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Educar és una feina artesanal. No es pot educar en sèrie, a partir de receptes 
màgiques o aplicant fórmules estandarditzades. El procés educatiu es va 
dissenyant a partir de les persones que hom té al davant. Educar és una feina 
laboriosa per a la qual cal tenir ben desenvolupades dues qualitats: 

– humilitat (paraula que ve de humus, que vol dir terra), capacitat de posar-se 
arran de terra, capacitat d’abaixar la mirada i situar-la a l’alçada d’aquell que 
hom té al davant. La humilitat ha de permetre que els educadors adaptin els 
seus plantejaments, les seves activitats, els seus objectius, i que els reformulin a 
partir del que l’educand necessita. Posar-se a l’alçada de l’altre és l’única forma 
d’entendre les seves necessitats. 

– paciència, és a dir, prendre consciència que en la feina d’educar no sempre es 
veuen els resultats. El ritme de l’educand no sempre és el que estava previst en 
la programació. Les accions educatives que s’emprenen no sempre tenen 
resultats evidents a curt termini. Exercir la paciència educativa és el millor 
senyal de respecte vers l’educand. És també la forma d’expressar confiança 
vers l’altre. Els educadors no poden pensar mai que el que estan fent és en va 
perquè no veuen els resultats. La persona és un misteri molt més profund del 
que es pot observar. Les bones accions educatives mai no cauen en un pou 
sense fons, al contrari, passen a formar part del bagatge dels educands i ben 
segur que donaran el seu fruit, encara que els educadors potser no ho veuran ni 
ho sabran mai. 



• Normativas: hacen referencia al establecimiento de una 
norma y a la consideración de las discrepancias con esta 
norma como carencias que pueden ser resueltas mediante 
la formación.  
 

• Expresadas o demandadas: son el resultado de la voluntad 
de cambio expresada de manera generalizada por los 
sujetos.  
 

• Sentidas: son las necesidades percibidas de forma subjetiva 
por los sujetos.  
 

• Relativas: son el resultado de la comparación de unos 
individuos o colectivos con otros.  
 

• Prospectivas: aquellas vaticinadas para el futuro. 

Tipos de necesidades                     (Zabalza, 1986) 



Sempre ho recordaré, sí, ho recordaré perquè em va colpir molt i molt 

com a educadora. Recordo el primer dia que ens va arribar al 

nostre centre residencial la senyora Maria, ella tenia 83 anys. Era 

una d’aquelles dones que durant tota la vida se n’han sortit totes 

soles, davant les adversitats, els entrebancs, la falta del marit quan 

ells dos més es necessitaven. Una senyora que no volia deixar el seu 

piset, però que ara cada dia li anaven minvant les forces i ja no 

podia viure sola.  

Els parents que tenia eren llunyans i s’havia vist obligada per les 

circumstàncies a fer aquest pas: anar a viure a la residència i deixar 

enrere records i vida. Se li havia fet un acompanyament molt bo, se 

li havia explicat amb tots els ets i uts què significava aquest pas, i 

ella estava convençuda que calia fer-lo. Per tant, entrava al centre 

tenint clar que era una nova etapa de la seva vida i que calia 

intentar veure les coses des d’aquesta perspectiva. 



El primer dia va transcórrer molt bé, de 
seguida es va integrar en la resta del grup i 
molt aviat ja xerrava amb uns i altres. Tenia 
moltes ganes de treure’s el neguit i ho feia 
parlant. 

Semblava que anava tot molt bé, ella sabia el 
que volia i sabia per què era allà; semblava 
que no tenia dificultats d’adaptació a les 
normes de la residència i es veia amb moltes 
ganes de formar-hi part. 
 



Ella, tan acostumada en els darrers anys a fer la seva, amb una 

gran llibertat, ara hi havia una cosa que la tenia 

preocupada: havia de compartir habitació. Ella, però, tota 

positiva es deia: “segur que és una bona companya i ens 

entendrem, com a mínim no roncarà com el meu estimat”. 

És així que el primer dia de la senyora Maria va arribar a la 

seva nit. Poder adormir-se se li va fer especialment difícil, no 

era el seu llit, no era la seva habitació, no era... bé ara sí que 

ja ho era... Es va adormir de matinada i tot just a les cinc va 

sentir una veu, bé, més que una veu semblava un esclat, 

algú les estava despertant, a ella i a la seva companya: “Va 

vinga amunt que ens hem de banyar”. 

Ai, la senyora Maria, recordo aquella cara, enmig de l’ensurt 

em deia: “Banyar? A les cinc?” 

 



I l’única resposta que teníem era la que marcava la institució: a les 

nou del matí tothom havia d’estar vestit, banyat i esmorzat. I amb 

la poca gent que hi treballàvem, el que fèiem des de feia molts anys 

era, per la inèrcia de la rutina, començar a les cinc perquè les del 

torn de nit ajudessin justament a complir aquest objectiu, i així 

quan entrava el torn del matí només haguessin de vestir-los i donar-

los l’esmorzar. 

Aquell dia me’n vaig adonar; era tan obvi, era tanta la inèrcia a fer les 

coses d’una determinada manera que no era conscient que havíem 

prioritzat un objectiu institucional a la Maria, o a qualsevol altra 

persona del centre. Els altres mai no ens n’havien dit res, o sí, però 

es deixaven fer. La Maria s’hi va negar en rodó, i ens va fer veure 

clarament el seu punt de vista.  



Havíem trencat les seves expectatives vers nosaltres; la Maria 

ens va fer veure que actuant com ho fèiem, (ni tan sols els 

havíem preguntat si aquell era el millor moment per banyar-

se), només ens preocupava que estiguessin a punt a les nou, 

sense adonar-nos que ells també compten: que poden fins i 

tot banyar-se sols (i així, a més, poden mantenir un cert 

grau d’intimitat), que preferirien que no se’ls despertés 

d’aquella manera, i, fins i tot podia ser que a alguns d’ells els 

agradés banyar-se a la nit, abans d’anar a dormir, o... 

La Maria porta ja set anys al centre i està molt contenta. Però, 

quantes vegades fem cas de les “Maries” de les nostres 

històries? 

 



( I+U) x V= 



Modelos de detección de necesidades 
formativas 



 

• NECESIDAD nace de… 

– dónde vengo 

– cómo me veo 

– dónde estoy 

 

 

• necesidad de FUTURO 

– qué espero 

 

   

 … reflexión 
 

¿Qué necesito...? 



DAFO           

F O 

D A 

Fortalezas 
 
¿Qué son? 
Aspectos positivos que deberían 
mantenerse o reforzarse. 
 
Ejemplos 
- Situaciones y procesos actuales. 
- Actuales e internos 
 

Debilidades 
 
¿Qué son? 
Aspectos negativos que deberían 
modificarse. 
 
Ejemplos 
- Situaciones y procesos actuales. 
- Actuales e internos 
 

Ejemplos 
- Potencial actual y externo. 

Amenazas 
 
¿Qué son? 
Riesgos potenciales que deberían 
prevenirse. 

Ejemplos 
- Procesos que pueden darse en un futuro y 
que generan obstáculos, limitaciones, etc.  
- Potencial actual y externo. 
 

Oportunidades 
 
¿Qué son? 
Factores que hay que aprovechar para generar 
procesos positivos: ¿por qué el momento 
actual es el más adecuado? 



Diagrama Ishikawa 

Planificación para la acción 
Estrategia para el cambio 

¿Para qué? 
− Descubrir causas y prevenirlas. 
− Protagonismo intelectual. 
− Importancia en la optimización de la aplicación del proceso. 
 

 
¿Cómo? 

a) Contextualizar el escenario socioeducativo. 
b)  Valorar el tipo de necesidad. 
c)  Elaboración de un listado de necesidades (individual, pequeño grupo). 
d)  Causa – consecuencia – efecto.  

e)  Creación del mapeo de la realidad. 



Educación 
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