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desigualtats socials, pobreses 
i alfabetitzacions permanents

A. Desigualtats socials, pobreses i alfabetitzacions permanents 01 [4 hores]

A1. ‘Playing changes’. Actualización de la educación permanente y popular. 
Iolanda Corella Llopis, Paqui Borox Ló pez y pep aparicio guadas

 [ACTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PERMANENTE; del dominio de la vo-
luntad al dominio de la sensibilidad; sendas y travesías del aprendizaje 
16]

B. Desigualtats socials, pobreses i alfabetitzacions permanents 02 [4 hores]
 

 Llindar 01
 La generositat de l’educació. Josep M. Esquirol
 https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/josep-maria-esquirol/228891

 
 Llindar 02
 Per què aprenem?  Marina Garcés i Guillem Sala
 https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/henry-giroux-tota-educacio-

es-una-lluita-per-establir-quin-tipus-de-futur-volem-per-al-jovent/231870

 La proposició és realitzar el procés de lectura dels textos i conjugar-la amb 
les nostres pràctiques educatives, formatives... i de vida (unes 15 línies de 
refl exió...).

Els tres interrogants:
 Si volem treballar des d’una perspectiva-dinàmica humanitzadora –més de-

mocràtica, més dialògica, més incloent, més...- quins serien els vectors so-
cioeducatius, professionals, culturals, ètics, polítics... que caldria incloure i, 
sobretot, com hauríem de fer-lo...

· Si la quarta revolució científi ca, industrial, tecnològica...  es caracteritza, 
bàsicament, per dues vessants:  (i) la intensifi cació  de la dependència de 
pròtesis a-creatives, i-lliures... que ens ancoren en uns coneixements banals, 
superfi cials i que sols funcionen expandint-expenent entreteniment i colo-
nització envers el cos sencer; (ii) la ultramercantilització dels coneixements, 
dels accessos-connexions, de  les intel·ligències de qualsevol tipus... i la seua 
supeditació a les plataformes en línia, privades, mixtes... i a un professorat, 
més o menys precari, disponibles les 24 hores del dia, 365 dies a l’any i que 
practicaran ‘la universalitat sense igualtat’... quins procediments anem a uti-
litzar?, quins éssers humans? Com anem poder realitzar la democratització 
real de dispositius, plataformes, educació, escola....?

· Si  tota forma de de saber comporta unes relacions de poder... quina és la 
nostra funció, paper... en l’escola popular, lliure, oberta, emancipadora... que 
volem quotidianament construir?
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50 places previstes: per ordre d’inscripció, fi ns al 23 de juny; les inscripcions són gratuïtes.

seminaris xàtiva
estiu viu 2022



FASE PRESENCIAL
Dilluns, 18 de juliol
9:00-11:00  SEMINARIS
La pobresa al País Valencià i la seua relació 
amb les perspectives educatives. 
Rafael Castelló, Universitat de València; Julia 
Haba Osca, Universitat de València 
Desigualtats socials, pobreses i 
alfabetitzacions permanents.
Piergiorgio Reggio, UNICATT-IPF Itàlia; Dolors 
Monferrer Ferrando, IPF
11:00-11:15 Pausa-café
11:15-14:00
La pobresa al País Valencià i la seua relació 
amb les perspectives educatives. 
Rafael Castelló, Universitat de València; Julia 
Haba Osca, Universitat de València 
Desigualtats socials, pobreses i 
alfabetitzacions permanents.
Piergiorgio Reggio, UNICATT-IPF Itàlia; 
Dolors Monferrer Ferrando, IPF 
Coordinen: Paqui Borox López, IPF;  Manuela 

Fuentes Martínez, TAREPA-PV
14-15:30 Dinar
16:00-17:30 CERCLES DE CULTURA
El voluntariat, l’alfabetització i alguna 
cosa més. Agustí Pascual Cabo, doctor en 
Pedagogia i XIXé Premi Ciutat de Dénia per a 
la Formació de Persones Adultes
17:30-17:45 Pausa-café
17:45-19:30
El voluntariat, l’alfabetització i alguna 
cosa més. Agustí Pascual Cabo, doctor en 
Pedagogia i XIXé Premi Ciutat de Dénia per a 
la Formació de Persones Adultes
Coordina: Iolanda Corella Llopis, IPF

Dimarts, 19 de juliol
9:00-11:00 SEMINARIS
La pobresa al País Valencià i la seua relació 
amb les perspectives educatives. 
Rafael Castelló, Universitat de València; Julia 
Haba Osca, Universitat de València 

Desigualtats socials, pobreses i 
alfabetitzacions permanents en un barri; el 
cas de La Coma.
Piergiorgio Reggio, UNICATT-IPF Itàlia; 
Carolina Zamora Real i Dolors Monferrer 
Ferrando, IPF 
11:00-11:15 Pausa-café
11:15-14:00
La pobresa al País Valencià i la seua relació 
amb les perspectives educatives. 
Rafael Castelló, Universitat de València; Julia 
Haba Osca, Universitat de València 
Desigualtats socials, pobreses i 
alfabetitzacions permanents.
Piergiorgio Reggio, UNICATT-IPF Itàlia; Dolors 
Monferrer Ferrando, IPF
Coordinen: Paqui Borox López, IPF;  Manuela 
Fuentes Martínez, TAREPA-PV
14-15:30 Dinar
16:00-17:30 CERCLES DE CULTURA
Desigualtats socials, pobreses i 

alfabetitzacions permanents en un barri; el 
cas de La Coma.
Carolina Zamora Real i Dolors Monferrer 
Ferrando, IPF
17:30-17:45 Pausa-café
17:45-18:30
Desigualtats socials, pobreses i 
alfabetitzacions permanents en un barri; el 
cas de La Coma. 
Carolina Zamora Real i Dolors Monferrer 
Ferrando, IPF
Coordina: Lorena Ordiñana, TAREPA-PV
18:45-19:45
El cercle virtuós de l’educació permanent, 
les pràctiques de llibertat i  les 
emancipacions. 
Rafael Castelló, Júlia Haba Osca, Piergiorgio 
Reggio, Dolors Monferrer Ferrando, Carolina 
Zamora, Agustí Pascual Cabo i pep aparicio 
guadas
Coordina: Miguel Angel Vera, IPF

Continuem, en aquests moments d’incertesa, una nova 
etapa d’autoformació conjunta, ara com estiu viu 2022 
• seminaris, en una clara aposta per consolidar un 
model de formació encarnada: relacional i dialògic, col-
laboratiu i afectiu...  malgrat saber que anem a contra-
temps, que puga servir no sols com lloc de trobada i 
intercanvi sinó, sobretot, de cre-acció singular i comú, 
de les dones i homes que participen i, alhora, d’inter-
relació, coordinació i associació entre organitzacions, 
col·lectius i associacions; estem doncs davant un com-
promís i una aposta esperançada, ferm i potent, per la 
transformació-mudança de les capacitats i, ací i ara, la 
gestació de plurals alliberaments.

I, en aquesta circumstància, el doble enfi lall trenat 
i guia son les alfabetitzacions sociopolítiques i les 
emancipacions, totes dues accions concretes de les 
diverses subjectivitats en procés que confi guren-
constel·len la ciutadania; aquestes dues accions 
busquen i/o practiquen recombinar i/o recompondre: la 
pedagogia crítica, radical i popular, amb la democràcia 

absoluta i l’accentuació intensa en l’aprenentatge 
dialògic, mutu, cooperatiu, relacional, emancipador... 
amb el qual reiniciarem el procés d’experienciar els 
pensaments i de pensar les experiències... juntes i, 
d’aquesta manera, poder refer una altra hegemonia 
cultural-social, política...

I en aquest estiu viu anar fent que l’educació, la política... 
requerisquen no sols de la resistència sinó també de 
l’esforç d’activar la força generadora de les pràctiques, 
de les iniciatives, dels afectes, de les possibilitats... 
que sempre son les llavors de formes d’apoderament 
alternatiu i, com aferma Rosi Braidotti: ‘aquesta praxi 
requereix obrir-se als altres i co-construir estructures 
socials alternatives i desitjos alternatius que sostinguin 
la labor de transformar el negatiu (...) és una manera de 
d’aprendre a viure la vida no-feixista.’

Finalment, reprenem un paràgraf del text dels 
seminaris d’estiu 2012: ‘Així doncs desitgem i requerim 
situar-nos en el procés obert i dinàmic de capacitar-

nos, capacitar-se i capacitar en les habilitats i perícies 
necessàries per a reprendre el fi l de la vocació i de 
l’artesania en l’educació puix són ambdues les que 
ens emplacen davant de “la condició específi cament 
humana del compromís”, un compromís que cada 
vegada més és quasi absent en l’educació i la formació, 
però un compromís al qual hem de tornar, puix ell és el 
que ens possibilita l’ensenyar i aprendre el futur, com 
ens va deixar escrit Walter Benjamin’... I, és clar, cultivar 
la possibilitat de reconèixer que hi ha futur per a les 
dones i els homes, els éssers vius, la humanitat, la 
terra... es tracta com sempre ho hem sentit-pensat, 
d’implementar ‘ecologia de pràctiques’, com ens 
aporten  Isabelle Stengers i Janna  Graham i en ella 
caldria recombinar alhora, ‘una educació alternativa, 
centrada principalment en el desenvolupament de 
mètodes i eines experimentals, i una  educació radical, 
que planteja la pedagogia com una pràctica d’una 
capacitat d’acció i protagonisme social més gran i que 
desafi a els fonaments jeràrquics i explotadors de la 
societat en què l’educació té lloc’


