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0 Presentaci�

Quan la tardor del 2001 es constitu�a el Cercle per al Coneixement (CperC) i sÕorganit-

zava en diferents �mbits ÑdÕentre els quals el de Formaci� i Cultura (FiC)Ñ, es reflectia

el sentir de la societat civil catalana pel que fa als moments actuals i la necessitat dÕen-

degar iniciatives que permetessin obrir noves expectatives i establir nous referents.

Un any m�s tard, despr�s que el Cercle publiqu�s el seu primer document 1 , es feia evi-

dent i necessari que cada �mbit treball�s en lÕan�lisi i la reflexi� sobre fets i observa-

cions concretes. Des de lÕ�mbit de FiC del Cercle, aquest document suposa, doncs, el pri-

mer pas en aquesta direcci�. �s evident que el document que teniu a les mans �s nom�s

una primera aproximaci� sobre qu� entenem, defensem i proposem en mat�ria educati-

va i formativa. Som conscients que el cam� que ens queda per fer �s llarg, per� alhora

necessari i imprescindible si volem que les persones siguin capaces dÕafrontar el repte

que seÕns presenta davant la societat del coneixement (SC). Cal destacar que tot i que

tamb� caldria analitzar el paper de la Cultura en la SC, hem pensat que �s millor pos-

posar-ho per m�s endavant. Entenem que abordar els dos aspectes alhora hauria estat

massa ambici�s, tenint en compte la import�ncia i lÕabast de cadascun dÕells. Per aix�, a

partir dÕavui mateix, �s un repte de futur de lÕ�mbit definir el paper de la cultura en la

SC i establir les l�nies priorit�ries dÕactuaci� en aquest camp. 

Centrant-nos en el contingut del document, cal anunciar que el punt de partida dÕaquest

es basa en els pilars del Document 1 del CperC. All� sÕexposaven quins eren els reptes

de qualsevol societat avan�ada. DÕentre ells, el primer fa refer�ncia a lÕEducaci� com a

element essencial per tal que les persones puguin adquirir la capacitat intel.lectual que

possibilita Òaprendre a aprendre i desaprendreÓ al llarg de la vida. Alhora, es planteja-

ven algunes l�nies dÕactuaci�, necess�ries per assolir plenament lÕevoluci� cap a la SC.

Una dÕaquestes est� estretament relacionada amb aquest document: formar la ciutada-

nia. Dins dÕaquest marc, lÕ�mbit de FiC analitza els principals reptes i perspectives dins

de la formaci� i planteja algunes propostes. En qualsevol cas, lÕan�lisi objectiva prima

per damunt de les propostes perqu� considerem m�s important establir primerament les

regles de joc, a fi que tothom pugui intervenir-hi a partir dÕara.

El cam� est�, doncs, en construcci�. Tenim la convicci� que a partir dÕiniciatives com

aquesta serem capa�os dÕatreure m�s persones i dÕimpulsar noves iniciatives, que ens

permetran avan�ar tots junts vers un nou model de societat, de cultura i de coneixe-

ment. Sense estrid�ncies ni destrucci� del nostre passat, per� sempre amb la mirada fixa

endavant, el nostre futur ens espera.

Presentaci�
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1 La Societat del Coneixement

1.1 Conceptes b�sics

Des de principis dels anys seixanta, quan tot just sÕintu�a un lleuger canvi en les socie-

tats industrials occidentals, diversos autors van anunciar els canvis que ara estem vivint.

Yoneji Masuda2 va ser el primer que va emprar el concepte de societat de la informaci�

(SI). En lÕ�mbit europeu, la denominaci� es consolida arrel de lÕinforme Bangemann3.

Malgrat la gran diversitat de denominacions

inicial, tots coincidien a diagnosticar que el

canvi tindria profundes conseq��ncies en la

societat del segle XXI. Sembla que el proc�s

ja no t� marxa enrere, negar-ho o resistir-

sÕhi seria un error. �s el moment, per tant,

de plantejar-se tot tipus de dubtes, dÕava-

luar la situaci� i tractar dÕoferir-hi solucions

i iniciatives que, des del si dÕaquest nou

model de societat, en gestionin lÕevoluci�. No podem esperar que la hist�ria avanci

espont�niament i per aquest motiu cal assumir responsabilitats.

Quan parlem de societat del coneixement hem de fer refer�ncia a un nou paradigma de

transformaci� social, cultural i tecnol�gica, basat en una nova realitat on les condicions

de generaci� de coneixement i processament dÕinformaci� defineixen una nova forma de

relaci�. Es generen, conseq�entment, nous processos socials, pol�tics, econ�mics, ... en

qu� lÕindividu i les seves experi�ncies prenen un paper cabdal.

La societat del coneixement representa un nou paradigma de transformaci� social, cul-

tural i tecnol�gica, on les condicions de generaci� de coneixement i processament dÕin-

formaci� defineixen noves formes de relaci�.

Al llarg de la hist�ria de les civilitzacions cal destacar tres factors de progr�s importants:

la revoluci� neol�tica, la revoluci� industrial, fa nom�s un segle, i lÕactual revoluci� del

coneixement. Aquests moments, de crucial import�ncia per a l'�sser hum�, han canviat

de forma radical el sistema social, econ�mic i pol�tic de cada societat.

Definim la societat com un grup social ampli de persones que tenen una relaci� estable

i que viuen en com�, at�s que el fet de viure en col.lectivitat ajuda a aconseguir els

objectius proposats, ja siguin econ�mics, pol�tics, socials, educatius, culturals... En totes

les societats, i en la del coneixement encara amb m�s for�a, la cultura (entesa de forma

�mplia) hi juga un paper importat, com a conjunt de tradicions, de formes de vida, 

dÕidees, de creences, de costums i de normes. �s important destacar que es tracta dÕun

tret diferenciador en el sentit que engloba un conjunt molt ampli de comportaments que

ens hem anat transmetent de generaci� en generaci�.

La societat del coneixement repre-

senta un nou paradigma de trans-

formaci� social, cultural i tecnol�-

gica, on les condicions de genera-

ci� de coneixement i processament

dÕinformaci� defineixen noves for-

mes de relaci�
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Quant al concepte de coneixement, sembla evident que es tracta dÕalguna cosa m�s que

lÕacumulaci� de dades i dÕinformaci�. Segons Davenport i Prusak4 �s una suma dÕexpe-

ri�ncia, valors, informaci� i Òsaber ferÓ, que serveixen com a marc per la incorporaci� de

noves experi�ncies i informaci�. �s, per tant, un proc�s que experimenta un creixement

en espiral. Dins les organitzacions el coneixement no es troba nom�s en documents o

magatzems de dades, sin� tamb� en rutines organitzatives, processos, pr�ctiques i nor-

mes5. 

En els treballs pioners de Richard V. Knight6 , ja sÕapuntava la necessitat que el conei-

xement fos acceptat com un valor universal i individual i percebut com una forma de

riquesa. No cal oblidar que, de la mateixa manera que el coneixement �s una part essen-

cial de la complexitat humana, les persones s�n el punt de partida de tot el proc�s. El

coneixement neix dins i entre les persones, som nosaltres qui hem de fer tot lÕesfor� per

transformar les dades en informaci�, i la informaci� en coneixement. Per dur a terme

aquest proc�s s�n necess�ries una s�rie dÕactituds: la comparaci�, lÕan�lisi de les con-

seq��ncies, la creaci� de connexions entre diferents informacions i la conversaci�.

Aquesta capacitat de saber elaborar coneixement �til mitjan�ant processos de cerca,

an�lisi, valoraci� i selecci� de la informaci� �s, com veurem m�s endavant, un dels grans

reptes de lÕeducaci� i la formaci� actuals.

1.2 La Societat del Coneixement, un nou model

La SC constitueix, doncs, un nou model de societat basat en la generaci� de coneixe-

ment a partir de la transmissi� dÕinformaci�. Durant segles, les idees es van transmetre

oralment de generaci� en generaci�; m�s tard lÕescriptura va simplificar lÕacumulaci� i la

transmissi� de la informaci� i tamb� del coneixement. Amb lÕarribada de la impremta, la

Gal�xia  Gutemberg que va definir McLuhan7 , es marca una inflexi�: el paper impr�s

esdev� el principal suport per a la comunicaci� al llarg dÕalguns segles.

Aquesta situaci� es veur� capgirada amb lÕaparici� de les tecnologies de la informaci� i

de la comunicaci� (TIC), que propugnen lÕaparici� dÕun nou espai informacional, o Òter-

cer entornÓ, tal com el defineix Echevarr�a8 . Quatre tecnologies, fonamentalment, pro-

picien aquesta revoluci� informacional: la digitalitzaci�, la informatizaci�, la telem�tica

(o telematitzaci�) i el format multim�dia. Amb elles neix lÕactual societat del coneixe-

ment. 

Si b� la transmissi� de coneixement ha

estat un element fonamental de qualsevol

cultura, des de lÕ�poca prehist�rica fins a

lÕactualitat, per primera vegada, per�, la

generaci� de coneixement sÕha convertit en

la font principal de productivitat i ha 
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esdevingut la base de lÕeconomia, fins i tot, de la din�mica social. La novetat rau, doncs,

en les possibilitats actuals de processament, transmissi�, creaci�, emmagatzematge,

estructuraci�, gesti� i comunicaci� dÕinformaci� que conformen una cultura amb una

capacitat informacional molt superior a la de les etapes anteriors (tradici� oral, escrip-

tura i impremta).

La transmissi� de coneixement ha esdevingut la base de lÕeconomia i, fins i tot, de la

din�mica social. 

Per�, la SC t� alhora un abast molt superior: les revolucions anteriors eren locals en ori-

gen i en bona part del seu desenvolupament i nom�s van esdevenir globals amb el

temps. La SC ja neix a una escala global: els processos locals, que segueixen sent impor-

tants i rellevants, s�n significatius en funci� del nou context planetari i adquireixen una

nova dimensi�. Aquest nou marc afavoreix unes din�miques i unes relacions locals, men-

tre en dificulta i en margina unes altres. LÕeconomia �s un bon exemple dÕaquest extrem:

en els darrers anys ha esdevingut global en la mesura que els processos de producci�,

distribuci� i consum han assolit una escala planet�ria, com tamb� els seus components:

capital, mat�ries primeres, m� dÕobra, mercats, gesti�, etc.

Volem tamb� fer refer�ncia a la distinci� conceptual que el soci�leg Manuel Castells esta-

bleix entre Òsocietat del coneixementÓ i Òsocietat informacional9Ó . Aquest darrer con-

cepte ens indica lÕatribuci� dÕuna forma espec�fica dÕorganitzaci� social en la qual la

generaci�, el processament i la transmissi� de la informaci� es converteixen en les fonts

fonamentals de la productivitat i del poder, moguts per les noves condicions tecnol�gi-

ques que sorgeixen en aquest per�ode hist�ric. 

En aquest sentit, lÕeconomia emergent ser�

informacional en la mesura que la competi-

tivitat i la productivitat de les empreses

estiguin directament relacionades amb la

seva capacitat de transformar la informaci�

en capital de coneixement i gestionar-lo de

forma efica� i eficient. En qualsevol cas, la

SC assenyala la fi de la societat industrial. Malgrat els intents per mantenir les estructu-

res de lÕanterior sistema, sembla evident que el proc�s no es pot aturar. Hi ha grans can-

vis en lÕhoritz� i conv� que persones, empreses, colálectius i nacions sÕhi preparin de

forma adient i al m�s r�pidament possible.

Conv� que persones, empreses, col.lectius i nacions es preparin de forma adient i al m�s

r�pidament possible per adaptar-se als nous canvis que imposa la SC.

Conv� que persones, empreses,

col.lectius i nacions es preparin de

forma adient i al m�s r�pidament

possible per adaptar-se als nous

canvis que imposa la SC
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1.3 LÕescenari actual

Examinem alguns aspectes de la SC:

1.3.1 El mercat laboral

LÕaparici� de les tecnologies de la informa-

ci� i la comunicaci� permeten treballar de

forma descentralitzada i as�ncrona: els

horaris i la localitzaci� del lloc de treball es

poden reorganitzar. Una aposta decidida pel foment de la innovaci� a tots nivells obrir�

portes cap a un nou model basat en el coneixement, una nova cultura empresarial, cen-

trada en el factor hum� i que fa �mfasi en la tecnologia. A continuaci� en destaquem els

trets b�sics:

Les TIC permeten treballar de forma descentralitzada i as�ncrona.

La creaci� de riquesa basada m�s en el coneixement i el capital intel.lectual que en els

actius f�sics, de manera que el coneixement sÕexpandeix a tots els �mbits dÕactivitat

econ�mica i empresarial.

LÕ�s intensiu de les noves tecnologies de la informaci� i la comunicaci� com a facilita-

dores del canvi estrat�gic.

El foment de la creativitat i de la innovaci� mitjan�ant pol�tiques de formaci�  que

potencien habilitats i compet�ncies. 

LÕalt grau dÕinterconnexi� i dÕinterrelaci�, a trav�s de xarxes dÕindividus i dÕempreses

que treballen en sinergia. 

La valoritzaci� de la descentralitzaci�, la flexibilitat i lÕefici�ncia per part dels agents

econ�mics.

La major sensibilitzaci� social per la sostenibilitat (que abra�a els �mbits social, econ�-

mic i ambiental), la qual cosa implica una comuni� entre economia i ecologia per tal

dÕarribar a transformar radicalment els vells processos productius.

El nou marc contractual de relacions entre els sectors p�blic i privat, que comporta una

difuminaci� de la frontera entre els dos i la cerca de nous sistemes de finan�ament.

LÕincrement del teletreball i lÕemerg�ncia dels e-lancers, juntament amb lÕaugment dels

treballadors aut�noms i de treballadors temporals a les empreses.

Les TIC permeten treballar de

forma descentralitzada i as�ncrona

.

.

.

.

.

.

.

.
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La reformulaci� de conceptes com fam�lia, educaci�, individualisme, jerarquia social,

treball, lleure, risc o mobilitat.

La incertesa motivada pel pas del model industrial al model de la societat del coneixe-

ment. 

Tot plegat ens indica lÕaparici� dÕuna nova cultura del treball que es pot definir segons

els par�metres que indiquem a continuaci�:

El mercat laboral sÕha flexibilitzat, fet que permet a les empreses tenir una visi� m�s

din�mica dels seus treballadors. 

Els costos dÕacomiadament s�n favorables a les empreses i no als treballadors: estan

pensats per millorar la reestructuraci� de lÕactivitat empresarial i estimular la compe-

titivat de les empreses. 

Les diferents modalitats de treball temporal encara representen un percentatge massa

elevat en els actuals sistemes de contractaci�10.  

El concepte de feina segura i lÕantic model de contracte indefinit amb una traject�ria

professional previsible (pocs canvis dÕempresa, antiguitat com a element de promoci�,

etc.) han estat reempla�ats per la incertesa i la inestabilitat. Tal com R. Sennet11

assenyala, el risc sÕha convertit en un fenomen normalitzat en les noves organitzacions

flexibles.

La jornada laboral sÕha difuminat: les TIC han facilitat la intrusi� de la vida laboral en

un nombre creixent dÕaspectes de la vida dels treballadors. Com assenyala lÕinforme de

la OIT del 2001: Hi ha una part tan gran del treball en lÕera digital que es pot fer a

qualsevol lloc, a qualsevol hora (É) que el que est� passant �s una difuminaci� de les

hores de treball i de les hores de lleure. Lluny dÕajustar les necessitats del treball a les

de la fam�lia, hi ha una pressi� creixent per treballar a qualsevol lloc a qualsevol hora12.  

La for�a de treball ha passat a mesurar-se principalment pels resultats obtinguts (qua-

litat i quantitat i en el moment previst). En un moment en qu� la tipologia de relacions

laborals i professionals sÕha diversificat enormement, la pressi� sobre els treballadors

per assolir resultats sÕha incrementat en alguns �mbits professionals; algunes empre-

ses es veuen tamb� fortament pressionades per lÕobligaci� de generar beneficis i satis-

fer el client i lÕaccionariat.

Els treballadors han abandonat lÕantic concepte de lleialtat, a favor dÕun comprom�s

amb el seu propi projecte de manera que la feina �s valorada sobretot pels beneficis

de promoci� o de satisfacci� personal. LÕinter�s per la promoci� personal pot impulsar 

.

.

.

.

.

.

.
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actituds excessivament competitives, en un moment en el qual la cooperaci� i la con-

fian�a s�n essencials.

El mercat evoluciona a un ritme tan accelerat que el bon professional ha de ser capa�

dÕadaptar-se a situacions i circumst�ncies canviants.

La carrera professional i la formaci� espec�fica dels treballadors ha passat a un segon

pla: ara el que realment es valora s�n les compet�ncies que exigeix una feina deter-

minada. De forma gradual sÕest� imposant una gesti� en els grups interdisciplinars,

creats al marge de les formes tradicionals dels �mbits laborals, on les habilitats socials

i la capacitat dÕinnovaci� esdevenen cabdals.

Un nou concepte es va obrint cam�: la gesti� del coneixement corporatiu, �s a dir, el

disseny i la construcci� dÕorganitzacions m�s Òintel.ligentsÓ i competitives, que trans-

formin el coneixement informal o individual en coneixement estructural. Per aconseguir

aquest tipus dÕorganitzaci� �s necessari generar una cultura organitzativa basada en la

cooperaci� i la confian�a; aquest �s, per�, un aspecte problem�tic, ja que cal fer com-

patibles les necessitats de divulgar, innovar, compartir i cooperar amb les necessitats

de competir i protegir. 

La legislaci� laboral vigent va ser creada per resoldre els problemes dÕun context hist�-

ric ben diferent de lÕactual i es mostra obsoleta pel que fa als aven�os de la SC. Alhora

esdev� un fre legal per a la nova realitat, motiu pel qual  comissions parlament�ries i

de di�leg social ja sÕhan posat a treballar-hi.

Finalment, les TIC, han potenciat algunes formes de control molt m�s directes sobre

la feina dels treballadors. �s el fenomen que Obeso anomena aplanament (de les

estructures jer�rquiques) i que, al seu parer, ha provocat greus perjudicis en algunes

organitzacions. Si b� el treball sÕha descentralitzat des del punt de vista f�sic, el poder

exercit sobre els treballadors es m�s directe, de manera que els nous sistemes dÕin-

formaci� deixen als individus poc espai per amagar-se.

1.3.2 LÕ�mbit social

Un dels reptes importants ser� descobrir com la nova realitat que acabem de descriure

afectar� lÕorganitzaci�, lÕestructura i els valors de la societat actual. Goula13 presenta

una situaci� de transici� on sÕafebleixen diferents aspectes: la perman�ncia de la infor-

maci�, els valors religiosos i morals, els lligams familiars, la sensaci� de suport per part

de la fam�lia, els contactes directes amb els emissors dÕinformaci�, la capacitat de pren-

dre decisions aut�nomes, de situar-se dins el m�n, o de jerarquitzar la informaci� 

rebuda.

.

.

.

.

.
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Per contra, seÕn reforcen altres: lÕaparici� de

nous coneixements, la p�rdua de refer�n-

cies, la confian�a en el progr�s cient�fic, la

p�rdua de la noci� dÕespai i de dist�ncia, lÕo-

bertura dels mercats, la dificultat per trobar

feina, la fragilitzaci� de la identitat, la

manca dÕidentitat cultural, la banalitzaci� de

la delinq��ncia, lÕestr�s, la inseguretat per-

sonal, la mundialitzaci� del mercat laboral...

Tot i que el diagn�stic de Goula sembla for�a acurat, hem de plantejar-nos fins a quin

punt tots aquests esdeveniments s�n conseq��ncia, �nicament, de lÕarribada de la SC.

Si acceptem que estem immersos en un proc�s de transici� de la societat industrial a la

societat del coneixement, aleshores tamb� hem dÕestar oberts a la possibilitat que alguns

dÕaquests canvis puguin ser el resultat de les diverg�ncies i les contradiccions provoca-

des pel fet que la industrialitzaci� �s encara present i que la SC no sÕha implantat ple-

nament. De fet, la major part del trets que Goula descriu tenen un alt grau de conjun-

turalitat, particularment aquells que s�n indicatius de tensions, i hem de pensar que,

progressivament, la consolidaci� de la SC els anir� eliminant.

La transici� de la societat industrial a la societat del coneixement provoca tota una s�rie

de contradiccions i diverg�ncies, que nom�s seran superades quan la SC sigui un fet.

A m�s dÕaquests aspectes sociol�gics, cal considerar la import�ncia dÕun nou vessant, el

demogr�fic, amb la pres�ncia creixent dÕuna immigraci� recent, constitu�da per uns

colálectius molt heterogenis, amb costums, tradicions i valors diferents, en molts aspec-

tes, de la nostra cultura occidental.

Amb un cert possibilisme, podem postular que el desenvolupament de la SC pot oferir-

nos eines o escenaris dÕoportunitat, facilitadors dÕuna integraci� accelerada de les noves

generacions dÕimmigrants; m�s encara si tenim en compte lÕalt�ssima incid�ncia dÕa-

quests colálectius en lÕincrement de la natalitat al nostre pa�s.

ñbviament, �s fa dif�cil preveure quins seran els trets definitius de la SC at�s que �s molt

possible que en un futur proper assistim a reculades i estancaments en la seva evoluci�.

En aquest sentit, pot ser �til examinar quin s�n els canvis que sÕestan produint en els

pa�sos on la SC est� m�s avan�ada.

Diferents models dÕimplantaci� de la SC

En els pa�sos escandinaus sÕobserva que un dels factors que explica la seva r�pida adap-

taci� als requeriments de la SC �s la seva estructura social for�a homog�nia, ja que la

La transici� de la societat industrial

a la societat del coneixement provo-

ca tota una s�rie de contradiccions i

diverg�ncies, que nom�s seran

superades quan la SC sigui un fet
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poblaci� �s relativament petita i molt cohe-

sionada. A m�s, en aquests pa�sos hi ha

hagut una gran cooperaci�, gaireb� una

comuni�, entre els sectors p�blic i privat a

lÕhora de tirar endavant els grans projectes

emmarcats en la nova societat.

Si fem un exercici dÕanalogia amb el cas de Catalunya i, per extensi�, de lÕestat espan-

yol, veiem que les nostres societats s�n m�s heterog�nies (menys pel que fa a les comu-

nitats aut�nomes) per�, sobretot, tenen una cultura ben diferent quant a la relaci� entre

els sectors p�blic i privat. En general, a lÕestat espanyol es tendeix a donar per suposat

que totes les iniciatives han de venir de lÕadministraci� p�blica, tot i que la ciutadania

nÕ�s profundament desconfiada. Com diu J. Subirats: els espanyols ho temen tot i ho

esperen tot de lÕEstat14 . �s a dir, hi ha una gran propensi� a esperar que el poder p�blic

exerceixi el lideratge en tots els aspectes importants. Val a dir que a Catalunya la socie-

tat civil ha estat tradicionalment m�s forta i activa, per� tamb� �s cert que des de la

transici� estem assistint a un afebliment del tercer sector. 

Als pa�sos n�rdics bona part de la inversi� en temes relacionats amb la SC sÕha dirigit a

millorar lÕaccessibilitat i la utilitzaci� de les TIC. Es tracta dÕestats amb uns nivells dÕe-

ducaci� i formaci� globalment alts que han abocat recursos per facilitar que tothom

pugui accedir a les tecnologies i les pugui utilitzar de manera substantiva. 

Si comparem aquest model de gesti� amb el nostre, de seguida es posen de relleu les

dist�ncies que cal salvar. Tot i partir dÕun nivell educatiu molt m�s desigual, lÕesfor� prin-

cipal en les inversions a casa nostra sÕha dirigit fins ara cap a la construcci� dÕinfras-

tructures i, de manera m�s limitada, a lÕeducaci� i a lÕaccessibilitat. Aix� es reflecteix en

el nou informe per a lÕany 2003 de la ÒComisi�n Especial de Estudio para el Desarrollo

de la Sociedad de la Informaci�nÓ (CDSI), impulsat pel Govern15.

Aquest nou document posa de manifest dues realitats: que Espanya est� a la cua

dÕEuropa quant a la implantaci� de les TIC, i que �s necessari donar un cop de tim�,

basat en un nou pla de Govern. �s crucial consolidar un lideratge pol�tic que dirigeixi les

estrat�gies adoptades i sÕerigeixi com a instrument de comunicaci� entre la ciutadania,

les empreses i lÕadministraci� p�blica. LÕobjectiu no �s implantar de manera superficial

les TIC al territori, sin� utilitzar-les com a mitj� per realitzar profunds canvis estructu-

rals que permetin assolir la SC. Dit dÕuna altra manera: les TIC han de ser un mitj�, i no

pas un objectiu en elles mateixes. En aquest sentit Espanya es troba per sobre de la mit-

jana pel que fa al nombre dÕordinadors connectats a internet per escola.

La implantaci� de les TIC requereix un cop de tim� basat en un nou pla de Govern i en

un canvi de mentalitat. 

La implantaci� de les TIC requereix

un cop de tim� basat en un nou pla

de Govern i en un canvi de mentali-

tat
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Aquelles comunitats que, col.lectivament, acceptin i afrontin els reptes de la nova situa-

ci� seran les que es posicionaran millor i, dÕentre aquestes, aquelles que hagin fet una

major i millor inversi� en coneixement i tecnologia seran les que disposaran de m�s

avantatges competitius. Altrament, podem esperar un increment de tensions socials i

una major incid�ncia de la fractura social provocada pel distanciament entre aquells que

pugin al carro de la SC i els que no ho facin.

SÕobserven, doncs, una s�rie de paradoxes que posen en perill la implantaci� de la SC,

paradoxes que creiem s�n fruit de qualsevol proc�s de transici�. DÕuna banda, la SC oca-

sionar� amb tota seguretat conseq��ncies que van en contra de la seva filosofia, com

ara el distanciament entre les societats que apostin per ella i aquelles que no; o el gran

abisme existent entre els pa�sos occidentals i les societats del Tercer M�n. LÕintent de di�-

leg i dÕaprofitament de la globalitzaci� per construir el nou m�n que intu�m, podria pro-

vocar, per contra, una fractura molt m�s intensa. DÕaltra banda, la homogene�tat sembla

ser, a partir de les experi�ncies realitzades arreu, un valor afegit per tal dÕassolir la SC,

mentre que aquest nou model de societat aposta per la diversitat com a element essen-

cial del di�leg i del coneixement. 

Les actituds davant la SC

Un cop analitzades aquestes caracter�stiques, cal valorar els problemes dÕadaptabilitat

que planteja el nou model. Els canvis que sÕintrodueixen en una societat mai no s�n ins-

tant�niament assimilats per tothom. Sovint sÕobserva un primer per�ode en el qual els

canvis es gesten, un segon on la gent comen�a a prendreÕn consci�ncia, i un tercer on

el canvi ja sÕha assimilitat. En aquest sentit, prenent com a refer�ncia el model de lÕa-

bisme, proposat per Moore i Mckenna16 definim cinc grups socials, que adopten postu-

res diferents davant els canvis:

En primer lloc trobem els innovadors, grup poc nombr�s de la societat. S�n els crea-

dors i promotors dels canvis, i els primers en assimilar-los. 

En segon lloc tenim els pioners. Aquest �s un grup m�s nombr�s, situat a continuaci�

dels innovadors. Es tracta dÕun sector de la societat molt favorable a acceptar el canvi,

tot i que segurament no hi participa de manera tan directa. Tanmateix �s el grup que

posa en pr�ctica les idees i les propostes dels innovadors.

En tercer lloc hi ha la majoria r�pida. Aquesta �s un sector de la societat no especial-

ment favorable al canvi, per� que amb el temps lÕacaba acceptant.

En quart lloc trobem la majoria lenta, similar a la majoria r�pida, per� una mica m�s

conservadora a lÕhora dÕafrontar el canvi.

.

.

.

.
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A la cua hi ha el grup dels esc�ptics, que es troba en lÕextrem oposat dels innovadors.

Aquest �s el grup m�s reticent als canvis.

Aquesta explicaci� en abstracte de les actituds de la societat vers els canvis ens pot aju-

dar a entendre la reacci� que est� experimentant la societat actual davant el nou para-

digma de la SC i que segueix els par�metres del model descrit anteriorment.

Trobem grups dÕinnovadors (pensadors com Alvin Toffler) i de pioners (empreses de TIC),

juntament amb la majoria r�pida (empreses que introdueixen, paulatinament i modera-

da, formes de funcionament pr�pies de la

SC), la majoria lenta (empreses que es

mantenen tradicionals, seguint el model de

la societat industrial) i els esc�ptics. Dins

dÕaquesta distribuci� trobem, tanmateix,

punts cr�tics, que cal saber recon�ixer per

tal dÕavaluar la magnitud del problema. En

aquest sentit, �s essencial recon�ixer lÕa-

bisme que sovint hi ha entre els pioners i la majoria r�pida. Salvar aquesta dist�ncia pot

fer decantar la balan�a del canvi, introduint-lo de manera definitiva o mantenint-lo en

una espera indefinida.

Salvar lÕabisme entre pioners i majoria r�pida pot fer decantar la balan�a perqu� els can-

vis siguin assimilats m�s r�pidament per la societat

La situaci� comentada es representa en la seg�ent figura:

- SÕobserven els diferents grups, classificats segons els seus posicionaments davant dels canvis:
        innovadors, pioners, pragm�tics, conservadors i esc�ptics.
- LÕexist�ncia de lÕabisme �s un dels reptes m�s importants per a la SC.
- Les iniciatives han dÕanar encarades a superar-lo.

Ploners

Majoria
R�pida

(pragm�tics)

Majoria
Lenta

(conservadors)

òltims
(esc�ptics)

Innovadors

ABISME

el cicle de vida i lÕabisme

Figura 1. El cicle de vida i lÕabisme. Adaptaci� de: ÒReflexions sobre un nou model per

la societat de la informaci�. Les TIC al servei del desenvolupament econ�mic i del

benestar socialÓ. Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informaci�.

Barcelona, 2003

Salvar lÕabisme entre pioners i

majoria r�pida pot fer decantar la
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2 Formaci�, Educaci� i Cultura

2.1 La formaci� de la societat del coneixement

La persona viu del fet dÕaprendre. De forma constant, successiva, progressiva, seq�en-

cial... aquell que no �s capa� dÕaprendre alguna cosa nova cada dia est� desaprofitant

les seves capacitats. El m�s interessant no �s all� que sabem, sin� all� que encara ens

resta per saber.

Alhora, la formaci� �s una de les activitats m�s orientades vers el futur que existeixen.

Formem i ens formen per preparar i per preparar-nos a fi de poder realitzar quelcom en

el futur, ja sigui una feina, una tasca o senzillament un hobby. La formaci� est� sempre

en funci� d'una necessitat o aprofitament futurs. Aix� sembla obvi i, malgrat tot, ens

entestem a planificar la formaci� segons necessitats conjunturals, sovint d'una imme-

diatesa astoradora. Com a resultat, la formaci� provoca, massa freq�entment, conse-

q��ncies no desitjades en forma de frustraci� i rebuig.

El que desperta m�s inter�s no �s all� que sabem, sin� all� que encara ens resta per

saber.

Actualment, aquests sentiments s'accentuen pel fet que els sistemes de formaci� impe-

rants encara operen com si les persones que s�n formades haguessin de viure i treba-

llar en societats de tipus industrial i, si b� la SC encara no est� completament implanta-

da entre nosaltres, els signes del seu adveniment s�n arreu. 

Si Catalunya decideix apostar per la plena implantaci� de la SC, abra�ant els seus prin-

cipis, �s evident que un dels camps amb m�s potencial �s la formaci�. Ens atrevim a dir,

fins i tot, que malgrat trobar-nos davant dÕuna gran oportunitat, aquest proc�s dÕadap-

taci� i transformaci� es pot convertir alhora en un punt cr�tic: ben gestionat pot provo-

car i dirigir els canvis que sÕestan experimentant; un mal �s, per contra, afegiria incer-

tesa a un proc�s prou inestable. 

Actualment, encara arrosseguem alguns problemes com a conseq��ncia de la contradic-

ci� que es genera entre el model de formaci� heretat de la societat industrial i les noves

condicions de la SC. En primer lloc, encara est� massa arrelada la idea que la professi�

o tasca que cada persona aprengui esdevindr� la seva feina al llarg de tota la seva vida

laboral. Per aix� es posa lÕaccent en l'espe-

cialitzaci�, equiparant-la a un nivell supe-

rior d'excel.l�ncia o de reconeixement en la

professi�.

El que desperta m�s inter�s no �s

all� que sabem, sin� all� que enca-

ra ens resta per saber
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Si volem dissenyar un tipus de formaci�

m�s adient per la SC caldr� incorporar prin-

cipis i valors diferents. Un dels elements

que caracteritza la SC �s la flexibilitat labo-

ral. Cal, doncs, estar preparat pel canvi

constant d'activitat al llarg de la vida pro-

fessional. Per tant, el m�s convenient ser� estructurar la formaci� entorn dels instru-

ments o dels mitjans que permetin a les persones poder adaptar-se a cada nova situa-

ci�. 

En aquest context, els continguts perden import�ncia: all� que �s v�lid en un moment

concret pot no ser-ho al cap dÕun temps. Per raons an�logues, m�s que insistir en pro-

mocionar l'especialitzaci�, �s convenient potenciar les capacitats de connexi� entre

camps i disciplines diverses, �s a dir, la interdisciplinarietat i la transversalitat.

En la societat del coneixement �s important potenciar les capacitats de connexi� entre

camps i disciplines diverses.

La p�rdua d'import�ncia dels continguts t� m�s implicacions. En acceptar que la infor-

maci� �til varia al llarg del temps hem dÕoferir els mitjans perqu� cadasc� tingui l'habi-

litat de discernir la informaci� rellevant, d'aqu� que es valori el desenvolupament de la

capacitat cr�tica. Un dels objectius primordials que sÕha de plantejar lÕeducaci� �s el fet

de bastir un sistema de valors propi que serveixi de guia a lÕhora de prendre decisions

de forma cr�tica.

A difer�ncia de la societat industrial, que tendia a crear estructures piramidals, a causa

de la seva preocupaci� pel control i el desig dÕuniformitzaci�, la societat del coneixement

valora la diversitat com a font d'innovaci� i de riquesa, per aix� parteix dÕun model orga-

nitzatiu m�s org�nic basat en la descentralitzaci� i l'autonomia. La SC sembla afavorir la

creaci� de xarxes, basant-se en noves teories que consideren la cooperaci� el veritable

catalitzador de lÕevoluci�.

En la societat del coneixement �s

important potenciar les capacitats

de connexi� entre camps i discipli-

nes diverses
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2. 2 Les noves compet�ncies de la SC

En la societat del coneixement sÕest� produint, doncs, una evoluci� en els requeriments

quant a compet�ncies personals i professionals que cal analitzar amb m�s profunditat. A

la taula 1 es recullen quatre tipus de compet�ncies que ens permeten descriure les capa-

citats que hauria de tenir un Òbon professionalÓ. SÕha indicat la import�ncia relativa de

les compet�ncies de cada �mbit fent servir una escala de valoraci� entre una ÒXÓ, pel

menys important, i quatre ÒXÓ, pel m�s important.

Taula 1. Compet�ncies dels professionals de la SC. 

Tradicionalment, per caracteritzar els bons professionals sÕhan emfasitzat tan sols les

compet�ncies estretament relacionades amb els coneixements tecnol�gics, es a dir, les

aptituds per aprendre i adaptar-se als canvis que requereixen incorporar nous coneixe-

ments t�cnics, tot i que en alguns casos tamb� sÕhan tingut en compte les habilitats

directives o de gesti�. 

Aquest nucli de compet�ncies cient�ficot�cniques que es contempla en els programes

dÕestudi i en les titulacions acad�miques i que es ressalta amb una trama grisa a la taula,

ha representat el concepte de ÒprofessionalitatÓ en les societats avan�ades durant el pre-

domini de les formes de producci� industrial. 

Darrerament, per�, han adquirit una gran import�ncia les compet�ncies de gesti� i orga-

nitzaci�, que es generalitzen i no es redueixen nom�s als lÕ�mbits directius. Es tracta de

compet�ncies relacionades amb la gesti� de la informaci�, la gesti� de lÕespai de treball

i la capacitat dÕorganitzaci� i planificaci� segons els resultats previstos, els requeriments

de qualitat i el temps disponible. Aquest fet deriva de la creixent complexitat organitza-

tiva: les noves formes de treball en equip, la gesti� per processos, la subcontractaci�, la

producci� lleugera, la qualitat, etc. 

Compet�ncies
Ëmbit
professional

Utilitzaci� de
les TIC

Nova organitzaci�
del treball

Valoraci� treball
per resultats

Cientificot�cniques

Gesti� i
organitzaci�

Relacionals
i de comunicaci�

Personals

XXXX XXXX

XX

X

X

XX

XXX

XX

XXXX

X X

XXXX

XXXX

XXX XXX

X
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Per treballar en organitzacions complexes la societat del coneixement exigeix als pro-

fessionals no nom�s coneixements cient�fics i t�cnics, sin� tamb� compet�ncies perso-

nals, de gesti� i de comunicaci�.

En aquestes organitzacions, cada cop m�s planes, amb m�s delegaci� i autonomia, la

informaci� i la comunicaci� interna i externa �s dÕenorme import�ncia, dÕaqu� el pes que

adquireixen les compet�ncies de comunicaci� i de relaci�. Es tracta que aquestes com-

pet�ncies no siguin aplicades nom�s en el context de treball habitual, sin� que tamb�

esdevinguin recursos per adaptar-se a ambients de treball diferents. Un exemple seria

la capacitat del professional per transmetre de forma clara i precisa les seves observa-

cions a les persones amb qui sÕha de relacionar. 

M�s recentment han adquirit una import�n-

cia creixent les compet�ncies personals que

tenen en compte la intel.lig�ncia emocional

b�sica per desenvolupar els processos de

m�s valor afegit: iniciativa, motivaci� dÕ�-

xit, adaptabilitat, lideratge, empatia, etc. 

Per tant, les societats modernes o postindustrials, presenten un quadre de compet�ncies

altament complex com es pot observar a la columna ÒËmbit professionalÓ: a les com-

pet�ncies t�cniques i organitzatives (presents en el model cl�ssic) sÕhi afegeixen les

comunicatives i les personals. Aquest conjunt de compet�ncies s�n les que avui dia des-

criuen un professional competitiu amb un alt grau dÕocupabilitat.

Per b� que aquestes noves compet�ncies ja s�n socialment acceptades i formen part dels

criteris de selecci� de les empreses, ens trobem encara amb un sistema de formaci� que

no ha tingut temps per satisfer aquestes noves necessitats. En conseq��ncia, lÕadquisi-

ci� dÕaquestes noves compet�ncies sÕha de fer per la via dÕuna formaci� espec�fica, en

molts casos fora del sistema acad�mic, i especialment a trav�s de la formaci�-acci� en

determinades empreses punteres.

Amb lÕemerg�ncia de la SC sÕhan produ�t tot un seguit de canvis que es reflecteixen a la

taula de la manera seg�ent:

A la columna ÒUtilitzaci� de les TICÓ cal tenir en compte les compet�ncies t�cniques

derivades de lÕ�s de les tecnologies de la informaci� i de la comunicaci�; de gesti�,

comunicatives i personals. Aquestes compet�ncies sÕafegeixen a les de la columna

anterior ÒËmbit professionalÓ i coincideixen en part amb les que reconeix la ÒComputer

Driving LicenceÓ, que homologa lÕassociaci� europea o la internacional17.

A la columna ÒNova organitzaci� del treballÓ cal afegir les compet�ncies que formen

part del que comunament es coneix com a ÒNova Cultura EmpresarialÓ. A les noves

.

.
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empreses, on els treballadors tenen molta m�s autonomia, una bona part dels conei-

xements sÕadquireix mitjan�ant el treball en xarxa, per tant, l'acc�s a la informaci�, el

moviment i el di�leg seran algunes de les habilitats fonamentals.

A la columna ÒValoraci� del treball per resultatsÓ, les noves compet�ncies es deriven

del fet que el treball es valora pels resultats obtinguts i no segons els par�metres dÕ�s

dÕuna determinada categoria laboral. De forma encara incipient algunes empreses

comencen a experimentar noves modalitats contractuals, basades justament en els

resultats i la qualitat del servei o del producte.

Aix�, aquesta taula de compet�ncies ens

permet veure com els quatre tipus de com-

pet�ncies (t�cniques, organitzatives, comu-

nicatives i personals) es concreten en lÕ�m-

bit professional pr�piament dit i en els nous

canvis derivats de les TIC; i, indirectament,

en lÕimpacte sobre les organitzacions i les

relacions contractuals entre els professio-

nals i les organitzacions. 

Aquestes noves compet�ncies no es contemplen en els sistemes de formaci� tradicionals.

Aix� doncs, creiem convenient plantejar dues l�nies dÕactuaci� b�siques en la formaci�

dins la SC: facilitar lÕintercanvi de coneixements i lÕadquisici� de les habilitats, capacitats

i actituds necess�ries; i ajudar a entendre, a discernir i a disposar dÕesperit cr�tic. 

Cal potenciar dues grans l�nies dÕactuaci� pel que fa a la formaci�: facilitar lÕintercanvi

de coneixements, i lÕadquisici� dÕhabilitats, capacitats i actituds; i ajudar a entendre, a

discernir i a disposar dÕesperit cr�tic. 

La relaci� entre lÕoferta i la demanda

A m�s de lÕemerg�ncia de noves compet�ncies cal tenir en compte un altre aspecte clau

dins de lÕ�mbit professional: la diverg�ncia entre els ritmes dÕoferta i de demanda labo-

rals. En efecte, la formaci� suposa una acci� a llarg termini, que es rendibilitza amb el

temps; mentre que la demanda laboral �s

un fet absolutament immediat. Aquesta

difer�ncia temporal no es pot salvar, per�

es pot preveure la manera de disminuir-ne

els efectes com crear mecanismes que per-

metin lÕautoregulaci� entre formaci� i

demanda i que evitin de supeditar-ho tot a

la demanda. Pensar i dissenyar aquests

.

Cal potenciar dues grans l�nies dÕac-

tuaci� pel que fa a la formaci�: faci-

litar lÕintercanvi de coneixements, i

lÕadquisici� dÕhabilitats, capacitats i

actituds; i ajudar a entendre, a dis-

cernir i a disposar dÕesperit cr�tic 

Per superar la diverg�ncia entre els

ritmes dÕoferta i demanda laborals

�s necessari crear mecanismes,

dins del marc de la formaci� al llarg

de la vida, que en potenci�n lÕauto-

regulaci�
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mecanismes pot resultar extremadament dif�cil, per� si lÕesfor� sÕemmarca dins la pro-

posta de la formaci� al llarg de la vida, la q�esti� se simplifica.

Per superar la diverg�ncia entre els ritmes dÕoferta i demanda laborals �s necessari crear

mecanismes, dins del marc de la formaci� al llarg de la vida, que en potenci�n lÕautore-

gulaci�.

La formaci� dÕadults

Un altre aspecte a tenir en compte �s la situaci� de les persones adultes, que han tin-

gut una formaci� basada en el model industrial, a les quals cal oferir vies perqu� puguin

adaptar-se a les noves realitats emergents. Actualment, la formaci� d'adults oscilála

entre una forma de reconeixement i gratificaci� indirecta, o un sistema per tractar de

solucionar necessitats conjunturals. Malauradament, no sempre l'esfor� de formaci� o

reciclatge s'insereix dins d'una planificaci� o dÕun esfor� m�s global. Com a resultat,

for�a pol�tiques de formaci� s�n poc m�s que peda�os puntuals. Pensem que cal aban-

donar la noci� de formaci� d'adults quan es refereix a q�estions de reciclatge i parlar de

processos d'autoaprenentatge permanent o, encara millor, emmarca-la dins del concep-

te de formaci� al llarg de la vida. No hem dÕoblidar que lÕobjectiu dÕaquests processos �s

facilitar lÕadaptaci� dÕaquestes persones a les circumst�ncies canviants que l'arribada de

la SC est� provocant.

2.3 LÕeducaci� i la formaci� al llarg de la vida

En lÕinforme Delors realitzar per la Comissi� Internacional sobre Educaci� per al Segle

XXI18 es descriu la situaci� paradoxal en la qual es trobar� lÕeducaci� al segle XXI: En

efecte, lÕeducaci� ha de transmetre de forma massiva i eficient una quantitat creixent de

coneixements i habilitats evolutives, adaptades a la civilitzaci� cognitiva, perqu� s�n els

fonaments de les capacitats de dem�. Simult�niament, ha de trobar i senyalar refer�n-

cies que ens permetin no deixar-nos submergir pels fluxos dÕinformacions m�s o menys

ef�meres que invaeixen els espais p�blics i privats, i mantenir el rumb dels projectes de

desenvolupament, tant individuals com col.lectius. DÕalguna manera, lÕeducaci� ha de

proporcionar els mapes dÕun m�n complex i cont�nuament agitat, aix� com la br�ixola que

permeti navegar-hi.

LÕeducaci� ha de proporcionar els mapes i la br�ixola per navegar en un m�n complex.

LÕinforme tamb� certifica la fi del sistema

educatiu basat en lÕacumulaci� de coneixe-

ments en un moment primerenc de la vida

per utilitzar-los en la resta del periple vital.

Aquesta visi� de lÕeducaci� apareix actual-

LÕeducaci� ha de proporcionar els

mapes i la br�ixola per navegar en

un m�n complex
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El sistema educatiu ha de permetre actualit-

zar, aprofundir i enriquir el capital inicial de

coneixement de forma continuada: la for-

maci� al llarg de la vida.

Aquest concepte, que pret�n superar la

vella dicotomia entre formaci� inicial i for-

maci� permanent, ha de permetre la creaci� dÕun entorn social on cada ocasi� esdevin-

gui una oportunitat per aprendre i per desplegar les pr�pies potencialitats. En aquest

sentit, la formaci� al llarg de la vida �s un proc�s obert que sÕestructura al voltant de les

noves necessitats de lÕindividu, per� tamb� segons la pr�pia evoluci� dels interessos per-

sonals.

Per aquesta ra�, la formaci� al llarg de la vida va m�s enll� de la formaci� permanent:

no busca �nicament un reciclatge de car�cter eminentment professional, sin� que inten-

ta mantenir vius els interessos de la persona. Per tant, �s una formaci� m�s pluridi-

mensional, on lÕexperi�ncia di�ria serveix dÕincentiu per voler descobrir nous coneixe-

ments i, alhora, el camp de proves on posar en pr�ctica els aprenentatges realitzats.

LÕobjectiu no �s aconseguir millors professionals, sin� persones m�s formades que

puguin esdevenir professionals molt m�s complets.

La formaci� al llarg de la vida, sÕestructura en lÕinforme Delors sobre quatre principis:

aprendre a con�ixer, aprendre a fer, aprendre a viure i aprendre a ser. 

2.3.1 Aprendre a con�ixer

Aprendre a con�ixer suposa primer de tot aprendre a aprendre; aprendre a con�ixer i a

comprendre la complexitat que ens envolta i a valorar el plaer de descobrir nous conei-

xements. Per assolir aquest objectiu les diferents institucions educatives haurien dÕem-

prendre accions com les que apuntem tot seguit: 

Orientar la persona per tal que, m�s enll� dels sabers classificats, domini els instru-

ments de coneixement. LÕespecialitzaci� �s un atzucac que se supera posant lÕaccent

en el concepte de cultura general, tot enfocant la formaci� vers diferents disciplines,

que ens ajudaran a tenir m�s capacitats per resoldre noves dificultats i per treballar en

grup. Persones amb aquest perfil seran essencials per la consolidaci� de la SC: edu-

car-les segons aquests patrons �s, doncs, una inversi� necess�ria.

Potenciar lÕexercici de lÕatenci� en un m�n progressivament dominat pel z�ping.

Desenvolupar en les persones la capacitat de concentraci� i de focalitzaci�, que facili-

tin la seva capacitat de comprensi�.

El sistema educatiu ha de permetre

actualitzar, aprofundir i enriquir el

capital inicial de coneixement de

forma continuada: la formaci� al

llarg de la vida

.

.
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Generar la capacitat de discriminaci�, que

permeti ressaltar els conceptes essencials

per tal dÕaprofundir-hi. Aquesta �s una

necessitat fonamental, dins lÕallau infor-

matiu que ens aborda a diari, molt espe-

cialment amb lÕaparici� de les TIC. 

Aprendre a pensar, a arribar a les pr�pies conclusions mitjan�ant el pensament aut�-

nom, tot combinant la deducci� i la inducci�. 

Aprendre a educar i a �sser educat: es tracta de crear un ambient en el qual el di�leg

resulti fonamental i on professors i estudiants intercanvi�n coneixements.

Aprendre a desaprendre: per molt que sembli paradoxal, �s tamb� un aspecte essen-

cial en qualsevol aprenentatge. Si b� �s cert que la cultura sÕobt� a partir del proc�s

de lÕensenyament, aquest mateix fet ens pot encasellar: la cultura obre moltes portes

tot i que tamb� en tanca dÕaltres. Per tant, sÕhauria de potenciar la capacitat de desa-

prendre, de saber oblidar tot all� que ja no ens �s �til per tal dÕestar preparats per

incorporar qualsevol novetat.

Aprendre a con�ixer suposa, entre altres coses: aprendre a pensar, aprendre a educar i

aprendre a desaprendre.

2.3.2 Aprendre a fer

En la societat del coneixement els aprenen-

tatges instrumentals aniran perdent prota-

gonisme, ja que els coneixements dif�cil-

ment tindran vig�ncia en cinc o deu anys.

En canvi, cada vegada ser� m�s necessari

adquirir compet�ncies personals. Partint

dÕaquesta premissa cal posar lÕaccent en les

seg�ents l�nies dÕactuaci�:

Posar en pr�ctica els coneixements i, encara m�s important, ensenyar a adaptar la for-

maci� al treball del futur: depenent de les circumst�ncies, ser capa�os de reinterpre-

tar els coneixements adquirits. En el nou m�n laboral, aquesta capacitat dÕadaptaci�

esdev� fonamental. Una manera dÕassolir aquesta fita seria relacionant els centres

educatius directament amb el m�n empresarial.

Potenciar les compet�ncies personals enfront de la qualificaci� professional. En la SC,

la compet�ncia ha de ser el compendi de la qualificaci� personal, el comportament 

social, lÕaptitud per treballar en equip, la facultat dÕiniciativa, el gust pel risc i lÕhabili-

.

.

.

.

.

La compet�ncia personal �s el com-

pendi de: qualificaci� professional,

comportament social, treball en

equip, iniciativa, innovaci� i investi-

gaci�
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tat per innovar i per investigar. Dit dÕuna altra manera, sÕhan de formar persones

emprenedores que esdevinguin l�ders del proc�s de canvi que estem vivint.

La compet�ncia personal �s el compendi de: qualificaci� professional, comportament

social, treball en equip, iniciativa, innovaci� i investigaci�.

2.3.3 Aprendre a viure junts

Per aconseguir un entorn on la multicultura-

litat sigui un veritable motor d'innovaci� cal

ensenyar la no-viol�ncia i, alhora, estructu-

rar lÕensenyament de tal manera que els

eixos b�sics no siguin la compet�ncia i la

competitivitat. Principalment, cal basar-se

en els seg�ents aspectes:

La descoberta de l'altre, �s a dir, ensenyar la diversitat, les semblances i les difer�n-

cies, per� tamb� el coneixement d'un mateix. Es tracta, en definitiva, dÕentendre que

la diversitat, la difer�ncia entre els individus, �s una riquesa que cal preservar i fomen-

tar.

La instauraci� del di�leg, el debat, la comprensi� del punt de vista ali�, i la negociaci�

per resoldre els conflictes. 

El treball i la cooperaci� per assolir objectius i projectes comuns que surtin de la ruti-

na i que permetin establir nous vincles. 

La diversitat, la difer�ncia entre els individus, �s una riquesa que cal preservar i fomen-

tar. Cal, doncs, ensenyar la diversitat; fomentar el di�leg, la comprensi� i la negociaci�;

i instaurar el treball cooperatiu.

Una oportunitat per als professionals estrangers

Un altre aspecte que tamb� cal tenir en compte �s la creixent pres�ncia dÕestudiants i

de professionals estrangers a casa nostra. LÕatracci� dels nostres ve�ns del Nord per un

territori que forma part del Òcintur� del SolÓ europeu, augmentar� notablement amb la

millora de les nostres infrastructures. Per tant, sÕhaur� dÕafrontar aquest nou repte, per

beneficiar-se de lÕaportaci� i lÕintercanvi de nou coneixement, arribant, a un equilibri

entre el Òtalent importatÓ i el talent que ja tenim aqu�: facilitar-ne lÕarribada i evitar-ne

la fuga.

La diversitat, la difer�ncia entre els

individus, �s una riquesa que cal

preservar i fomentar. Cal, doncs,

ensenyar la diversitat; fomentar el

di�leg, la comprensi� i la negocia-

ci�; i instaurar el treball cooperatiu

.

.

.
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Creiem que una internacionalitzaci� ben

gestionada i dirigida sÕha de veure reflectida

en els �mbits professional i universitari:

professionalment, cal aportar est�muls a les

empreses, facilitant les tasques de difusi� i

de contacte amb lÕestranger. En el m�n uni-

versitari �s necessari atreure professors i estudiants estrangers posant en pr�ctica pro-

grames dÕintercanvi i incentius financers i fiscals. 

Per fomentar lÕintercanvi de coneixement cal atreure professors i estudiants estrangers

mitjan�ant programes dÕintercanvi, incentius financers i fiscals.

2.3.4 Aprendre a ser

Aquest �s un dels reptes m�s important per a lÕeducaci� del segle XXI, ja que es tracta

dÕun aprenentatge que contribueix al desenvolupament total de cada individu. Per tal de

donar resposta a les necessitats que planteja aquest tipus de model cal incidir en els

aspectes seg�ents: 

Contribuir a la formaci� de la personalitat: donar eines que permetin con�ixer-se a un

mateix, analitzar els propis posicionaments i adaptar-se al nostre m�n canviant.

Aquesta formaci� ha de donar cabuda a lÕeducaci� de les dimensions emocionals: lÕau-

toestima, la regulaci� emocional i lÕautomotivaci�, lÕempatia, les habilitats socials, la

capacitat de prendre decisions i de resoldre conflictes, etc.

Ajudar a desenvolupar i consolidar un pensament aut�nom i cr�tic que ens permeti des-

triar la informaci� fonamental de lÕaccess�ria.

L'educaci� ha de proporcionar la base pel desenvolupament integral de la persona.

Recollint aquests principis, creiem que cal concebre lÕeducaci� com un tot, malgrat que

els sistemes educatius actuals tendeixen a prioritzar lÕadquisici� de coneixements en

detriment dÕaltres formes dÕaprenentatge. Les reformes educatives haurien de partir dÕa-

questes premisses tant en lÕelaboraci� de programes com en la definici� de les noves

pol�tiques pedag�giques. 

.

.

Per fomentar lÕintercanvi de conei-

xement cal atreure professors i

estudiants estrangers mitjan�ant

programes dÕintercanvi, incentius

financers i fiscals

L'educaci� ha de proporcionar la base pel

desenvolupament integral de la persona
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2.4 El paper de les TIC en la formaci�

�s indubtable que les TIC exerceixen una gran fascinaci� en les societats occidentals i

monopolitzen bona part del debat entorn de la creaci� de nous marcs educatius.

DÕalguna manera, semblen ser una panacea que ajudar� a eradicar tots els problemes

de lÕeducaci� actual. Una primera observaci� de les TIC ens fa pensar que permeten

habituar-nos a la multiculturalitat; fomentar valors com la cultura, lÕaprenentatge i la for-

maci� al llarg de la vida (una tasca de conscienciaci� fonamental); afavorir una major

familiaritat amb lÕangl�s i altres lleng�es; facilitar la tasca del mestre.

Amb tot, des del punt de vista de lÕeducaci�, cal tenir una perspectiva �mplia que per-

meti valorar en la seva justa mesura els punts forts i febles de les TIC. Vegem-ho a la

seg�ent taula:

PUNTS PUNTS FEBLES

Permeten una transmissi�
de continguts molt m�s
personalitzada

Tendeixen a dificultar la
selecci� de les fonts
dÕinformaci�

Permeten dissenyar itineraris
dÕaprenentatge segons els interessos
i necessitats de lÕestudiant

Tendeixen a prioritzar els aspectes
formals en detriment dels conceptuals

Permeten aprendre de forma
descentralitzada i as�ncrona

Dificulten el desenvolupament de la
capacitat de concentraci�

Possibiliten mecanismes dÕavaluaci�
individualitzats

Poden encarir el cost de preparaci�,
manteniment i actualitzaci� de la
formaci�

Tendeixen a democratitzar
lÕaprenentatge

Tendeixen a simplificar les
argumentacions

Permeten accedir a un ventall de fonts
dÕinformaci� molt m�s amplia

No faciliten processos de reflexi�
pausada per prendre decisions

Taula 2. Punts forts i punts febles de les TIC.

La Formaci� en la Societat del Coneixement   25

Formaci�, Educaci� i Cultura



Aix�, la introducci� de les TIC a les aules sense un criteri pedag�gic, lluny de corregir

alguns dels problemes de lÕensenyament tradicional, en pot comportar dÕaltres. Per�, hi

ha moltes raons que nÕafavoreixen la seva introducci�, tal com explica Sigal�s19:

Perqu� la tecnologia �s cada cop m�s accessible als potencials estudiants.

Perqu� els costos de distribuci� de la informaci� baixen constantment.

Perqu� la tecnologia �s cada cop m�s f�cil dÕutilitzar pel professorat i per lÕalumnat.

Pel potencial pedag�gic de les TIC, sobretot si tenim en compte els nous protocols

dÕInternet, que permeten motors de cerca i webs m�s inteláligents.

Per la creixent pressi� que tenen les institucions per  incorporar les TIC.

Per lÕacc�s a un mercat globalitzat que permet ampliar enormement el camp dÕacci�

de les ofertes dÕeducaci� a dist�ncia.

Per lÕacc�s a un nombre ilálimitat de recursos per aprendre a la xarxa.

Es planteja, doncs, un problema m�s profund que el de repensar els curr�culums: en el

fons, estem posant damunt la taula l'oportunitat de repensar lÕaula, el rol del mestre, la

pr�pia funci� de lÕescola. Les TIC, com a valors creixents dins la SC, obren la porta a una

nova escola, a una nova educaci�. Deixar que aquesta es generi per la mera agregaci�

dÕaquestes tecnologies podria provocar la suma dels pitjors trets dels dos elements. Cal

aprofitar lÕoportunitat per dissenyar un nou model educatiu, un nou sistema dÕaprenen-

tatge, una nova educaci� que integri les possibilitats les TIC20.

En el fons, estem posant al damunt de la taula l'oportunitat de repensar lÕaula, el rol del

mestre i la pr�pia funci� de lÕescola.

Les estrat�gies actuals dÕimplantaci� sovint introdueixen les TIC en els curr�culums com

un adendum, una assignatura m�s, per� cal utilitzar-les per definir i/o dissenyar nous

models educatius, perqu� all� que �s realment important dÕaquestes tecnologies �s la

seva aplicaci� a camps diversos m�s que no pas en si mateixes. 

Tamb� sÕutilitzen com a transmissors dÕin-

formaci� unidireccional. Aquesta aplicaci�

equipara les TIC amb altres sistemes dÕedu-

caci� a dist�ncia, com han estat la r�dio, la

televisi�, els llibres i altres materials impre-

sos i suposa un �s molt limitat dÕaquestes

tecnologies, ja que el major potencial de les

.

.

.

.

.

.

.

En el fons, estem posant al damunt

de la taula l'oportunitat de repensar

lÕaula, el rol del mestre i la pr�pia

funci� de lÕescola
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TIC rau en la interactivitat. Amb tot, cal no

caure en lÕerror, com diu Gabelas Barroso21

de confondre interactivitat amb interacci�:

el primer implica una participaci� activa dels

usuaris amb la m�quina, el segon designa

els processos entre �ssers humans; �s a dir,

el tel�fon permet interacci�, per� no �s inte-

ractiu. Si fem servir les TIC nom�s com a canal de comunicaci� o dÕinformaci�, no estem

aprofitant el seu potencial interactiu. �s desitjable que la interacci� i la interactivitat de

les TIC, complement�ries en teoria, tamb� ho siguin a la pr�ctica.

Per� per arribar a aquest segon estadi hi ha un element cabdal: aconseguir un nivell de

preparaci� adient del professorat. Com diu lÕinforme de la OIT del 2001: LÕacc�s per si

sol �s insuficient: els mestres han de ser formats en lÕaspecte substantiu de les noves

tecnologies i en el seu �s m�s efectiu. Ëdhuc en els pa�sos m�s rics, aquesta formaci�

�s incompleta, i les inversions per assolir aquest objectiu s�n m�nimes22.

Cal, doncs, anar m�s enll� i comen�ar a idear els nous instruments pedag�gics que,

dÕuna banda permetin integrar les millors qualitats de les TIC (tal com hem vist pr�via-

ment) i, de lÕaltra, contribueixin a donar una millor preparaci� per a la SC. En aquest

sentit, a Catalunya ens podem beneficiar de lÕexperi�ncia de la Universitat Oberta de

Catalunya (UOC), veritable instituci� pionera que imparteix la formaci� amb lÕ�s inten-

siu de les TIC.

En general, sembla que lÕ�s m�s assenyat de les possibilitats de les noves tecnologies

rau en emprar el seu potencial per permetre que els estudiants puguin dissenyar els seus

propis itineraris educatius. En aquest sentit, val a dir, que una m�quina repetir� tantes

vegades com calgui els continguts sense cansar-se ni enfadar-se i que un ordinador pot

tenir arxivades moltes m�s dades de les que pugui arribar a recordar cap professor. El

professor, doncs, deixar� de ser el principal transmissor dÕinformaci� per convertir-se en

una mena de gestor de coneixements, company i guia ocasional, en aquest viatge de

descoberta intelálectual. La seva funci� ser� facilitar als estudiants lÕacc�s als canals

informatius i comunicatius, guiar-los en la selecci� i estructuraci� de la informaci� dis-

ponible; gestionar les din�miques de grup i fer una avaluaci� formativa i assessora23. 

LÕ�s m�s assenyat de les possibilitats de les TIC rau en emprar el seu potencial per per-

metre que els estudiants puguin dissenyar els seus propis itineraris educatius.

Sigal�s24 tamb� d�na algunes pistes dÕinter�s pel que fa al rol del professorat:

Dur a terme una intervenci� diferida, elaborant i seleccionant activitats, escenaris,

relacions i materials en els quals lÕestudiant pugui treballar i participar.

LÕ�s m�s assenyat de les possibili-

tats de les TIC rau en emprar el seu

potencial per permetre que els

estudiants puguin dissenyar els

seus propis itineraris educatius
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Intervenir i interactuar amb els estudiants de manera freq�ent durant el proc�s dÕa-

prenentatge, resolent per endavant possibles confusions i assegurant una construcci�

adequada en els moments clau.

Afavorir oportunitats per adquirir compet�ncies metacognitives, com les que poden

potenciar les comunitats dÕaprenentatge.

2.5 Formaci� i cultura

Actualment, com ja hem anat remarcant, ens trobem en un moment de canvi constant

pel que fa a la ci�ncia, la tecnologia, lÕeconomia, la pol�tica i la cultura. Alhora, molts dels

coneixements adquirits al llarg de lÕera industrial sÕhan esquin�at els darrers anys. Vivim

en un context en qu� lÕaugment de la producci� no va acompanyat dÕun augment de lÕo-

cupaci�. Davant dÕaquesta nova realitat, lÕescenari que seÕns presenta t� problemes que

cal saber resoldre. Un dÕells �s la formaci� de les persones per tal que puguin assumir

aquest canvi permanent i perqu� aprenguin a aprendre de forma permanent i constant.

Aquesta formaci� no ha de ser, per�, major en quantitat: de fet, els mecanismes cogni-

tius de la societat del coneixement requereixen algunes premisses que es basen en una

forta capacitat dÕaprenentatge sobre la qual poder construir la innovaci�, la capacitat dÕa-

daptaci� i lÕactualitzaci� permanent dels coneixements.

La nostra societat, pel que fa a temes educatius i culturals, es troba ancorada en la vella

racionalitat, hereva de la l�gica aristot�lica. Per resoldre-ho, m�s que una reforma de

lÕensenyament, cal una revoluci� del pensament per tal de ser capa�os dÕelaborar noves

construccions mentals i noves formes de representaci�; una veritable revoluci� en el

pensament, que aporti una profunda transformaci� cultural que deixi enrere les velles

tradicions pedag�giques.

Cal una veritable revoluci� en el pensament, que aporti una profunda transformaci� cul-

tural que deixi enrere definitivament les velles tradicions pedag�giques.

Al llarg de la hist�ria, les societats han evolucionat gr�cies a les estructures socials, cul-

turals i ideol�giques. Actualment, com hem comentat en repetides ocasions, ens trobem

en un per�ode de transici� fins que sÕhagi

implantat i consolidat definitivament la

societat del coneixement. Davant dÕaquest

gran repte, cal replantejar la tasca pedag�-

gica (com a base educativa) per ser capa�os

de formar la nova ciutadania.

.

.

Cal una veritable revoluci� en el

pensament, que aporti una profun-

da transformaci� cultural que deixi

enrere definitivament les velles tra-

dicions pedag�giques
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Les Humanitats com a referent

Per tal dÕafrontar aquest repte defensem la import�ncia de les humanitats at�s que inte-

gren diferents disciplines que ens posen en contacte amb el nostre llegat cultural:

La filologia ens permet dominar la nostra llengua i estructurar millor els nostres pro-

cessos mentals.

La literatura ens posa en contacte amb tot un capital de coneixements, experi�ncies,

sensacions, emocions i valors; ens d�na densitat cultural.

La hist�ria ens d�na perspectiva temporal mitjan�ant la cronologia i ens ensenya

lli�ons que, malauradament, no sempre sabem entendre.

La geografia ens d�na perspectiva espacial i ens permet apropar-nos a altres cultures.

La filosofia ens ensenya que el veritable aprenentatge no rau en les respostes sin� en

les preguntes.

L'�tica ens obre a la dimensi� de la moral, dels valors i de la just�cia.

La psicologia ens permet con�ixer el perqu� dels nostres comportaments i el funcio-

nament de les nostres emocions.

Totes aquestes mat�ries s�n imprescindibles per adquirir una bona base cultural i, en

moments de transici� com lÕactual, tenir una cultura �mplia i diversa pot ser la millor

estrat�gia per adaptar-se als canvis que arribaran. La turbul�ncia de la transici� a la SC

no �s, per�, lÕ�nic argument: els millors professionals s�n aquells que aporten mirades

innovadores al seu treball, a la seva activitat, i aix� demana perspectiva, qualitat que no

sÕadquireix per lÕespecialitzaci� sin� per una cultura vasta, que ens permeti gestionar el

coneixement propi i el dels altres, per tal dÕassolir un objectiu com�.

Tenir una s�lida base cultural pot ser la millor estrat�gia per adaptar-se als canvis de la

societat del coneixement.

Fa un temps el Parlament de Catalunya va

retre un homenatge a Miquel Batllori. En el

seu discurs dÕagra�ment, lÕhistoriador va fer

notar que all� que li havia perm�s dÕadqui-

rir el nivell dÕerudici� que tant li celebraven

eren les mat�ries que precisament 

.

.

.

.

.

.

.

Tenir una s�lida base cultural pot

ser la millor estrat�gia per adaptar-

se als canvis de la societat del

coneixement
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sÕestaven esvaint dels curr�culums: el llat� i

el grec no eren nom�s lleng�es del passat

sin� la clau de volta de la nostra tradici� cul-

tural.

Segurament, part del problema rau en el fet que no sempre sÕhan esmer�at suficients

esfor�os per comunicar la import�ncia i la utilitat dÕaquestes disciplines. Per� aix� no dis-

minueix ni un punt la seva centralitat: som una esp�cie que evoluciona culturalment. La

tecnologia �s un element important, per� �s nom�s una eina al servei de la persona i la

societat. 

La tecnologia �s un element important, per� en el fons �s nom�s una eina al servei de

la persona i la societat. 

En darrer terme, tenir una base cultural �mplia ens ajuda a desenvolupar aquests crite-

ris que alálud�em en el punt anterior. Com m�s ampliem els nostres coneixements (no

dades o informacions), m�s capa�os serem dÕavaluar el veritable valor dÕuna nova infor-

maci� i, per tant, m�s a prop serem de ser veritablement aut�noms. El suposat conflic-

te entre lÕhome del renaixement i lÕhome tecnol�gic no �s tal, ja que les humanitats

suposen un complement essencial dins la nova SC: permeten aportar criteri per superar

el profunds canvis que sÕestan desencadenant.

La tecnologia �s un element impor-

tant, per� en el fons �s nom�s una

eina al servei de la persona i la

societat 
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3 Conclusions

Les p�gines anteriors han estat lÕan�lisi i la reflexi� que hem realitzat des de lÕ�mbit de

FiC del Cercle. Una reflexi� que ha volgut primar, com expos�vem a la presentaci� dÕa-

quest document, lÕan�lisi, la teoritzaci� i la conceptualitzaci� per sobre de propostes con-

cretes, per tal dÕestablir les regles en qu� ens basem i a partir de les quals seguirem tre-

ballant a partir dÕara. ÒUna casa sense uns bons fonaments t� m�s possibilitats dÕacabar-

se ensorrant!Ó. 

1. La SC �s un nou model de societat 

La nova societat es contraposa amb el model industrial. Apostem per ella perqu� creiem

que es tracta dÕun proc�s que no t� marxa enrere i oposar-sÕhi seria un error. En aquest

nou context, la transmissi� del coneixement esdev�, no nom�s un element essencial de

qualsevol cultura, sin� que sÕerigeix com un element fonamental de lÕeconomia, la pol�-

tica i les din�miques socials. Conseq�entment, es reformula el paper de lÕindividu, que

adquireix un rol preponderant com a generador i transmissor de coneixement a trav�s

de les relacions personals. La formaci� i la cultura hauran de respondre a aquestes noves

realitats.

2. La SC i el mercat laboral

Si analitzem la SC des de lÕ�mbit del mercat laboral, sembla evident que queda molt cam�

per fer. Per b� que lÕemerg�ncia de lÕeconomia del coneixement sembla un fet positiu,

capa� dÕestimular el proc�s de canvi que hem esmentat, la transicionalitat del mateix

afegeix un grau dÕincertesa que pot resultar perjudicial.

Emergeix tamb� una nova cultura del treball, caracteritzada per: un percentatge poc

recomanable de contractes laborals; la difuminaci� de la jornada laboral; la flexibilitza-

ci� del mercat laboral; la valoraci� del treball per resultats; la p�rdua de lÕestabilitat; la

pressi� creixent sobre els treballadors; lÕevoluci� r�pida del mercat i la necessitat cons-

tant dÕinnovar; el canvi en el sistema de valors del professional; la competitivitat exces-

siva; lÕemerg�ncia del coneixement estructural; i el nou paper de les TIC. Totes aques-

tes caracter�stiques no nom�s no han perm�s de flexibilitzar les condicions laborals del

professionals, sin� que han facilitat el control que lÕempresa exerceix sobre els treballa-

dors. �s responsabilitat de tothom saber gestionar aquesta situaci� per tal que no resul-

ti perjudicial pels professionals i hem de ser capa�os, alhora, de treureÕn partit.

Dins dÕaquesta voluntat sÕemmarca la nostra proposta pel que fa a professionals i estu-

diants estrangers: aprofitar les condicions de vida de Catalunya per atreure talents

forans. Per� cal cercar tamb� un equilibri entre el Òtalent importantÓ i Òtalent aut�ctonÓ,

que sovint ha de marxar a la cerca de possibilitats a lÕestranger i posteriorment no es
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pot reimportar perqu� no existeixen les pol�tiques i els mitjans necessaris. Cal, doncs,

estudiar ambd�s fluxos: importaci� i reexportaci� del talent estranger i exportaci� i

reimportaci� del talent propi. La permeabilitat dels dos corrents generar� valor i afavo-

rir� la transformaci� de nou coneixement i de creixement econ�mic, alhora que permetr�

desenvolupar una xarxa de relacions en un m�n global.  

3. La SC i lÕ�mbit social

En el moment dÕanalitzar la SC des de lÕ�mbit social sÕobserven tamb� les conseq��ncies

de la transici� del model industrial al model de la societat del coneixement, marcades

per la conjunturalitat i per una s�rie de contradiccions: lÕacumulaci� dÕinformaci� i la falta

de capacitats per classificar-la en s�n un exemple. Cal considerar, a m�s, el vessant

demogr�fic, que �s sens dubte un dels grans reptes que ens queden pendents. En efec-

te, lÕaugment de la immigraci� posa de relleu una nova realitat, marcada per lÕhetero-

gene�tat. Tenim lÕoportunitat dÕintegrar els nouvinguts en el nostre model de societat, per

tal dÕevitar que es constitueixin colálectius dÕimmigrants que en visquin al marge. La SC

ha dÕesdevenir, doncs, un element integrador, i no una font de distanciament.

�s necessari, tamb�, superar lÕabisme existent entre els pioners i la majoria r�pida

(vegeu Figura 1) perqu�, si b� �s cert que els innovadors promouen els canvis i els pio-

ners els duen a terme, �s la majoria r�pida qui possibilita que aquests sÕestenguin de

manera generalitzada. Que les empreses de TIC (pioners) inverteixin en noves tecnolo-

gies sembla obvi; lÕimportant i lÕessencial, per�, �s que les empreses que acceptin el

canvi (majoria r�pida) superin la dist�ncia que les separa dels pioners.

LÕinforme de la CDSI ofereix algunes pistes sobre les l�nies dÕacci� que cal emprendre per

tal dÕassolir aquests objectius: lÕestreta colálaboraci� entre els sectors p�blic i privat, ges-

tionada per un lideratge pol�tic que faciliti la comunicaci� entre la ciutadania, les empre-

ses i lÕadministraci� p�blica; lÕ�s de les TIC com a un mitj� per implantar la SC, no com

a un simple objectiu que sÕaconsegueix augmentant el n�mero dÕordinadors a les esco-

les. Cal, en definitiva, una implicaci� del govern i de les empreses que, tant a Espanya

com a Catalunya, no sÕest� duent a terme dÕuna manera suficient ni eficient. 

4. La SC, la cultura i lÕensenyament

Creiem que cal fer �mfasi en la cultura i lÕensenyament ja que esdevenen la base de la

formaci�. Els canvis culturals que sÕestan experimentant responen tamb� a la transici�

vers la SC; nom�s quan sÕhagi produ�t un veritable canvi cultural i educacional podrem

considerar que sÕha superat el model heretat de la societat industrial. LÕeducaci� �s,

paradoxalment, la darrera conseq��ncia i la primera causa de la societat del coneixe-

ment.
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Una proposta dins dÕaquest marc �s potenciar les Humanitats. Aquestes aporten la pers-

pectiva necess�ria per superar lÕespecialitzaci� que encara impera actualment. LÕestudi

de les Humanitats ajuda tamb� a desenvolupar lÕesperit cr�tic i a saber discernir lÕessen-

cial de lÕaccessori, per tal dÕesdevenir veritables generadors i transmissors de coneixe-

ment.

5. La SC i la formaci�

La Formaci� �s una activitat orientada vers el futur. Ha dÕestar planificada seriosament,

no nom�s segons necessitats conjunturals. �s, doncs, un altre aspecte clau, en tant que

permeti superar el model industrial i formar professionals capa�os de gestionar el pro-

c�s de transici�.

El model que considerem necessari per a la SC es contraposa a lÕindustrial en els aspec-

tes seg�ents: ofereix eines perqu� lÕindividu sigui aut�nom i pugui adaptar-se a noves

realitats; �s de caire discursiu i cooperatiu; aposta per una formaci� interdisciplinar i

activa, que desperti lÕesperit cr�tic de lÕindividu. En aquest punt veiem novament el paper

que han de jugar les Humanitats.

Pel que fa al m�n professional, sÕha incrementat el nombre de compet�ncies necess�ries

per ser considerat un bon professional. A les tradicionals, basades en aspectes t�cnics i

organitzatius, sÕhi afegeixen compet�ncies que valoren les aptituds personals i relacio-

nals. El nou context de la SC amplia tamb� els requeriments, ja que la necessitat de

compet�ncies sÕescapa de lÕ�mbit estrictament laboral, per abra�ar altres realitats com

les TIC, la nova organitzaci� del treball i la valoraci� del treball per resultats.

La formaci� en i per a la SC sÕha de centrar en lÕautonomia de lÕindividu i la formaci� de

lÕesperit cr�tic. Cal oferir eines a les persones formades dins el model industrial perqu�

sÕadaptin a la nova realitat. Finalment, �s important que la formaci� contempli els nous

requeriments professionals i que es dugui a terme una pol�tica estable en mat�ria edu-

cativa, que no estigui completament supeditada a la demanda.

6. La SC i la formaci� al llarg de la vida 

La formaci� al llarg de la vida pot ser una bona eina per superar aquests reptes. La seva

principal premissa �s que qualsevol situaci� pot esdevenir una oportunitat per aprendre.

Aquesta capacitat sÕadquireix incentivant en tot moment la curiositat de lÕindividu.

DÕaquesta manera, ser� una persona cr�tica i receptiva, que estar� sempre preparada per

adquirir noves compet�ncies professionals. Alguns dels trets fonamentals dÕaquest con-

cepte s�n la import�ncia de lÕaprendre a desaprendre o la formaci� dÕuna personalitat i

formaci� del pensament aut�nom que ens permeti ser menys vulnerables a la manipu-

laci� informativa que impera en el nostre entorn. 
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Cal, doncs, entendre lÕeducaci� com un tot i provocar que les reformes educatives

segueixin aquests principis, tant en lÕelaboraci� de programes com de noves pol�tiques

pedag�giques. 

7. La SC i les TIC

La introducci� de les TIC ha dÕanar acompanyada dÕuna veritable reestructuraci� educa-

tiva. �s necessari, doncs, repensar lÕaula, el rol del mestre i de lÕalumne, incorporant les

possibilitats de les TIC.

�s preocupant observar com aquesta renovaci� no sÕest� duent a terme amb la intensi-

tat i el ritme necessaris. DÕuna banda, molts colálectius encara consideren les TIC com a

una finalitat en si mateixes, en comptes de veure-les com un mitj� per renovar el siste-

ma educatiu. �s m�s, la manera com sÕintegrin les TIC en lÕeducaci� marcar� el nostre

futur en la societat del coneixement. DÕaltra banda, sÕha oblidat sovint la interactivitat

que ofereixen les TIC: no nom�s com a eina unidireccional per la transmissi� dÕinforma-

ci�, sin� tamb� com a un element que exigeix la participaci� activa de lÕusuari.

Finalment, cal insistir en la necessitat dÕestablir un nou enfocament que permeti integrar

els avantatges de les TIC i del model educatiu tradicional, aix� com preparar els indivi-

dus per a la SC. A tal efecte, �s necess�ria una preparaci� adient dels mestres, que els

permeti esdevenir guies educatius: en comptes de ser mers transmissors dÕinformaci�,

els professors seran companys que crearan un entorn propici per aprendre. En �ltima

inst�ncia, els estudiants hauran de poder dissenyar llurs propis itineraris educatius.

Una renovaci� profunda de la formaci� �s, doncs, indispensable. Per b� que dÕentrada

suposi un esfor�, els beneficis que sÕobtindran a llarg termini s�n inimaginables. Dins la

realitat formativa actual, incompleta i ancorada en el passat, el repte sÕesdev� potser

m�s dif�cil i alhora m�s gratificant en cas dÕ�xit. 

Com a s�ntesi podem dir que la societat del coneixement es un model de societat (1),

que ha dÕestar amatent als canvis que es produeixen en el mercat laboral (2), que ha de

ser sensible als moviments socials i demogr�fics (3); i que requereix una renovaci� pro-

funda i qualitativa del que �s actualment lÕeducaci� (4), la formaci� (5), la formaci� al

llarg de la vida (6), i lÕ�s intel.ligent i no finalista de les TIC (7). 

LÕ�mbit de Formaci� i Cultura del Cercle per al Coneixement vol contribuir amb aquestes

reflexions a aportar quelcom �til amb el comprom�s fefaent de generar iniciatives pr�c-

tiques que facilitin el cam� per a tothom.
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