d’entrades-eixides i ens habilita-possibilita per a una praxi educativa de llibertat com a composició-execució en acte i en una situació-en-context, ambdós a esdevindre perenne.No hi ha res predefinit, es fa sobre la marxa, en temps real, i amb la participació implicació de les persones adultes participants, mitjançant variacions, expansions, intensions, captures… que operen com a línies cre-actives o com a línies de fuga responent a la feina creativa del grup d’aprenentatge i, sobretot, a la situació-en-context de les persones adultes participants, més enllà dels experts i/o dels especialistes. És una cre-acció del grup d’aprenentatge actiu i en activitat, produint i construint un mapa que sempre és desmuntable, connectable, reversible, modificable, i té múltiples entrades i eixides: “En un cert sentit, el punt de vista rizomàtic retorna el concepte de coneixement a les seues arrels primitives. Suggerint que una negociació del coneixement distribuït pot permetre que una comunitat de persones legitimen el treball que estan fent entre ells i per a cada membre del grup, el model rizomàtic renuncia a la necessitat de validació externa dels coneixements, ja siga per un expert o per un currículum estructurat. El coneixement pot ser jutjat de nou pels vells estàndards anteriors de “jo puc” i ” jo reconec”. 20	 CORMIER, Dave. 2008. Rhizomatic knowledge communities: Edtechtalk, Webcast Academy. [Weblog entry, February 29.] Dave’s Educational Blog. http://davecormier.com/edblog/2008/02/29/rhizomatic-knowledge-communities-edtechtalk-webcast-academy/ (acceso 11 de mayo de 2009).


