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PROJECTE ICI



• Consumidor passiu versus ciutadà creador.

• Procés per al resultat versus procés com 
resultat.

• Producció al servei del benefici versus
producció al servei de la comunitat.

QUIN MÓN HERETEN?



• Deslocalització en l’àmbit global versus
arrelament en l’àmbit local.

• El reforç de la diferència versus la lluita 
contra la desigualtat.

• Processos d’interacció competitius versus
processos d’interacció cooperatius.

QUIN MÓN HERETEN?



• Un món jerarquitzat versus un món 
dialògic.

• L’individu com unitat bàsica versus la 
interdependència com context bàsic.

• Dinàmiques d’inclusió-exclusió versus
dinàmiques de creació de vincle.

QUIN MÓN HERETEN?



• Des d’una perspectiva de l’ON –La xarxa territorial local com unitat 
educativa bàsica. 

• Des d’una perspectiva de QUI –Educació per tothom al llarg de la 
vida.

• Des d’una perspectiva de COM –L’intercanvi com territori social de 
construcció de comunitats d’habitatge i de vida. 

• Des d’una perspectiva de QUÈ –Establiment d’un currículum 
“social” de mínims imprescindibles

• Des d’una perspectiva de QUANT –Reconeixement de l’educació
pública més enllà de l’escolarització pública

• Des d’una perspectiva de PER QUÈ –L’educació de codi obert

QUIN MÓN PROPOSEM



• Educar ciutadans locals per a viure en un 
món global. 

• Educació en una comunitat d’habitatge per 
accedir i sentir-se inclòs en una comunitat 
de vida. 

• Xarxa d’institucions i agents que s’ocupen 
de l’educació dels ciutadans de la comunitat 
d’habitatge.

LA XARXA TERRITORIAL



• Acabar amb l’escissió entre formació
d’adults de primera i de segona categoria. 

• Educació de persones adultes més enllà
d’educació de treballadors. 

• Reducció de l’escletxa digital entre la 
població adulta.

EL REPTE DE L’EDUCACIÓ AL LLARG 
DE LA VIDA



• Necessitat de polítiques i de professionals 
responsables de l’intercanvi. 

• La promoció de l’intercanvi com prioritat 
de les polítiques públiques. 

• Intercanvi com a forma de vida.

INTERCANVIAR COM FORMA DE VIDA



• Identificació de les competències i els 
sabers que permeten defugir l’exclusió. 

• Corresponsabilitat i repartiment de rols a 
l’hora d’assolir aquests mínims per part de 
la ciutadania. 

• Avaluació d’impacte i correcció de 
possibles esbiaixos per motius de 
pertinença a una determinada comunitat.

EL CURRÍCULUM SOCIAL



• Finançament i promoció de l’educació
comunitària.  

• Igualtat de tractament entre les activitats 
escolars i les extraescolars. 

• Foment de les iniciatives d’ocupació i de 
lleure de naturalesa juvenil.

PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA



• Educació del criteri personal en clau crítica. 
• Participació social en la definició del 

currículum social. 
• Educació emparada en uns mitjans de 

comunicació i unes TIC que subscriuen una 
responsabilitat social amb l’educació.

UNA EDUCACIÓ DE CODI OBERT



MOLTES GRÀCIES!


