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A educación 
Para comprender o propósito desta ferramenta, tes que preguntarte que é aprender 
algo? Que se pode aprender? Por que aprender? 
As dúas últimas preguntas parecen claras xa que o informe que Delors entrega á 
UNESCO fala dos catro piares da educación. As leis educativas encarnan os tres 
contidos: conceptos, habilidades e valores e normas, aínda que son reacios a 
empregar a palabra "felicidade" como fin da educación. Estes catro piares teñen 
unha complexa interrelación con incluso varias interpretacións; xa sexa en parellas, 
asimilando conceptos para ter a capacidade de aplicalos e aprendendo valores e 
normas para ser felices desenvolvéndoos ou en cuaternión, asimilando conceptos, 
habilidades e valores e normas para aumentar a felicidade 
A medida da educación 
Supoñamos que este concepto pode representarse lingüisticamente cunha palabra, 
entón alguén coñece un concepto cando é capaz de discernir entre a verdade ou a 
falsidade de calquera proposición construíble con posibilidade semántica entre a 
palabra que se aprende e todas as palabras que xa se aprenderon. . 
Supoñamos que esta capacidade pode representarse tecnicamente por unha acción, 
entón alguén habilita unha acción cando é capaz de discernir o momento adecuado 
para inserir a acción que aprende entre todas as accións aprendidas coa 
posibilidade de construír unha tarefa cun posible propósito. 
Supoñamos que a xustiza pode representarse ética ou normativamente a través dun 
valor ou norma, entón alguén asimila un valor ou norma cando é capaz de discernir a 
actitude adecuada para actuar ante unha circunstancia á que se refire dito valor ou 
norma. 
A incerteza na medición 
A miña resposta non carece de incompletude e incluso a medición dunha 
aprendizaxe sería imposible se atendésemos ao innumerable censo de proposicións 
construíbles, tarefas definibles ou actos realizables se non recorrésemos a unha 
mostra dalgunhas delas. 
Nas miñas clases adoptamos este axioma: 
“Escapar de la ignorancia, de la torpeza y de la injusticia es la puerta a la felicidad”. 

Los mundos de Alef constituyen como unidad didáctica el diseño de un experimento 

de aprendizaje de un concepto, del desarrollo de habilidades asociadas y de la 

aplicación de normas añadidas y la evaluación de muestreo por conglomerados 

respecto a toda la población de conceptos humanos.  

4 flechas naturales del tiempo 
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En cuanto al nuevo paradigma de conocimiento se basa en el concepto de flecha del 

tiempo que nos muestra Roger Penrose como manifestación del cambio universal, 

los cuatro campos  de Conocimiento humano de lo natural responden a las cuatro 

flechas naturales del tiempo. Tres de ellas bien descritas por Stephen Hawking en su 

historia del tiempo, a saber, el tiempo físico que transcurre en el sentido de dilatar el 

espacio y que coincide con el sentido en que la luz se aleja de su origen y a la que 

Arhur Eddintong bautiza como la primera flecha del tiempo, el tiempo químico, que 

tan bien describe Ilya Prigogine, en el sentido termodinámico maximizando la 

entropía del Universo que coincide con el sentido en que se sintetizan las 

substancias y se constituyen los astros y el tiempo psicológico en el sentido de 

recordar solo lo sucedido que coincide con el sentido de desarrollo de la complejidad 

social. Olvida Hawking citar el tiempo biológico, del que Charles Darwin dio buena 

cuenta, en el sentido de la evolución de las especies que coincide con el sentido del 

camino a la muerte de lo vivo. 

4 frechas artificiais do tempo 
 
Neste punto, non parece difícil conxecturar os catro tempos artificiais, a saber, o 
tempo filolóxico no sentido da linealidade do signo lingüístico que coincide coa orde 
matemática natural, o tempo tecnolóxico no sentido no que as accións dos 
elementos dunha máquina para funcionar que coincida coa recepción do estímulo e 
a posterior emoción, o tempo económico no sentido en que flúen as transaccións 
comerciais que coincide co da constitución das leis e o tempo teolóxico no sentido 
no que unha civilización conquista os valores e as normas sobre os que se sustenta 
que coinciden co da madurez de cada ser humano. 
A medida da realidade 
Este paradigma trata de elevar a validez das matemáticas en cada un dos mundos 
no sentido aritmético de Cantor, xa que todos eles están compostos por elementos, 
entidades ou partículas en relación a un con algunha parte dos números naturais e 
por serán aplicables tanto as leis da aritmética como a potencia descritiva dos 
números. Pero cada mundo tamén supón unha categoría de tal xeito que as 
relacións entre as súas partículas, o conxunto das súas partes, forman un cuasi-
continuo onde eles mesmos evolucionan con respecto aos demais e son aplicables 
as leis do cálculo e a análise matemática. Por iso supón unha especie de proposta 
formal para a antropocognodinámica dos oito medios continuos. 
 
Contido. 
 
Como unidade didáctica, incorpóroa ao meu programa anual baseado en tres 
proxectos, un por trimestre, que responden ás grandes partes das matemáticas. 
1.- Números e estatísticas. Busca números e expón o problema matemático que 
resolven para cada unha das 16 realidades dos 8 mundos. O traballo realízase en 
pequenos grupos definidos segundo a metodoloxía “O Bico das Serpes” que garante 
unha distribución equitativa do liderado matemático para optimizar a consecución 
dos obxectivos en todos os grupos. 
2.- Álxebra e funcións. Busca fenómenos da realidade definindo as variables que a 
describen, plantexando as táboas numéricas que as relacionan, representando 



graficamente as súas variables e verbalizando a lei ou fórmula que as relaciona para 
cada unha das 16 realidades dos 8 mundos. O traballo faise en pequenos grupos. 
3.- Xeometría e probabilidade. Busca exemplos de formas xeométricas, describe os 
seus elementos e propón as leis e fórmulas que as relacionan para cada unha das 
16 realidades dos 8 mundos. O traballo faise por parellas dentro do pequeno grupo 
para que cada un constrúa unha realidade de cada mundo. 
 
Obxectivo. Metodoloxía. Avaliación. 
 
Obxectivo: Comprender os conceptos básicos das matemáticas mostrando a súa 
interrelación con todas as realidades humanas, desenvolver as habilidades básicas 
das matemáticas para modelar todas as realidades humanas, analizar o resultado, 
avaliar a capacidade matemática para afrontar a comprensión de todo e seguir as 
regras para a colaboración do grupo e. presentación dunha idea. 
Metodoloxía: Unha vez á semana teñen o mapa "Os 8 mundos Alef", todos os seus 
libros de texto, un ordenador con acceso a INTERNET, ferramentas ofimáticas e 
xeogebra. Organízanse segundo "O Bico dás Serpes" e cada trimestre utilizan 
linguaxes matemáticas (numéricas, estatísticas, alxébricas, analíticas, xeométricas, 
probabilísticas, ...) para dicir un pouco de todo. 
1o cada grupo debe describir matemáticamente un fenómeno da realidade en cada 
un dos 16 semimundos, coordinarse cos membros do seu grupo para distribuír as 
tarefas e despois buscar os datos necesarios para xustificalo correctamente; aínda 
que se non se lle ocorre nada pode buscar ideas directamente nos seus libros de 
texto ou INTERNET ou como último recurso pregúntelle ao seu profesor. Solución en 
DINA4 estructurado mínimo (máximo) 1 folla (ambas caras) / semimundo. 
2o analiza o traballo pero esta vez distribuíndo as follas agrupadas en mundos para 
que toda a clase faga un informe de todos e cada un dos 8 mundos sobre as 
aplicacións máis importantes atopadas e comunique as súas conclusións ao resto da 
clase. siga algunhas regras: dezaseis follas DIN A4, unha por cada realidade e cada 
unha cun encabezado composto polo nome do centro, data de entrega, número e 
letra do curso, cor do grupo e nome da actividade, con marxes e unha nota ao pé co 
nome do autor e un espazo para o nome do corrector. 
A avaliación cunha rúbrica de habilidade e habilidade empregando elementos 
A organización sindical segundo “O Bico das Serpes” é totalmente necesaria para o 
seu desenvolvemento e posteriormente facilita a corrección interdiscente na que 
unha vez entregado o traballo de cada grupo, distribúense para a súa corrección na 
clase xunto coa rúbrica (fig. 3). ) para que cada grupo avalíe o traballo doutro grupo 
en orde ao liderado matemático do seu coordinador. 



 



 

Proxecto tecnolóxico xeneralizado 
 
Outra forma de uso podería ser, en Tecnoloxías, empregar diferentes proxectos de 
realidade e clasificar toda a información contida nos devanditos proxectos segundo o 
mundo ao que pertencen para acabar elaborando un proxecto segundo a súa 
proxección en todos os ámbitos da realidade humana. 
Desenvolvei esta metodoloxía como unha xeneralización do concepto de proxecto 
específico que os arquitectos e enxeñeiros usan para describir as súas realidades. 



En particular, para a interpretación de proxectos de instalacións eólicas, térmicas, 
ópticas, electromecánicas, edificios,… e para a súa posterior valoración a través dun 
rendemento xeneralizado calculado como produto de dezaseis rendementos, un 
asociado a cada semimundo. 
Tamén podemos aprender a escribir os nosos proxectos en Tecnoloxía en dezaseis 
capítulos e, así, a partir das magnitudes físicas que o definen (plans, temperaturas 
de funcionamento, lonxevidade, masa, ...), a través dos materiais que o forman 
(orixe e reciclaxe), instrucións (montaxe, uso, ...), impacto ambiental, ferramentas 
necesarias, custos, lexislación, aspecto, desgaste, ..., ao concepto, a súa 
importancia e valor. 
 
Outros usos 
 
Incluso en calquera outra cuestión específica para comprender a transcendencia de 
toda cuestión humana (frase, movemento, beleza, ritmo, ...) 
Actividade: ¿foi correcto abandonar a tristeza como pecado capital? Establecer unha 
relación de un a un entre os mundos de aleph e as virtudes-pecados capitáis. 
Cando desenvolvo este proxecto nunca sei cara a onde me levará, porque nunca 
temos os mesmos estudantes nin as súas preocupacións son iguais, pero sempre 
aprendemos cousas de interese específico con este método de investigación; 
Lembro que no proxecto de instalacións térmicas en frío atopamos, ao estudar as 
súas relacións coa psicoloxía, un casco polo que circular un líquido de refrixeración 
reducía a tensión no coiro cabeludo cando o paciente era sometido a radioterapia e, 
polo tanto, evitaba a perda de cabelo ou en xeometría cando buscando a súa 
relación coa política, atopamos a distribución de escanos nun hemiciclo. 
Ata agora, e sempre o será, calquera método empregado para medir a capacidade 
dun alumno pode expresarse como unha combinación dos mundos Aleph. Se algúns 
(7 ou 8) ou outros son as competencias sobre as que os nosos gobernantes saben 
describir con xustiza a educación da poboación humana. 
A importancia dos cuaternións de Hamilton 
En canto á transcendencia deste proxecto de coñecemento humano, cómpre dicir 
que, aínda que é mellor comezar conceptualmente como dezaseis mundos 
complexos, é preferible desenvolver esta estrutura sedeniónica como oito mundos 
con estrutura cuaternionica, tres aspectos que dan corpo ao espazo. e que fai 
posible o cambio. 
Na Educación Secundaria Obrigatoria adquirimos o complexo plano Argand onde se 
desenvolven as ideas, ben poderiamos completar en Posto-
obrigatorio o espazo de cuaternión de Hamilton onde se 
desenvolve a realidade. Non podemos atascar a evolución 
do entendemento humano nunha minuciosidade conceptual, 
a saber, a relación entre magnitudes reais e imaxinarias que 
describen a realidade non é 1: 1 como a fermosa identidade 
de Euler representa senón 1: 3 como representan as 
identidades de Hamilton: 
 
Para rematar, cuaternionicamente: 
“Busco a felicidade escapando da ignorancia, a torpeza e a inxustiza. O malo é que 
sempre me alcanzan; o bo é que nunca me rendo ". 
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