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Resumen 

El col·lectiu FOLInvestigAcción sorgeix arran del Congrés de FOL celebrat a València en 2015 al qual es 
presenta una comunicació que qüestiona la cientificitat de la pràctica curricular hegemònica i s’exposa la 
necessitat d'un posicionament i un enfocament crític sobre la figura de l'emprenedor i de l’emprenedoria.  

Així doncs es proposa articular una estructura que ens connecte i ens permeta iniciar un camí cap a la recerca 
de les realitats que oculta un discurs social extremadament positiu i darwinista: naix #FOLInvestigAcción. 

Des d'eixe moment s’han dut a terme un sèrie d’activitats entre el professorat i amb l’alumnat com ara: lectures 
conjuntes d’assajos i còmics, visionat de pel·lícules, jornades,...  

En aquests dos anys de treball ens hem plantejat, bàsicament, tres línies de treball: una línia de reflexió i 
pensament, a través de la lectura compartida entre el professorat i l’alumnat, una línia d’investigació que es 
focalitza en la recerca d’altres formes de treballar els mòduls i una línia d’acció col·lectiva que pretén difondre 
una perspectiva crítica en el plantejament de la nostra especialitat de FOL. 

Amb aquesta comunicació presentem el treball realitzat fins ara i les línies de treball que estem desenvolupant, 
així com una proposta de treball i col·laboració amb la Universitat. 

Paraules clau: FOL; EIE; explotació laboral; crítica; canvi social; pedagogia crítica 

                                                           
1. Col·lectiu format pel següent professorat de FOL:  

Francisco J. Cano Montero. IES Jordi de Sant Jordi. Valencia 
José Luis Carretero Miramar. IES Escuela Superior de Hostelería y Turismo. Madrid. 
Luis Fernando de Diego Valle. IES Siglo XXI. Leganés. Madrid  
Laura Ferri Ramírez. IES Massamagrell. Valencia.   
Nieves García Gómez. IES L´Om. Picassent. Valencia  
Isabel González Pérez. IES Luis Braille. Coslada. Madrid.  
Isabel Magalló Albert. CIPFP Luis Suñer. Alzira. Valencia. 
Sonia Pina Linares. IES Marcos Zaragoza. La Vila Joiosa. Alicante 
 
Comunicació presentada pel professorat de València y Alicante. 
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1. Introducció	
 
El grup de treball FOLInvestigAcción, format per professorat de FOL de diferents punts de l’estat 
espanyol, en funcionament des de l’any 2015, i amb la intenció de connectar-se i constituir-se com 
a comunitat de pensament i acció, que entén l’educació com a pràctica de llibertat i d’emancipació 
social, pretén donar un enfocament crític i qüestionar la pràctica curricular hegemònica sobre el món 
del treball i el discurs de l’emprenedoria i la figura de l’emprenedor. 
 
El primer pas que vàrem donar per connectar-nos entre nosaltres va ser via Google+ i per Hang-out 
on establiren propostes d’actuació, una d’elles va ser crear un blog per a compartir materials entre 
nosaltres, amb l’alumnat i amb la resta del professorat:  

 
http://folinvestigaccion.blogspot.com.es/ 

 
Després començaren les propostes de treball conjunt: lectures compartides, organització i 
participació en congressos i jornades i molt treball a l’aula. 
 
A aquesta comunicació presentem una proposta de treball que parteix de les tres línies de treball que 
venim desenvolupant des del principi de la formació de la comunitat de professorat i que busquen 
aprofundir en la pedagogia crítica i alliberadora: 
 

a) Línia de reflexió i pensament, a partir de la proposta de lectures compartides entre el 
professorat i l’alumnat, relacionades amb la temàtica social, per a reflexionar sobre la 
problemàtica que pateix el món del treball i que ens porta a prendre consciència del món 
en el qual/ en què vivim. 
 

b) Línia d’investigació: tractem de cercar altres formes de treballar els mòduls de FOL i EIE 
més enllà de la visió oficial i neutra que amaga les causes de moltes situacions que es 
produeixen a l’entorn de treball i que atempten contra els drets socials. 
 

c) Línia d’acció col·lectiva: pretén difondre una perspectiva crítica de la nostra especialitat de 
FOL mitjançant el nostre paper a l’aula, l’organització de jornades, la presentació de 
pòsters i comunicacions a jornades i congressos,...  
 

 
També ens plantegem obrir una línia de treball i col·laboració amb la Universitat, com a centre 
d’aprenentatge per al nostre estudiantat, fent servir el coneixement depositat a la mateixa, els seus 
espais com a punt de trobada i organitzant esdeveniments conjuntament. 
 

2. Metodologia,	recursos,	bases	teòriques	
 
La metodologia que emprem parteix d’un plantejament crític de la nostra tasca docent. Considerem 
que la pràctica docent té una vessant de compromís amb la nostra societat i ha de desemmascarar 
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els decorats que amaguen la realitat social que ens envolta, fer visible allò que s’amaga 
deliberadament: 
 

“...para que el aprendizaje tenga sentido, para que sea crítico y emancipador, no 
debe rendirse a los dictados de la elección del consumidor o a la prohibición del 
debate crítico sobre la forma en que las corrientes ideológicas se subsumen en el 
discurso cultural. Muy al contrario, el aprendizaje crítico debe vincularse con las 
lícitas exigencias de compromiso social, de responsabilidad pública y con el 
ejercicio de la crítica ciudadana”. (Giroux, 2001) 

 
 

“...en términos de tensión entre el “es” y el “debería ser”, entre esencia y 
apariencia, potencialidad y actualidad: el ingreso de lo negativo en las 
determinaciones positivas de la lógica. Esta tensión sostenida cubre el universo 
bidimensional del discurso, que es el universo del pensamiento crítico y 
abstracto”. (Marcuse, 2016) 

 
 
És per això que proposem un plantejament dels nostres mòduls que qüestionen i superen la tendència 
cap a la educació bancaria –en termes de Freire- i a la pedagogia del capital aprofundint en la pràctica 
de una pedagogia crítica i alliberadora que siga: 

- Integral, que conjugue una teoria i praxi del comú, que tinga en compte ment i cos i 
enfocada a l'autonomia individual i col·lectiva i al benestar. 

- Compromesa, conscient de la responsabilitat de cadascun/a envers la humanitat i la 
naturalesa; i conscient de la capacitat per a generar canvis alliberadors, basats en l'ajuda 
mútua i la solidaritat. 

- Revolucionària, que desvetlle tot tipus de relacions d'explotació dels éssers humans i el 
medi ambient, enfront dels falsos pressupostos neoliberals de tots som igual de lliures. 

- Inclusiva i igualitària, basada en el respecte, la valoració de les diferències i la cooperació. 
Amb una perspectiva feminista, assenyalant que la desigualtat de gènere és estructural i 
sistèmica, i que gran part de la força de treball derivada per les dones és invisibilitzada, no 
retribuïda i aprofitada pel capitalisme. 

 

3. Activitats	i/o	resultats	
 
Podem ordenar les activitats que hem anat desenvolupant partint de les tres línies de treball que 
tenim en marxa.  
 
 
Línia de reflexió i pensament 
 
Hem fet una sèrie de lectures amb l’objectiu d’autoformació, relacionades amb la temàtica social i 
amb les nostres preocupacions com a docents, que hem compartit o treballat a l’aula amb l’alumnat.  
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L’objectiu d’aquesta tasca és la reflexió sobre el món laboral que ens envolta i prendre consciència 
de la realitat social que vivim. 
 
Les lectures que fins a aquesta data hem compartit són: 

- Pedagogia del oprimido, Paulo Freire (1975): l’autor ens presenta una crítica al sistema 
tradicional educatiu i una nova pedagogia crítica i alliberadora que ajude a l’emancipació 
de les persones. 

- La cultura del nuevo capitalismo, Richard Sennet (2006): Sennett explica els tres 
desafiaments que s’imposen a l’individu: ser capaç de definir-se a través de constants 
mutacions professionals, donar la talla en una societat en la que el talent ja no es valora i 
buscar un espai des del qual mantenir els vincles amb el passat. 

- Teaching to transgress, bell hooks (1994): amb un títol tan suggeridor “ensenyant a 
transgredir: educació com la pràctica de la llibertat” l’autora planteja el poder 
contrahegemònic que té l’educació. 

- Postcapitalismo, Paul Mason (2016): l’autor parla dels excessos del neoliberalisme, de 
l’esgotament del sistema capitalista i de un futur on predominarà un model cooperatiu. 

- El hombre unidimensional, Herbert Marcuse (1965): l’autor presenta una anàlisi de les 
societats occidentals democràtiques que amaguen estructures totalitàries basades en 
l’explotació de les persones. 

- Inercia, Antonio Hitos (2014): Relat visual que mostra, a través de dos amics, la vida dels 
joves actuals, amb la precarietat com a norma, davant les incerteses del futur. 
 

   
 
 
Línia d’investigació 
 
En aquesta línia de treball tractem de cercar altre formes per a fer possible la nostra pràctica docent 
incorporant tant la metodologia com la forma d’entendre l’educació que tenim, així ens plantegem: 

- Anàlisi de qüestions socials que es poden incorporar a la docència dels mòduls, 
- Recerca i selecció de la informació rellevant i adequada al nostre alumnat (FP Bàsica, Grau 

Mitjà, Grau Superior i Batxillerat), 
- Organització i seqüenciació dels materials, 
- Disseny de la metodologia d’introducció de la temàtica a tractar en la impartició dels 

mòduls, 
- I difusió dels resultats. 
 
Les accions realitzades fins ara són: 
 
Curs 2015-16 
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- TTIPenIES, difusió de les conseqüències del TTIP, i altres tractats internacionals, en termes 
de drets socials i ciutadania i elaboració/exposició de vídeos durant les II Jornades per la 
Justícia Social. 

  
- @APS_Braille_FOL . L’alumnat de la familia d’ Informàtica de l’IES Luis Braille 

(Coslada) va participar en un projecte d’Aprenentatge Servei mitjançant el qual els alumnes 
han impartit tallers sobre cerca de feina a persones en situació d’ exclusió social.   

 
- Cooperativisme i Economia Social al mòdul de EIE. Junt a la presentació de diverses 

cooperatives e iniciatives d’emprenedoria social, es realitza també una comunicació  
“Economía social y cooperativismo en el aula de Empresa e Iniciativa Emprendedora. Una 
propuesta didàctica”. 

 
Curs 2016-17 
- FOLCòmic.  

 
· Impartició del mòdul de FOL en FP Bàsica mitjançant un treball per projecte 

interdepartamental basat en la lectura de Inèrcia, de Antonio Hitos. 
· Reflexió en torn al còmic com a recurs didàctic amb un discurs crític. 
· Celebració intercentre del Dia del Llibre al voltant de la lectura de còmic social. 

Lectura, anàlisi i difusió dels comentaris de l’alumnat. 
 

    
 

- FOLRopalimpia. Amb l’objectiu de passar de les activitats puntuals a una introducció més 
ampla de la qüestió social, s’ha treballat la temàtica de la roba neta com a fil conductor en 
temes de relacions laborals i prevenció de riscos laboral. 

 
Curs 2017-18 
- ApS CEAR: En procés de definir un projecte d’Aprenentatge Servei intercentres amb 

CEAR dirigit a donar suport a persones refugiades en la cerca d’ocupació. 
 

- Sistemes laborals territorials: Desenvolupament vs. Emancipació. 
 

 
Línia d’acció col·lectiva 
Difondre una perspectiva crítica de la nostra especialitat de FOL mitjançant el nostre paper a l’aula, 
l’organització de jornades, la presentació de pòsters i comunicacions a jornades i congressos,... és el 
que pretenem amb aquesta línia de treball. 
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Curs 2015-16 
- Presentació de pòsters al CFOL2016 en Donosti: 

· FOLInvestigAcción: una reflexión sobre la praxis docente del profesorado. 
· Del análisis del TTIP en FOL al cuestionamiento del discurso emprendedor en 

EIE 

  
 

- II Jornada per la Justícia Social (20-F): #TTIPenIES: una mirada crítica des dels IES. 
Organització d’aquesta jornada, en col·laboració amb la Facultat de Ciències Socials i el 
Departament de Sociologia i Antropologia Social de la UV, centrada en l’impacte que pot 
generar l’aprovació de determinats tractats comercials (TTIP, CETA, TPP, TISA,...) en els 
drets laborals i socials. 

 
 
 
Curs 2016-17 
- Presentació de comunicacions: 

· InvestigAcció sobre l’empresa món: treball i consum en la era de la globalització 
econòmica. Presentada en la “Jornada de Profesorado de FOL: Generando 
sinergias, impulsando el cambio” celebrada a la UPV amb l’objectiu de difondre 
la línia de treball desenvolupada en #FOLRopalimpia.  

· Rompiendo Inercias, recull l’experiència d’impartició del mòdul de FOL i mòduls 
específics del cicle a partir del còmic en Formació Professional Bàsica.  
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Curs 2017-18 
- III Jornada per la Justícia Social: Prevista per al Dia Internacional per la Justícia Social 

(20-F) i centrada en les conseqüències per a la població treballadora de les pràctiques 
hegemòniques en la producció del sector tèxtil, amb la col·laboració de la Facultat de 
Ciències Socials de la UV i de la ONG Setem (campanya Roba neta). 
 

- Comunicació a presentar al CFOL2017: Qüestionant el paradigma neoliberal en FOL i EIE 
(prevista per al 10 de novembre de 2017), on reflexionem sobre la introducció del discurs 
neoliberal als mòduls de la especialitat de FOL i possibles alternatives per a superar-lo. 

 
 
Proposta de treball amb la Universitat 
 
- Com podem traslladar la recerca feta a la Universitat als departaments de FOL, i més enllà, 

a altres departaments? Considerem que la Universitat com a espai d’aprenentatge i 
d’investigació ha d’establir xarxes amb la resta de la professió docent per tal que arribe tota 
la producció científica que genera i, d’aquesta manera, poder fer servir eixe coneixement. 

 
- La Universitat, un espai d’aprenentatge també per als estudiants de Formació Professional. 

Establir canals per a que l’estudiantat de FP puga fer ús tant de la producció científica com 
accedir a les infraestructures de la Universitat (biblioteques, sales de lectura, 
exposicions,...). 

4. Avaluació	i/o	Discussió	
 
Tota la tasca que hem realitzat amb el nostre alumnat ha sigut acollida de bon grau. L’alumnat de 
tots els nivells ha manifestat un interès prou gran i ha descobert una problemàtica que desconeixien. 
 
L’avaluació que em fet és positiva tot i que considerem que podria ser prou interessant ampliar la 
interconnexió entre l’alumnat dels diferents centres mitjançant una plataforma digital que ens ho 
permeta. 
 
Respecte de la discussió, la obrim al públic lector i acceptem possibles crítiques que ajudaran a 
enriquir la nostra tasca docent. 

5. Conclusions	
 
Considerem que la renovació metodològica no és suficient, caldria una renovació pedagògica. La 
innovació en mètodes no és suficient per capacitar a l’alumnat en la comprensió i interacció amb el 
món. Més enllà de la utilització de noves metodologies a l’aula, cal reflexionar al voltant de la 
pedagogia com a potencial eina de canvi social. Per tant, es requereix una reflexió, prèvia o 
simultània a la renovació dels mètodes, sobre el paper de l’escola en la societat i sobre les posicions 
de docents i alumnat en la perpetuació o canviament d’estructures econòmiques i socials. 
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Tanquem la comunicació amb la següent proposta: 

 Incorporar als mòduls un plantejament reflexiu per a assolir l’esperit crític entre el nostre 
alumnat. 

 El treball en equip entre professorat de distints centres i especialitats enriqueix 
l’aproximació al mòdul. Tanmateix, el treball en equip entre alumnat de diferents centres 
permet possibilitats d’aprenentatge encara per explorar. 
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