
ELS REPTES DE 
L’EDUCACIÓ ACTUAL 

Jesús Rul  (2017) 



INTRODUCCIÓ 
1. Relacions entre Educació, Societat i Economia 
 -Educació i Societat Tecnoinformàtica 

 -Tendències socioeducatives actuals 

 -Posicions socioeconòmiques sobre l’Educació 

 -Funció actual de l’educació (professionalisme) 

 -Relaciones entre Economía i Educació 

 -Indicadors socioeconòmics de l’Educació 

2. Gestionar l’aprenentatge competencial 
 -Idea de competència. Factors implicats 

  -Competències bàsiques 

  -Competències i aprenentatge escolar 

  -Funcions per a l’adquisició de capacitats específiques (competencials) 

  -Desenvolupament curricular de capacitats  

  -Planificació curricular de capacitats. Exemples  

 



1. Relacions entre educació, 
societat i economia 

�  Relació sistèmica entre educació, societat i economia: 

à70.000 anys. Rev. Cognitiva: caçadors-recolectors. Desenvolupament 
llenguatge. Pensament simbòlic  (58.000) 

à12.000 anys. Rev. Agrícola: Sedentarisme. Ciutats-Estat, imperis. 
Pensament simbòlic  i poder religiós-polític (11.500) 

à 500 anys. Rev. Científica: inducció-racionalitat. Consciència de la 
ignorància (ignorar-saber)   (300) 

à   200 anys. Rev. Industrial: máquina-producció en masa. Excedent 
econòmic i generalització educació 

à   50 anys. Rev. Tecno-informática: tecnologia, inteligència artificial 
(algoritmes), globalització… Crisi models escolars (150) 

 



Educació i Societat 
Tecnoinformática 

�  Crisi  de la Modernitat:  

àDesmitificació valors Il·lustració i la crítica a la  

    hegemonia del capital (impacte en la vida social) 

à Predomini del pensament feble i del relativisme (impacte en 
valors vitals) 

à Culte a l’individualisme, el canvi permanent i la immediatesa 
(trenca l’humanisme) 

à Hegemonia de la tecnologia i de la innovació permanent 

     (cuarta revolució industrial) 



Tendències socioeducatives 
actuals: Models 

�  Adequació de l’educació a la lógica del mercat 
(instrumentalització: educació socialitza en l’èxit i el 
pragmatisme) 

�  Intervencionisme polític en educació (control polític del 
discurs i de l’acció educativa: finalitat, el poder) 

    Eixos: Esquerra /Dreta  i  Individu/ Nació 

�  Reforma de l’ordenació educativa (profesionalisme: 
educació recurs personal amb impacte social. Fins: 
llibertat i dignitat persona) 

Polarització entre dos paradigmes socioeconòmics oposats:  
à Espectre liberal: clàssic, neoclàssic, neoliberalisme, socioliberalisme 
à Espectre marxista: marxisme clàssic, neomarxisme, postmarxisme 



Posicions socioeconòmiques sobre 
l’educació 

�  Educació és un bé de consum. Oferta/demanda 

�  Educació és un dret personal. Proveir amb equitat 

�  Educació és una despesa en % del PIB i pressupost 
familiar. 

�  Educació és una inversió  en funció de l’eficàcia i 
de les sinèrgies (teoria capital humà) 

�  Educació es un mecanisme de reproducció social 



Funció actual de l’educació 
(enfocament professional) 

�  Contribuir a crear l’individu autònom i responsable, 
amb: 

�  sabers, valors i criteris propis 

�  capaç de desenvolupar la seva  pròpia biografia, de 
prosperar en el seu projecte vital i professional, de 
col·laborar i competir amb altres 

�  I  mantenir llur  independència i integritat 



�  conreu de capacitats i destreses que dotin la 
persona del criteri i la perspectiva: 

�  que que aporten el coneixement, l’estudi reflexiu, el 
dubte, la racionalitat crítica, el control dels 
impulsos, el judici ponderat i el sentit ètic 

�  Com a contrastos crítics tant de la indiferència 
com del fanatisme, així com de les diferents formes 
de dominació, des de les més insidioses a les més 
seductores, però els efectes de les quals causen 
estralls en la vida personal i en l’avenir de les 
societats. 



Relacions Economia i Educació 
�  Societats amb èxit socioeducatiu dediquen recursos a 

l’educació (públics i privats): llindar del 5% del PIB. 
(Espanya, 4,55%) 

à Líders en educació i desenvolupament (dades de 2013) 

Canadà (5,27%), Finlàndia (7,19%) Holanda (5,51%), 
Corea del Sud (4,63%)...  

Els recursos econòmics fins un cert grau de cobertura 
correlacionen alt amb qualitat, però no és així desprès 



Indicadors socioeconòmics de 
l’educació 

�  Expansió educació i resultats educatius: formació població 
adulta, escolaritzacio per etapes educatives 

�  Finançament educatiu i mercat laboral:  despesa en 
educació (PIB) i amb la despesa pública, despesa per alumne, despesa 
corrent per alumne (% PIB) per habitant, distribució despesa sector public 
i privat, taxa de beques, costos laborals en capacitació, educació i 
ocupació 

�  Centres educatius i aprenentatge. Ratio alumnes/professor, 
alumnes per classe, hores de classe, hores de docència, hores de 
professorat, retribució professors, taxa alumnes formació dual, 
innovacions focals finançades, TIC 

�  Famílies, educació i compensació.  Perfils de recursos 
educatius  familiars, taxes cobertura de beques i ajuts, absentisme, 
abandonament prematur estudis, inserció laboral 



2. Gestionar l’aprenentatge 
competencial 

�  ENFOCAMENTS: 

a.  Conductista: observar els treballadors existosos i efectius (en 
comparació amb els menys existosos i efectius). McClelland, Hay-
McBer 

b.  Genèric:  Identificar habilitats comunes en relació a tasques. Norris. 
Gonczi (anàlisis estadístiques: adequació a un context particular) 

c.  Cognitiu: recursos mentals individuals per adquirir coneixements i 
aconseguir un bon desempenyorament. Weinert.  (models 
psicomètrics, de processament informació i de desenvolupament 
cognitiu –Piaget-) 



IDEA DE COMPETÈNCIA  

�  Del grec  ικανοσ (ikanos): capaç, eminent 

�  Del llatí competere:  
à 1. Persones aptes o adequades. Remet al domini 
de capacitats. 

à 2. Competir, pugnar, rivalitzar 

Es capaç 
de……. 

Saber:  ‘descriure’, ‘raonar’… 
‘ponderar’… 
Saber fer: destresa, habilitat, 
tècnica 

Es competent 
en ……… 

Saber i saber fer  en un nivell alt 
(en comparació amb altres) 



FACTORS DE LES CAPACITATS COMPLEXES 
Interacció en l’acció 

APTITUTS 
potencial persona 

CONEIXEMENTS 
Escola-entorn 

ACTITUDS 
persona-entorn 
Disposicions  

personals 



PERSONA 
-Autoaprenentatge (aprendre a aprendre) 

-Iniciativa personal, autonomia i espírit 
emprendedor 

SOCIETAT -Competència  social  i ciutadana 
 
 
CONEIXEMENTS 
HABILITATS  
SISTEMÀTIQUES: 
Competència........ 

-Llengua familiar i altres 
-Lengua/ües estrangera/es 
 
-Matemàtica, científica  i tecnològica 

-Gestió de la informació i TIC 

-Cultural i artística 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 



Sociedad Industrial .................................Sociedad Tecnoinformática 

ENSENYAMENT 
-Docència, professors, 
lleçons, aules 

-Transmisió sabers, 
informació 

-Mètodes, didàctica 
-Agrupació alumnes 

-Escoles 

-Programes 

APRENENTATGE 
-Alumnes 

-Experiència,  motivació, 
saber 

-Expectatives, motivacions 

-Treball, acció, esforç 

-Aptituts diferencials  

-Capacitats, habilitats 

-Destreses, tècniques 

-Aprenentatges, memòria 

PERSONA 
-Disposicions, capacitats 

-Capacitació aprenentatges 

-Integració experiències 
vitals i aprenentatge 

-Adquisició competències 
base (claus generatives) 

-Adquisició destreses, 
tècniques 

-Adquisció habilitats 

 

ACCIÓ 
-Aplicació aprenentatges 

-Funcionalitat sabers: relació 
saber-fer 

-Aprendre a aprendre 
(autonomia) 

-Pensament, emoció, 
conducta: 

a.  Èxit personal 

b.  Èxit professional: 
competències i 
caracteristiques 
personals 

Éxito o fracaso relacionados 
con sostenibilidad i 

promoción  

Éxito o fracaso: integración 
flexible o marginación 



Competències i 
aprenentatge escolar 

�  Competències: trets personals relacionats amb el 
desenvolupament de tasques. Tenen perfil terminal 
i situacional  (a llarg termini i in situ).  

àSón habilitats cognitives generals (Weirnet) 

àNo son equiparables  als resultats escolars 

�  Aprenentatges escolars: desenvolupen capacitats 
específiques (vincles amb continguts currículum) 

à Són destreses cognitives especialitzades 

 



Funcions  per a l’adquisició de 
capacitats específiques 

-Saber coneixements:  comprendre, analitzar, descriure, caracteritzar,  
                                  indagar, resoldre… 
 
 
-Saber fer amb els coneixements:  aplicar coneixements específics i a 
situacions reals, crear desenvolupaments singulars… 
 
 
-Saber aprendre i decidir:  
à  Interès, motivació, esforç; models, tècniques; elaboración, 

sistematització, creació… 
à Optar, seleccionar, discriminar, efectes, conseqüències. Avaluar. 



DESENVOLUPAMENT CURRICULAR DE CAPACITATS 
COMPETENCIALS 

“triple transferència” 
 

T-1. (transfer-1): “comprensió i interiorització”  (esquema Vygotsky) 
     -Presentació intensiva de les capacitats 
     -Pràctica inicial alumnes: reforç èxitis, correcció errors 
     -Pràctica autònoma alumnos: treballs i projectes. Correcció 
     -Avaluació de realitzacions i resultats (auto i heteroavaluació) 
 

T-2. (transfer-2): “execució i projecció”. Resolució de qüestions i  
             problemes mitjançant l’experiència i els coneixements 
 

T-3. (transfer-3):  “aplicació situacional”. Desenvolupament de  
            projectes i resolució  de problemes en situacions reals (no  
             acadèmiques) 



Planificació curricular de 
capacitats competencials 

COMPETÈNCIES GENERALS 
terminals i situacionals 

 

 
CAPACITATS ESPECÍFIQUES 

OBJECTIUS ----------------------------------------------CONTIGUTS 
Funcions cognitives                    temes disciplinaris, interdisciplinaris  

                                                        o del entorn 
 

 
CAPACITATS OPERATIVES 

Concreció de les capacitats específiques 
 

 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ 

exercici de les capacitats 



LLENGUA ANGLESA                           NIVELL: 2N CICLE DE PRIMÀRIA                
 
             UNITAT DE CONTINGUT: Personal Information. "LIKES AND DISLIKES" 
 
CAPACITATS ESPECÍFIQUES: COMPRENDRE i PRODUIR missatges orals per expressar gustos i 
preferències 
 
CAPACITATS OPERATIVES: 
 
-IDENTIFICAR  textos orals breus amb suport audiovisual referits a gustos i preferències. 
-DISCRIMINAR diferents maneres d'expressar el que agrada i el que no: ( I like, I don't like, I hate, I prefer) 
-EXPRESSAR-SE en situacions comunicatives, simulades o no, gustos i preferències personals. 
 
ACTIVITATS:  
 
-VEURE i ESCOLTAR gravacions i/o audiovisuals motivadors  i amb diàlegs adaptats que facin referència 
al que agrada i el que no ( grup classe ). PAUSAR la reproducció i REPETIR  frases o fragments (individual 
o parelles) 
-PARTICIPAR en jocs on s'hagin d'expressar preferències utilitzant el llenguatge verbal i/o no verbal.(Grup 
classe i/o subgrups) 
-FORMULAR i CONTESTAR preguntes en situacions comunicatives d'aula (simulades o no ) utilitzant 
alguna mena de suport visual ( flash cards, posters,realia). (Subgrups i/o parelles) 
-DRAMATITZAR escenes contextualitzades, curtes i adaptades amb diàlegs sobre "likes and 
dislikes"(subgrups) 
-(av.) CREAR i REPRESENTAR un roleplay curt utilitzant el que s'ha aprés (petits grups o parelles) amb 
l'ajut d'objectes, disfresses,  escenaris bàsics i ambientació musical. 
 
 

EXEMPLE: programació de capacitats 









NIVELLS DE CAPACITACIÓ I COMPETÈNCIA 
 
 

NIVELL  1 
Aplicació d’aprenentatges 

NIVELL   2 
Assoliment  d’objectius específics d’ 

aprenentatge 

NIVELL  3 
Capacitat de resposta i resolució a situacions i 

problemes complexos 
Descripció: 
Exercicis  autònoms en aplicació d’ 
aprenentatges concrets 

 
Capacitat específica apresa  

 
Capacitat general apresa en situació  
 

Criteris:  
-Transferència Ensenyament-Aprenentatge 1 
-Tutoria aprenentatge: pràctica inicial 
(específic) 
 

 
-Transferència Ensenyament-Aprenentatge 2 
-Tutoria aprenentatge: pràctica autònoma 
(generalització) 

 
-Transferència Aprenent -Entorn 
-Tutoria aprenentatge: pràctica autònoma i 
creació (ideació, interacció, reconstrucció) 

Exemples:  
-Fer sumes, restes...equacions. 
-Aplicar el sistema mètric decimal 
-Conèixer  trets  bàsics culturals del país 
-Resumir un text  
-Extreure informacions principals d’un text 
-Usar el diccionari, enciclopèdies... 
 
 
 
 
 
 

 
-Classificar elements seguint criteris donats 
-Produir un text escrit –manuscrit o amb 
ordenador- seguint  pautes de presentació de 
treballs escrits 
-Buscar, seleccionar, organitzar, analitzar i 
valorar informacions de diverses fonts 
-Saber argumentar i defensar una postura 
pròpia 
-Reconèixer i interpretar els trets bàsics de les 
obres d’art 
 

 
-Orientar-se en l’espai i el temps utilitzant  
aprenentatges 
-Observar, reconèixer i expressar els canvis en 
l’entorn natural 
-Expressar-se oralment adequant-se a la 
situació comunicativa i al receptor amb  ordre i  
claredat 
-Interpretar relacions qualitat-preu 
-Dissenyar, organitzar, desenvolupar  i valorar 
un projecte 
 

Activitats d’aprenentatge: nivells de capacitació  
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