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Ens presenta la seva web: http://cesarmunoz.org/cesar/ com a eina per tal de poder conèixer 
la seva pedagogia de la vida quotidiana.  I ens explica els diferents continguts que es 
poden trobar. Ens recomana un llibre seu: “ Algo va mal” i d’un document d’assessorament 
al govern de  Paraguai en diversos temes.  
Una màxima: Cada persona és producte de la seva història. En aquest taller no es 
tractarà la intervenció educativa si la relació i la praxis. 
A partir de la pregunta de les expectatives que tenen els participants sobre el taller s’inicia 
la relació amb els participants. Respostes i comentaris sobre  la seva pregunta: 

- Tinc dos objectius: des de que punt de vista treballen els educadors, i temes de 
participació i menors. 

- Desig de reforçar la meva fe en la comunitat per tal de seguir treballant 
- En aquests moments s’està reforçant o redescobrint el tema del treball comunitari. 
- Es reforcen les famílies, no la comunitat. 
- La societat ha canviat molt ràpid i el treball comunitari no es pot fer de la mateixa 

manera. Estem immersos en clima molt negatiu per poder treballar. 
La cultura dominant solament aprova,  el llenguatge i la paraula. Cesar ens proposa els 7 
llenguatges de la seva pedagogia. 
 
Es planteja una dinàmica en la que un educador arriba a un barri que farien cadascú dels 
participants? S’escenifica posant-se un grup de peu què representen als educadors i l’altre 
grup que representa la comunitat. A partir d’aquí es generen diverses reflexions entorn a la 
manera d’actuar del educador: 

- Quan algun professional arriba a la comunitat ha d’absorbir les potencialitats del 
grup o de la persona amb la que treballarà. 

- La metodologia de la pedagogia de la vida quotidiana passa cada dia 
fonamentalment, per els moments trivials aborda la participació ciutadana. Com es 
poa l’educador en la situació de la comunitat? Si la comunitat no sent al 
professional com a part de, la comunitat rebutjarà al professional  

- Tenim 4 preceptes, a partir dels quals  el professional es situa: 

 Jo no sóc l’altre 

 Jo no estic en el seu lloc 

 Informació més imprescindible de lo que la comunitat sent, pensa, desitja i 
vol, la té la comunitat i no el professional 

 Llavors que té l’educador? Ell va estudiar per tal d’integrar a la gent 
- L’educador quan està a la comunitat ha de conviure i s’ha d’implicar, per tant 

l’educador social es podria definir com:  “ Adult de presència lleugera”.  
- El professional té les preguntes intel·ligents per a que la comunitat senti que ella li 

ha d’ajudar. Aquesta és l’actitud adequada, tenen que notar que l’educador és una 
esponja, si no t’ajuden no es pot fer res. Aquí es presenta una gran diferencia entre 
l’usuari al que estem acostumats enfront del ciutadà, col·laborador, còmplice i 
corresponsable que ens ajudarà a conèixer la comunitat. La primera cosa que s’ha 
de fer és que cadascú es refiï de si mateix.  

- Per començar les paraules que s’utilitzen són les equivocades: adolescent vol dir 
que adoleix, infància vol dir que no parla, alumne que no té llums 

 

http://cesarmunoz.org/cesar/


 
 
A partir d’aquí exposa un esquema que aglutina el esquema de la cultura dominant 
respecte a les intervencions dels professionals 
 
A partir d’aquest esquema es fan altres comentaris per tal del conductor del taller. La 
formació normalment és unidireccional i si alguna vegada algú fa alguna aportació 
important i interessant, no es recull, no es reconeix. 
Per posar-nos en situació,  algú arriba al equip de professionals d’un barri o zona i li 
diuen que ha de fer integració social comunitària infantil, i tots es dirigeixen en equip a 
la comunitat. Es presenten diverses reflexions i dubtes entorn això: com em relaciono 
amb això que tinc que treballar? Perquè ens han enviat a fer aquest treball, i que vol 
dir comunitari?. Molta gent no s’ha plantejat mai ser professional de lo humà. 
Arribem a una comunitat i els professional s’intercalen en al comunitat entre: 
- Entre la comunitat i el potencial 
- Entre la comunitat i la ciutat 
- Entre la comunitat i el conflicte. 
La tècnica fonamental per treballar la participació es parlar, contaminar. La democràcia 
és el govern del poble i no governem res, el sistema es perpetua organitzant-lo d’una 
manera molt subtil, mitjançant espais reguladors de la conducta, espais que ens diuen 
que tenim que fer: mass media, l’església, les famílies, els espais educatius, els partits 
polítics, etc.. 

 
Aquest quadre en contraposa amb el primer oferint un model d’acció mes adient. En 
l’espai dos treballen per mi, però si solament em volem protegir m’estan alienant. No hi ha 
sentiments d’absència, hi ha una sèrie de sentiments en cadena, el primer és el de la 
credibilitat i el respecte.  Per exemple, si no estàs amb els joves per preparar les activitats 
i es porten fetes, li donem el peix i no la canya. No potser que estiguis preparant la 
programació de l’estiu i que la gent receptora de les activitats no estigui amb tu.  
S’ha de trencar la dinàmica en la tu em demanes i jo et dono ( ex dona maltractada). El 
poder i el saber no és dinàmic perquè el capitalitzem els adults professionals. La gent 
gran tampoc són adults estan en la sala d’espera, no se’ls escolta. 
Les relacions estan basades en desitjos, interessos, propostes, dubtes, pors; amb la qual 
cosa no s’intervé per a tu. Tinc que treballar amb tu des de la presència lleugera, i vaig 
desapareixent, sense crear vincles de dependència. No hi ha sentiment d’absència, sinó 
de trobada, sentiments de pertinença, l’estratègia esdevé conjunta perquè existeix el joc 
de la delegació-representació. I el poder i el saber es conformen d’una manera dinàmica.  
  


