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As distribucións de partículas discentes e a evolución dos seus fluxos  sobre os medios 
docentes. 
 
 En todas as disciplinas, xa sexa para obradoiros, laboratorios, ximnasios, xogos, etc. Se 
deben formar equipos de traballo capaces de realizar con éxito unha determinada tarefa. 
 ¿Necesitas facer pequenos grupos de traballo na aula? ¿Hai un xeito consistente de 
facelo? 
 En todas as materias, os estudantes deben ocupar un posto para recibir lecciones  
docentes. Nunha clase con 25 escritorios hai máis de quince billóns de formas de sentar a 25 
persoas ocupando un lugar cada unha. 
 ¿Algunha vez te preguntaches se hai algunha que traia consecuentemente a natureza 
humana? ¿Hai algún xeito de distribuír a clase na aula para optimizar o rendemento 
académico? 
 Escapar da ignorancia, da torpeza e da inxustiza é o camiño cara á felicidade. É 
interesante medir canto escapa un alumno da ignorancia, da torpeza e da inxustiza 
proxectándoo sobre un campo docente cuxos compoñentes se definen como conceptos, 
habilidades e valores e estándares normalizados por un currículo que se abrangue o 
coñecemento humano do universo e o Universo do coñecemento humano será expresable 
como unha combinación máis ou menos redundante e máis ou menos completa dos oito 
mundos aléficos (frechas do tempo). 
      A avaliación cuantitativa permite proporcionar á aula unha estrutura pedagóxica cuxo 
dinamismo facilita a aprendizaxe e transmite os valores da convivencia para construír unha 
sociedade mellor. 
Hai dúas dinámicas fundamentais, unha na que a discencia actúa individualmente, onde cada 
ser toma conciencia de si mesmo e das súas diferenzas cos demais, que chamaré dinámica 
gremial, e na que se agrupa, desenvolvendo solidariedade e colaboración. xéneros e 
sindicatos, que chamaré dinámica grupal. 
 
Dinámica grupal. 

    ¿Podes atopar un método óptimo para distribuílos en grupos? A Constitución española 
propón: 
 
Artículo 14:  Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social 

    Entón, o resultado da agrupación ten que garantir que todos os estudantes pertenzan a 
grupos con capacidades similares. Non son válidas solucións como "por orde de lista", 
"agrúpanse e acabareinas", etc., o que resulta en grupos desequilibrados onde as capacidades 
son aglutinadas ou raras. Non obstante, cómpre ter en conta que grazas á experimentación 
destas solucións concluímos que o número óptimo de membros é 4 e que o número de 
membros debe ser variable, preferentemente non inferior a 3 nin maior que 6. 
O primeiro problema a resolver é como definir un grupo cuxa operatividade sexa definida para 
un número variable de membros. Para iso, definimos tres funcións básicas e outra útil: 



1º Coordinador, representa ao grupo, garda os obxectos e constrúe a folla de tarefas; 
2º secretario, garda a documentación e elabora a folla de procesos; 
3º administrador, garda os recursos e constrúe a folla de recursos; 
4º axudante do administrador, 5º do secretario e 6º do coordinador. 
    O segundo problema é cantos grupos atopamos. Por dobre entrada por intuición ou como 
hipótese tomo como número de grupos, m, igual á raíz cadrada do número total de alumnos, N. 
Na lexislación española o número máximo de estudiantes suele fluctuar  nunha clase entre 20 
e 30, así tanto o número máximo de grupos, mmax como o número máximo de membros, nmax, 
serán 6. Aínda que de novo intuímos que preferiblemente m = 4 e n = 4 son a distribución ideal 
para clases ideais entre 9 e 25. 
    Formalmente, é a lei de Sturges a que di cantas clases (gremios ou número medio de 
membros dun grupo) deben definirse para un correcto estudo estatístico da poboación 
estudantil, é dicir, o expoñente enteiro da menor potencia de dous maior ou igual a cantidade 

discente: 𝑚 = 𝑚𝑖𝑛{𝑘 ∈ 𝑍,   2𝑘 ≥ 𝑁}. O número de grupos, n, será entón igual ao menor enteiro 

maior que o cociente entre o número de alumnos e o número de gremios: 𝑛 = 𝑚𝑖𝑛 {𝑘 ∈ 𝑍, 𝑘 ≥
𝑁

𝑚
}. En forma de táboa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
    O terceiro problema é como equilibrar aos grupos evitando unha posible discriminación. 
Sexa unha avaliación que asocie a cada estudante cunha valoración numérica, entón hai polo 
menos un xeito de distribuír as capacidades discentes para formar grupos con capacidades 
similares. En efecto, ordénense N estudantes tal que se distribúan segundo as súas 
cualificacións equilibrando sucesivamente as súas capacidades entre os m grupos: os 
primeiros n serán os coordinadores, os segundos n serán os secretarios, os n terceiros serán 
os administradores. .., e os N-3n últimos axudantes; os últimos N-5n do coordinador, os 
penúltimos n do secretario e os terceiros últimos do administrador. Acabamos de fundar os 
gremioss estudantís, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Épsilon e Zeta, como grupos de estudantes 
con capacidades similares e ordenados, respectivamente, de maior a menor liderado. 
Agora bastará con sacar unha partícula de cada gremio, compensando cada gremio co 
seguinte para distribuír harmoniosamente a todos os alumnos, formando todos os grupos 
segundo a táboa adxunta. Podemos demostrar que a suma das cualificacións das partículas de 
estudantes que compoñen cada grupo é aproximadamente constante para todos os grupos e, 
polo tanto, que a nosa clasificación non discrimina a ningún alumno, xa que "Todo alumno ten 
dereito a pertencer a un grupo de igual valor que calquera outro alumno da súa clase ”. 
 

Nº de 
alumnos 

Nº de gremios(nº medio de alumnos por 
grupo) 

Nº de 
grupos 

5-6 3 2 

7-8 3 3 

9-12 4 3 

13-16 4 4 

17-20 5 4 

21-25 5 5 

26-30 5 6 

30-32 5 7 

33-36 6 6 

37-42 
… 

6 
 

7 
 



 

Nombre Gremio       

Grupo n \ m 1 2 3 4 5 m 

Violeta 1 1 2n 2n+1 4n 4n+1 mn 

Azul 2 2 2n-1 2n+2 4n-1 4n+2 mn-1 

Verde 3 3 2n-2 2n+3 4n-2 4n+3 mn-2 

 …       

Amarillo n-2 n-2 n+3 3n-2 3n+3 5n+2 (m-1)n+3 

Naranja n-1 n-1 n+2 3n-1 3n+2 5n+1 (m-1)n+2 

Rojo n n n+1 3n 3n+1 5n (m-1)n+1 

 
    Os grupos ordenaranse segundo o seu liderado definindo as súas funcións, tomarán o nome 
das cores do arco da vella en orde decrecente da súa frecuencia de onda segundo a orde 
decrecente da nota máis alta do grupo e terán un presidente honorario de o liderado específico 
(un personaxe das matemáticas neste caso). 
Chamarei a esta metodoloxía para deseñar os grupos por orde de liderado, "O paseo da 
serpe". 
 
As lideresas. 
 
    O cuarto problema é garantir a manifestación de diferentes seres, evitando a discriminación 
de mulleres e homes, relixiosos e non, laicos e xitanos, ... de acordo coa Carta da Terra para a 
necesaria reconciliación entre unidade e diversidade. 
    Aquí distinguimos dous tipos de discriminación dependendo do resultado relativo das 
poboacións discriminadas, a saber, sexan x e y as cantidades dunha e outra, e son próximas (9 
e 13, ...) entón ambas maiores que o número de grupos ou afastados (3 e 19, ...) entón algúns 
menos que o número de grupos. O primeiro caso importa aquí, porque o segundo se foi un 
motivo discriminatorio, incluirase nos gremios. 
 
    Formalmente, segundo a lei para a igualdade efectiva de homes e mulleres, estamos 
obrigados a adoptar a perspectiva de xénero sempre despois de prestar atención ao mérito 
persoal. 
    Sexa unha aula de estudante composta por N partículas: 
Discencia = {alumno, aula específica do alumno}, Cardinal (Discencia) = N. 
    Dicimos permutación a cada unha das posibles ordenacións dunha lista formada con todos 
os seus elementos sen repetir ningunha e hai tantas como o produto de todos os enteiros 
positivos inferiores ou iguais ao número de elementos, PN = N!,  teña en conta que nunha aula 
de 30 alumnos este número, 30!, ten 32 díxitos. 
    Chamaremos alfabética á única disposición pseudoaleatoria na que os nomes de todas as 
partículas do alumno aparecen en orde lexicográfica: 
Alfabética = (Nome1, nome2, ..., nomeN) 



    E chamaremos Liderado a única orde na que todas as partículas dos estudantes aparecen 
ordenadas segundo a súa nota: 
Liderado = (líder1, líder2, ..., líderN) 
    Dependendo do ordinal de cada estudante na lista de liderado, asignarase un indicador 
gremial en forma de letra grega, como xa indicamos: α os primeiros n alumnos, β o seguinte n e 
así sucesivamente ata que todos os estudantes teñan o seu indicador gremial asociado a eles. 
    Sexa unha aula composta por N partículas xenéricas, N♀ maioritariamente femininos e N♂ 
maioritariamente masculinos, é N = N♀ + N♂. 
Estudante feminino = {estudante, estudante ϵ aula específica e estudante ϵ principalmente 
feminina} 
Estudante masculino = {estudante, estudante ϵ aula específica e estudante ϵ principalmente 
masculino} 
    Chamaremos liderado feminino e liderado masculino á única orde na que aparecen todas as 
partículas de estudantes femininas e masculinas, respectivamente, ordenadas segundo a súa 
nota: 
Liderado feminino = (líder1, líder2, ..., líderN♀) 
Liderado masculino = (líder1, líder2, ..., líderN♂) 
    Hai polo menos un xeito de distribuír as capacidades de aprendizaxe para formar grupos de 
capacidades similares integrando ambos os xéneros. En efecto, sexan os líderes do gremio alfa 
dos cales j serán femininas, a cabeza das líderesas, e n-j serán masculinos, a cabeza dos 
lídereses, actuarán como coordinadores do grupo. 
    Chamarei orde de acoplamento de acoplamento gremial á única permutación que comeza co 
líder menor do gremio, continúa en orde crecente, mantendo o xénero ata o maior, sucede o 
maior do outro xénero e continúa en orde decrecente ata que o gremio completouse. Esta 
permutación será a columna central. Se agora completamos a un lado e a outro a lista de 
lidereses e lideresas correspondentes alternando a orde vertical das columnas adxacentes, 
obteremos nas filas as composicións xenéricas equilibradas para cada grupo. Se todo o gremio 
alfa pertence a un só xénero, o acoplamento pódese levar a cabo de xeito antisimétrico: dito 
gremio está ordenado de menor a maior na columna media, o outro xénero acoplarase na 
seguinte columna de maior a menor, xéneros compensadores ou simetricamente: ambos de 
maior a menor, mellorando os xéneros. 
Chamarei a esta metodoloxía para deseñar os grupos por orde de liderado xenérico: “O bico 
das serpes”. 
Así, por exemplo, nunha clase de 23 alumnos, 11 nenas e 12 nenos, cuxa orde era liderado = 
{1o, 1o, 2o, 3o, 2o, ...}, comprobe ao lector que resultarían os seguintes grupos: 
 

Grupo \ 

\Partícula 
δ/ /γ  /γ δ/ 

Naranja 9ª 8ª 2º 3º 12º 

Violeta 10ª 7ª 1º 4º 11º 

Azul 11ª 6ª 1ª 5º 10º 

Verde  5ª 2ª 6º 9º 

Amarillo  4ª 3ª 7º 8º 

 



Para o traballo en grupo, ao comezo cada un levará a súa mesa á esquina asignada ao seu 
grupo e ao rematar volverá ao seu lugar habitual. (Só se a normativa COVIT o permite, se 
COVIT). 
 
Dinámica gremial. 
 
Un problema que o profesor atopa cada ano unha vez que comeza o curso é como organizar a 
lección na clase. Algúns permiten a orde natural, a lei dos máis fortes, e póñense como queren 
e outros adoptan a orde lexicográfica aínda que sexa pseudo-azarosa. En principio non vexo 
moitas máis posibilidades, pero a medida que se desenvolve o curso, moitos percibiron o que 
en matemáticas chamamos condicións límite e senten as colas de liderado na primeira fila e 
afastadas entre si. Finalmente, agora na era do covit, os profesores perciben a importancia do 
centro da aula e no gradiente de liderado debemos entregarllo aos líderes porque se non, 
colocamos un atractor negro no centro da aula (ver "Os Simpson" temp. 11 capítulo 2 cando 
Bart está no centro da aula). 
Formalmente tamén podemos definir "O bico das serpes" para resolver o posicionamento 
estudantil. Unha vez realizada a avaliación, tomamos as cabezas de lideresas e lídereses e 
colocámolas na primeira fila o máis afastadas unha da outra (se o número de columnas é par 
ou unha na primeira e unha na última se é impar) e colocámolos detrás dun e doutra na mesma 
columna respectiva ata chegar á última fila. Agora seguimos na fila adxacente de atrás para 
adiante e despois de diante para atrás e así, alternativamente, estamos completando as 
columnas ata que as cabezas do liderado se xuntan nalgún lugar central que dependerá do 
caso da distribución particular de rapazas e rapaces. 
Isto permite a manifestación dentro da aula, non só de liderado, senón tamén de feminidade e 
masculinidade e, polo tanto, é a forma en que cada ser toma conciencia de si mesmo e da 
diversidade de todos os demais. 
Ao ter a clase organizada en vez de revolta, os profesores poden percibir as diferentes 
dificultades das pistas xenéricas e deseñar actividades específicas que atendan con eficacia a 
diversidade dos alumnos. 
Teñamos en conta que a introdución da orde nas nosas aulas aumenta a calidade da 
educación que impartimos. Deste xeito, permitindo que a feminidade e a masculinidade se 
manifesten, podemos conseguir que as culturas relixiosas cheguen ás nosas aulas en lugar de 
mutilar o desenvolvemento feminino dos seus nenos e o desenvolvemento masculino das súas 
nenas en ambientes segregacionistas, é dicir, é unha boa disposición. para culturas políticas 
conservadoras. Deste xeito, permitindo que o feminismo e o masculinismo se atopen, podemos 
conseguir que as culturas non relixiosas cheguen ás nosas aulas non só para coñecer o seu 
propio xénero senón tamén o outro, é dicir, é unha boa disposición para as culturas políticas 
que potencian os xéneros. 
 
Adxunto o artigo 20 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 
mulleres e homes, cuxa declaración inspira a dinámica aquí desenvolvida: 
 

Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios. Al objeto de hacer efectivas las 

disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de modo efectivo de 

la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración 

de sus estudios y estadísticas, deberán:  

a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de 

datos que lleven a cabo. 



 b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten 

un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, 

aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la 

realidad que se vaya a analizar.  

c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el 

conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de 

situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.  

d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables 

incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo.  

e) Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes 

situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los 

diferentes ámbitos de intervención.  

f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de 

contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la 

estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. 

Un proxecto de aula de calidade onde se imparte calquera materia, xa sexan matemáticas, por 
exemplo, desenvolve un estudo da súa variable de liderado na poboación estudantil e utiliza 
estatísticas para a súa análise. 
A poboación estudantil responde aos dereitos a que se refire a devandita lei. 
A corrección interdiscente das tarefas por orde de liderado decrecente basea parte da 
aprendizaxe nunha orde crecente inmediata e dá mérito ao liderado. (Se COVIT) 
A corrección interdiscente de tarefas en grupos é a base dunha parte da aprendizaxe solidaria. 
(Se COVIT) 
A corrección de tarefas dos estudantes nos gremios basea parte da aprendizaxe e mellora o 
liderado. (Se COVIT) 
O intercambio de documentos para facer, corrixir e revisar tarefa pódese facer en forma sinxela 
(Se COVIT): 
a) Para a colección de documentos autoorganizada, iníciase unha colección en cadea desde 
ambas as filas que dan os documentos ao superior inmediatamente no liderado, colocando os 
seus enriba e continuando ata que os xefes do liderado depositan toda a documentación 
ordenada sobre a mesa docente. (No caso contrario, cada un levará o seu exame enriba da 
mesa docente) 
b) Para a distribución de documentación autoorganizada, abonda con distribuíla entre as 
cabezas xenéricas correspondentes e que cada un recolla os seus documentos e pase o resto 
nun liderado decrecente. (No caso contrario, cada un collerá enriba da mesa docente) 
c) Para o intercambio interdiscente de documentación na diminución do liderado (correccións) e 
o seu crecente retorno (revisións), é suficiente que cada un entregue os seus documentos a un 
líder adxacente. 
Particularmente, se a convivencia na aula entre nenos e nenas se fai difícil, por mor deles, 
delas ou de ambos, pode ser conveniente trasladar a penúltima columna das nenas coa dos 
nenos para formar "o bico das serpes abrazadas" e incluso entrelázanse as filas 
intercambiando alternativamente as posicións dos nenos e nenas nas columna das colas, xa 
que o obxectivo buscado é a disposición óptima para ensinar-aprender profesor-alumno. 
Isto fai que o intercambio de documentación autoorganizado sexa algo difícil, polo que acudir 
as cabezas do liderado para recoller e distribuír os documentos aparece como outra alternativa. 



Parece algo máis que curioso que o símbolo ancestral de dúas serpes bicándose abrazadas ao 
redor dun cáliz simbolice eses seres que aprenden do coñecemento humano. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Tanto os grupos de traballo como o posicionamento na aula poden facelos cada profesor na 
súa materia ou, se non todos os profesores queren implicarse, o mesmo titor pode facer unha 
media ponderada polo número de horas semanais de cada materia nesa aula para obter un 
liderado medio e propoñer os mesmos grupos de traballo e o mesmo posicionamento para 
todas as materias. Como matemático, é un deber perder no empoderamento do liderado 
matemático en aras dun liderado máis amplo. 
Así mesmo, cando comece o curso, un xefe de estudos pode facer o mesmo traballo para 
garantir unha distribución coherente do liderado académico entre as distintas liñas posibles do 
instituto porque segundo a lei para a igualdade efectiva de homes e mulleres, o xénero farase 
despois mérito. 
Os grandes males do noso tempo son a falta de solidariedade de xénero que se manifesta en 
demasiados casos de violencia familiar e demasiada política de odio de xénero e o 
malentendido de clase que se manifesta en demasiados casos de corrupción partidaria e 
políticas de odio ideológico é neste pequeno ensaio onde un remedio para a educación da 
masculinidade e feminidade e dos líderes e dos liderados, un gran de area que cada profesor 
pode lograr para contribuír a un futuro de convivencia pacífica; por iso pido ao claustro: 
"Abandone as aulas revoltas do século XX en favor das aulas ordenadas do século XXI e 
incorpóreo ao seu proxecto educativo". 
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