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Jean-Marc Côté, 1899 

Aprendre: encendre una flama o omplir un recipient?



“Si ens referim a la mera

transmissió d’informació, cap 

universitat no ha tingut justificada

la seva existència des de la 

popularització de la impremta el 

segle XV”

Alfred North Whitehead

Harvard, 1928



Informe Delors (1996):

"Proposem 4 pilars com a fonaments 

de l’educació: aprendre a ser; 

aprendre a conèixer, aprendre a fer; 

aprendre a conviure". “I cada 

individu ha d’aprendre a aprendre.”

Les crides al canvi de la UNESCO.

La formació integral de la persona com a propòsit,

la personalització de l’aprenentatge com a pràctica 

Informe Faure (1972):

“La concepció de la pedagogia tancada 

als límits de la instrucció transmesa, ja 

està superada”. “Ja no es tracta 

d’adquirir, aïlladament, coneixements 

definitius, sinó de preparar-se per a 

elaborar, al llarg de tota la vida, un saber 

en constant evolució”. 



La triple funció educativa de la universitat

- Contribuir a la maduració personal i intel·lectual dels estudiants

- Dotar-los de competències per al seu desenvolupament professional

- Capacitar-los per contribuir a la millora de la societat com a ciutadans

* Com fer-ho sense que el coneixement esdevingui inert?

* Com capacitar-los en un món amb reptes globals sense precedent

i amb una transformació tecnològica exponencial?





L’ensenyament com a tècnica que ignora el coneixement?

Boston College

1950 

2016



“Si imaginem una aula de les corrents, amb les habituals fileres de pupitres 

horribles col·locats en ordre geomètric, disposats de manera que hi quedi el 

mínim d’espai possible per moure’s, amb les parets nues, o potser amb algun 

quadre, podem reconstruir l’única activitat educativa que es pot produir 

en un lloc així: tot està fet per escoltar, perquè estudiar simplement les 

lliçons d’un llibre no és sinó una altra manera d’escoltar. I l’actitud 

d’escoltar significa passivitat, absorció”.

John Dewey, The School and Society,1899



1. Independent study

2. Peer tutoring

3. Team collaborative work 

(small & mid-sized groups)

4. One-on-one learning with a

teacher

5. Lecture format: teacher at

center stage

6. Project-based learning

7. Technology based learning with

mobile computers

8. Distance learning

9. Internet-based research 

10. Student presentation

11. Performance-based learning

12. Seminar-style instruction

13. Interdisciplinary learning

14. Naturalist learning

15. Social/emotional learning

16. Art-based learning

17. Storytelling (floor seating)

18. Design-based learning

19. Team learning/teaching 

20. Play-based learning

“El disseny traditional d’espais ‘cells-and-bells’ està pensat

principalment per a la classe magistral (‘lecture format’)”.

Prakash Nair, Blueprint for Tomorrow.

Harvard Education Press, 2014.

Modalitats d’aprenentatge en l’educació formal



How People Learn

Brain, Mind, Experience, and School

National Research Council*, 1999

Committee on Developments in the 

Science of Learning  & Committee on 

Learning Research and Educational 

Practice,

Commission on Behavioral and Social 

Sciences and Education

*National Academy of Sciences, 

National Academy of Engineering, 

and National Academy of Medicine



Set principis de l’aprenentatge:

(1) El centre de l’aprenentatge són les persones que aprenen –no la instrucció;

(2) l’aprenentatge és de naturalesa social, o sigui, sobretot cooperatiu; 

(3) La motivació i les emocions són part integral de l’aprenentatge; 

(4) l’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals que hi ha 

en cadascú, inclòs el coneixement previ;

(5) l’esforç de les persones que aprenen és clau per a l’aprenentatge, evitant la 

sobrecàrrega, la monotonia, i la por; 

(6) l’avaluació contínua afavoreix l’aprenentatge, i té com a objectiu que els 

qui aprenen es regulin autònomament; 

i (7) aprendre és construir connexions horitzontals, superant la divisió entre 

disciplines, llenguatges i entorns.

The Nature of Learning. Center for Educational Research and Innovation, OECD, 2010 



“L’educació hauria d’aspirar a un aprenentatge de llarga durada que 

modifica per sempre més la nostra comprensió del món, aprofundint-la, 

ampliant-la, generalitzant-la, afinant-la”.

“L’aprenentatge és la finalitat. La docència, un mitjà per a arribar-hi”.

“La bona docència és crear les circumstàncies (condicions, entorn) 

que condueixin a aprenentatge significatiu en els altres”.

Don Finkel, Evergreen State College

Redefinir la docència



“No havia estat mai tan urgent 

replantejar 

el propòsit de l’educació 

i l’organització de l’aprenentatge”.

UNESCO, 2015



“Podem entendre el coneixement com el sentit que 
donem a l’experiència, que aplega informació, 
conceptes, habilitats, actituds i valors”.

“Les competències són la capacitat d’emprar coneixements
[informació, conceptes, habilitats, valors i actituds] en contextos 
específics i per donar resposta a situacions reals”.

Competències: més que coneixements aïllats



- Els instruments per mesurar 

aprenentatges que emprem 

són limitats.

- S’avaluen coneixements 

memoritzats a curt termini, i 

això proporciona molt poca 

informació sobre 

aprenentatge competencial.

- Alhora, condicionen allò que 

cal aprendre, perquè el que 

es mesura esdevé l’objectiu 

de facto de l’aprenentatge.

University of Chicago Press, 2014





“Over the past 30 years 

the digital revolution 

has displaced many of 

the mid-skill jobs that 

underpinned 20th-cen-

tury middle-class life”.

“A recent study by 

academics at Oxford 

University* suggests that 

47% of [US] today’s jobs 

could be automated in 

the next two decades”.

The Economist, 18-1-14

* Oxford Martin School 

Programme on the Impacts 

of Future Technology, 2013



Source: Frey & Osborne, 2013: “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?” 
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Competències necessàries per a la 4a revolució industrial

“Ens trobem a l’inici de la 4a 
revolució industrial. 

Al voltant del 65% dels infants 
que avui comencen educació 
primària acabaran treballant en 
uns tipus de feines completament 
noves que encara no existeixen”

The future of jobs

World Economic Forum, 2016.



“Per a 2030, garantir que tots 

els aprenents adquireixin les 

competències necessàries per a 

promoure el desenvolupament 

sostenible, entre altres coses 

mitjançant l'educació per al 

desenvolupament sostenible i 

l'adopció d'estils de vida 

sostenibles, els drets humans, 

la igualtat de gènere, la 

promoció d'una cultura de pau i 

no-violència, la ciutadania 

global i la valoració de la 

diversitat cultural i de la 

contribució de la cultura al 

desenvolupament sostenible”.

Objectiu de Desenvolupament

Sostenible 4.7. 

Nacions Unides, 2015



“L’educació per al desenvolupament 

sostenible és una educació integral i 

transformadora orientada al contingut i els 

resultats de l’aprenentatge, la pedagogia i 

l’entorn  d’aprenentatge.”

“El que això exigeix és un canvi de 

l’ensenyament a l’aprenentatge. Demana 

una pedagogia transformadora, orientada a 

l’acció, que fomenti l’aprenentatge 

autònom, la participació i la col·laboració, 

l’orientació als  problemes, la 

interdisciplinarietat i la transdisciplinarietat

i la vinculació de l’aprenentatge formal i 

l’informal.” 



Canvia l’escenari educatiu

“L’escenari educatiu del món actual està 

patint una transformació radical pel que 

fa als mètodes, el contingut, i els espais 

d’aprenentatge. Això és així tant per a 

l’escolarització com per a l’educació 

superior”. 

“L’augment de la disponibilitat de l’accés a 

diverses fonts de coneixement està 

expandint les oportunitats per a 

l’aprenentatge, que pot ser menys 

estructurat i més innovador, i afectar 

l’aula, la pedagogia, l’autoritat del 

docent i els processos d’aprenentatge”.



“Cal un canvi de paradigma en la nostra manera d’ensenyar i d’aprendre, 

i això implica transformar l’educació, innovar i donar suport als docents”.

Stefania Giannini, DG adjunta UNESCO. High Level Political Forum 2019

“Tenim l’oportunitat generacional de tornar a

imaginar l’educació.

Ens cal invertir en infraestructures i alfabetització

digitals, evolucionar cap a aprendre com s’aprèn,

i revitalitzar l’aprenentatge al llarg de la vida”.

António Guterres, SG Nacions Unides, 2020

“The future of education is here”



“Els alumnes han de transcendir els

límits disciplinaris per trobar solucions

viables i imaginatives. Si fem que 

l’aprenentatge se centri en problemes i

en projectes, s’arrelarà en la seva

experiència personal, ajudant-los a veure

el món com un lloc canviable en lloc de 

fix, a crear coneixement i discerniment, i

a desenvolupar les seves capacitats”.

Reimagining Our Futures Together, 

UNESCO, 2021

“The future of education is here”
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