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(1)Us pas la traducció del Mapa Conceptual del Programari Lliure per a qui vulgui utilitzar-lo. La
idea d'un mapa conceptual(2) és poder, amb un cop d'ull, fer-se una idea general, veure els conceptes
claus i les seves principals interrelacions.

Actualització: [2008-04-29]: Afegida la versió amb iconografia lliure.

Actualització [2008-04-16]: Afegida la versió actualitzada a partir de l'editada per la UNESCO i
l'original millorada.

[Traduccions: castellano(3), francais(4), english(5)]

Índex:

1- Introducció(6) . - . (En aquesta mateixa pàgina) parla del mapa conceptual i del seu ús.
2- Mapa conceptual amb icones(7) . - . La versió amb icones del mapa conceptual del programari lliure; clara i detallada
i amb detalls que cerquen fer-la més divertida.
3- Mapa conceptual versió formal(8) . - . La versió sense icones del mapa conceptual del programari lliure; clara i
detallada.
4- Mapa conceptual versió juvenil(9) . - . La versió divertida d'aquest mapa
5- Notes de com dur a terme una xerrada amb el mapa conceptual(10) . - . Un exemple d'ús d'aquest mapa per explicar el
programari lliure.
6- De l'ús en unitats didàctiques(11) . - . De com treure-li profit amb les unitats didàctiques.
7- Referits(12) . - . On s'ha publicat aquest mapa.
9- Altres mapes(13) . - . Altres mapes i traduccions.
10- Comentaris(14) . - . Peticions de comentaris i conversa damunt el mapa.

Introducció

La idea què amb una eina visual es pot facilitar l'enteniment d'uns conceptes amb les seves relacions, és curiosa i dona
més joc del que pensem al principi. Pot servir per entendre un tema, per prepar-se, per explicar-ho, per resumir-ho, per
conèixer quines parts necessiten més temps, ...

En un mapa conceptual els conceptes són dintre dels rectangles, les relacions romanen en les fletxes que els uneixen i
els exemples o notes envers els conceptes són a mode de notes sota aquests mateixos rectangles.

En aquest mapa he seguit un poc el consell de no introduir gaires conceptes perquè sigui més fàcil fer-se una idea
general. Per això, per exemple, he afegit la quarta llibertat (poder redistribuir les modificacions) dintre de la tercera.

Ara tenim tres versions, una més esquemàtica i un poc més formal, alta amb moltes icones, més divertida, i una altra,
una versió que he modificat de l'esplèndida versió que ens varen fer Jorge Ambiado, Fernando da Rosa i Gustavo
Boksar col·laborant amb la UNESCO.
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Mapa conceptual del programari lliure

Aquí teniu el mapa conceptual:

Si polsau el mapa ho veureu un poc més gran.

[versió de a prop de 600 punts de llarg](15),
[versió de uns 800] (16),
[versió de uns 1000](17),
[versió de uns 1600](18),
[versió de uns 3000](19) ,
versió PDF amb tots els idiomes(20)(d'on podeu treure la mida que volgueu.)

tornar al principi(6)

El mapa conceptual en un to més formal

Si polsau el mapa ho veureu un poc més gran.

[versió de a prop de 600 punts de llarg](21),
[versió de uns 800] (22),
[versió de uns 1000](23),
[versió de uns 1600](24),
[versió de uns 3000](25) ,
versió PDF amb tots els idiomes (20)(d'on podeu treure la mida que volgueu.)

tornar al principi(6)

Mapa conceptual del programari lliure en una versió més juvenil
(26)

Mapa conceptual del programari lliure. (si polsau veureu una versió un poc més gran)

[versió de a prop de 600 punts de llarg](27),
[versió de uns 1000](26),
[versió de uns 2000](28),
[versió de uns 4000](29) ,
versió PDF (30)(d'on podeu treure la mida que volgueu),
versió svg vectorial(31) (per editar-la amb inkscape).

tornar al principi(6)

Notes de com dur a terme una xerrada amb el mapa conceptual

Jo l'usaria per exemple en 4 o 5 transparències, fent que apareguin successivament les parts, en una xerrada de
presentació del programari lliure. Però per fer la presentació més atractiva afegiria més coses, perquè no estigués només
jo parlant i el públic escoltant.

Primer posaria alguna cosa, com el vídeo d'IBM del noi que aprèn i creix com si fos GNU/Linux. Després aniria posant
alguna transparència i preguntant al públic, segons el seu nivell, per assolir un poc d'interacció i mantenir l'estat d'ànim
mentre faig l'adaptació de l'explicació a l'interès i coneixements dels assistents.

Miraria d'acabar posant alguns exemples que puguin ser atractius, potser mostrant dues o tres distribucions i qualque
programa interessant.
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La meva idea general és que tot depèn del públic, si sap bastant, cal donar-los el que els produeixi curiositat, qualque
novetat. Si sap poc, no cal omplir-los el cervell amb dades que es perdin fàcilment.

Jo sol tenir dos objectius:

1- Donar-los una mica de motivació, que els produeixi una emoció (això potencia la memòria)
2- Donar-los una mica d'informació que no coneguin. Que aprenguin una mica i satisfacin la seva curiositat natural.

Convé anar en compte, depenent de l'edat del públic, ja que el mapa pot contenir massa informació, cal retallar abans,
almenys bona part dels comentaris, ja es comunicaran oralment si és necessari. Sinó, es corre el risc de no poder
abastar-ho tot.

tornar al principi(6)

Sobre el desenvolupament d'unitats didàctiques

En aquesta part indic la resposta de dos comentaris, perquè crec que millora l'article afegint-ho com a una nova secció.

El comentari diu:

Sobre els mapes conceptuals tinc una petita pregunta que no m'ha quedat clara i que m'agradaria
que em contestessis.
Els mapes conceptuals són una bona eina...

(I continua amb el que més endavant responc.)

Et donaré les meves impressions, amb l'obvietat que no sóc un especialista en didàctica.

Els mapes conceptuals són una bona eina...
a) per establir els criteris d'avaluació dels objectius didàctics que proposem.

Jo diria que són molt útils per seleccionar els millors criteris d'avaluació. La visió general que donen et permeten saber
quins són més importants i quins, una vegada avaluats, permeten deduir bons coneixements en altres.

b) per establir els objectius didàctics de qualsevol programació com a fites per aconseguir.

El mapa conceptual et dóna la sensació de ser més conscient de quina importància pes té cada part, en el tot. Crec que
sí que pot ajudar a establir aquests objectius didàctics. I també pot ajudar a veure possibles transversalitats. A mi
m'ajuda, fins i tot, a seleccionar possibles activitats, perquè m'ajuda a veure la relació entre la possible temporització i
la importància de cada part.

I mentre ho fas, la mateixa eina d'enteniment, que com totes tenen un objectiu, fa el que fan totes les eines de
comunicació, dóna molt més que allò per la qual cosa ha estat dissenyada. El resultat és que no tan sols t'ajuda a
ordenar unes idees, sinó que et facilita arreplegar-ne, revisar-ne i produir-ne de noves, mantenint en tot moment la
sensació de la importància específica de cada part.

Així, doncs, pots seleccionar els millors objectius que després s'imparteixen amb uns continguts conceptuals, uns
continguts procedimentals i, si ho fas bé, uns continguts actitudinals i de valors i de normes.

Cal anotar que en el camp de la informàtica, i ho hem de dir ben clar, el programari té aquests valors que s'han
d'ensenyar i promoure. Si no s'ensenyen estem faltant a un dels deures dels professors.

c) Per establir els continguts amb els quals poder aconseguir els objectius que ens proposem.

Com que m'ho tornen a demanar, he anat als apunts de Didàctica general del professor Joan Estaràs Fernández, de
Didàctica General i he trobat primer de tot que diu "el mapa és la base per confeccionar una Unitat Didàctica". Als
exercicis, les passes que ens ha donat són:
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Cercar el conceptes relacionats amb la unitat didàctica i seleccionar els més importants.1. 
Fer el mapa conceptual.2. 
Dissenyar els objectius didàctics i procurar que la quantitat no sigui excessiva.3. 
Dissenyar els continguts (de manera que els conceptuals, procedimentals i actitudinalas, siguin equilibrats).4. 
Relacionar els continguts amb els objectius.5. 
Dissenyar els criteris d'avaluació.6. 
Dissenyar i organitzar les activitats d'ensenyament i aprenentatge.7. 

En un dels treballs prevists de la programació del CAP d'aquest professor trobes que has de fer una unitat aportant
continguts als següents punts:

Mapa conceptual de selecció i ordenació dels continguts.1. 
Justificació de la unitat didàctica.2. 
Relació amb l'ordenació curricular, duració i temporització.3. 
Metodologia de referència de la unitat didàctica.4. 
Objectius didàctics.5. 
Graella de relació entre objectius i capacitats terminals.6. 
Continguts.7. 
Graella de relació entre objectius i continguts.8. 
Criteris d'avaluació.9. 
Activitats d'aprenentatge.10. 
Avaluació.11. 

Moltes vegades es fa la drecera d'utilitzar els criteris d'avaluació per obtenir-ho tot, però jo no crec que aquesta sigui la
millor manera.

Ser professor és una professió que com totes, té les seves dificultats i l'experiència és un grau. Tot això són formes de
fer part del treball de preparació i cadascú té les seves estratègies, encara que a mi m'agrada més fer servir aquesta
forma de dissenyar una unitat didàctica.

Els mapes conceptuals són una eina que pots utilitzar allà on millor profit donin, suposo. Per més referències es pot
cercar a:

1- Informació sobre cursos d'aptitud pedagògica (CAP(32)) com el que es fa a la UIB(33) .

2- Aula fàcil(34) sobre "PLANIFICACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA"

tornar al principi(6)

Referits

Fa uns anys no m'imaginava que aquest petit mapa seria usat per tanta gent a internet. Esperava que fos útil per uns
quants companys i curiosos però, la veritat és que m'ha sorprès molt gratament. Ha estat una font constant d'alegries :).

D'entre les més destacades puc anomenar aquestes en castellà:

Ha estat publicat en el llibre de ponències de la II open source world conference de Málaga 2006. Anar al lloc(35). El
llibre de ponències:
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Ha estat publicat per la UNESCO com a contraportada del document SOFTWARE LIBRE Su elección y aplicación
local en América Latina y el Caribe. He escrit un article en bulma sobre aquesta guia, aquí(36).

També el podem trobar a la revista Linux+ DVD 4/2008 Publicación Nº 42 a l'article conocimiento libre de José
Carlos Cortizo, Enrique Puertas i Yaiza Temprado:
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Inicialment el vaig publicar a Bulma però Marchesi em va convidar a manternir l'original a es.gnu.org(37) i des de
llavors està exposat en aquest servidor.

tornar al principi(6)

Altres referències a aquest mapa

Si es demana a google en castellà(38), aquest diu que hi ha una xifra que varia en torn a 12000 llocs que parlen del mapa
conceptual del programari lliure. Jo no he pogut veure aquestes pàgines però, sí que n'he vist unes 300 en castellà que
en parlen.

Per exemple:

manje en barrapunto diu "interesante que se ordenen las ideas"(39)1. 
A Zopelana.org/ciberperiodismo excelente trabajo(40)2. 
joseluis en edulibre.info(41)3. 
Saregune Un buen mapa, realizado por René Mérou, que puede ser de ayuda a la hora de explicar "que es eso"
del software libre.(42)

4. 

Rafa cuanto menos, curioso y descriptivo(43) i allà mateix VikToR: Es realmente ilustrador. En tan poco dice
tanto… , ERICLINUX: Se verá bien en mi escuela.

5. 

També ho anomenen a en cultura libre(44)6. 
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I a la Plataforma educativa informática(45)7. 

I així fins a 300 llocs més.

En català google tan sols mostra 41 llocs dels 500(46) que diu que hi ha. Crec que no n'hi ha més de 41 però també estic
content. Encara que a més dels meus articles, realment en queden en pràcticament uns 4.:)

Rafael Martín Us ajudarà a entendre millor tot aquest món(47)1. 
MaTa La veritat és que és dels millors que he trobat.(48)2. 
Roger Roca  per a mi és la millor manera d’entendre el que és el programari lliure o qualsevol cosa que es
vulgui explicar, en aquest cas repeteixo és molt bo!(49)

3. 

I tambè l'anomena en el seu bloc davidjoan(50)4. 

Ja us podeu imaginar que si un comentari amable s'agraeix, pensau com puc estar de content després de veure tots
aquests comentaris. De veres crec que ara peso 10Kg. més XDD. La vida és curiosa, mai vaig imaginar que tanta gent
parlaria tan amablement de aquest mapa, en castellà ha estat l'article més llegit de més d'un centenar que en tinc
publicats a bulma.

Crec que he de dir que vaig fer aquest mapa com un exercici per al CAP Curs per a l'obtenció del cerfificat d'Aptitut
Pedagógica(33), o sigui, el curs per ser professor que es fa aquí a Malloca.

A tothom gràcies per al vostre recolçament.

Tornar al principi(6)

Altres mapes

Aquest mapa conceptual ha estat traduït en uns quants idiomes, des de l'àrab al tagalog i darrerament el basc. Si sabeu
altres idiomes i voleu recolçar el programari lliure, enviau-me per email la traducció en un altre idioma o una correcció.
Gràcies a qui s'animi, tots els idiomes són benvinguts.

Christopher Fanning m'ha passat aquest enllaç cap al Mapa conceptual del software universitario(51), està en la forja de
rediris. És interessant, em fa pensar que es podria fer el mateix per a un institut.

Tornar al principi(6)

Comentaris del mapa conceptual del programari lliure

Què modificaríeu? No us talleu per favor. Molts d'ulls veuen més que dos i milers d'ulls arreu del mon són capaços de
no deixar que cap error tingui bo de fer amagar-se. No vos talleu per favor, deixar un comentari.

Per ventura us animarà veure que el que feim és útil per a els altres.

Gràcies Joan, Catina i Magdalena , per les revisions.
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