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Presentació 

 “Si quieres aprender, enseña” 

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC)  

Escriptor, orador i polític romà. 

Al formador/a se li demanen unes habilitats a l’aula, que van més enllà dels 
coneixements en la seva matèria. Però quines són aquestes competències? 
Quines pràctiques calen per poder resoldre els temes a l’aula, en definitiva per 
a formar? 

Aquestes i algunes qüestions més s’aniran desenvolupant en aquest mòdul 
que pretén reflexionar sobre les característiques i les competències que 
converteixen a un formador/a en un formador/a eficaç i donar algunes eines per 
la tasca dels assessors i assessores de formació permanent. 

 

Objectius 

 Reflexionar sobre la figura i el paper que han de tenir els 
formadors/res per convertir-se en una peça clau d'una formació eficaç. 

 Conèixer les habilitats que converteixen un/a formador/ra en un 
formador competent 

 Identificar les competències bàsiques dels formadors/res per 
facilitar la funció d’assessors i assessores. 
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Continguts 

1- Els formadors 

a) El perfil del formador 

Què fa un formador/a? Quines pràctiques i habilitats són necessàries? Com 
s’ha d’actuar?   

Aquestes i altres qüestions es posen de manifest quan vostè es convidat 
exercir el seu rol de formador en un curs. I més, si l’experiència professional és 
encara minsa.   

Però, què vol dir formador/a? Partint d’una definició senzilla, com pot ser la 
de l’Enciclopèdia Catalana, concreta formador/a com “la persona que forma”. I 
per formar especifica, “Desenvolupar harmònicament la personalitat (d'un 
infant o d'un jove), les seves facultats físiques, morals i intel·lectuals”.  

Si aprofundim en aquesta definició, podem concloure algunes errades: 

1- Per a formar és suficient tenir un bon mètode, s’ha de 
desenvolupar les facultats físiques, morals i intel·lectuals. 

2- La formació al llarg de tota la vida és inútil. La definició només fa 
referència a infants o joves 

3- Per a formar és necessita ser un expert, doncs s’han de 
« Desenvolupar harmònicament la personalitat (d'un infant o d'un jove), 
les seves facultats físiques, morals i intel·lectuals”.              

4- El formador és el responsable de donar forma a la persona, el 
formador “ desenvolupa”, el participant es tractat com un subjecte 
passiu. 

Analitzi aquest últim punt ( els altres els contemplarem més endavant). El 
procés que es detecta de l’acte formatiu és un procés unidireccional: és el 
formador/a el que desenvolupa, és a dir el que fa que els altres aprenguin. La 
comunicació que s’estableix és unidireccional, del formador a l’alumne. Com 
dèiem, es deixa l’alumne con un subjecte passiu de la seva formació: rep la 
informació, de vegades la processa, i, també de vegades, l’incorpora, fent  les 
coses de forma diferent.   

Ans al contrari: Perquè la formació sigui útil ha de provocar canvis en la 
conducta dels participants.  

Una fórmula molt simple ajuda a entendre una mica millor els components 
bàsics de la conducta de les persones en el treball: 

FER = SABER X PODER X VOLER 
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Les persones fan allò que saben fer, que tenen oportunitat i eines per fer i 
que estan motivats a executar. En aquest marc, la formació juga un paper 
important. La formació per ella mateixa no pot modificar les conductes si no va 
acompanyada d'una motivació clara de la persona que la rep i del marc 
d'aplicació necessària. 

I és aquí on aquesta apreciació pot entrar en discrepància amb la definició 
referida més amunt: la formació, com a procés comunicatiu ha de ser 
bidireccional, perquè sinó deixa de ser efectiva i satisfactòria per qui la pren. 

Tenim la primera premissa pel que fa a les competències del formador: la  
formació implica en si mateixa un procés comunicatiu, posar en comú, que ha 
de ser bidireccional, com un tot integrat, on el formador transmet un missatge i 
espera la resposta de qui el rep. Resposta en forma de pregunta, de gest, de 
mirada, de canvi de conducta. El formador ha d’assegurar-se que aquest 
missatge arriba bé i s’entén correctament.  

Per tant, pensem que la definició més adequada a la descripció d’un/a 
formador/a és: un formador/a és aquella persona que ajuda a aprendre. I 
perquè això passi el formador ha d’establir una comunicació bidireccional amb 
els seus alumnes o participants.  

Formar significa provocar aprenentatge i l'aprenentatge requereix de reflexió 
debat pràctica i de vegades repetició. 

El paper del formador hauria de ser més aviat passiu en els debats, exercicis 
o pràctiques, tant sols de provocador d’idees, deixant el control dels temps 
d'aprenentatge i del contingut de la reflexió als assistents. La raó és simple, 
s'aprèn més pensant i que escoltant. 

Formar bé significa adequació a les necessitats i capacitats dels 
alumnes/participants 

Fent un paral·lelisme entre el fet d’escriure de Jean-Marie Gustave Le Clézio 
( premi Nobel de Literatura 2008) « Escriure és escoltar el soroll del món” 
formar seria escoltar els alumnes. 

b) Les competències del formador/a 

 

Competent:  

Coneixedor de certa ciència o matèria,  

o expert o apte a la cosa que s'expressa 

Maria Moliner (1998) 
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Però, com fem aprendre als alumnes?  Com podem millorar i ser més 
eficaços en la tasca formativa?   

Intenti extrapolar la fórmula matemàtica exposada al començament del 
capítol (FER = SABER X PODER X VOLER)  per aplicar-la al seu rol de 
formador/a: 

FORMAR = SABER FORMAR X PODER FORMAR X VOLER FORMAR 

Així doncs, entra directament en la qüestió de les competències 
professionals del formador: la seva conducta i actitud exercint aquesta tasca.  

S’entén per competència aquell repertori de conductes que un individu té i 
que estan relacionades amb un desenvolupament superior o aconseguit en un 
treball concret dins d'una organització determinada. Les competències són la 
suma d’aptituds, trets de personalitat, actituds i coneixements adquirits. En 
definitiva, saber actuar de forma adequada en una situació determinada. 

En el primer punt d’aquest capítol comentàvem que el formador/a ha de 
provocar comunicació efectiva, però a banda d’aquesta competència què més 
necessita ser per ser eficaç? Quina hauria de ser la seva conducta? I la seva 
actitud? 

Definim prèviament conducta i actitud per tal d’unificar conceptes. 

La conducta és la manera de conduir-se, el comportament o l’adaptació de 
l’individu al medi. 

L’actitud és una predisposició a favor o en contra d’un objecte social, real o 
imaginari.  Les diverses actituds són determinades en gran part per factors 
emocionals. Poden ésser adquirides conscientment o inconscientment i resten 
integrades a l'estructura caracterològica de la personalitat.  

Fa uns anys, un estudiant de Màster de la Universitat de Barcelona es va 
proposar com a projecte de tesi detectar les competències que distingeixen a 
un bon formador d'un formador mediocre. Per a això, va identificar els 
professors més ben avaluats de la Universitat i els menys valorats per part dels 
alumnes. Les conclusions van resultar molt interessants. Va identificar quatre 
competències que aglutinaven la major part de la valoració de la satisfacció 
dels participants : 

1. Coneixements suficients.  

Ni més ni menys, no es valoren els coneixements excessius, ni 
l'erudició dels professors, tan sol que sàpiga allò que ha de saber per 
aconseguir els objectius que es proposa el curs. 
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2. Capacitat de Dinàmica de Grups.  

Un curs no és una palestra des d'on un expert "il·lumina" amb seu 
saber       als qui l’escolten, un curs és un joc de relacions entre professor 
i alumnes, però també, entre els participants, entre ells mateixos. 
L'habilitat per saber gestionar i provocar aquestes relacions és clau per 
als processos d'aprenentatge. 

3. Gust pel “Show”, per l’escenificació...però sense passar-se.  

Un formador no és un showman, però ha de saber posar en escena 
els elements que provocaran aprenentatge. Aquest és un llibre carregat 
de petits trucs, és a dir, un llibre que el pot ajudar en la posada en 
escena del seu xou. Formar és també actuar, encara que no s'oblidi mai 
de ser vostè mateix alhora. 

4. Entra a l'aula amb ànim d'aprendre.  

Un bon formador no entra a l'aula amb ànim d'ensenyar, sinó 
d'aprendre, que implica un suficient grau de modèstia, un interès real pel 
coneixement, l'experiència i la capacitat de reflexió dels participants, una 
elevada capacitat per escoltar, un esperit obert que obrirà els canals de 
comunicació, de forma bidireccional, entre el formador i els participants. 

Per tant, intuïm que una persona que es dedica a formar ha de ser: un bon 
comunicador, coneixedor de la matèria i les metodologies d’aprenentatge, 
saber com aprèn un adult, tenir capacitat de síntesi, explicar amb humor, amor i 
senzillesa… 
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Presentem un breu resum d’aquestes competències en un quadre: 

  COMPETÈNCIES DELS FORMADORS 
Dinàmica de grups 
Tècniques i tecnologies formatives 
Coneixements suficients d’allò que vol explicar 
Preparació de la sessió 
Bon comunicador/a: Saber “ posar en escena” 

COMPETÈNCIES 

Explicar amb senzillesa 
Capacitat pedagògica  
Capacitat de síntesi 
Escolta Activa 
Ser curós 
Saber callar a temps 

CONDUCTES 

Observardor/a de conductes del grup 
Treball en equip 
Responsabilitat 
Motivació 
Paciència 
Ànim d’aprendre 

ACTITUDS 

Assertivitat 

c) Millorar les pròpies competències com a formador/a 

Però, possiblement, no n’hi ha prou amb conèixer quines són les 
competències que distingeixen a un bon formador, sinó que és necessari saber 
per enriquir la pròpia capacitat formativa, com millorar en la tasca docent, com 
assolir majors nivells de competència professional. 

Aquí presentem algunes actuacions que el poden ajudar a millorar la seva 
tasca docent: 

• Conèixer en profunditat el contingut i el material a utilitzar 
a) Examinar-ne el contingut, les eines i els recursos que conté, 

així com també familiaritzar-se amb el seu format (paper, web, CD) i 
forma d'ús més adequada per tal de treure-li el màxim profit . 

b) Tenir un intercanvi d’impressions amb els autors del material, si 
s’escau, a fi de conèixer els detalls de l’enfocament conceptual i la 
distribució dels continguts bàsics. 

c) Esbrinar les relacions amb altres materials i cursos existents 
(nivells inferiors o superiors, accions formatives complementàries, 
etc.) 

• Definir l’estil de formació i la metodologia més adequada 

En funció de la situació de formació que tingui al davant, caldrà 
plantejar-se: 
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a) L’estil de comunicació (nivell de formalitat, registre, grau de 
proximitat o distanciament). 

b) El tipus d’estratègies o recursos que vulgui utilitzar. 

Per exemple:  

Si vol fer servir estratègies d’aprenentatge per relacionar o 
comparar, s’haurà d’utilitzar recursos didàctics com taules 
comparatives, i activitats que impliquin fer anàlisis paral·leles o 
comparar models idèntics en contextos diferents. 

 

c) La freqüència de la seva intervenció en funció de l’autonomia 
que vulgui donar al grup o a cadascú dels alumnes. Parlàvem més 
amunt de la “passivitat” del formador en aquest sentit. 

Aqui exposem dos exemples de situacions de formació diferents. Pot 
reflexionar sobre quin hauria de ser el seu estil com a formador/a i quina 
metodologia seria la més adequada: 

Situació 1 
Un Curs de riscos laborals ofert a un col·lectiu de personal 

administratius i sanitari d’un consorci hospitalari, dins d’un 
Entorn Virtual d’Aprenentatge. 

 

Situació 2 
Aquest mateix curs ofert al personal d’una associació 

d’empreses, amb administratius i personal del sector hoteler, i 
persones en situació d’atur de llarga durada procedents d’un 
centre de reinsersió laboral municipal.  

 

• Valorar els coneixements previs del grup sobre la matèria 

 

a) Revisar el perfil dels participants. Fixar-se en la formació de 
base, en la formació professional i ocupacional, en l’experiència 
professional, en la situació laboral, en l’edat i en la situació familiar. 

b) Això es pot fer o bé coneixent el curriculum dels participants, o 
bé, a la mateixa presentació del curs, incloent al guió d'aquesta 
qüestions que ajudi a completar la informació sobre els 
coneixements previs dels assistents.  
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• Elaborar i/o analitzar en detall una eina d'organització de 
l'aprenentatge. 

Aquest eina la podem anomenar guia didàctica, pla de treball, guia 
d'aprenentatge o pla docent. Els elements que ha d'incorporar són els 
següents 

a) Situar l'acció formativa. En cas que una acció formativa 
formi part d'una oferta de formació  més àmplia (per exemple, un 
curs concret d'un Pla Formatiu d'una Empresa, una assignatura d'un 
Pla d'Estudi,…) situar-la dins d'aquesta globalitat. Així, en aquest 
cas, caldria presentar els objectius i continguts d'aquest curs en 
relació al de la resta de cursos o assignatures (elements que caldria 
haver treballat prèviament, i aquells amb els que pot tenir una 
relació posterior,…). També caldria parlar de la projecció 
professional que poden aportar els continguts treballats. 

b) Enfocament conceptual. S'ha d'explicitar per quin dels 
possibles enfocaments conceptuals de la matèria s'ha optat.  

c) Objectius, continguts i activitats. S'han d'expressar 
quins objectius d'aprenentatge es marquen com a finalitat del 
procés formatiu. En funció d'aquests objectius, es fixaran els 
continguts i les activitats a treballar. 

d) Establir una seqüència lògica d'aprenentatge. Cal 
organitzar l'acció formativa segons l'ordre lògic d'aprenentatge dels 
objectius a assolir i dels continguts que es treballin. 

e) Programar l'acció formativa. Seguint la seqüència lògica 
d'aprenentatge, programar l'acció formativa, de manera que per a 
cada objectiu hi hagi uns continguts a treballar, i una metodologia 
de treball a aplicar per al seu assoliment (a on es recullin les 
tècniques, recursos i estratègies pedagògiques a utilitzar)  

f) Temporalitzar l'acció formativa. Orientar sobre el temps que 
l'estudiant ha de destinar a treballar cada objectiu per tal d'assolir-lo.  

g) Avaluació continuada. La realització de diferents tipus 
d'activitats al llarg del període de formació permet a l'estudiant anar 
treballant determinats continguts per tal d'assolir determinats 
objectius d'aprenentatge. El tipus d'activitats més indicades es 
decidiran al programar l'acció formativa i decidir la metodologia de 
treball a seguir per a cada objectiu. Aquestes activitats, a banda de 
facilitar l'aprenentatge, poden ser també d'autoavaluació (per tal de 
que l'estudiant faci una valoració del seu propi avenç) o avaluables 
per part del formador, per a fer un seguiment  del progrés de 
l'estudiant i avaluar aquest progrés. 
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h) Avaluació final. En funció dels tipus d'objectius del 
programa de formació, es faran servir unes tècniques o unes altres 
per tal d'avaluar el seu assoliment final per part de cada estudiant. 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. 

Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista i científic nord-americà 

. 

2- Pel que fa a l’audiència 

a) Les expectatives 

Quan més grans són les expectatives dels participants en un programa 
formatiu, menor és la possibilitat de que quedin satisfets.  

Un altre fórmula ens orienta en aquesta qüestió: 

 

Satisfacció = Realitat – Expectativa 

Segons aquesta fórmula, una bona manera de començar una sessió és 
intentant aconseguir que els participants tinguin unes expectatives baixes 
respecte al curs. Intenti no posar expectatives gaire altes, no expliqui massa el 
que realitzarà, eviti provocar entusiasme i interès excessiu. D'aquesta manera 
pot aconseguir que, al final de la sessió, se sentin molt més compensats per 
l'esforç. 

I com començar?  Obri un diàleg obert i franc amb cada una de les persones 
a les que pregunta, s'interessi per la qual cosa diu, pregunti sobre la seva 
activitat, per com usarà l'aprenentatge del curs, per si ha rebut formacions 
similars i quins resultats ha tingut, quin curs els ha agradat més en la seva 
carrera professional i per què. Escolti el que li diuen. 

No garanteixi mai que aconseguirà tot el que li demanen, limiti’s a proposar 
que, si al final del curs tornés a preguntar el mateix i les preguntes fossin 
diferents ja seria un èxit. Pacti amb el grup aquesta petita expectativa i torni a 
ella quan acabi el curs. Veurà com haurà aconseguit cobrir satisfactòriament 
l'expectativa, aquesta petita i al mateix temps tan gran expectativa. 
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b) Els objectius del curs/programa 

Des de que Blomm, va parlar d’objectius d’aprenentatge, amb la finalitat de 
facilitar la comunicació i l’intercanvi de materials entre els examinadors, 
s’incorporen com una part principal dels programes formatius.  

Robert Frank Mager, en el seu llibre "Preparing Instructional Objectives" 
(Preparant Objectius d’Aprenentatge) descriu una sèrie de pautes per formular-
los, que poden ser d’utilitat. Mager proposa que s’han de contemplar 4 factors:  

1- L’audiència ( qui vindrà a escoltar) 
2- El comportament o la conducta, és a dir, el que s’espera que 

l’audiència faci (el què);  
3- Unes condicions, o cóm es farà 
4- Un grau que determina el criteri d’avaluació. 

El qui, el què, el com i el perquè determinen aquests objectius que el 
formador/a ha de tenir sempre present, tot i que el principal objectiu del seu 
curs no és generar un gran aprenentatge, sinó provocar que, quan sigui 
possible, desaprenguin una sèrie de normes implícites que tenen enquistades 
en la seva conducta i que, possiblement, els dificultin la millora de les seves 
competències professionals. 

Adaptar-se a les necessitats de l’audiència escoltar-los saber callar a temps 
mostrar senzillesa i ganes d’aprendre junts són els trets que li ajudaran en la 
seva tasca com formador/a: compartir l’espai d’aprenentatge. 
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Resum 

Les habilitats o competències que un formador necessita pel l’exercici de la 
seva tasca professional van més enllà d’uns grans coneixements de la matèria 
a impartir. Les competències són la suma d’aptituds, trets de personalitat, 
actituds i coneixements adquirits que, amb un “entrenament”, es van 
incorporant al llarg de les experiències i els anys professionals. 

Adaptar-se a les necessitats de l’audiència, escoltar-los, saber callar a 
temps, mostrar senzillesa i ganes d’aprendre junts, són les habilitats que un/a 
formador/a ha de compartir amb els participants.  
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Activitats 

Activitat 1 

Aquest breu qüestionari li ajudarà a conèixer les seves actituds, els seu 
comportament i la seva audiència. Si us plau, cercli la resposta més adient : 

a. Les actituds del formador  

En què grau esta d’acord amb les següents afirmacions? 

  En 
absolut

Més 
o 

menys 

Totalment 

1. Desaprendre es tan important 
com aprendre. 

1 3 5 

2. Un formador no pot ensenyar 
res que els participants no 
sàpiguen ja.  

1 3 5 

3. Aprendre a descobrir es la 
darrera finalitat de la formació  

1 3 5 

4. Ajudar als participants a fer 
“bones” preguntes es el principal 
paper del formador, 

1 3 5 

5. L’ intercanvi entre els 
participants es més important que 
el discurs del formador.  

1 3 5 

6. Dubtar en presencia dels 
participants es un procediment 
pedagògic molt eficaç.  

1 3 5 

7. Es més útil transmetre 
preguntes (interrogants) que 
respostes ja preparades. 

1 3 5 

8. No existeixen participants 
dolents, simplement existeixen 
formadors ineficaços. 

1 3 5 

9. Aprendre es canviar. 1 3 5 
10. Totes les respostes a les 

preguntes es troben ja dintre de 
cada participant. 

1 3 5 

Totals parcials A = B = C = 
Suma total (A+B+C)       
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Interpretació dels resultats 

Resultat de la suma total entre 10 i 20: 

Te poca inclinació a ajudar a que aprenguin a aprendre. De fet, pensa 
que aquest concepte no té fonament. 

Aquesta és una forma tradicional de veure la formació i es pot resumir en 
poques paraules: qui sap, transmet el seu saber als que no saben.  

Resultat de la suma total entre 20 i 40: 

Te, aparentment, la capacitat d’actuar segons els principis de la 
pedagogia tradicional i també d’acord amb les orientacions de la pedagogia 
de l’aprenentatge. Els seus actes de formació reflecteixen veritablement una 
barreja entre dos enfocaments.  

Resultat de la suma total entre 40 i 50: 

Ha d’anar en compte. Està, sens dubte, en un punt de renunciar a formar 
a qualsevol. La seva norma pedagògica motriu és: qualsevol té dret de voler 
aprendre o no.  
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b. Els comportaments del formador  

En quin grau te la impressió que es comporta segons les 
propostes que s’enumeren a continuació quant esta implicat en 
una formació? 

  Mai De 
vegades 

Sovint 

Durant la formació, sol:        
1. Parlar de si mateix. 1 3 5 
2. Estar al menys cinc minuts 

sense dir res.  
1 3 5 

3. Fer-se preguntes davant del 
grup. 

1 3 5 

4. Contradir-se davant els 
participants.  

1 3 5 

5. Provocar als participants amb 
afirmacions exagerades.  

1 3 5 

6. Incitar als participants a 
enfrontar-se entre ells durant les 
discussions.  

1 3 5 

7. Reconèixer que no saps 
d’algun tema.  

1 3 5 

8. Ser irònic amb un mateix i amb 
els demès.  

1 3 5 

9. Desviar una discussió per a 
veure les reaccions dels 
participants. 

1 3 5 

10. Prendre partit a favor o en 
contra d’alguns participants.  

1 3 5 

Totals parcials A = B = C = 
Suma total (A+B+C)       
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Interpretació dels resultats 

Resultat de la suma total entre 10 i 20: 

El seu comportament de formador correspon a algunes regles bastant 
ven establertes del tipus següent: presento el contingut de la formació, els 
participants escolten i plantegen després les preguntes, a les que responc 
de la millor manera que puc.  

Resultat de la suma total entre 20 i 40: 

El seu comportament oscil·la entre el model clàssic del formador que 
transmet el seu saber segons uns esquemes ben establerts i un enfocament 
més original (no dir res, provocar, dubtar...) que pretén estimular als 
participants i fer-los més responsables.  

Resultat de la suma total entre 40 i 50: 

Atenció! El seu comportament de formador es tan excèntric que els 
participants corren el risc de veure’s perduts i desmotivats.  
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c. Conèixer als participants  

Observi bé als participants amb els quals treballarà i identifiqui 
les seves característiques motivacionals utilitzant el següent llista 
de preguntes.  

  Res Un poc Molt 
1. A ells els hi agrada treballar en 

subgrups? 
1 3 5 

2. Són formals? 1 3 5 
3. Són sensibles a les 

provocacions (reptes) d’ordre 
pedagògic? 

1 3 5 

4. S’ajuden mútuament i donen 
valor a la cooperació pedagògica? 

1 3 5 

5. Respecten les necessitats 
pedagògiques dels demès? 

1 3 5 

6. Assumeixen riscos? 1 3 5 
7. Aprecien el treball 

individualment sobre temes 
personals?  

1 3 5 

8. Existeixen conflictes de 
lideratge entre els membres del 
grup? 

1 3 5 

9. Respecten l’autoritat del 
formador? 

1 3 5 

10. És fàcil la comunicació entre 
els participants? 

1 3 5 

11. Es senten responsables de la 
seva pròpia formació? 

1 3 5 

12. Competeixen entre ells? 1 3 5 
13. S’esforcen per conèixer-se els 

uns als altres? 
1 3 5 

14. Prenen iniciatives personals? 1 3 5 
15. Els participants desitgen 

participar en l’acte pedagògic com a 
formadors? 

1 3 5 

Totals parcials A = B = C = 
Suma total (A+B+C)       
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Interpretació dels resultats 

Resultat entre 15 i 35: 

La necessitat està certament subdesenvolupada entre els participants. 
Aquesta situació es pot caracteritzar pels fenòmens següents, segons les 
necessitats particular.  

a. La necessitat d’eficiència. Els participants no es senten 
responsables de la seva pròpia formació. Es recolzen massa en el 
formador, que es qui assumeix (segons diu i pensa) la plena 
responsabilitat de l’acció pedagògica. Experimenten dificultats per 
a establir els seus propis objectius de formació. Aprendre no es 
per a ells una prioritat absoluta. 

b. La necessitat de relacions. Els participants són igualment 
individualistes. S’aïllen i treballen sobre projectes personals. La 
cooperació i l’esforç en equip són pràcticament inexistents.  

c. La necessitat de poder. Els participants segueixen les 
directrius del formador. Pateixen una certa inèrcia i manca de 
recursos. Són passius i eviten qualsevol forma de competició.  

Resultat entre 35 i 55: 

La necessitat esta ben desenvolupada en el grup de participants, que 
l’expressa be exigint més responsabilitat al marc del seu propi 
aprenentatge (necessitat d’eficàcia); be buscant el treball en equip per a 
aprendre dels demès (necessitat de relacions), be, inclús, perseguint 
una acció d’influència recíproca per a formar i ser formats (necessitat de 
poder).  

Resultat entre 55 i 75: 

La necessitat esta, sense dubte, massa desenvolupada, pel que 
eventualment poden apareixen bloqueigs d’aprenentatge. Els bloqueigs 
es poden identificar de la següent manera:  

a. La necessitat d’eficàcia. Els participants valoren el 
contingut de la formació fins el punt de que les relacions entre 
ells, així com amb el formador, es tornen en el millor dels casos, 
molt reservades i, en el pitjor, tenses i conflictives.  

b. La necessitat de relacions. Els participants es centren tant 
en la comunicació pedagògica i en els fenòmens relacionats que 
s’obliden de que hi ha que estar allà per a aprendre.  

c. La necessitat de poder. En aquest cas, la competició pel 
poder (lideratge) desvia als participants dels seus objectius de 
formació. Impressionar als demés passa a ser l’element motor de 
la relació pedagògica.  
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Aquests exercicis s’han estret del llibre de: 

P. Casse (1991). Instrumentos para una formación eficaz. Bilbao: Ediciones 
Deusto 
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