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bele rning

Metodologia BeLearning
Entorns per al
coneixement expandit
Obrir, compartir, transferir, transformar
coneixement en aprenentatge participatiu

BeLearning és un projecte co-finançat pel
programa Lifelong Learning – Transfer of
Innovation des de 01/03/2013 fins 31/10/2014,
amb els següents socis: Cesep, CityMine(d),
Greta du Velay, ITD i Trànsit.
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Introducció
Una formació ben feta és molt
valuosa per a tota empresa o organització de qualsevol sector.
Unes accions de formació adequades permeten millorar els serveis oferts o dur els empleats a un
nivell suficient de coneixements i
habilitats.
Però molts programes de formació
són ineficaços o almenys no ho
són prou per diverses raons:
Amb l’arribada de les noves
tecnologies i la necessitat de noves
competències, les vies tradicionals
de formació són limitades.
Les noves generacions no
suporten tan bé com els seus predecessors els mètodes d’aprenentatge unidireccionals tradicionals.
Massa sovint els programes
de formació consisteixen únicament en una sessió sense una
atenció especial a l’impacte, a la
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recerca de la dinàmica d’aprenentatge o a l’ocupabilitat.
Tots aquests canvis són un repte
pels formadors preocupats, i com
tots els reptes, ofereix un munt de
possibilitats. Hi ha noves maneres
d’afavorir una connexió més profunda i interessant entre formador
i estudiants; i també hi ha la possibilitat d’augmentar les interaccions entre ells així com de tots
ells cap al món “de fora”.
Les noves tecnologies ofereixen
als formadors la possibilitat de
crear una metodologia basada en
obrir, compartir, transferir i transformar continguts en formació
participativa.
Per tot això hem decidit dissenyar
la metodologia BeLearning basada en les nostres experiències de
treball compartides.
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El projecte «BeLearning: entorns per al coneiximent expandit» és el restultat d’aquest
procés i el desig d’adaptar-lo a a diferents
grups a Europa.
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1. Orígens
del projecte
Les organitzacions culturals
desenvolupen diverses menes
de programes d’aprenentatge/
formació. Dins una recerca prèvia
feta de forma associada entre
diversos projectes culturals que
intenten vincular la formació i la
seva aplicació directa en activitats culturals a Europa1, hem
vist que no n’hi ha cap de centrada en la formació de perfils
professionals.
Les entitats culturals organitzen
accions específiques, normalment
al voltant de les activitats principals del centre, com ara exposicions. Això significa que moltes
d’aquestes són el complement
d’alguna altra cosa i que estan
pensades per desenvolupar habilitats concretes. No enforteixen
l’ocupació, la qual no és possible
dins aquestes activitats de curta
durada que canvien quan es modifica l’agenda del centre.

Una altra limitació és que totes
aquestes activitats estan pensades per desenvolupar coneixement en una àrea específica,
sobretot: ensenyament, producció d’art, urbanisme o disseny. Hi
ha una manca important d’interdisciplinarietat, o la possibilitat
d’aplicar el mateix mètode en
àrees de coneixement diferents.
A més, algunes d’aquestes formacions, quan programen activitats més enllà de cicles de
conferències, utilitzen materials
molt bàsics (guies en PDF, per
exemple). En conseqüència, hi
ha una manca d’ús de tecnologies digitals, cosa fonamental en
el nostre context cultural, i malgrat les àmplies possibilitats de
les tecnologies digitals: vídeos
i altres documents multimèdia,
xarxes socials, wikis, compartició al núvol, aprenentatge en
codi obert, etc. Molts d’aquests
programes de formació fun-
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03
La recerca de
resultats pràctics
i re-aprofitables

01

02

Adaptar la metodologia
a les necessitats dels
diferents contextos
combinat amb un for
accent en l’ocupabilitat

La inclusió de
professionals VET
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En definitiva, el projecte està aprofitant l’experiència adquirida pels
socis

a

cionen als propis centres culturals/educatius sense cap altra
aplicació. D’una banda, estan
dissociats dels sistemes educatius oficials, i d’altra banda, les
activitats formatives existents
no tenen un impacte directe en
l’ocupació, malgrat el context
actual de crisi econòmica.
Trànsit Projectes, una organització cultural situada a Barcelona
i que proveeix serveis de formació arreu de l’Estat Espanyol,
Amèrica Llatina i Europa, ha
desenvolupat durant anys la
metodologia BeLearning, que ha
estat aplicada en un cert nombre
de sessions formatives diverses,
gràcies a la seva flexibilitat, des
del 2007 ençà (a Madrid, Barcelona i Alacant).
El projecte “BeLearning: entorns
per al coneixement expandit”
és el resultat d’aquest procés
i de la voluntat d’adaptar-lo a
tres realitats diferents a Europa:
professors a Bèlgica, activistes
socials al Regne Unit i estudiants
d’audiovisuals a França, així com
readaptar-lo al grup de T
 rànsit
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Projectes (gestors culturals
principalment).
En definitiva, el projecte està
aprofitant l’experiència adquirida
pels socis fent lligar les seves
pròpies metodologies amb les
necessitats dels diversos contextos, combinat amb un especial
èmfasi a l’ocupació, la inclusió
de professionals VET (Vocational
Education and Training: Educació
i Formació Profesional) i la recerca de resultats pràctics i re-aprofitables. Aquest document i s’ha
fet de forma participativa amb
els diferents socis en un procés
de debat, reflexió i consens.
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Promoure nous models d’aprenentatge
participatiu per a
processos de formació oberts.

Fomentar la interdisciplinarietat en l’organització a nivell sectorial i
intersectorial.

Activar l’ocupació
dels participants
promovent noves
competències i
habilitats.

a

belearning

OBJETIUS

Esdevenir un motor
d’innovació en les
organitzacions i els
seus sistemes de
formació.
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Inserir estratègicament totes les possibilitats digitals lliures
en el disseny, implementació i avaluació
de les accions de
formació.

Proveir sistemes de
certificació de les
accions de formació
d’acord amb cada
context local.

Amb la construcció de
BeLearning volem assolir els
objectius anteriors

a
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2. Per què
BeLearning ?
El projecte “BeLearning: entorns
per al coneixement expandit” neix,
com s’ha comentat abans, de l’experiència de Trànsit Projectes i els
seus socis a Bèlgica, França i Regne Unit. El desig de construir una
metodologia com BeLearning té
les arrels en la manca d’existència
d’una metodologia oberta i eficient
capaç de guiar processos de formació oberts per als professionals
VET locals.
Amb la construcció de BeLearning volem assolir els objectius
següents:
Promoure nous models
d’aprenentatge participatiu per a
processos de formació oberts.
Inserir estratègicament
totes les possibilitats digitals lliures
en el disseny, implementació i avaluació de les accions de formació.

Proveir sistemes de certificació de les accions de formació
d’acord amb cada context local.
Esdevenir un motor d’innovació en les organitzacions i els
seus sistemes de formació.
Activar l’ocupació dels participants promovent noves competències i habilitats.
Fomentar la interdisciplinarietat en l’organització a nivell sectorial i intersectorial, així
com la diversitat de participants i
facilitadors.
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BeLearning és una estructura d’exploració de possibilitats d’aprenentatge
tant digitals com audiovisuals basades en els conceptes anteriors

Coneixement expandit

Interdisciplinarietat

Adaptabilitat

CONCEPTES
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3. Què és
BeLearning?
BeLearning és una metodologia per
a processos de formació oberts que
combina, d’una banda, espais virtuals, eines digitals i plataformes online, i d’altra banda eines de formació tradicionals com presentacions,
conferències, tallers i classes per
tal d’aprendre, compartir, transferir i
gaudir el coneixement amb especial
atenció als resultats i al seguiment
de les sessions de formació. A més
a més, la metodologia BeLearning va més enllà de l’aplicació
de simples cursos de formació i/o
tallers donat que incorpora accions
prèvies i futures com a parts integrades del procés d’aprenentatge.
BeLearning també és un entorn on
els estudiants i el professor s’involucren en un procés profund d’interaccions múltiples tant online com
offline. Aquestes interaccions no
es limiten als intercanvis unidireccionals dels formadors cap als estudiants, sinó que inclouen interaccions bidireccionals entre uns i altres
durant tot el procés de formació,
així com les interaccions que tenen
lloc entre els propis estudiants de
forma participativa. Aquesta mena
d’interaccions a BeLearning també

tenen lloc entre els participants en
el procés formatiu i els altres actors
involucrats en el procés de formació, com ara experts i contractants
potencials.
Per concloure, BeLearning és una
estructura d’exploració de possibilitats d’aprenentatge tant digitals
com audiovisuals basades en els
conceptes següents:
Coneixement expandit
(expanded knowledge): BeLearning
ofereix compartir, transferir i transformar noves idees o sistemes de
treball (coneixement) d’una acció de
formació a una altra (expandit).
Interdisciplinarietat: BeLearning va sobre l’habilitat d’aglutinar diferents perfils, nivells de coneixement
i organitzacions en projectes comuns.
Adaptabilitat: BeLearning
és una metodologia de formació
que pot ser utilitzada en sessions de
formació diferents d’acord amb les
necessitats i els contextos dels seus
programes d’aprenentatge.
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Aquesta metodologia pot ser molt efectiva en programes de formació que requereixen un o més dels
següents aspectes:

creativitat, desenvolupament de nous mètodes o tècniques, reflexió, recerca, diàleg,
participació, intel·ligència col·lectiva, enfocaments multidisciplinaris.

a
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4. Quan s’utilitza
la metodologia
BeLearning?
BeLearning és una metodologia per
a processos de formació oberts i
participatius. Aquesta metodologia
pot ser molt efectiva en programes
de formació que requereixen un o
més dels següents aspectes: creativitat, desenvolupament de nous
mètodes o tècniques, reflexió, recerca, diàleg, participació, intel·ligència
col·lectiva, enfocaments multidisciplinaris... En qualsevol d’aquests
casos la metodologia BeLearning
és perfecte per assolir els objectius
dels formadors.
Tanmateix, l’apropament BeLearning podria ser menys efectiu per
ensenyar habilitats tècniques o
coneixements acadèmics (per
exemple, la legislació sobre farmacovigilància del 2010). En aquest
tipus de sessions formatives serien clarament més efectius els
apropaments tradicionals, menys
interactius.
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OBERTURA
(DIVERGÈNCIA)
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TALLER
(EMERGÈNCIA)

CONCLUSIÓ
(CONVERGÈNCIA)

La metodologia BeLearning està
basada en l’articulació de tres fases
i tres capes. Cada fase inclou tres
capes.

a
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5. La metodologia
BeLearning
La metodologia BeLearning està basada en l’articulació de tres fases i tres
capes. Cada fase inclou tres capes i
cadascuna de les fases es pot avaluar
analitzant les seves tres capes.
5.1. Tres fases

OBERTURA
(DIVERGÈNCIA)

CONCLUSIÓ
TALLER
(EMERGÈNCIA) (CONVERGÈNCIA)

Una de les peces clau de BeLearning
és l’aprofitament de l’experiència,
competències i coneixements de
cada un dels participants i dels facilitadors en les diferents accions de
formació.
Això significa que els moments
instructius, propis dels cursos de
formació tradicionals, són aquí una
part d’un procés més gran que ha de
resultar en una construcció de coneixement compartit de professors,
participants i tota la comunitat (sigui
aquesta una institució, un sector
professional, un territori o una comunitat virtual).

Aquesta estructura prové del procés
següent:
Experiència compartida
|-> Moment instructiu
|-> Coneixement compartit (informació organitzada posada en acció)
El procés es pot veure també com
un camí en què des de la divergència els participants arriben a la
convergència o, altrament dit, BeLearning obre les portes i finestres
del coneixement per fer-lo obert,
compartit, transferit i transformat.
La manera de convertir aquest
apropament en formació factible
és mitjançant un procés dividit en
3 fases: compartició oberta, taller i
espai post-taller. D’aquest procés en
surt una acció com a resultat d’allò
en què s’ha treballat. I, durant tot
plegat, hi ha un espai digital on tota
la informació és penjada abans i
després del taller.
5.1.1 Fase de compartició oberta

a
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Aquesta fase es correspon amb la
dimensió inicial mostrada al gràfic
anterior (opening). Comprèn el procés de preparació de les activitats
(logística, definició de continguts,
elecció dels facilitadors i dels participants) i la creació o l’ús d’eines
digitals disponibles on introduir el
taller, mostrar i compartir informació, indicar les pautes principals,
obrir primeres discussions i fixar els
conceptes clau que s’utilitzaran al
taller. En cas que el taller tingui una
clara relació amb agents externs
(una comunitat, altres actors VET,
altres grups, companyies, etc.), se
n’ha de comunicar la informació
pertinent.
Per tal de fer això, és crucial escollir
la tecnologia adequada. BeLearning
no és e-learning, on normalment les
modalitats de la formació segueixen
una tecnologia donada. Cada acció
formativa s’ha de construir d’una
manera específica amb eines ad
hoc, combinades apropiadament
d’acord amb els objectius de la formació.
Les eines que es poden utilitzar són:
vídeos i altres documents multimèdia, blocs, xarxes socials, wikis,
compartició al núvol, codi obert o

qualsevol altra possibilitat digital.
La combinació i ús d’aquest tipus
d’eines es determinarà per mitjà de
les habilitats prèvies dels facilitadors
i dels participants; de les possibilitats
tecnològiques i de connectivitat; i de
l’avaluació de l’impacte d’aquests
elements en l’objecte de l’acció.
5.1.2. Fase del taller

El taller és el moment de la interacció presencial. Escollim la paraula
“taller” perquè està relacionada,
normalment, amb contextos professionals on els participants treballen
en grup(s) per tal de trobar una solució o una proposta a una qüestió.
No obstant, aquests mètodes normalment ocupen un rang de temps
d’entre 4 i 30 hores. En el cas de BeLearning una sessió de taller hauria
de durar entre 2 i 4 hores, dividida en
presentacions/classes del facilitador
o altres professionals i en un temps
de treball en equip després.
Hi ha molts mètodes que es poden
utilitzar per treballar en un taller. Aquí

a

hi ha alguns exemples que ja han estat utilitzats en tallers BeLearning:
• Canvis de taula (turning tables)
• La pràctica del cercle (the circle
practice)
• El cafè mundial (the world café)
• Tecnologia d’espai obert (Open
Space Technology)
• Practicar el diàleg (practising dialogue)
L’objectiu principal del taller és crear
un prototip/acció/pla/projecte individual o col·lectiu, per ser desenvolupat en la fase post-taller.
5.1.3 Fase espai post-taller

Les accions, solucions, projeccions,
coneixement expandit i informació
seran penjades en el seu conjunt
d’acord amb el que s’hagi discutit al
taller, obrint la possibilitat de seguir
compartint informació i rebent
feedback de la xarxa, com a part de
la idea de coneixement expandit. Els
participants duran a terme la solució
prèviament disposada al taller, com
una via de portar els seus assoli-
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ments a la realitat del seu àmbit de
treball.
L’espai post-taller també dóna la
possibilitat de capitalitzar l’experiència (recollint i comunicant els
continguts creats) i de continuar-la
més enllà del temps arranjat. De fet,
aquesta fase pot ser un impuls per
a la creació d’un nou projecte; per
establir fils, diàlegs i accions fora de
l’entorn formatiu.
5.1.4 Prototip opcional
Aquesta quarta categoria no és una
fase en si mateixa però si a vegades
la fase post-taller té resultats intangibles com ara noves habilitats dels
aprenents, també alguns cops la
metodologia BeLearning tindrà un
resultat tangible, anomenat prototip,
que el grup portarà terme després
de la fase post-taller. Aquest prototip
pot ser qualsevol cosa que el grup i
els formadors decideixin. És un output del procés formatiu que podria
ser un mapa memorial online, una
exposició, etc.
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Una de les peces clau de BeLearning és
l’aprofitament de l’experiència, competències i coneixements de cada un dels
participants i dels facilitadors en les
diferents accions de formació.

a

5.2 Les capes
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5.2.3. Tercera capa: acció/impacte

La tercera capa tracta sobre els resultats de les accions, com construir
un prototip, expandir coneixements
o millorar l’ocupació. Si les dues
primeres són fàcils d’entendre, volem especificar que en el context
de BeLearning l’ocupació tracta de
desenvolupar noves habilitats, obtenir nous continguts, establir vincles
amb possibles futurs contractants o
co-treballadors i també de la certificació de l’acció formativa.
Segons l’esquema anterior, la cer5.2.1 Primera capa: digital
tificació d’habilitats ve donada per
Allò digital es refereix no només al una doble perspectiva. Relacionada
amb els concetes d’experiència
lloc web o activitats relacionades
amb un web sinó també al contin- compartida i de coneixements compartits, la socialització és crucial i ha
gut audiovisual utilitzat o creat.
Com a conseqüència, inclou l’elec- de ser reconeguda, d’una banda, i
depenent de cada context, pel proció d’eines digitals, l’extensió del
cés oficial de certificació; i d’altra
seu ús i les possibilitats de compartir, crear, transferir i transformar. banda, redireccionant els resultats
de l’acció formativa cap a objectius
ocupacionals.
5.2.2 Segona capa: interacció
Les capes són els atributs que
guien i caracteritzen la singularitat
d’un procés BeLearning. La seva
funció és garantir que les accions
dels processos de formació oberta tenen com a objectiu crear un
impacte no només en el desenvolupament personal de cadascun
dels participants, sinó també en
la comunitat, sector, organització,
etc., on hi siguin de forma activa.

Aquesta capa es remet a com
definir els fluxos de diàleg i nous
aprenentatges sorgits del diàleg
i la reflexió entre els participants, facilitadors i altres agents
involucrats.

Hi ha una gran varietat d’esdeveniments
al web de Lilian Ricaud (http://www.lilianricaud.com/travail-en-reseau). Pedro Jardim,
d’Agora a Berlin, proposa la guia (http://
authentic-leadership-lab.de/wp-content/
uploads/2013/03/AoPL_Workbook_2013.
pdf, en anglès)
1
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6. Com
es dissenya
un procés
formatiu
BeLearning?
BeLearning està basat en un
esquema de tres columnes i tres
files combinant les 3 fases dinàmiques de la implementació de
l’acció formativa (compartició
oberta, el taller i l’espai post-taller) amb les tres capes que
caracteritzen la singularitat de
l’acció (digital, interacció i acció/
impacte).
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D’aquesta manera s’hi visualitzen
els aspectes importants de cada
projecte formatiu i permet als
usuaris formular qüestions fona-

mentals quan en dissenyen un de
nou com es proposa a continuació.
Fase de compartició oberta:
• Quina mena d’eines digitals
s’utilitzaran i com encaixaran amb
el perfil dels participants?
• Com poden ajudar a compartir
informació, crear continguts i arribar als objectius pedagògics de la
formació?
• Com garantiran la interacció
entre els participants?
• Quina estratègia se seguirà per
motivar els participants abans de
cada taller?
• Quina mena d’aliances i
contactes s’han produït o es produiran amb futurs contractants o
co-treballadors?
• Com s’entregarà el certificat del
curs?
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Consells pràctics

BeLearning no
és una metodologia clàssica i necessita
de pedagogies
actives. Així,
és important
explicar clarament el procés
de la metodologia als
participants a
cada pas de
l’activitat.

Tot i que és important escollir
les eines digitals d’acord
amb coneixements dels
participants,
introduir-ne
de noves pot
ser una bona
oportunitat
per millorar
aquests coneixements.

Com a tota activitat d’aprenentatge, és
important
recordar la
importància
del compromís
(“engagement”) per part
aprenents. El
coordinador /
facilitador hauria de tenir-ho
en compte
mentre prepara i coordina
l’activitat.

La metodologia BeLearning
hauria de crear
connexions no
només entre
els aprenents
sinó també
entre aquests
i “l’exterior”.
Aquest aspecte en particular requereix
temps dels
coordinadors,
així que hauria
de formar part
de la planificació de l’activitat perquè
és més difícil
d’implementar
a l’últim minut.

a

Taller
• Utilitzes alguna eina digital amb
el mètode escollit per al taller?
• Es recolliran tots els materials i
continguts generats?
• Seran oberts per a tota la comunitat?
• Com es fomenta la relació entre
participants i amb altres?
• El mètode és adequat per proveir qualsevol tipus de certificat?
• Quina estratègia de comunicació
se seguirà per tal de vincular el
taller amb altres actors?
• Hi ha alguna implicació de futurs
contractants o co-treballadors
durant el taller?
Espai post-taller:
• Com es certificaran les competències adquirides?
• Hi ha alguna manera de mantenir
viva la comunicació entre els participants i amb la resta d’agents
implicats?
• Com s’implementaran i supervisaran els prototips/projectes
aprovats durant el taller?
• Fins quan els resultats digitals
del projecte seran oberts i com
es relacionaran amb els projectes
anteriors?
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• Com s’avaluarà el conjunt del
procés?
Consells pràctics
• BeLearning no és una metodologia clàssica i necessita d’una pedagogia activa. Així, és important
explicar clarament el procés de
la metodologia als participants a
cada pas de l’activitat.
• Tot i que és important escollir
les eines digitals d’acord amb
coneixements dels participants,
introduir-ne de noves pot ser
una bona oportunitat per millorar
aquests coneixements.
• Com a tota activitat d’aprenentatge, és important recordar la importància del compromís (“engagement”) per part dels aprenents.
El coordinador / facilitador hauria
de tenir-ho en compte mentre
prepara i coordina l’activitat.
• La metodologia BeLearning hauria de crear connexions no només
entre els aprenents sinó també
entre aquests i “l’exterior”. Aquest
aspecte en particular requereix
temps dels coordinadors, així que
hauria de formar part de la planificació de l’activitat perquè és
més difícil d’implementar a l’últim
minut.
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7. Com s’avalua
un procés
formatiu
BeLearning?
La certificació d’una activitat
BeLearning és un valor afegit a
l’aprenentatge pràctic dels participants. És bo deixar que els
aprenents valorin aquesta millora
a la seva ocupabilitat. Per tal de
fer un certificat, hi ha un model
disponible a la web.
L’avaluació d’una activitat formativa BeLearning no és només la
clàssica anàlisi de satisfacció que
es dóna als participants. BeLearning, com a metodologia global,
té un fort interès en el seguiment
de les accions.
Per aquest motiu hem dissenyat
uns formularis d’avaluació per
als participants i els formadors
que permeten a l’organitzador
entendre la “preqüel·la” de l’activitat, la pròpia activitat i, tant
com sigui possible, les accions
resultants. Aquest qüestionari,
que conté preguntes obertes,
ajudarà a fer una avaluació qua-

litativa de les accions formatives
BeLearning. Els formularis estan
disponibles al web.
www.belearning.info
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8. Passos següents: aplicacions pràctiques
8.1 Les experiències BeLearning
Per tal de mostrar aplicacions
pràctiques de la metodologia BeLearning, els coordinadors de les
quatre activitats han escrit sobre
els continguts dels seus projectes,
les raons per què han utilitzat
BeLearning i els resultats de les
seves activitats.
Els següents icones representen:
Trànsit Projectes
La participació dels residents

Organitzacions de Formació i
Desenvolupament

CiutatBeta
Aquest projecte es va realitzat al
barri de Sant Antoni de Barcelona,
des del 18 d’octubre de 2013 fins
el 23 de gener de 2014.
El projecte tenia com a objectiu posar el focus d’atenció en les anàlisis qualitatives i creatives de l’ADN
de la ciutat des de la perspectiva
de la gent del barri, tot constituint
les seves aproximacions en base
a vuit processos: xarxes, mobilitat,
solidaritat, medi ambient, treball
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cultural col·lectiu, joc, energia i
xarxa urbana. Les activitats dels
tallers es van pensar basant-se en
aquests conceptes. Un altre objectiu del projecte era fixar-se en el rol
dels ciutadans com a “productors”
de la seva ciutat, amb un èmfasi
especial en la participació. Es va
prestar especial atenció a l’educació expandida present a la ciutat i
als processos de desigualtat que
afecten a totes les capes de la
població.
Es va escollir la metodologia BeLearning pel seu apropament
flexible i innovador, que permet als
participants provinents de diferents
àmbits socials i professionals posar
en comú les seves ments i els seus
coneixements per tal de produir un
treball comú i compartit.
L’ús de la metodologia BeLearning
va permetre als participants de
CiutatBeta apropiar-se del projecte gràcies a la seva flexibilitat.
A més, les eines utilitzades durant
aquest projecte han deixat que
els participants provin una nova
forma de compartir coneixements
i habilitats: a partir d’establir una
connexió entre les persones, el
territori i la seva història, BeLear-

ning ha permès que cada participant tingui una visió millor sobre
el significat del projecte i les seves
possibilitats; arrel de l’ús de noves
tècniques de joc per a connectar
els participants, el programa ha
evitat el clàssic debat, llarg i estèril,
entre participants amb diversos
rerefons i objectius; gràcies a
haver-los connectat online, l’entorn
BeLearning permet que el projecte
avanci sense que hi hagi pauses
llargues entre dues trobades. Allò
específic del projecte BeLearning
de CiutatBeta és que no hi ha cap
ruptura de la dinàmica de treball,
cosa que s’ha aconseguit creant
ponts entre els continguts i els
mètodes, tot assumint que la naturalesa del projecte està basada en
connexions i interaccions.
Al final es van recollir 470 sentiments al mapa sentimental local i
es van compartir al carrer durant
les festes del barri amb el suport
d’un formulari digital i trobades
presencials. Anticipant noves
mètriques emocionals que poden
ser creades i gestionades pels
ciutadans als seus barris, “iniciatives canal”, es poden solucionar
conflictes locals i negociar amb els
gestors institucionals, que nor-
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malment intervenen basant-se en
nocions d’eficiència i productivitat.
L’impacte també tingué lloc sobre
els participants mentre construïen
quelcom junts: van millorar les
seves habilitats, cosa que va aportar un valor afegit al diploma que
van rebre al final de l’activitat i que
probablement millori la seva ocupabilitat.

Greta du Velay
FabLab
Aquest projecte es va realitzar a Le
Puy-en-Velay (França) des de l’1 de
novembre de 2013 fins el 18 de gener
de 2014.
L’objectiu del projecte era crear a Le
Puy-en-Velay un Fablab, que és un
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taller que ofereix fabricació digital al
públic de manera lliure. La creació del
Fablab requeria l’ús d’eines específiques, com ara material per tallar, una
impressora 3D, un ordinador amb un
programari específic, etc., totes elles
disponibles per tothom i especialment per a gent jove per què pugui
incrementar el seu interès pel sector
tècnic, que a la regió de Le Puy-enVelay està sempre cercant gent nova
per contractar-la malgrat el context
econòmic.
Es va escollir la metodologia BeLearning per la seva obertura i el seu
enfocament col·laboratiu, que encaixa perfectament en el projecte del
Fablab. A més a més, el ritme d’un
projecte BeLearning era perfecte per
a la visió col·laborativa necessària per
a la creació d’un Fablab. Al principi es
va aprofitar l’oportunitat per fer que
estudiants i professors descobrissin
el concepte i fomentar en ells el desig
d’implicar-se en el procés i d’intercanviar les seves idees online abans
de treballar junts presencialment i
construir el Fablab a la fase final.
L’impacte sobre les habilitats
tècniques dels participants es va
notar de seguida. Es va discutir sobre
la possibilitat d’associar el Fablab
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amb una escola propera, cosa que al
final va servir per què es creés un nou
Fablab al sud de França (Lorgues). A
mitjà i llarg termini, el Fablab hauria de
causar un impacte en les vocacions
de la gent jove cap al sector tècnic i la
nostra experiència hauria de mostrar a
altres institucions l’interès de construir
el seu propi Fablab o de participar en
algun.

CityMine(d)
CitiyMine(d)
Aquest projecte es va realitzar al barri
de Camden town i a l’àrea Olímpica
de Londres (UK) des de l’octubre de
2013 fins el febrer de 2014.
Dins el marc de la “Big Society”
establert pel Primer Ministre, City-

Mine(d) ha volgut involucrar-se
en fòrums de barris de Londres.
A Camden, així com a l’àrea
Olímpica, volien experimentar de
primera mà allò que els ciutadans
es proposen, realitzen i finalment
aconsegueixen. El procés ha dirigit
la seva mirada als involucrats (i
també els que no); a la infrastructura legal establerta especialment
pel cas (però també les que utilitzen aquests grups locals); i al
marc ideològic que inspira al qui
estableixen polítiques i/o a la
població local.
Per CityMine(d) és important fer
a la gent més autosuficient en un
context econòmic i polític desafiant. No n’hi ha prou de formar
gent i posar-los al dia amb noves
habilitats, també necessitaran la
xarxa per aplicar i posteriorment
desenvolupar aquestes habilitats.
Així doncs, vam escollir la metodologia BeLearning perquè permet
combinar ambdós aspectes.
L’impacte va ser molt important en
els següents aspectes: en les habilitats de planificació urbana dels
participants, en la seva legitimitat i
en els seus sentiments de legitimitat. I es planegen més accions.
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Cesep
Cesep
Aquest projecte es va fer a Gosselies
(Bèlgica) des del 20 de novembre de
2013 fins el 28 de febrer de 2014.
Amb aquest projecte Cesep buscava
actuar en les tres següents qüestions:
redefinir les missions dels Espais
Públics Digitals (una xarxa oficial de
la regió sud de Bèlgica); obtenir un
reconeixement de les competències
actuals dels formadors multimèdia
com a actors de la inclusió digital;
obtenir més subsidis per millorar les
competències dels formadors un cop
aconseguides les noves missions.
Així, es va escollir la metodologia
BeLearning principalment per tres
aspectes: a) la seva capacitat de

#35

desencadenar creativitat integrant
punts de vista i idees diferents per tal
de crear un impacte; b) la capa digital
del projecte va ser una part important
de l’elecció tenint en compte a qui
estava dirigit el projecte: treballadors
i dirigents dels Espais Públics Digitals
(DPS), que estan habituats a utilitzar
eines digitals; i c) aquest grup destinatari treballa en 90 ciutats diferents
a Bèlgica així que el volum de “feina
a distància” era clarament important
per aquest projecte.
Al final del projecte els participants
van decidir crear uns fulls informatius
per informar al públic, els “stakeholders” locals, els partits polítics i el
govern sobre la feina feta pels DPS.
Els fulls informatius s’han publicat i la
oficina central dels DPS ja ha rebut
bones reaccions de varis polítics.

a
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8.2 Conferència final de BeLearning: tallers
Durant la conferència de BeLearning
a Barcelona els dies 18 i 19 de juny
de 2014, es van realitzar dos tallers
utilitzant la metodologia BeLearning
per treballar sobre problemes específics relacionats amb les quatre experiències explicades abans. Les pàgines següents expliquen el progrés i
els resultats d’aquests dos tallers.
:: Taller ::
“Skills and Legitimacy”
Trànsit Projectes - CityMine(d)
Un dels tallers que va tenir lloc
durant la conferència era sobre planificació urbana. El punt de partida
eren dos dels processos d’aprenentatge del projecte BeLearning
(Trànsit i CityMine(d)), que tractaven
sobre la mateixa qüestió. També va
servir com a punt de partida l’article
Skills and Legitimacy (“Habilitats i
legitimitat”) escrit per @jimvotes. Ell
era al taller com a representant de
CityMine(d), així com @sarok va venir com a representant de Trànsit. El
coordinador del taller era l’arquitecte
Paco González.
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En un primer moment, en Paco va
introduir als participants el concepte
de planificació urbana i les idees
bàsiques en què es basava el taller:
habilitats i legitimitat: qui té el dret
de participar en un procés urbà,
quines habilitats i reconeixement cal
tenir. Per exemple, es va assenyalar
que després que Londres guanyés
l’organització dels Jocs Olímpics, la
gent de CityMine(d) es van adonar
que molta gent de la ciutat no podia
participar als canvis urbans que la
ciutat anava a experimentar. Fins
aquí, un començament conceptual
d’un taller que aspirava a contenir
una línia de discussions i descobriments mutus des d’un punt de
vista general i abstracte cap a una
concreció d’idees amb exemples
reals.
Després de la introducció conceptual, n’hi va haver una de més pràctica. Els participants, que provenien
de diferents àrees professionals, podien intervenir en qualsevol moment,
en una sessió tipus debat amb una
forta intencionalitat de participació.
I tot i que el coordinador era un
expert en l’àrea de l’urbanisme, el
taller no estava pensat per desenvolupar conceptes tècnics, sinó una
discussió general sobre com fer
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que la gent s’impliqui en un projecte
urbà, fins i tot els nens! Així, amb
això en ment, els participants es
van introduir a ells mateixos un per
un, parlant dels seus currículums i
els seus “anti-currículums”, és a dir,
aficions, interessos personals i altres
activitats fora de l’àmbit laboral,
totes elles considerades importants
per al taller ja que els assistents
havien de definir perfils personals.
Un cop feta la introducció, els participants van començar a crear els
perfils de gent que podria involucrar-se en un projecte de planificació urbana. Per a què ha d’estar
un legitimat? Com pot la comunitat
reconèixer-ho? Com pot participar
un segons les seves habilitats? De
quina manera afecta tot plegat a un
projecte basat en la co-creació? Hi
ha algun punt de vista polític que
fonamenti el projecte i les dinàmiques de treball dels participants?
Aquestes i d’altres qüestions van
sorgir durant el debat entre els participants, mentre escrivien preguntes
i elements definitoris dels perfils que
estaven creant.
El resultat va ser un mural co-creat
amb les preguntes dels participants,
disposat de manera esquemàti-

ca, amb preguntes específiques
“sorgint” d’altres de més generals.
Aquest mural va ser el que els va
dur al segon dia del taller. Aquell
dia va començar amb una altra
discussió encetada per en Paco:
un cop s’han reconegut alguns
perfils mitjançant les preguntes,
com podria perdurar en el projecte
la presència d’aquestes persones?
Quines podrien ser les motivacions
i la forma del projecte hipotètic per
a què hi poguessin cabre? A partir
d’això es va crear un segon mural,
més descriptiu i ple de definicions i
idees que el primer. Abans de discutir-lo, el coordinador de l’activitat
va passar un fragment d’un documental que explicava el cas d’un
barri d’una ciutat europea en què
la gent va lluitar contra un projecte
de planificació urbana en què no
podien participar i amb què molts
no estaven d’acord. I així el taller va
assolir el nivell de més especificitat
de continguts.
Finalment, hi van haver vàries
conclusions que van ser presentades a tots els convidats a la
conferència final de BeLearning
en una sessió final conjunta. Com
es legitima algú per contribuir a la
co-creació d’un projecte? Hi ha una
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necessitat important de coneixement i comprensió mútua, però
també es van adonar que un pla
estratègic no pot obviar punts de
vista polítics. Aquesta idea va sorgir
inesperadament durant la sessió,
el que va clarificar que qualsevol
cosa que pugui ocórrer entre els
participants d’un projecte real de
co-treball, també pot passar en
una simulació o discussió prèvia.
Així, la importància del taller com
a procés d’aprenentatge no va ser
només el resultat de les discussions
o els apropaments conceptuals, ni
tan sols la introducció d’exemples
reals, sinó també, i especialment,
aquelles dinàmiques humanes que
ocorren quan les persones treballen
plegades.
:: Taller ::
“El sector de la Formació i Educació Profesional (VET) i els
canvis tecnològics ”
Greta du Velay - Cesep
L’altre taller que va tenir lloc durant
la conferència anava sobre el sector
VET (“Vocational and Educational
Training”). El punt de partida eren
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els altres dos processos BeLearning
realitzats pels dos socis que també
són institucions de formació: Greta
du Velay i Cesep. Aquest taller va
ser coordinat per Pierre L. Carrolaggi (de Greta) i Nathalie Damman (de
Cesep). El coordinador principal del
taller va ser el consultor de innovació digital Pierre Lelong, de Technofutur TIC.
Els coordinadors van introduir la
problemàtica del taller explicant
que, mentre les organitzacions
de formació s’enfronten a nous
reptes i limitacions, han d’innovar
malgrat les pressions comercials,
publicitàries i altres influències.
En aquest context, és difícil que
professors, formadors i educadors
puguin trobar la seva via. Així,
s’enfronten a moltes qüestions:
com poden utilitzar les TIC i el
web 2.0 sigui quin sigui l’eina utilitzada? Com poden implementar
entorns d’aprenentatge per adquirir
competències clau? Com es poden integrar aquests canvis en les
activitats actuals dels professors i
les institucions? Amb l’aproximació
de BeLearning, i d’acord amb les
experiències pràctiques prèvies
d’ambdues institucions, el taller
volia explorar les noves formes de
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No multiplicar
les eines

Mantenir-ho
fàcil
d’utilitzar

No oblidar de crear
compromís (“engage”) i ajudar els
professors i formadors

<<

a

Fer que els
participants
es basin en
un projecte
d’aprenentatge

Es poden formular quatre
consells generals per a
totes les situacions
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formació, aprenentatge i avaluació
per adquirir competències clau.
Així, els coordinadors van proposar
d’explorar aquestes noves vies a
través de l’anàlisi de casos específics dels participants. Per fer-ho, es
van dividir en subgrups de manera
que cadascun dels quals compartia
una situació diferent. A la pràctica,
quatre dels participants van seure
en quatre taules diferents per exposar el seu cas concret i els altres venien en grups petits per intercanviar
el seu coneixement i experiències
per ajudar a resoldre el problema o
qüestió.
Un cop feta l’anàlisi específica de
cada un dels quatre casos, els
participants es van reunir per veure
si es podien extreure consells generals de cada anàlisi individual.
Per fer-ho, cada participant escollia
un o dos aspectes sobre un dels
quatre casos i l’escrivia en un postit. Després ho explicaven al grup
en un debat moderat pels coordinadors.
Aquestes discussions dugueren
els participants a adonar-se que
es podien formular quatre consells
generals per a totes les situacions:
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• Mantenir-ho fàcil d’utilitzar.
• No multiplicar les eines.
• Fer que els participants es basin
en un projecte d’aprenentatge.
• No oblidar de crear compromís
(“engagement”) i ajudar els professors i formadors.
Aquests quatre consells es poden
utilitzar com a guia pels formadors
o professors que ho desitgin o hagin d’introduir més tecnologia en les
seves activitats d’aprenentatge.
A més d’aquests quatre consells,
tots els participants estaven d’acord
que les xarxes d’aprenentatge
personal són importants pels aprenents però també ho són molt pels
professors per tal de mantenir-se
actualitzats amb noves metodologies, possibilitats i eines digitals.
Finalment, aquestes conclusions
i l’explicació del procés que havia
dut als participants a formular-les,
van ser resumides per Pierre Lelong en una sessió plenària pel
benefici de tots els assistents a la
conferència.

a

#42

a

#43

Els gràfics d’aquesta publicació han estat
realitzats gràcies a www.freepik.es
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