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Models d'educació 
i formació de persones 
adultes 

Fernando López Palma* 

En el present article es des
criuen en primer Iloc les tres tipolo
gies de models de formació d'a
dults que han estat predominants 
en aquestes dues darreres déca
des. A la segona part de I'article es 
comentaran alguns deis problemes 
que es donen i, es descriuran algu
nes propostes que a la Ilum de les 
diferents experiéncies poden ser 
més innovadores i poden resultar 
més convincents. 

Els tres models d'educació d'a
dults als quals ens referirem són: a) 
el carismatic; b) el burocratic i e) el 
comunicatiu. Aquest models en es
tat pur no existeixen, si bé les ac
cions educatives s'apropen segons 
les seves característiques a I'un o a 
I'altre. En general, les practiques i 
experiéncies acostumen a ser mes
cla de dues o tres tipologies al ma
teix temps. 
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Per a referir-nos a aquestes tipo
logies seguirem la nominació clas
sica de Max Weber en les dues pri
meres, donat que, des de la nostra 
opinió, les seves descripcions so
bre les formes d'organització social 
i de poder són de clara utilitat a la 
nostra realitat. Obviem el model ba
sat en el poder tradicional que des
criu Weber perqué només es dóna 
en escasses experiéncies. Per al 
tercer model, ens fonamentarem en 
el terme «comunicatiu» até s que és 
comú referent en autors i autores en 
el camp de I'educació d'adults i a 
I'analisi social (Freire, Gutierrez, Ha
bermas, Buber). 

El model carismatic 

Dins de I'evolució de I'educació 
de les persones adultes, el model 
carismatic ha estat una constant. 
Ens referirem en aquest article al 
desenvolupament que ha tingut 
aquest model en el darrer quart de 
segle. A I'actualitat es donen algu
nes experiéncies que res ponen a 
moltes de les seves caracterís
tiques. 

En general el model carismatic 
en educació d'adults res pon en una 
fase prévia als models instituciona
litzats de tall burocratic. En el mo
ment que la societat del benestar 
es fa conscient de dotar d'una des
pesa pública estable en educació, 
el model carismatic entra en de
cadencia. L'ideari de la necessitat 
educativa cap els adults neix de di
verses tendéncies: de I'acció reli-
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giosa, de la ideologia il'lustrada i, 
posteriorment, del moviment obrero 
En general, el component comú de 
tots ells és creure que educar una 
persona adulta es dotar d'un «sa
ber» que porta a I'alliberament de la 
persona. Segons sigui la cultura 
ideologica, aquesta transmissió del 
«que sap» al «que no sap» tindra 
una determinada forma específica 
d'intenció. 

A la nostra historia recent, el mo
del carismatic es desenvolupa els 
últims anys del franquisme, a la de
cada deis 70 i principis deis 80. A 
més d'aquest model, I'estructura 
educativa de I'epoca franquista 
contemplava accions i campanyes 
puntuals que tractaven de respon
dre a la falta de nivell instructiu de 
la població. 

L'inici d'aquestes darreres ini
ciatives educatives cap els adults 
parteixen de I'acció i del pensa
ment religiós al qual s'uneix un 
component important de I'acció po
lítica deis radicals d'esquerra. Un 
variat component de religiosos, ex
religiosos i radicals progressistes 
s'uneixen amb un mateix objectiu. 
Pero, que tenen en comú tots ells? 
Com és que són tan diferents, pero 
es compenetren tan bé? Possible
ment, no tenen tantes diferencies i 
les bases de les seves principals 
característiques no són tan dife
rents. 

El rol adquirit a la practica reli
giosa i el rol adquirit a la practica 
política radical tenen sense dubtes 
les seves similituds. Aquest fet s'ha 
descrit amb freqüencia a la sociolo
gia política. Assenyalem, doncs, al
gunes de les seves característiques 
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per a constatar que, si be hi ha di
ferencies, també hi ha notables si
milituds. 

QUADRE 1 

Practica Practica 
religiosa política radical 

Redenció Alliberament 
Conversió Conscienciació 
Comunió Solidaritat 
Confessió Autocrítica 
Esglesia Partit 
Sermó Míting 
Predica Propaganda 
Germanor Camaraderia 
Evangeli Manifests 

Un altre aspecte i nexe d'unió 
específic de molts deis que van 
promocionar I'educació de les per
sones adultes és I'aparició d'una 
contradicció interna i un buit a la 
seva practica. L'alliberació social 
entra en crisi de la mateixa manera 
que la idea d'una veritat superior 
inqüestionable. En els religiosos 
predominen tant aquells que no te
nen una integració molt oficial amb 
la congregació, com exreligiosos 
als quals es crea un buit a partir de 
la seva crisi de vocació. En el 
col'lectiu radical d'esquerre (comu
nistes, anarquistes, socialistes radi
cals ... ), el buit es produeix per la 
crisi de finals deis 70 provocada 
per la impossibilitat d'un canvi so
cial radical. En ambdós grups, 
aquest buit s'omple amb una funció 
educadora amb I'objectiu d'incidir 
en el canvi de les consciencies a 
partir de la cultura, per aixo I'eslo
gan de I'epoca més representatiu 
era: «Sense cultura no es pot ser 
Iliure". 
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Malgrat aix6, aquesta contradic
ció interna d'aquelles persones que 
van promoure I'educació de les per
sones adultes en aquells anys, va 
portar a plantejaments notablement 
renovadors en la seva concepció 
educativa, van crear practiques ori
ginals i participatives que atenien 
millor les necessitats deis col, lec
tius populars que els models esco
laritzats tradicionals. 

Si analitzem la genesi d'algunes 
de les experiencies que es desen
voluparen a Espanya en aquestes 
dues decades i assenyalem (qua
dre 2) la procedencia ideol6gica 
d'algunes de les persones que les 
van promocionar en primera instan
cia, es poden constatar certs ele
ments de la hip6tesi que plantegem. 

Hem assenyalat diversos grups, 
per6 sense dubte es poden afegir 
al quadre col'lectius similars. Si 
aquestes característiques es donen 
a Catalunya i a Espanya, se'n do
nen de semblants també a Europa i 
a la resta deis continents. La coin
cidencia d'aquestes persones que 
s'aglutinen a I'entorn de I'educació 
popular de les persones adultes no 
és, doncs, producte de la casuali
tat. La promoció de les experien
cies educatives és sens dubte con
seqüencia de la decepció d'una ac
ció i unes idees, d'alguna cosa que 
no va poder ésser i es transforma 
en una altra cosa de naturalesa en 
aparenga diferent, per6 que, en 
essencia, guarda fonaments sem
blants. La creenga religiosa profun-

QUADRE 2 

CoHectius d'educació d'adults 

Escuelas Campesinas 

SEPT (Servei d'Educació Permanent 
deis Treballadors) 

Coordinadora de Escoles d'Adults 
de Catalunya 

Preescolar na Casa 

CAP de Andalusia 

Radio ECA 

CODEF (Centro Obrero de Forma
ción) de Zaragoza 

Escuelas Populares de la Comuni
dad de Murcia 

Escuelas Populares de Madrid 

Universidades Populares 

Principals persones que van promoure 
les experiE!ncies 

Sacerdots rurals del centre d'Espanya 

Religiosos i socialistes 

Religiosos, exreligiosos i radicals 
d'esquerra (comunistes, anarquis
tes i socialistes) 

Sacerdots i religiosos lIigats a Carites 
a Galicia 

Exreligiosos i radicals d'esquerra 

Jesu'ites de Can aries 

Religioses i radicals d'esquerra 

Hoac, religiosos i. radicals 

Religiosos i anarquistes 

Exdominics, exreligiosos, socialistes 
i radicals d'esquerra 
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da desenvolupa el Ilenguatge intern
obrint límits, el món dallé intangible
i els criteris de la regulació moral i
col lectiva, resumint, el món de les
idees, de les paraules, dallé sa-
grat. En el mateix sentit, l'educació
cap a les persones, en el nostre cas
adultes, implicaria el mateix desen-
volupament d'un món d'ideá, de
paraules i de la recerca de principis
morals i socials diferents. En defini-
tiva, les accions educatives repre-
senten la iniciació del pas dallé
mundá (per a alguns, ignoráncia) a
alió superior (sagrat), al «coneixe-
ment».

Una vegada descrites les princi-
pals característiques del model ca-
rismátic quant al tema que plante-
gem, assenyalarem altres aspectes
que normalment són consubstan-
cials a dit model, és el cas de certs
plantejaments populars, organitza-
ció, relacions de liderat i exercici
del poder. Per últim, apuntarem el
futur previsible deis models ca-
rismátics.

EL QUE ÉS POPULAR 1 L'EDUCACIÓ

DE LES PERSONES ADULTES

Un deis aspectes que caracterit-
zen aquest model de l'educació de
les persones adultes és la identifi-
cació amb «el que és popular» i
amb el «poble». Bourdieu (1988) ha
assenyalat respecte a aquest terme
que el ser o sentir-se autoritzat a
parlar en nom del poble pot consti-
tuir una forÇa en les Iluites internes
en els diferents camps, forÇa tant
més gran quan més débil és l'auto-
nomia del camp considerat. Un al-
tre aspecte a considerar és la utilit-

zació de la «cultura popular» com a
segell de legitimitat en l'actuació
social.

Tanmateix, Bourdieu assenyala
que aquells que poden reivindicar
una forma de proximitat amb els
grups dominats s'atorguen la pos-
sessió d'un dret de procedencia so-
bre el poble. Sens dubte, la proximi-
tat amb els grups dominats social-
ment i culturalment fa que certs lí-
dors carismátics s'atorguin una legi-
timitat i d'aquesta forma amaguin al-
tres intencions. És evident que la
lluita deis sectors oprimits social-
ment i culturalment tenen avui per
avui la seva fórmula d'actuació a
través deis partits, sindicats i altres
institucions d'ample consens social.

ORGANITZACIÓ

El model carismátic té una serie
de característiques en les seves
formes d'organització i en el com-
portament deis seus actors. Max
Weber en cita alguna. L'autoritat ca-
rismática s'exerceix per un líder
que ha demostrat tenir dots extraor-
dináries, les persones que obeei-
xen són persones que creuen en
les dites qualitats, l'aparell organit-
zatiu es basa en el servei i la de-
pendencia cap al líder, el que Max
Weber diu régim «patrimonial».
Tanmateix, assenyala que l'aparell
típic de domini és el deis deixebles
oficials: «El domini del profeta, de
I'heroi guerrer r del gran demagog.
L'associació de domini és la comu-
nicació en la comunitat o en el se-
guici». El model carismátic, al no
sustentar-se dins de la forma d'or-
ganització racional-legal, tendeix a
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evolucionar: o es transforma o bé
s'integra dins de l'aparell organitza-
tiu de l'estat.

PERSPECTIVES DE CONTINUiTAT

DEL MODEL CAR1SMÁTIC

El model carismátic, tal com
hem manifestat, respon a la fase
prévia d'intervenció de l'estat en as-
pectes de contingut social, el que
es denomina estat del benestar. En
el moment que l'estat dóna respos-
ta a les necessitats de col•ectius,
en el nostre cas culturals i formati-
ves, el model carismátic entra en
decadéncia. El perill de desmante-
llament de certes parcel . les de l'es-
tat del benestar, la desocupació, la
precarització social d'amplis col-
lectius, la manca d'un espai cultural
on les persones puguin portar una
vida pública fora del maro estret de
la casa urbana o la virtualització de
la cultura pot arribar al sorgiment
de nous models carismátics. Sense
dubte, el model carismátic es de-
senvolupa a partir que certs col . lec-
tius socials necessiten una cohesió
interna per a la necessária reivindi-
cació deis seus problemes no re-
solts.

El model burocrátic

El fonament del desenvolupa-
ment deis processos de racionalit-
zació que des de l'edat moderna es
manifesten a Occident es caracte-
ritza per una autoritat legal-racional

i pel seu suport administratiu: la bu-
rocrácia. La racionalització imposa
criteris mitjans-fins i, per tant, l'ex-
clusió de tot alió que és carismátic,
ritualista i emotiu. La selecció de les
persones, en el nostre cas els pro-
fessors, es basa en el mérit i no en
les preferéncies personals. En el
mateix sentit, la promovió i la mobi-
litat es fonamenten en criteris uni-
versals i no en interessos particu-
lars. Les condicions de treball esta-
bleixen un salad estable. Si en el
model carismátic es donen molts
nexes d'unió entre el treball i la vida
externa, en el model burocrátic es
dóna una separació entre amb-
dues.

En el model burocrátic, el funcio-
nara tendeix a controlar completa-
ment l'organització. Segons Weber,
l'organització és la forma superior
d'administrar el funcionament so-
cial, és més precisa, permet conti-
nuitat, discreció i reducció de con-
flictes i friccions. D'aquesta forma
descrivia els seus avantatges: «La
precisió, la rapidesa, la univocitat,
l'oficialitat, la continuitat, la discre-
ció, la uniformitat, la vigorosa subor-
dinació, l'estalvi de friccions i de
despeses objectives i personals
son infinitament majors en una ad-
ministració burocrática» (Weber,
1969). Max Weber percebia una pa-
radoxa en la burocratització, que en
cert sentit té un component de-
mocrátic: d'una part implica igualtat
i garantia legal contra l'arbitrarietat
i, de l'altra, els professionals poden
constituir-se en una casta i utilitzar
la seva posició per expandir o abu-
sar de la seva própia autoritat.

El model d'educació de perso-
nes adultes que respon a aquestes
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característiques, que com és ciar 
avui són predominants, desenvolu
pa una serie de disfuncions. Basi
cament n'assenyalarem quatre: la 
primera seria la deshumanització 
de les relacions: molts professors i 
professores tendeixen a no perso
nalitzar les relacions amb els alum
nes participants. L'excés d'unifor
mitat i el centrament en les qües
tions instrumentals de I'aprenentat
ge provoquen unes relacions fortes 
d'autoritat jerarquica eliminant les 
possibilitats d'una acció comunica
tiva que tingui per objecte aprendre 
un determinat tipus de coneixement 
en un ambient el més igualitari pos
sible. La segona disfunció apunta a 
I'excés de normes i de formalismes, 
amb freqüencia s'entra en conflicte 
degut a la falta de flexibilitat i a la in
capacitat de canviar certs planteja
ments erronis que sorgeixen en 
I'activitat educativa. 

La tercera disfunció es basa en 
el conformisme i la insensibilitat per 
canviar els processos formatius. Els 
continguts i les formes de transmis
sió canvien amb freqüencia, així 
com les necessitats deis partici
pants en els processos formatius. 
Molts professors tendeixen a este
reotipar I'acció educativa en una 
serie de rutines apreses i no mani
festen la mínima intenció de canvi i 
d'actualització. 

La quarta disfunció es centra en 
la tendencia a dotar-se d'una serie 
de privilegis: d'aquesta forma es 
tendeix a fer prevaler els interessos 
particulars deis professors (per ex., 
horaris, organització de les ense
nyaments, etc.) sobre els interessos 
deis usuaris. És comú en els grups 
corporativistes en reivindicar en ex-
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elusiva drets deis professors i mai 
els drets deis participants en edu
cació. 

A més d'aquestes disfuncions 
es poden trobar altres en els camps 
de nova expansió de la formació de 
les persones adultes, com és el cas 
de la formació ocupacional, amb 
problematiques própies d'alguna 
de les característiques del model 
carismatic. Per exemple, la manca 
de transparencia en la distribució 
deis recursos, els indicis de prevari
cació i afavoriment injustificat a de
terminats grups polítics o de família, 
etc., serien, dones, característiques 
d'una problematica Iligada a la falta 
d'un desenvolupament racional le
gal en I'administració i, en con se
qüencia, més lIigades als models 
carismatics d'influencia i intencio
nalitat política. 

El model comunicatiu 

Aquest model es basa en la tra
dició de molts deis plantejaments 
practics i teórics que s'han desen
volupat en I'educació d'adults (Frei
re, Gutiérrez, Horton, ... ) i que han 
emfasitzat la necessitat de dialeg 
entre professores i professors amb 
els participants. Les principals ca
racterístiques d'aquest model ve
nen definides pels següents aspec
tes: el paper del participant i el pro
fessor tendeixen a afavorir la maxi
ma igualtat; no hi ha un programa 
establert que no es pugui modificar 
i amb freqüencia els participants in
tegren els seus propis coneixe-
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ments i les seves necessitats a la 
dinamica de la classe; el dialeg 
presideix les relacions de comuni
cació a I'aula o mitja educatiu; I'e
ducació esta integrada en un con
text social i tendeix a ésser una eina 
de transformació social; I'avaluació 
és producte d'un dialeg entre els 
professors i participants en base a 
determinats elements objectius i 
subjectius de la intenció educativa. 
La interacció amb el professor esta 
en la base de les diferents metodo
logies que es poden aplicar a I'aula 
i es proposa una gestió democrati
ca i participativa de la institució. 

Des de la perspectiva de la teo
ria social, el model comunicatiu té 
un bon referent en la teoria de l'Ac
ció Comunicativa de J. Habermas 
(1987) tenint com a objectiu I'enteni
ment a partir delllenguatge: «el con
cepte d'acci6 comunicativa pressu
posa el lIenguatge com un mitja 
d'enteniment sense més abrevia tu
res, on parlants i oients es refereixen 
al mateix temps -des de l'horitz6 
preinterpretat que el seu m6n de la 
vida representa-, a quelcom en el 
m6n objectiu, en el m6n social i en el 
m6n subjectiu, per a negociar defini
cions de la situaci6 que poden ser 
compartides per tots». 

Malgrat aixo, les condicions de 
comunicació ideal no es donen 
sempre i les distorsions pels inte
ressos personals i de grup, els 
comportaments apresos pels pro
fessors de determinats rols que ma
nifesten imposició d'autoritat, la in
fravaloració de I'status de determi
nats participants i del seu autosilen
ci, els condicionaments socials ex
terns, el mecanicisme instrumental 
que les institucions desenvolupen i 

altres aspectes que distorsionen i 
desigualen la comunicació poden 
provocar que la intenció comunica
tiva es converteixi en un ideal pero 
no en practica real. 

Ens podem fer la pregunta, 
doncs, de per que les societats ten
deixen a crear a les seves institu
cions models burocratics? 1, com a 
conseqüencia, per que els models 
comunicatius no es desenvolupen 
en major mesura a les nostres socie
tats democratiques? Pot ser que els 
models apresos a les democracies 
actuals no hagin generat uns apre
nentatges de participació veritable
ment democratics que facin realitat 
el dit «nadie es más que nadie». Po
dem dir que el model comunicatiu 
es queda amb freqüencia en una in
tenció, sent predominants els mo
deis carismatics o els burocratics. 
Malgrat aixo, dins d'aquests models 
es poden donar característiques co
municatives en major o menor grau, 
d'aquesta forma assenyalem en la 
figura 1 les possibles tendencies in
termedies que es poden donar dins 
deis models comunicatius, carisma
tics i burocratics 

+ Comunicació 

+ Model Carismátic Model Burocrátic + 

- Comunicació 

FIGURA 1 
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Segons mostra la figura, tant el
model carismátic com el burocrátic
poden dotar-se de característiques
própies del model comunicatiu, de
forma esquemática quan major coin-
cidéncia tingui amb dit model. La si-
tuació de les experiéncies estará si-
tuada a la part superior de la figura.
Al contrari, quan siguin menors les
característiques comunicatives, la
situació es concentrará a la part infe-
rior. Evidentment, poden donar-se
experiéncies mescla de les tres
tendéncies. Quan es donin aquestes
circumstáncies, els models es situa-
ran al centre de la figura.

Problemes i propostes

En aquest apartat assenyalarem
alguns deis problemes que es do-
nen en l'educació i formació de les
persones adultes. Destacarem una
série de propostes en el camí d'un
model progressista que, des d'una
perspectiva comunicativa, doni res-
posta a les necessitats formatives
que les persones adultes tenen i aju-
di a disminuir la forta fissura que les
societats actuals tenen quant a la
distribució social del coneixement.

És de clara evidéncia que ens
trobem davant la necessitat d'un
canvi deis models imperants a l'e-
ducació d'adults. Algun autor (Me-
dina, 1997) ha constatat la coin-
cidéncia de congressos i publica-
cions que es denominen d'una for-
ma o altre com «cap un nou mo-
del». Per ordre cronológic, cita:
«Hacia un nuevo modelo de Educa-

ción de Adultos» (Mec, 1986);
«Nuevo modelo de educación de
adultos en Canarias. Selección de
textos para el debate » (Consejería
de Educación, 1989), «La Educa-
ción de adultos en Andalucía: un
modelo socio-educativo» (Conseje-
ría de Educación y Ciencia, 1991),
«El nuevo modelo de Educación de
Adultos ya está inventado» (Valdés
y Valiente, 1992). «Hacia un nuevo
modelo de Educación de Adultos»
(Varios, 1992), «El modelo futuro de
coordinación, organización y fun-
cionamiento de la Educación de
Personas Adultas» (Mec, 1993),
«Congreso de Educación de Perso-
nas Adultas. Una necesidad social.
¿Qué modelo? ¿Qué currículo?»
(Varios, 1995).

Aquests exemples constaten
sense dubte la necessitat d'unes
naves perspectives en la transmis-
sió de coneixements dins les nos-
tres societats. Assenyalarem a con-
tinuació alguns deis problemes en
el context de Catalunya i, tanma-
teix, ens referirem a algunes possi-
ble solucions.

Model majoritáriament privat
de formació ocupacional.
Necessitat de canvi del model
basat en «la justicia del Cadí»

La formació i les ajudes per a l'a-
tur generen un important flux de ca-
pitals. En el conjunt d'Espanya, la
despesa total d'ajudes a la desocu-
pació está entorn al bilió de pesse-
tes. Sense dubte amb aquesta
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enorme quantitat de diners es po-
dría crear molt més treball directe
per a una bona part deis desocu-
pats que necessiten treballar.

Hi ha la tendéncia a donar in-
centius de carácter neoliberal en
els temes de promoció de l'ocupa-
ció. Aquests incentius es queden
en part en una taxa major de bene-
ficis per a les rendes de capital
(treballadors amb menor cosí labo-
ral no repercutint a l'augment de
contractació laboral) i a les agén-
cies i agents de gestió de l'atur. Les
denominades polítiques actives
(subvenció a la contractació, forma-
ció, etc.) d'ajuda a la desocupació
es converteixen en moltes cir-
cumstáncies en polítiques passives

contráriament, les denominadas
polítiques passives (subvenció als
aturats) es converteixen en mesu-
res realment «actives» d'ajuda als
desocupats.

Les agéncies privades i públi-
ques de gestió de la formació
ocupacional poden caure en tres
tipus principals de perills: la pre-
varicació, l'apropament indegut de
subvencions i la desviació de fons
dirigits als aturats per part deis
centres de formació. La tendéncia
a prendre l'administració com un
instrument patrimonial personal
sense criteris racionals de distri-
bució (la denominada «justícia del
Cadí») fa que es crein no poques
contradiccions. La tramitació de la
Fiscalia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el mes de
novembre d'aquest any de dues
denúncies (runa per afavoriment a
un determinat partit polític i l'altre
per frau en subvencions de 109
milions i falsedat de document

mercantil d'un grup de formació
ocupacional) indica, en el cas que
es provin els fets, que una certa
part deis diners dirigits als aturats
es queden d'una forma illegal en
poder de determinades agéncies
de formació. Hi ha indicis de man-
ca de control de les subvencions
que es dirigeixen a les 1.300 enti-
tats que es veuen beneficiades
per elles a Catalunya. L'única solu-
ció passa per afavorir un major de-
senvolupament de la gestió públi-
ca directa de la formació ocupa-
cional i continua i l'enfortiment d'u-
na xarxa de centres sense ánim de
lucre.

Canvi de l'exclusivitat del text
escrit tradicional. Foment de
l'ús digital de la informació
i de l'oralitat tradicional

La implantació del text escrit va
representar una millora en certs as-
pactes del desenvolupament del
coneixement. Avui la práctica edu-
cativa es fonamenta principalment
en aquesta eina, tot i que és evident
que han sorgit altres mitjans com és
el cas de la transmissió de la infor-
mació digital a través d'Internet. En
aquest moment en el món hi ha més
informació en suport digital que en
suport papar, és a din, que tot el que
s'ha escrit a la história de la huma-
nitat en papen és menor que la in-
formació que está escrita en les ba-
ses de dades deis ordinadors i en
la informació que circula per les
xarxes de comunicació.
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L'urgéncia de I'aprenentatge d'a
quest nou suport alfabetitzador és 
una clara necessitat. 

El suport escrit tradicional, fona
mentat en el paper, i el nou, que 
esta basat en el suport digital, de
senvolupen I'assimilació visual de la 
informació i del coneixement, la 
qual cosa implica una percepció 
abstracta i analítica de la realitat, 
pero amb mancances de percepció 
global, intu'itiva i de comunicació 
oral. Per aixo, la comunicació oral 
tradicional que ha estat desterrada 
o desvaloritzada de molts deis pro
ces sos d'aprenentatge i ambits ins
tructius ha de tornar a fonamentar 
els aprenentatges que les persones 
demanden. Així dones, la comuni
cació basada en la interacció de les 
persones ha de ser el nucli de la for
mació. Es trenca d'aquesta forma 
I'exclusivitat individualista deis Ilen
guatges basats en el suport visual. 

Autoaprenentatge i educació 
a distancia per a aquell 
que ho necessita i no com 
a oferta substitutoria 

L'autoaprenentatge és una habi
litat que s'ha d'ensenyar. Precisa
ment moltes persones adultes ne
cessiten formar-se perqué no tenen 
aquesta destresa. Oir que la forma
ció d'adults ha de fonamentar-se en 
I'autoaprenentage no té massa sen
tit per a moltes persones, perqué es 
confon el punt d'arribada amb el 
punt de sortida. Així dones, I'apren
dre a aprendre i I'autoformació són 
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objectius que es tracten d'aconse
guir i no receptes que s'utilitzin per 
a tot i a tots. 

L'educació a distancia ha d'es
tar contemplada com a suport per a 
aquelles persones que ho necessi
ten pero no pot substituir la forma
ció presencial. Les fortes campan
ves de marketing d'algunes agén
cies de formació a distancia dins 
deis mitjans de comunicació de 
masses són indicatives que I'objec
tiu prioritari és establir un negoci 
més que fomentar I'aprenentatge 
de les persones. O'aquesta forma, 
I'objectiu educatiu resta com una 
activitat subsidiaria. No es pot con
vertir I'educació en un procés de 
cosificació mercantil. 

Currículum per a les 
necessitats de les persones 
i de la comunitat 

A la formació general, el currícu
lum és una construcció que respon 
d'una banda a I'interés general i, de 
I'altra, a I'interés de determinats 
grups socials. Com a construcció 
social que és, els continguts i la for
ma d'organitzar-Ios i convertir-los en 
activitats d'aprenentatge varien amb 
els temps. Des d'un punt de vista ra
cional, no és admissible que es con
siderin basics coneixements que no 
ho són i, per contra, coneixements 
que ho són no és donin. Per exem
pie, a la practica educativa, molts 
deis principals coneixements cientí
fics que ja van ésser descoberts al 
segle XVI no es van implantar al mitja 



Educació de persones adultes: models d'organització i gestió 

educatiu fins al final del segle XIX. 
Actualment, no són considerats ob
jectiu d'estudi a les ciencies socials 
molts continguts que no era de tradi
ció estudiar a I'educació, com ara 
I'economia o el dret. El mateix passa 
amb les ciencies que van apareixer 
al segle XIX com la sociologia, la psi
cologia, I'antropologia ... En canvi, es 
fa un discurs reduccionista i moltes 
vegades retrógrad de les carencies 
de formació d'história i geografia 
quan precisament són les dues dis
ciplines que més acaparen la 
docencia escolar. 

El procés de «reformes» en ge
neral es fa amb professors del medi 
educatiu i amb experts de les ma
teixes disciplines que les d'aquests 
professors, per aixó mai no surten 
una serie de nous continguts que 
són basics per entendre la ciencia 
i la societat actual. 

El procés de construcció del cu
rrículum ha de donar la volta i pre
guntar també als participants usua
ris adults deis processos formatius i 
als interlocutors de la comunitat 
quins són els veritables coneixe
ments basics que les persones ne
cessiten actualment segons la seva 
opinió. 

Participació activa 
deis alumnes participants. 
De la passivitat receptiva 
a la xarxa de coneixements 

S'ha d'admetre que tota persona 
adulta té els seus coneixements i 

que la seva experiencia ha de ser 
el punt de partida de qualsevol ac
tivitat. És ciar que les persones em
prenen cursos amb la intenció de 
dotar-se d'una serie de sabers, ara 
bé, si els processos d'aprenentatge 
es fan de forma cooperativa, la inte
racció deis mateixos participants 
entre ells i I'intercanvi de coneixe
ments poden ésser la base de I'ad
quisició d'aquests sabers. Els alum
nes poden fer de professors, i so
vint els professors poden fer també 
d'alumnes. Un altre element que 
pot distorsionar la participació és la 
forma d'avaluació. El model d'ava
luació constitueix I'element clau de 
la practica pedagógica. Com a 
pega fonamental del cercle de les 
relacions de poder és necessari 
trencar el rol que ha apres la major 
part del professorat i s'ha de donar 
la paraula als participants. Ningú 
millor que el propi alumne pot valo
rar i contrastar el seus coneixe
ments adquirits. 
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En el presente artículo se 
describen las tres tipologías 
de modelos de educación 
de las personas adultas 
que han sido predominan
tes en estas dos últimas dé
cadas. En la segunda parte 
del artículo se comentan al
gunos de los problemas de 
la formación de adultos y 
se describen algunas pro
puestas. 
Los tres modelos de educa
ción de adultos que se re
fiere son: a) el carismático, 
b) el burocrático y c) el co
municativo. Estos modelos 
en estado puro no existen, 
si bien las acciones educa
tivas se acercan según sus 
características a uno u otro. 
Para referirse a estas tipolo
gías se sigue la nominación 
clásica de Max Weber en 
las dos primeras. El tercer 
modelo se basa en el térmi
no «comunicativo» dado 
que es común referente en 
autoras y autores en el 
campo de la educación de 
adultos y en el análisis 
social. 

Abstracts 

Cet artic/e décrit les trois ty
pologies de modeles d'édu
cation des adultes qui ont 
été prédominantes dans les 
deux dernieres décades. 
Oans la deuxieme partie de 
/'artic/e quelques-uns des 
problemes de la formation 
des adultes sont discutés et 
quelques propositions sont 
décrites. 
Les trois modeles d'éduca
tion des adultes rapportés 
sont: a) le charismatique, b) 
le bureaucratique et c) le 
communicatif. Ces modeles 
¿ I'état pur n'existent pas, 
bien que les actions éduca
tives s'approchent selon 
leurs caractéristiques ¿ /'un 
des trois. Pour faire allusion 
¿ ces typologies la nomina
tion classique de Max We
ber est adoptée dans les 
deux premieres. Le troisie
me modele est basé sur le 
terme «communicatif», 
étant donné qu'jJ est com
mun aux auteurs dans le 
domaine de I'éducation des 
adultes et dans /'analyse 
socia le. 

The artic/e describes the th
ree adult education models 
that have held sway over 
the last two decades, befo
re moving on to discuss 
some of the problems en
countered in adult training 
and outlining a number of 
proposals for further action. 
The three adult education 
models referred to are: a) 
the charismatic, b) the bu
reaucratic and c) the com
municative. These models 
are highly idealized and as 
such have never been put 
into practice, however the 
nature of policies imple
mented in education tend to 
reflect those provided for by 
one of these three mode/s. 
The classical terminology of 
Max Weber is used in des
cribing the typologies of the 
first two mode/s. The third 
model is based on the term 
«communicative», a com
mon referent among those 
working in the field of adult 
education and social 
analysis. 
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