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Abstract  
 
Transformem is an education for sustainable development project that focuses its experience in 
professional learning communities. This could be a solid base for a transmedia education that develop 
young people in a responsible, enjoyable and healthy way. 
 
Resum 
 
Transformem és un projecte d'educació pel desenvolupament sostenible que centra la seva experiència en 
les comunitats professionals d'aprenentatge. Aquesta podria ser una base sòlida per una educació 
transm�dia que desenvolupa de manera responsable, engrescadora i saludable. 
 
Object ius 
 
La nostra intenció és compartir els resultats del projecte Transformem amb la comunitat educativa i 
científica i connectar-los amb la reflexió sobre l'educació i la comunicació transmedia.  
 
En primer lloc, descriurem breument el projecte Transformem. Desprès connectarem els objectius del 
Transformem amb algunes característiques del que anomenem transmedia. I finalment plantejarem la 
metodologia emprada (les Comunitats Professionals d'Aprenentatge) com una via adequada per realitzar 
una educació transmedia.  
 
Desenvolupament 
 
El  pro jecte  Transformem 
El projecte Transformem és un projecte de cooperació europea centrat en la pràctica docent per una 
educació pel desenvolupament sostenible, entre la comarca de la Selva, la de Neath Port Talbot (a Gal·les, 
Regne Unit) i Gulbene (a Letònia), a través dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i de la 
metodologia de les Comunitats Professionals d'Aprenentatge (CPA). A la Selva hem treballat amb quatre 
instituts d'educació secundària i s'han creat 4 CPAs. La hipòtesi en què es basa el projecte és que per 
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facilitar el desenvolupament de determinades habilitats en els joves per comprendre i actuar en relació als 
reptes locals i globals, cal que ens fixem en la tasca educadora i en l'organització dels centres educatius.  
 
L'experiència del projecte es basa en tres pilars: primer, la Ref lexió a través de la formació amb 
professors; segon, l'Experimentació a través dels Edulabs (laboratoris educatius centrats en aspectes 
com la creativitat, la innovació, el llenguatge, l'intercanvi, els reptes, les metàfores); i finalment, l'Acció que 
pren forma en els Camps Locals (estades amb alumnes i professors fora del centre per tal de plantejar 
preguntes, respostes i accions connectades amb el gènere, l'educació i el desenvolupament).  
 
En el web transformem.org expliquem els tres pilars, les tres grans activitats basades en aquests i també 
compartim els casos d'estudi i la bitàcola de totes les accions relacionades en aquests tres anys.  
 
El  Transformem és  t ransmèdia?  
 
L'objectiu fonamental del Transformem era crear una experiència d'educació pel desenvolupament 
sostenible a la comarca de la Selva. Per tant, calia: 
 
1. Una comunitat i un territori. 
2. Un relat i un univers.  
3. Una meta. 
 
L'equip que ha fet realitat el Transformem no és un equip expert en transmedia. Però aquest pot ser un 
projecte educatiu transmedia ja que la seva intenció ha estat “l'educació per tot els mitjans” i no simplement 
“l'educació amb tots els mitjans”. Aquest “amb tots” i “per tots” és un trets definitiu de la comunicació 
transmedia: no es tracta doncs d'un contingut comunicatiu en diferents plataformes (televisió, ràdio, premsa, 
web, xarxes socials, marxandatge, esdeveniment, etc ) sinó d'un contingut que genera una història a través 
de diversos dispositius i mitjans, creant una malla particular.  
 
En el Transformem considerem que l'educació per un desenvolupament sostenible, que una educació 
responsable, engrescadora i saludable és transmedia.  
 
1. Aquesta educació es basa en les persones i l'existència d'una comunitat que es defineix com a tal i que 
actua beneficiant-se d'aquesta característica. 
2. Aquesta comunitat s'estableix en un espai i en un temps, que pot ser més o menys limitat, però es 
defineix. Es tracta d'un territori establert per les persones que la composen. 
3. En aquest territori es planteja un relat, una història feta a partir de petites peces, totes relacionades, 
moltes senzilles però juntes en la complexitat. 
4. Aquest relat sorgeix d'un univers complet, i en el millor dels casos, amb valors clars i compartits. 
5. Aquest univers es regeix per un principi, que el fa real i possible.  
 
Les Comuni ta ts  Profess iona ls  d 'Aprenentatge i  l 'educac ió t ransmèdia  
 
El Transformem es basa en la metodologia de les CPA que hem après i compartit amb els nostres socis 
gal·lesos i letons. Hi ha teoria i pràctica sobre la metodologia. Basem el nostre coneixement teòric sobretot 
a partir de la lectura d'una publicació de Gabriela J. Krichesky y F. Javier Murillo Torrecilla a la Revista 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación al 20111 . 
Una Comunitat Professional d'Aprenentatge és un grup d'educadors professionals treballant conjuntament a 
través d’un procés estructurat d’investigació per centrar-se en una àrea concreta de la seva activitat per tal 
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de millorar els resultats globals del centre educatiu. 
 
Relacionarem tot seguit els trets principals de la metodologia, a partir de la nostra pràctica i del que 
nosaltres entenem per transmedia. 
 
1 .  Valors i  v is ió compart ida.  Aquesta primera característica és fonamental per que hi hagi una 
comunitat. També és el punt de partida per prendre consciència de que compartim el mateix univers i per 
tant volem comunicar o construir el mateix relat.  
 
En el Transformem hem practicat amb els quatre equips de professors dels quatre instituts per considerar-
nos comunitat educativa a partir del moment en que definim aquest principi que fa real i possible el nostre 
univers. Aquesta és la meta de la nostra comunitat. Conservar i transformar el que calgui.  
 
2  -  L ideratge distr ibuït .  La distribució dels rols i de les tasques necessàries per sostenir aquest 
univers i compartir aquest relat. Caldrà decidir-ho, doncs definirà què farem i com farem. Aquí apareixen 
les assignatures, els horaris, els calendaris, les tècniques, els recursos, els dispositius, etc.  
En el Transformem hem practicat les habilitats per aquest tipus de distribució, que vol dir cooperació i que 
és funcional sempre que es considerin diferents nivells d'implicació, de participació i d'interacció.  
 
3 -  Aprenentatge indiv idual  i  col · lect iu .  La meta s'aconsegueix a través de fites, que no són les 
mateixes per tothom. Es coneix amb detall la situació de partida i es planifica el camí per arribar a la meta. 
En aquest trajecte estem preparats per moments de caos, de control i per tenir espai i temps per a la 
improvisació.  
En el Transformem, els Edulabs són l'espai per aquest aprenentatge a través de l'experimentació i del risc 
que comporta avançar en aquest camí incloent a tothom, els que queden suspesos en l'univers i els que 
estan plantats al territori.  
 
4  -  Compart i r  la pràct ica professional .  En aquest trajecte, deixem rastres, i ho fem amb 
voluntarietat i premeditació. La noció d'educació pública transcendeix la definició economicista, L'educació 
transformadora i transmedia succeeix en allò públic, es manifesta a la societat.  
En el Transformem, l'educació és polifònica, tothom hi té veu i els diferents registres de les veus componen 
la melodia del relat.  
 
5  -  Conf iança,  respecte i  recolzament mutu.  Aquests són els principis de la comunitat. I també són 
els límits. El relat d'aquesta comunitat és el seu compromís, la manera de comprometre's amb la meta.  
En el Transformem, les assignatures, els calendaris, els dispositius, les tècniques estan al servei del relat i 
del compromís amb l'univers al que vol pertànyer la comunitat.  
 
6 -  Obertura ,  xarxa i  a l iances. No hi ha una comunitat única. Hi ha moltes i hi totes participem en 
diferents comunitats, d'una o altra manera, amb intencions diverses. Aquest és un factor que enriqueix 
cada comunitat i totes les comunitats.  
En el Transformem, ens hem endinsat en quatre comunitats, que també s'han interrelacionat i alhora hem 
conegut i compartit amb altres comunitats d'altres centres i municipis.  
 
7  -  Responsabi l i tat  col · lect iva.  En aquest relat polifònic, en formen part totes les situacions que 
puguin esdevenir, les que estan sota control, les que sorgeixen del caos, les que només son possibles amb 
la improvisació.  
En el Transformem, tota la comunitat respon, transmetent com de sòlid és aquest univers.  
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Hem dit el que pensem «una educació que desenvolupa de manera responsable, engrescadora i saludable 
és transmedia». Hem explicat el que hem experimentat en el Transformem a través de les Comunitats 
Professionals d'Aprenentatge. I ara?  
 
 
Conclusions i  prospect iva 
 
El futur del Transformem és de les persones que s'atreveixen. Les atrevides a sentir, a pensar, a actuar, a 
comunicar, de les persones que s'atreveixen a ser. 
 
Clau 1, els valors 

• El valor de la confiança en un mateix i en l'altre. 
• El valor del respecte a un mateix i a l'altre. 
• El valor del compromís amb la feina. 

 
Clau 2, les veritats 

• La innovació necessita més comunitat educativa i menys delegació a les institucions. 
• El mètode, vàlid pel futur, de construcció de coneixement és l'inductiu. 
• Educar en la participació és imprescindible per transformar. 
• Cal sortir de les aules per viure la relació local-global. 
• La tecnologia transforma la manera de viure, no és una simple eina. 

 
Clau 3, les persones  

• Les que comprenen el present abans de crear una alternativa. 
• Les que detecten necessitats més que problemes. 
• Les que pensen quan ballen i ballen quan pensen. 
• Les que estan en silenci quan escolten. 
• Les que comparteixen més del que comuniquen. 
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Consideracions per la discussió 
 

• La implementació progressiva de les CPA en els centres educatius facilitaria la transició d'una 
educació multiplataforma a una educació transmedia? 

• Quins són els recursos dels centres educatius per reconèixer el seu univers i descriure el seu relat? 
• Què aporta una educació transmedia per un desenvolupament en l'ordre i el caos?  

 
 


