
Intuïcions 

 

- Aprenentatge lingüístic però… connexió emocional especial 

 

- Oportunitat per construir el pensament crític 

- Rap contra el feixisme i la xenofòbia  

 

- Interès acadèmic per la feina. Cristina Aliagas, Pablo del Río… 

 

- Llegir-me. La teoria és útil perquè ens dona una brúixola.  

 

- Superar límits ensenyament reglat i el currículum. 



Teoria de la mediació 

 

- La ment es construeix. Les funcions naturals i superiors (sorgeixen de 

formes col·lectives de conducta). Com? 

- Gràcies a conjunts culturals d’operadors. És una construcció mediada 

per aquests operadors, perquè permeten: 

- (re)construir les funcions externament, com a activitats que... 

- s’internalitzen en cada individu com a funcions superiors de la ment. 

- Psicotècnies de l’intel·lecte i... psicotències del sentiment! 

 

El desenvolupament dels sentiments es construeix, igual que la capacitat de 

raonament. PS ens permeten: 

- Escriure el guió de la nostre pròpia trajectòria vital. “La millor forma de 

llegir és escriure. La millor foma de llegir-se, és escriure’s” PdR.  



Teoria dramàtica de la 

consciència 

Obres d’art = instruments de transformació de les funcions mitjançant una 

tècnica dels sentiments.  

Emoció i acció, organitzadors de tot el sistema neurològic, i aquests estan 

vertebrades pel DRAMA. Teoria dramàtica de la consciència.  

 

RAP és una piscotècnia dels sentiments  

- Vinculació significativa amb bona part d’alumnes que permet... 

… un desenvolupament situat i semàntic de les funcions superiors. 

RAP és drama  

- Escriure =  construir escenari virtual, comprendre’s a un mateix, 

projectar-se en el futur (pla de futur).  

- Com qualsevol exercici dramàtic permet control d’emocions en un marc 

representatiu. 



La llei de la catarsi 

La catarsi és una descàrrega de les emocions que s’acumulen en un 

espectador o un lector afectat per un obra d’art -> La catarsi consisteix en la 

transformació/reestructuració dels nostres sentiments.  

 

Teatre, relat, poesia, rap… ens permet assajar aquesta transformació en 

situacions fictícies: aprenentatge de control de les emocions.  

 

Capacitat catàrtica cal construir-la.  

 

- És coneguda la relació directa entre la capacitat de fantasejar i la 

intensitat en les respostes emocionals, o entre la capacitat de gaudir del 

cinema i la capacitat empàtica. 



Currículum de l’imaginari 

Havent entès que aquestes emocions no es desenvolupen de forma directa 

pel coneixement (cognitivament) sinó mitjançant un complex procés cultural: 

 

Importància de la Dieta cultural.  

 

Més enllà del vast itinerari que pugui recórrer la psicologia social dels mitjans, 

mestres i educadors han de ser conscients de la importància que els mitjans 

culturals tenen per la formació de la consciència dels joves.  

 

Què escolten els joves? És molt més fàcil saber per on començar a treballar 

coneixent mínimament l’imaginari cultural mediàtic dels alumnes que essent-

ne absolutament aliè i predicant al desert la conveniència d’una dieta cultural 

totalment desacoblada dels seus referents estètics reals.  



PRINCIPIS 

● Principi d’acció 

El sistema neuropsicològic no es desenvolupa al buit, sinó que la seva gènesi i 

evolució és funcional. Per tant, no té sentit considerar que se li introdueix 

informació, sinó que opera des de l’acció i l’experiència, i que “la informació que 

processa no pot ser irrellevant o el seu processament serà defectuós” 

 

● Principi de tancament funcional 

L’activitats han d’estar dirigides a una finalitat i ser coherents, no produir-se de 

manera parcial, inacabades i sense significat personal per a l’alumne 

protagonista.  

 

● Principi de flexibilitat 

El sistema funcional de l’infant -i el jove- és dinàmic, singular i adaptatiu: el seu 

desenvolupament segueix una trajectòria diferent i irrepetible, fet que exigeix una 

intervenció educativa personalitzada. 

 



PRINCIPIS 

● Principi social 

La distribució social de l’activitat s’articula amb la distribució psíquica de les 

funcions. La presència de persones significatives és sovint essencial pel 

significat de les activitats mateixes. 

 

● Principi ecològic 

Bona part del sistema funcional és extern, està socialment i instrumental 

ancorat a l’exterior. La construcció educativa no pot tenir només a veure amb 

allò que els alumnes incorporen “sota la pell”, sinó també amb les seves 

cuirasses culturals. El medi cultural és part integrant del sistema psíquic. 

 

● Principi directiu 

Dirigir la pròpia vida i el propi comportament és la funció de les funcions 

 

 



Les 4 fases d’un taller 

 

 

 

 



Les 4 fases d’un taller 

 

 

 

 



Les 4 fases d’un taller 

 

 

 

 



Les 4 fases d’un taller 

 

 

 

 



1. Crear espais de lectura i escriptura. 

 

 

 



1. Crear espais de lectura i escriptura. 

http://www.youtube.com/watch?v=LnJs0TdVWLQ


2.   Formar lectors crítics 

 

 

 



3.   Transformar la lectura en experiències de vida 

- Diàleg amb el nostre passat. Quin passat? 

 

- Paraliteratura (Cànon). Qui estableix el cànon? 

 

 

 



3.   Transformar la lectura en experiències de vida 

- Compaginar diversitat textual, literària, cultural i lingüística. 

Segur? Com transformar aquesta lectura en una lectura de 

plaer.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H3ddtbeduoo


  Models de referència: Youmedia. Connected learning. 


