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Habilitats básiques en el lloc de treball 

CONCLUSIONS 

En aquest capítol desenvolupem un resum de les idees principáis de cada 

capítol en el que es plasma les aportacions de teories i practiques que fan 

referencia a ia societat actual amb les seves implicacions per al treball i la 

formació. Veiem l'estat actual de les polítiques orientades a l'educació 

permanent i els sistemes basats en competéncies així com els models 

d'acreditació d'habilitats o competéncies senyaiant les metodologies d'análisi, 

les seves limitacions i possibilitats. Es presenten algunes practiques educatives 

com a referent de formes superadores de l'exclusió, per acabar amb unes 

orientacions basades en practiques i teories des d'un enfocament comunicatiu 

per a l'análisi i l'avaluació d'habilitats o competéncies. 

8.1. La societat de la informació i el treball 

La societat de ia infomnació caracteritza per la centralitat de la informació i ia 

comunicació en tots els ámbits de la vida, acompanyada del procés de major 

globalització económica. És un procés d'imparable expansió que afecta tota la 

societat i qualsevol racó del planeta de manera global, básicament en dos 

aspectes: la base de riquesa d'una banda i la globalització. 

La base de ia societat de la informació trasllada la riquesa deis béns materials 

cap al coneixement i els recursos intel-lectuals de les persones, la seva 

capacitat de processar i projectar la informació. 

La globalització afecta, com analitza Castells, a les esteres informacional i 

económica pero d'igual manera també incumbeix, com hem vist de les teories 

de Beclí i Giddens, les dimensions ecológica i cultural generant processos de 

destradicionalització i reflexivitat, així com la globalització de la cooperació o la 

del treball. 

Es globalitza el capital huma i la má d'obra pero mentre que les persones molt 

formados i especiaiitzades poden decidir els seus moviments de ocupacionals 
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en el mercat de treball global, les que no teñen una formació en les habilitats 

básiques, no. Les que pateixen la reconversió industrial es veuen abocados a 

l'atur com a conseqüéncia de la deslocalització. Les que fugen de la miseria de 

les regions mes pobres o excloses del planeta, es veuen empeses peí corrent 

globalitzador del mercat de treball cap al desplagament forgós, com és el cas 

de la immigració, preferint treballs d'explotació a l'exclusió. 

Hem vist com els canvis sociais i económics que es produeixen en el que hem 

anomenat la societat de la informació, teñen efectes sobre el treball huma i la 

seva organització, Ressaltem alguns d'aquests: la flexibilització, els canvis en 

l'estructura ocupacional i la transformació de les professions i de la cultura del 

treball. 

La flexibilització ve originada perqué les comeses laboráis i el temps de treball 

poden adaptar-se constantment ais canvis i necessitats deis productes, els 

processos i els mercats, grácies al desenvolupament de les TIC i al mercat de 

treball i l'economia globalitzada. 

Els canvis en l'estructura ocupacional es concreta en el creixement de treballs 

d'elevada qualificació i, al mateix temps, l'augment deis de baixa qualificació. 

Creixen mes els treballs d'alta qualificació en valors relatius pero en valors 

absoluts ho fan mes les feines de baixa qualificació. Les jomados i torns 

laboráis es flexibilitzen i la mobilitat de les feines com a conseqüéncia de la 

fidelització al client o la reestructurado del treball fa que les feines esdevinguin 

mes inestables i canviants, exigint a les persones mes polivalencia i capacitat 

d'adaptació. 

La transformado del treball avanga cap a una major complexitat de les feines 

que forcen a treballar en equip, les organitzacions son les que cada cop mes 

proveeixen de servéis i no el professional individualment, Apareixen noves 

professions que, a mes de cobrir els nous camps d'actuació, competeixen amb 

les ja existonts que tendeixen a desaparéixer, poca valoració del coneixement 

basat en l'especialització i pérdua deis privilegis de les professions. Augmenta 

l'autonomia professional acompanyada de la creixent responsabilitat social de 
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retre comptes a la societat i ais clients, és el cas del treballador autónom i de 

rempresarí públic. La qualitat és un deis requisits que s'afegeix al sistema de 

producció i al proveTment de servéis, de la que l'auíoavaluació i rauditoria son 

elements essencials del desenvolupament professional i la formació continua. 

Mentre unes professions desapareixen i d'altres apareixen noves, n'hi ha que 

es mantenen, amb un nivell d'ocupació deseendent o estacionan, son les 

professions tradicionals com la d'agricultor, botiguer o enginyer nuclear, amb 

continguts similars ais de l'época industrial. Les que es transformen passen a 

ser professions emergents que es caracteritzen per ser 'antiguos' professions 

amb una evolució deis seus continguts i amb un nivell d'ocupació superior a la 

mitjana. Les professions emergents son les que están relacionades amb la 

comunicació, la innovado, la tecnología, ia qualitat, la fomiació i el medi 

ambient. Les noves profeesions, en canvi, creixen Hígados a la comunicado, ais 

béns culturáis, a l'art i la publicítat, al turisme i al temps Iliure, la salut i servéis 

socials així com també en el camp del medí ambient, avaluado d'impacte, 

protecció, recuperació i vigilancia, etc. Aquest fet ha motivat I'impuls de 

polítiques actives per a ia creació d'ocupació dins una visió social mes 

integrada, a partir de la recerca i detecció dols nous perfils i professions, 

promovent noves vies generadores d'ocupació com els jaciments d'ocupació. 

Els jaciments d'ocupació descarten les activitats productives industriáis o de 

sen/eis introduint implícitament el component territorial de proximitat i el seu 

desenvolupament integrat que reforcen la competitivitat de reconomia europea 

i el benestar de la població, configurant un espai privilegiat per a la intervenció 

pública, privada i associativa. Es tracta de transformar les noves necessitats 

socials en demandes de noves activitats i son/oís per a la majoria de la 

població, en els ámbits deis servéis a la vida quotidiana, a la millora de la 

qualitat de vida, ais servéis d'oci i ais medioambientals. 

Totes aquestos transformacions teñen com a conseqüéncia un canvi en la 

cultura del treball que afecta a les relacione personáis í socials, ais sistemes de 

formació i cultura. 

Pág. 496 de 559 



Habilitats basiques en el lloc de treball 

També hem analitzat com la transido de la societat industrial a la societat de la 

informació va moure un procés que suposa una duaützació. Aquesta ha generat 

l'exclusió de zones o regions senceres del món i de parís de la població deis 

paísos rics en base a la nova divisió internacional del treball que, a partir de les 

funcions de treball i perfil laboral, es determina la possibilitat de pertányer a la 

xarxa de l'ocupació i la producció. En les nostres societats, la possibilitat d'estar 

connectat a la xarxa i el nivell de relació en la presa de decisions en aquesta ve 

marcada en gran mesura peí nivell de formació. 

Aquesta dualització afecta especialment sectors concrets de la població per rao 

de género, étnia, edat i nivell d'instrucció. L'edisme, també com a prejudici 

social limita les possibilitats d'ocupació de les persones aturados majors de 45 

anys. D'alta banda, tal com hem comprovat amb les dades, les persones amb 

menys formació son les que teñen l'índex mes baix d'ocupació. 

Els efectos d'aquests canvis socials també repercuteixen profundament en 

reducació donat que les noves formes de treball, derivados de la societat de la 

informació i la globalització, requereixen capacitats que sobrepassen les 

competéncies proporcionados pels sistemes educatius. Davant deis canvis, els 

sistemes educatius teñen plantejats uns quants reptes. 

Els reptes están en la transfomiadó al voltant de la necessitat d'una major 

obertura i flexibilitat, de la necessitat de respostes a la diversitat, de canvis en 

la forma de transmetre els coneixements i de transformar les característiques 

de reducació tradicional cap a una educació informacional. 

Ens els sistemes educatius s'ha de transformar la tradicional idea d'una 

formació dosificada a una d'informació sense límits, l'organització unidireccional 

i seqüenciada (amb temaris establerts i estandaritzats) cap a l'organització en 

xarxa flexible a partir d'objectius i projectes, canviar el llapis i la pissarra per les 

TIC, canviar la formació en base a coneixements per la formació d'habilitats o 

competéncies i basada en el suport al treball del discent en comptes del 

manteniment de la relació docent-discent. Una transformació que exigeix de 
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l'educació major flexibilitat i democracia de les estructures i processos, en el 

sentit d'Apple. 

Els altres reptes son els de respondre les necessitats de formació que demana 

el canvi organitzatiu de les empreses derivat del paper central que teñen en la 

societat de la informado els recursos hiumans. 

El que hiem analitzat fins ara condueix a l'afirmació que les persones 

treballadores del segle XXI lian de dominar una serie d'habilitats básiques per 

poder teñir accés a l'ocupació i mantenir-se ocupados. Aquestos habilitats 

poden adquirir-se en el treball o mítjangant la formació reglada pero també a 

través de la práctica i rexercici professional en relació amb altres persones. 

Aqüestes habilitats básiques están molt vinculados a les habilitats de 

comunicació i ais requeriments deis perfils emergents com son les habilitats 

de treball en cooperació i en equip, que requereix restar obert ais arguments 

de les altres persones i de donar arguments per arribar a acords; les habil i tats 

de proeessament de la informació que implica ser capag d'entendre les 

diferents tipologies de textos, de criticar, interpretar i relacionar diferents fonts 

d'informació, d'interreiacionar conceptos i d'innovar en front restandarització 

del coneixement; les habil i tats per a la resolució inventiva de problemes a 

partir de donar respostes adequades a situacions concretes, ser capag de 

planificar una situado i de prendre iniciatives i decisions; teñir competéncies 

Ínterculturals que consisteix en teñir capacitat de relació amb altres cultures, 

habilitats socials (comunicació, interacció i aprenentatge intercultural) i 

l'aprenentatge de noves llengües; l 'habilitat per a la generaiització a partir de 

l'extrapolació de situacions d'un context a l'altre; teñir la capacitat per a la 

f lexibi l i tzació a partir de l'adaptació al canvi en qualsevol situació; capacitat 

per assumir riscos; teñir la capacitat per entendre el sistema economic 

general en l'ámbit quotidiá; desenvolupar l 'autoaprenentatge i 

l 'aprenentatge en col-laboració a partir de la capacitat d'aprendre a aprendre 

al llarg de tota la vida, en qualsevol situació, edat i moment, saber aplicar i 

utilitzar diferents nocions conceptes i instruments (cálcul, escriptura, lectura,...) 

adquirides en qualsevol ámbit; l'habilitat d 'aprendre deis errors mítjangant 
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Tanálisi de les própies accions a partir de l'autoreflexió individual o grupal, 

l'análisi crítica a través de la interacció i jutjar una situació i extreure'n 

conclusions; rhabllítat per a l'ús de les TIC amb capacitat de gestionar i 

processar la informació i de la utilització de les noves tecnologies en activitats 

concretes. 

Tot el que iiem analitzat fins ara desemboca en la necessitat d'una formació al 

llarg de tota la vida per a totes les persones adequada ais requeriments i 

característiques de la societat de la infonnació, sense exclusions. 

8.2. El Paradigma comunicatiu 

Després de fer una anáiisi a la societat, els canvis en els treball i els 

requeriments que aquests fan a les persones a i Toducacíó, en el segon capítol 

hem fet un repás al canvi d'enfocament de les ciéncies sociais. 

Hem vist com la racionalitat instrumental de la modernitat ha constituít 

l'organització del treball, els sistemes sociais de producció científica, 

burocratitzant-los. Aquest procés i la implantació del positivisme van allunyar 

les persones de les decisions importants substituínt les seves veus per la deis 

técnics o experts. D'aquesta manera la modernitat es quedava amb els valors 

de l'objectivitat avalada per la rao científica i els valors patemalistes, excloents, 

d'aquests experts. 

La divisió del treball per sectors o tipus d'activitat productiva conduent cap a 

respecialització que separa els treball, respon ais criteris d'organització racional 

de la modernitat. Aquesta organització laboral en base a la productivitat canvia 

la relació entre les persones, el treball i la societat capitalista separant el món 

del treball situat a l'esfera pública del món de la vida que es relega a l'esfera 

privada. Se separa també la formació del treball, donant lloc a les escoles 

industriáis i técniques. 
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Es materialitza el treball i es mercantilitzen les aptituds i habilitats necessáries 

per a desenvolupar-lo, generant la pérdua de eentit i de l'humaniemo en el 

treball. Amb el taylorismo l'omproea utilitza ele coneixements científics per 

incrementar la productivitat obeint a la categoria económica quantificable. 

Hem advertit com la base metodológica d'análisi del treball i la formació 

consolida un model técnic basat en l'expert proveít de técniques i instruments 

objectius i mesurables. 

Les aportacions del constructivisme social i psicológic aporten una nova 

compreneió do la realitat en la que el món de la vida apareix com l'ospaí do 

construcció i comprehonsió do la realitat, a partir de processos 

d'oxternalització, objectivació i intemalització. L'aprenentatge s'explica també 

des deis proceesos d'assimilació i adaptació. 

El gir lingüístic i el desenvolupament de teories duals que contemplen tant ais 

subjectes com ais sistemes, ha transformat los ciéncies socials superant el 

constructivisme i funcionalisme. Hem seleccionat los aportacions d'alguns deis 

teórics do lee ciéncies socials i d'un deis podagoge (Freiré) mes importants. 

El darrer Bruner amplia el eeu marc teóric per tractar aspectos socials i 

culturáis de Taprenontatge retornant ais estudis de psicología popular com a 

instrument per a la cultura i la creació de eignificat, a partir d'una construcció 

interactiva del 'jo'. 

Chom6l<y inclou, a partir de la idea do la universalitat de generació do 

llenguatge, una nova orientació en la teoria d'adquisició del coneixement. 

Sopara el concepto de competencia del d'actuació en definir-la com un eistema 

de regles lingüístiques que tenim univorsalment tots els éssers humans i que 

ene permet generar llenguatge, ée la capacitat do llenguatge que tenim 

independentment de la nostra llengua o cultura. El concepte d'actuació, llavors 

es refereix a l'aplicació, segons contextos sócioculturals i opcions personáis, 

d'aquesta competencia. 
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Hem recollit la proposta de Mead que explica que la persona és capag 

d'establir un diáleg amb sí mateixa (podent ser simultániament subjecte i 

objecte) a partir de la relació entre el 'jo' i el 'mi' amb la propia persona 

permetent que, en situacions d'interacció amb altres persones, pugui 

Goncebre's de manera diferent una afirmació d'una altra persona, perqué 

permet avangar en la comprensió de les relacions entre persones en situacions 

de treball o educatives. 

L'explicació vigotskiana de la teoria de l'aetivitat, des de la perspectiva de la 

interacció de llenguatge i pensament, és una de les bases que permet avangar 

cap a la comprensió de Taprenentatge social a partir de l'actuació. 

Ens hem fixat en Texplicaeió de Schütz de Thabilitat en ei coneixement 'útil' i el 

coneixement 'recepta' per detallar com actúen d'integradors del cabal del 

coneixement en conformar la rutinització de l'acció. Aquest coneixement 

quotidiá que és adquirit en un procés d'experiéncia 'problemática' aporta llum a 

la comprensió entre coneixement i execució d'una acció. 

Freiré proposa una teoria de l'acció dialógica a partir de la pedagogía de la 

pregunta, l'educació no bancária, la superado del fatalismo, la idea de la 

comprensió crítica del món i la seva transfonnació a partir d'aquesta acció 

dialógica per la que les persones participants es converteixen en protagonistas. 

De la teoria de l'acció comunicativa de Habermas hem estudiat els tipus 

d'accions per arribar a la comunicativa que és la que possibilita una entesa 

entre les persones i la seva capacitat d'acció basada en Targumentació, en un 

diáleg igualitari amb pretensions de validesa, i no de poder, per a arribar a un 

consens. El llenguatge és Teína d'entesa que coordina l'acció comunicativa 

permetent la crítica mutua entre subjectes, en una situació de paria basada en 

la igualtat, i no en l'acció estratégica. 

Habennas planteja una concepció dual de la societat a partir del concepte del 

món de la vida i la seva relació amb el sistema. Planteja els dos pols d'aquesta 

dualitat a partir del concepte de món de la vida, que pren de Schütz 
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reelaborant-lo en base a la interacció lingüística i la utilització de sistema, que 

pren de Parsons. Els sistemes que teñen el seu origen en el món de la vida 

tendeixen a colonitzar-lo essent possible descolonitzar-los mitjangant l'acció 

comunicativa. 

Les noves propostes de la teoria crítica actual avancen en aquesta direcció 

conformant el gir dialógic de les ciéncies sociais. 

D'igual manera, en el marc de la societat de la informació, des deis contextos 

de treball, els de la política i grups sociais fins ais espais de convivencia familiar 

s'estan vivint transformacions en la gramática de la vida quotidiana, en els que 

diáleg está ocupant cada cop mes espai. Així el diáleg té avui molta mes 

relleváncia que en la societat industrial. 

Les análisis de la teoria crítica avancen en l'estudi de les transformacions que 

el moviment dialógic está generant en la societat i les limitacions amb les que 

aquest es troba, com poden ser, per exemple, tal com hem vist, algunes de les 

reaccions corporativos davant de la pérdua de poder d'alguns sectors o 

professions. Les barreros que impedeixen aquestos transformacions 

dialógiques es distingeixen en dos tipus, les tradicionals i les sistémiques. 

En aquesta tesi hem volgut evidenciar algunes de les barreros tradicionals, com 

son el fre al desenvolupament de polítiques o models renovadors degut a les 

inércies del passat. Ens ha interessat posar de relleu les barreros sistémiques 

que s'han desplegat en el si deis sistemes de formació o en els instruments per 

a l'acreditació d'habilitats i competéncies pero també en veure quins elements 

poden, en comptes de frenar les dinámiques dialógiques, impulsar-les o 

orientant-les cap a la transformació social. 

L'aplicació de practiques dialógiques en les relaeions educatives i d'análisi amb 

les persones, ofereix la possibilitat, a partir del reconeixement de la pluralitat de 

veus, d'una millor comprensió de la realitat per actuar sobre el poder del 

sistema i les barreros que aquest presenta a la transformació. 
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8.3. Diferents concepcions d'aprenentatge 

Els canvis en la societat de la informació i les ciéncies socials coincideixen i fan 

aflorar les transformacions que es produeixen en les concepcions de 

l'aprenentatge de les persones adultes que pemieten superar les teories del 

déficit, basades en la falta de confianga en les capacitats de reflexió i actuació 

de les persones adultes. Hem constatat com la teoria del declinament de la 

intel-ligéncia de Wechsler i la teoria genética de Piaget, que han estat molt 

influents en educació, han reforgat científicament els prejudicis edistes per ia 

seva omissió de les diferents possibilitats d'aprenentatge en l'adultesa generant 

una formació compensatoria basada en els déficits i barreres a la participació 

de les persones adultes, especialment a les de menor nivell d'instrucció. 

Hem vist com els resultats deis estudis longitudinals de Schaie qüestionen la 

validesa deis estudis en els que es basa Wechsler, revelant com l'adequabilitat 

de la metodologia i deis instmments d'análisi poden condicionar els resultats d'un 

estudi. Per tant el fet no está en si la intel-ligéncia declina o no, sino en la 

metodologia d'análisi: el tipus i selecció deis factors que poden augmentar, mes 

fácilment, amb l'edat i deis que tendeixen a disminuir. 

La teoria del declinament de la intel-ligéncia adulta queda ámpliament superada 

per les aportacions de Cattell, modificant ia concepció mateixa del que es 

considerava intel-ligéncia establint la distinció de l'habilitat intel-lectual entre 

intel-ligéncia fluida i intel-ligéncia cristal-litzada. La intel-ligéncia cristal-litzada 

vinculada a l'experiéncia del context sócio-cultural en el que es desenvolupa la 

persona, pot anar creixent al llarg de tota la vida mentre que la intel-ligéncia 

fluida, mes Iligada a ia base fisiológica, sí que tendeix a decréixer amb l'edat. 

El concepte d'intel-ligéncia cristal-litzada ha evolucionat cap a la noció del 

pensament práctic deis estudis transculturals d'Scribner i Colé a partir de la 

perspectiva histórica de Vigotsky. Peí que fa a l'aprenentatge, cal subratllar la 

importancia d'aquest enfocament perqué a diferencia de Piaget, Vigotsky 

remarca la importancia de posar els orígens del coneixement en les 
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interaccions socials en les que participen les persones i la relació que 

s'estableix entre pensament, llenguatge i actuació. Dins aquesta perspectiva, 

Colé i Scribner estableixen que el tipus d'habilitats cognitives de les persones és 

el resultat de la relació entre els processos cognitius i la práctica diaria, peí qué el 

principal condicionant del desenvolupament deis processos cognitius és, 

precisament, la seva funció. Així queda en entredit que los formes superiors de 

pensament depenguin mes directament d'un procés de formació eetructurat i 

regiat que no pas de la funcionalitat de roporació mental a realitzar. Aquest 

aspeóte és de rellevant importancia de cara a la conceptualització de les diferents 

fomioB d'aprenentatge: Tapronentatge fonnal-oscolar i l'infomrial de la vida i el 

treball. 

Dins d'aquest enfocament, per a ranálisi deis aspectos referente a l'aprenentatge 

hem recollit la teoria de l'activitat de Leontiev i la diferenciació pedagógica que fa 

Posner entre el sector informal i el fomnal en baso a l'activitat. En especial per la 

reflexió sobre la idea com l'activitat entesa com un sistema, amb la seva propia 

estructura, confomna i transforma el context mitjangant l'acció de l'individu. 

L'actuació de la persona ve determinada peí marc do referencia i el context a 

partir de les interaccione que s'hi donen pero també peí rol pros en l'actuació amb 

la que la persona transmet les impressions de 'si mateixa'. És aquest context 

definit sócioculturalment, com el del treball o el de l'escola, el que condiciona i 

alhora és condicionat per l'activitat, esdevenint aquesta com una interpretació i 

una creació socio-cultural determinada pels participants. 

L'acció en el context ve detenninada peí seu propi objectiu mentre que roporació 

está relacionada amb les condicions concretes on los que es duu a tormo aqueeta 

acció. Així, essent les operacions 'materialitzacions' de les accions sotmeses a 

situacions i condicions diferents, la mateixa acció pot variar segons la situació. 

En l'análisi del treball i l'educació i atenont que ambdós responen a 'motius' 

diferents, en el sentit de Leontiev, hem determinat que el context Institucional i 

situacional de l'activitat, condiciona aquesta proporcionant al mateix temps un 

mitjá per a relacionar els fenómens de tipus social institucional amb els 
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psicológics individuáis, fet que cal teñir en compte tant en ranálisi deis 

aprenentatges com de la fonnació en funció del que motiva Tactivitat r l'acció. 

A partir de rexplicacló integrada de la ment en acció, de la teoria de l'aetivitat, 

Scribner determina que el pensament práctic está integrat a les actuacions que 

les persones realitzen de manera interactiva amb les altres persones i Tentorn. 

Com que les persones actuem en variados realitzacions quotidianes per a dur a 

terme actuacions que teñen sentit en la nostra comunitat, utilitzant els estrls i 

codis que li son propis, el contingut i materialització concreta de les activitats 

així com de les motivacions es troba en continu canvi, tal com canvien també 

els processos mentáis incorporats a aquestos activitats. Així l'aprenentatge 

práctic en el treball és diferent al de l'aula i confonna una fomna d'activitat 

mental diferent. 

Per aixó valorem la importancia que l'análisi del pensament práctic, mobilitzat 

en les activitats laboráis, inclogui la participació reflexiva de les persones 

treballadores ja que, les activitats diarios de treball, conformen sistemes 

d'aprenentatge que permeten que les persones puguin assolir una comprensió 

conceptual sobre el treball fins i tot sense una extensa fonnació académica o 

professional. Perqué, com eonclou Scribner, moltes de les destreses que els 

educadors han assumit que podrien ser apreses a l'eseola o com a l'escola, 

han estat apreses en el lloc de treball per persones que no posseeixen 

educació formal. 

En aquest sentit i complementant les aportacions d'Scribner hem pres de 

Polanyi la distinció que estableix entre coneixement tácit i explícit. El primer és 

no formuiat i fa referencia al coneixement que tenim d'una cosa o un fet en el 

moment d'actuar mentre que el segon es refereix al 'coneixement' que s'ha 

formulat cientifieament a partir deis esquemes conceptuáis i que té un carácter 

públic. En canvi, el coneixement tácit, que té l'aparenga d'una activitat propia 1 

particular, actúa diferentment en funció de les situacions i contextos. Pero, tal 

com també expressa Polanyi, el desenvolupament del coneixement explícit, 

propi de la ciencia, ha envaít el coneixement tácit, fins a ignorar-ne la seva 

válua. 
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La teoria del coneixement tácit es basa en l'aprenentatge en contextos concrets 

mitjangant una reorganització de rexperiéncia, a partir d'una comprensió 

implícita de la realitat que permet dur el judici personal a aconseguir aquesta 

comprensió en l'ámbit del nostre fer habitual. L'activitat tácita, en la que es 

produeix un acto de participació personal en el nostre coneixement explícit de 

les coses, es produeix do manera no reflexiva i confomia un coneixement 

manifestament personal. 

L'experiéncia esdevé cabdal en les formes de realització d'una activitat laboral 

ja que aquesta ve conformada per característiques del coneixement tácit i 

pensament práctic com: la flexibilitat en la forma de resoldre problemes 

formalment idéntics, dreceres creativos per a simplificar i economitzar l'esforg 

físic o mental, bona sintonía amb l'entorn i utilització efectiva del coneixement 

específic del context. 

L'experiéncia font d'aprenentatge d'habilitats I competéncies en el treball 

Tenint en compte que rexperiéncia influeix en el com s'adquireix el 

coneixement professional, hem volgut fer referencia a les aportacions deis 

enfocaments que tracten l'aprenentatge en l'acció del fer professional d'autors 

com Schón i Ryle, fent un petit esment a Errant, perqué contemplen les formes 

diferents de conéixer i aprendre, aportant elements diferents per ais dissenys 

de formació professional, especialment la necessitat d'un reconeixement de la 

varietat del tipus d'habilitats i coneixements que necessiten operacionalitzar les 

persones treballadores (o professionals) amb una certa experiencia i, com a tal, 

poder replantejar estratégies per a la seva fonnació básica, continua o 

especialitzada. En aquest sentit hem rescatat la idea del 'saber fer' i el 'saber 

qué' de Ryle, especialment perqué han tingut fortuna en una part important de 

les referéncies de la formació i avaluació de les habilitats i competéncies 

professionals. 

Schon diferencia entre el saber-de-l'acció i saber-en-l'acció professional que es 

desplega i desenvolupa grácies ai saber com inherent i inseparable de l'acció 

permetent-li actuar eficagment en situacions diferents. El coneixement de 
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l'acció o explícit s'adquireix després d'un procés reflexiu que permet prendre'n 

coneciéncia í poder-lo explicitar. L'autor, en la seva teoria dol professional 

reflexiu, s'inclina a favor deis processos intuítius amb els que els professionals 

fan front a les diferents situacions 'problemátiques' del dia a dia laboral i 

n'explica els components del seu procés. 

La importancia d'aquest procés, que permet ia conversió del coneixement tácit 

(en-l'acció) al coneixemont proposicional (de-l'acció), és el que fa necossari un 

plantejament de noue models de situacions, reflexivos, que permetin controlar 

de manera novament significativa i diferent els coneixements adquirits per 

rexperiéncia, a los persones treballadores. D'aquí parteix la necessitat de 

superar les concepcione dicotómiquos entro els dos tipus d'aprenentatge o 

coneixement a partir de propostes intogradee en les que l'acció i la teoria, 

Taprenentatge tácit i explícit es posin en contacte i es complementin 

mútuament. Per aquest motiu les aportacions d'enfocamonts de l'aprenentatge 

des de les organitzacions de treball han complomentat la nostra recerca. 

Enfocaments de l'aprenentatge des de les organitzacions laboráis 

Els cerdos d'aprenentatge i la teoria de l'oxpaneió d'aprenentatge d'Engestróm 

permeten dilucidar i evidencien, a l'igual que la teoria de creació de 

coneixement de Nonaka i Takeuchi, que la posada en comú de tot tipus de 

coneixement i aprenentatge a partir del diáleg i la reflexió col-lectiva esdevé 

una forma d'ensenyaga-aprenentatge que contextualitzada en el lloc do treball 

permet avangar en la línia d'adquisició de nous aprenentatges. Pero el que és 

mes important és que la seva funció no és limita a la fonnació sino que, anant 

mes enllá, permet ser un procediment de generació de nou coneixement basat 

en la práctica i experiencia laboráis, alternatius o complementaris ais 

procediments científico-técnics fonnals, basats en la metodologia de la ciencia. 

La teoria dele cerdee d'expansió d'aprenentatge es basa on la idea de la 

posada en comú del 'qüestionament' d'una práctica rutinitzada, acceptada i 

normalitzada per, de manera col-lectiva, analitzar-ne el qüestionament i buscar-

hi les solucions o fonnes de millora. El procés que es dissenya a partir de ia 
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formalització de la solució, expressada proposicionalment, condueix cap a un 

nou model o práctica i la seva implementació a partir de la práctica i la reflexió. 

La teoria de creació de coneixement organitzacional es basa en la premissa 

que el coneixement es crea i s'expandeix a través de la interacció social de 

coneixement tácit i explícit. Es presenta a partir del trencament d'algunes de les 

dicotomies existents com la integrado entre coneixement explícit i tácit, ment i 

eos o individu i organització, que conformen Taprenentatge. S'organitzen 

procedimentalment a partir de la creació de condicions facilitadores que dins 

Torganització permetin les 'quatre' fomnes de conversa cap a la transformació 

de 'Tespiral de coneixement'. Es tracta d'un procés basat en la transformació en 

espiral de les dues dimensions del coneixement, epistemológica una i 

ontológica l'altra, en totes les direccions i, al seu temps, la seva interacció a 

través de la dimensió temporal. El procés cíclic de Taprenentatge o 'conversió 

del coneixement' que és entes com un recurs o producte de l'empresa, 

s'explica mitjangant el seguiment d'un model dinámic que transfomna el 

coneixement tácit individual en compartit (socialització), el tácit en explícit 

(externalització), Texplícit en operacional (intemalització) i aquest en sistémic 

(combinado). 

En aquests models es dona molta importancia a la participació de les persones 

treballadores pero especialment es fa émfasi en la figura del facilitador de 

creació de coneixement, com a conductora de tot el procés, així com la de 

Temprenedor. La seva práctica potencia la figura de Temprenedor i el perfil 

professional del facilitador, cosa que Tespecialitza. En institucionalitzar-se limita 

el relleu que haurien d'adquirir el desenvolupament de les destreses 

emprenedores, d'entre les que teñen un paper molt destacat, per a totes les 

persones, les habilitats comunicatives. 

Un altre aspecte a ressaltar ve determinat per l'análisi de l'experiéncia laboral a 

partir de la seqüenciació de Tadquisició d'habilitats en els cinc nivells de 

Dreyfus. Es tracta de processos deliberatius en els que entren en joc una 

combinado adequada de coneixements tácits i proposicionals, de judici i 

situació i criteri professional que guien Tacólo. El nivell d'expertesa professional 
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al que s'arriba després del que Dreyfus seqüencia en les etapes de 'novel!', 

'principiant avangat', 'competent', 'proficient' i 'expert'; perniot posar major 

émfasi en la percepció i presa de decisions que no pas en la rutinització de 

l'acció. Aquest model que es basa en la manera d'enfocar i realitzar les 

tasques professionals genera una crítica al model de 'racionalitat calculadora' 

de la presa de decisions deliberativa tradicional en la selecció de les 

alternatives d'actuació plausibles, malgrat no té en compte els processos 

col-lectius de decisió vefíiculades peí diáleg i la reflexió comunicativa que es 

produeixen en les situacions de treball grupals. 

La intel-l igéncia cultural com a resultat d 'un procés social I coMect iu 

d'aprenentatge 

A partir de les investigacions de CREA i les aportacions d'alguns deis autors 

sens dubte mes rellevants en la psicologia actual, tal com hem vist en el segon 

i tercer capítol, enunciem el concepte d'intel-ligéncia cultural, per l'aportació que 

representa de cara a una nova concepció de la constitució del coneixement i 

l'aprenentatge i les possibles implicacions en els dissenys d'análisi i de 

fonnació. 

La intel-ligéncia cultural, partint de la racionalitat i l'acció comunicativa, engloba 

els diferents usos i processos d'adquisició de coneixement. Contempla una 

pluralitat de dimensions de la interacció humana entre els subconjunts de les 

quals es troben les intel-ligéncies práctica i académica, així com la capacitat de 

llenguatge i acció que teñen totes les persones. Pressuposa la interacció a 

partir de la qual les persones viuen i es desenvolupen, participant en diversos 

contextos socials i emprenent accions motivados per les institucions en les que 

es duen a terme. 

Tant la intel-ligéncia académica com la intel-ligéncia práctica d'Scribner o Cattell 

com el coneixement explícit i tácit de Polanyi o el 'know that' i 'know how' Ryle, 

parteixen d'una análisi Iligada a la racionalitat cognitivo-instrumental. En canvi, el 

concepte d'intel-ligéncia cultural parteix de la racionalitat comunicativa que inclou i 

complementa l'anterior a partir de la capacitat d'acció comunicativa de l'individu. 
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La intel-ligéncia cultural pressuposa una interacció on diferents persones entaulen 

una relació amb mitjans verbals i no verbaís. En aquesta, arriben a l'entesa en els 

diferents ámbits: cognitiu, étic, estétic i afectiu; és a dir deis coneixements, valors, 

nomnes i tipus de relació. Així a les habilitats académiques i practiques (que es 

corresponen amb els diferents tipus d'intel-ligéncia o de coneixement) hi afegim 

les habilitats comunicatives que quan es concreten en relaeions iguals de treball 

en acció i comunicació, esdevenen habilitats cooperatives. Aquest nou concepte 

d'intel-ligéncia que avanga en la línia del llenguatge a partir de la interacció social 

permet avangar també en les formulacions de fonnes d'análisi i disseny de ia 

fonnació que contemplen la seva amplia dimensió que s'amplia des de 

Taprenentatge práctic 'aprendre treballant' cap a l'aprenentatge cooperatíu 

'aprendre treballant i dialogant'. 

La proposta de l'aprenontatge dialógic, en aquest sentit, és el resultant de les 

interaccions que es donen en el diáleg igualitari' per arribar al consens, amb 

pretensions de valídese. 

8.4. Tendéncies de l'educació de les persones adultes i els 
sistemes educatius, les contradiccions 

Un cop elaborat el marc conceptual de la societat de la informació, els canvis 

en el treball i els requeriments a les persones treballadores i vistes les grans 

aportacions que el gir dialógic en les ciéncies sociais, hem fet una anáiisi de les 

teories d'aprenentatge en relació a les capacitats i la intel-ligéncia adulta. En 

aquest apartat analitzem alguns elements de l'estat actual de l'educació a casa 

nostra i en especial algunes de les situacions derivados de les noves 

legislacions i reformes educatives respecte a l'educació de les persones 

adultes. Sense cap ánim de fer una crítica legislativa i, encara menys, apuntar

nos a corporativismes de cap mena, hem intentat posar en relleu algunes de 

les contradiccions de les practiques educatives respecte a les orientacions i 

polítiques perqué pemneten dilucidar-ne algunes de les seves limitacions. En 

relació a les polítiques educatives hem analitzat els canvis de tendéncies i 

orientacions, així com les conseqüéncies de les reformes en els sistemes 
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educatius, com aquestos han transfomiat algunes concepcions respecte 

l'educació al llarg de tota la vida, l'accés a l'educació de les persones adultes i 

racreditació de les habilitats i competéncies. 

Les habilitats basiques imprescindibles per afrontar els incessants canvis del 

procés de transfonnació social i económica passen per una banda per la 

capacitat de selecció, tractament i producció de la informació i per l'altra, la 

polivalencia professional i capacitat d'adaptació a aquests canvis. La formació 

esdevé cada cop mes necessária convertint-se al mateix temps en un 

instrument de promoció socio-laboral capa? de combatre l'exclusió que 

acompanya el procés de globalització económica o, per contra, en un 

instrument d'exclusió com una eina de selecció laboral i social. 

El dret de l'educació al llarg de tota la vida per a tothom ha de presidir la 

concepció deis sistemes educatius per superar l'exclusió cultural i social. Es 

tracta de vencer la mentalitat d'instrumentalització de l'educació cap a 

l'obtonció de resultats amb finalitat económica, els prejudicis edistes i culturáis 

que limiten la fonnació de les persones adultes, especialment les menys 

formades, i la concepció de l'educació compensatoria basada en els déficits 

que ha envaít el discurs de la fonnació permanent, especialment el de 

l'educació básica per a persones adultes i l'orientació instrumental vers la 

integrado económica de la formació laboral ocupacional i continua. 

Per a tal efecte hem recollit l'esperit que ha impulsat les liéis d'educació del 

nostre país així com les tendéncies i declaracions emeses pels organismes 

intemacionals i els hem contrastat amb l'análisi de la realitat. 

Hem deduít que son les practiques educatives que participen del model social 

de participació i desenvolupament comunitari, les que a mes de ser les que 

están assistint a un major índex de creixement de participació (perqué, entre 

d'altres raons, posen l'émfasi en la transfonnació social), es fonamenten en la 

creació d'un ambient favorable a l'aprenentatge. Aquest está basat en elements 

com: creació d'espais per al diáleg i de relacions intersubjectives, igualtat de 

tracto en les relacions, altes expectativas vers les capacitats de la persona i 
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possibilitats d'aprenentatge, intel-ligéncia cultural, participació social i educativa 

i desenvolupament comunitari dins d'un model educatiu basat en l'aprenentatge 

dialógic. 

En relació a la formació de les habilitats básiques en l'educació do persones 

adultes, hem constatat que la formació básica i l'alfabetització és un deis 

objectius plantejat com a prioritari en totes les instáncies, tant nacionals com 

Internacionals, per a garantir la cohesió social i la inclusió de totes les 

personee. La formació básica és considerada, a mes d'un dret, el passaport 

indispensable per a la vida. Les propostes mes avangados en educació de 

personee adultes defensen un model social d'EA en la que hi té una relleváncia 

important la formació básica de persones adultes. Entonen que aquesta ha de 

contemplar l'alfabotització funcional, tenint en compte que ranalfabetisme 

funcional és una conseqüéncia de l'evolució de la societat i no un problema de 

la persona, que les persones analfabetos posseeixen en moltes ocasions 

habilitats i competéncies molt mes complexos que les que exigeix el model 

cultural dominant. 

Hem vist pero que la formació de persones adultes majoritária al nostre país, 

exceptuant peques pero excel-lent practiques, obeeix a un model ben diferent, 

l'escolar. Es tracta d'un desenvolupament de l'EA que té una oferta repartida 

segmentáriament en diferents sen/eis, administracions publiques i privados 

sense gaire connexió entro elles i amb un desplegament d'una xarxa pública de 

caire marcadament escolaritzat i poc flexible que no acaba d'estar adequada a 

les característiques i necessitats de les persones adultes. Aquesta realitat de 

l'EA no acaba de desenvolupar el concepte ampli i permanent que els 

organismos internacionals atorguen a l'oducació de persones adultes, des do la 

Conferencia General de la Unesco do Nairobi el 1976 i que, d'alguna manera, 

está preeent on rosperit de les liéis d'educació, tant la LOGSE com la llei 

d'Educació d'Adults de Catalunya. 

Peí que fa a la formació per al treball hem vist com el concepte de fonnació 

permanent ha quedat sovint al margo de la Formació Professional. Per a 

ranálisi ens ha interessat destacar com el procés d'institucionalització de la 

Pág. 512 de 559 



Habilitats básiques en el lloc de treball 

formació per al treball ha conformat sistemes diferents -a voltes oposats- en 

funció si s'han desenvolupat en el context escolar o en el del treball. El resultat, 

dos sistemes paral-leis mútuament ignoráis de formació professional. El divorei 

existent entre el sistema regiat de fonnació professional depenent d'educació i 

el de la formació ocupacional i continua, relacionat mes directament amb ei 

treball i les polítiques actives d'ocupació, ha fet que les diferents estructures 

s'hagin desenvolupat sense cap tipus d'interrelació. En aquest sentit, s'ha 

constatat com l'estructura formativa existent al nostre país s'ha mostrat incapag 

de donar resposta a les exigéncies que el treball i la societat de la informació 

demanda, especialment a les persones adultes. 

Les tendéncies cap a la democratització i la participació en l'organització que 

aprén han influít decisivament en les polítiques i orientacions de la formació 

professional cap a sistemes mes flexibles i oberts. Les seves aportacions teñen 

relleváncia conceptual i metodológica. De la banda coneeptuai recollim ei 

concepte propi de coneixement a partir del reconeixement de la seva diversa 

tipología a partir deis seus vessants tácit i explícit, de la banda metodológica la 

facilitació del coneixement mítjangant la comunicació, el treball en equip, la 

consideració deis diversos coneixements I de les persones i les altes 

expectatives; el diáleg com a base de creació de coneixement. 

Segons les orientacions i polítiques, els sistemes educatius han d'estar 

capagos d'Incorporar les habilitáis i competéncies que les persones 

treballadores adquireixen de maneres diferents en el treball, així com el seu 

reconeixement i acreditació. Pero també han de ser idonis per a possibilitar 

l'accés de les persones treballadores a la formació en el marc de reducació 

permanent. 

La nova llei de les qualificacions i Formació Professional del 2004 neix amb la 

pretensió d'adequar l'FP ais nous requeriments seguint les directrius de la 

comunitat educativa internacional i les iniciatives desenvolupades des de les 

própies organitzacions de treball, així com deis agents socials. Hem volgut 

recollir els principáis aspectes en els que se centra, que son al voltant de la 

col-laboració entre el món del treball i el de l'educació per a garantir millor les 
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possibilitats de formació i ocupació, de facilitar la mobilitat d'alumnes i 

treballadors, d'integrar les tres modalitats d'FP, de millorar Toferta i de 

reconéixer les competéncies i qualificacions professionals de les persones. 

Aquestos propostes i orientacions ens fian portat a l'análisi de les formes 

d'accés que teñen les persones adultes a la formació, específicament al 

sistema educatiu al nostre país. El que es dedueix d'aquesta anáiisi és que els 

requeriments per ais diferents tipus d'accés -des de l'accés a la formació 

básica del GES, la Fomiació Professional deis CFGM ó CFGS, fins l'accés a ia 

universitat- son veritables barrares que esdevenen insalvables per a moltes 

persones. Tenint en compte les necessitats de les persones treballadores, les 

tendéncies i les polítiques sobre l'educació al llarg de la vida, les formes 

d'accés a l'educació formal basada majoritáriament en exámens, haurien de 

potenciar el reconeixement de les competéncies i les habilitats, no només 

académiques, sino també les practiques i comunicatives adquiridos en 

contextos diversos a través de rexperiéncia. 

En aquest capítol hem volgut posar de relleu la contradicció existent entre les 

practiques educatives, les orientacions i Fesperit de les polítiques adregades al 

desenvolupament de sistemes formatius que s'adeqüin a les necessitats del 

desenvolupament i de les persones. Hem constatant que, malgrat les 

intencions i l'aveng de les teories, segueixen imperant les formes tradicionals 

d'educació com a conseqüéncia, en part, de les inércies derivados del seu 

procés de construcció i de consolidació. 

8.5. De les competéncies, sistemes basats en competéncies I 
models d'análisi 

En el capítol cinqué hem fet una anáiisi deis sistemes de competéncies, així 

com deis diferents models teórics, donada la imporiiáncia que aquests han 

adquirit en les reformes de les polítiques d'educació i ocupació de molts paísos. 

Els models de competencia laboral apareixen ais diferents paísos per a donar 

resposta ais canvis del mercat de treball i la globalització económica i laboral. 
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Incideixen en les relacions sdcio-laborals i, de manera eepecial, en les 

relacions entre els perfils i les competéncies professionals demandados amb 

l'oferta formativa. Aquests teñen l'exigéncia cada cop mes punyent d'actualitzar 

una formació continua flexible, oberta i adaptada a les necessitats del treball. 

La demanda de flexibilitat i obertura ha dut cap a una altra necessitat: la de la 

certificació de les competéncies de les persones treballadores adquirides en el 

seu exercici professional. Una necessitat expressada, sobretot des deis sectors 

emprosarials, que ha tingut una resposta de les instáncies educatives en 

constatar que, cada cop mes, augmentava la l'escletxa entre les necessitats i 

l'oferta educativa. Tanmateix es posen també en qüestió els instruments i 

técniques d'análisi del treball i la fonnació perqué es mostren inadequats. 

Davant la crisi de l'educació, ole diferents paísos han hagut de desenvolupar 

paulatinament polítiques i sistemes de formació, ocupació i certificació de les 

persones treballadores passant de la prevaléncia de la qualificació a la 

competencia. 

Hem vist com les polítiques han posat moltes expectatives en els sistemes 

basats en competéncies per subsanar les limitacions deis sistemes anteriors, 

pero també hem constatat que aquests no están exempts de dificultats. En 

aquest capítol ens hem entretingut en la descripció dols sistemes basats en 

competéncies per conéixer la seva estructura i procés d'aplicació. Hem 

contempiat Torganització deis components deis sistemes de competéncies en 

base ais blocs de l'análisi del treball, l'avaluació i certificació de compoténcies i 

el disseny de la fonnació. Hem aprés el procés d'elaboració de la norma de 

competencia a partir de Tenfocament de competencia laboral. Aquest procés 

s'utilitza per determinar les habilitats necessáries por al desenvolupament d'una 

feina o familia professional. És un procés estructurat al voltant do l'establiment 

de les competéncies requeridos, la posterior identificació deis nivells de 

competencia, la comparado del nivell de competencia de les persones 

treballadores amb el nivell requerit per, finalment, efectuar ia planificació deis 

programes de formació. 
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L'análisi deis enfocannents de competéncies ens ha permés visualitzar el 

problema de versatilitat del propi concepte de competencia, així com també la 

seva evolució. El concepte de competencia, Iligat al treball, a la formació i ais 

models, varia segons la conceptualització propia de cada organismo emissor i 

la trajectória deis diferents paísos. 

La competencia es concep com una complexa estructura d'atributs i tasques, 

permet que ocorrin varios accions intencionáis simultániament i té en compte la 

cultura del lloc de treball en la qual succeeix l'acció. Permet incorporar l'ética i 

els valors com elements de realització competent, la importancia del context i el 

fet que és possible ser competent de diverses manares. 

Un cop realitzada l'análisi deis diferents usos de la competencia hem constatat 

que l'enfocament de competéncies basat en les ciéncies cognoscitives, permet 

avangar en la línia de les capacitats de les persones treballadores. Aquest que 

té les bases en Chomsky i la seva teoria de la lingüística, dona a la 

competencia la condició de ser preconcebuda. 

La competencia fa referencia, dones, al que una persona sap i pot fer 

potencialment, i en canvi l'actuació implica el que es fa en les circumstáncies 

del moment adaptada al context concret de realització. La competencia es 

relaciona amb el que la persona sap que és diferent de l'actuació o la conducta, 

el que diu o fa. 

La competencia, en el sentit de capacitat abraga, l'estructura del coneixement i 

les habilitats que té la persona. L'actuació d'aquesta competencia inclou els 

processos d'accés i d'utilització de l'estructura de coneixement en el que s'han 

forjat els coneixement i habilitats emprades, així com els faetors afeetius, 

emocionáis, motivacionals, d'estil personal, etc. que influencien també la 

manera de realitzar i resoldre el eompliment de Tacció. 

A parir de la base que totes les persones, en condicions normáis, son 

competents en el sentit potencial de competencia, rexecució i posada en marxa 

d'aquesta competencia es concreta amb el desenvolupament d'unes o altres 
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habilitats, desenvolupament que depén de la persona, del context i de les 

interaccions de rexperiéncia de vida i de treball. 

Després de ranálisi deis models de competencia conductista, funcional i 

constructivista, de la constatació que les demandes actuáis obliguen ais 

sistemes de competéncies perspectives mes amplios i flexibles en connexió 

amb el context social i l'actuació de les persones treballadores, hem passat a 

l'análisi de les necessitats de formació i treball. 

Hem vist com en el procés de diagnosi i planificació de la formació, 

especialment en el camp de la formació ocupacional i continua, l'análisi de 

necessitats s'ha imposat com la práctica comú que s'ha desenvolupat com una 

fase técnica en la metodologia de l'FO. Aqüestes análisis de necessitats que, 

com hem vist, poden respondre a diferents models, des deis mes descriptius 

fins ais d'inten/enció (on la finalitat és el canvi o millora i en els que sol utilitzar-

se la metodologia de la Investigació-Acció Participativa), parteixen de les 

mancances. Els diagnóstics que parteixen de l'análisi de necessitats basen el 

seu coneixement-informació en les caréncies o déficits de l'organització i de les 

persones. Aquest coneixement de la realitat resta sempre limitat a tot alió que 

l'empresa o les persones no teñen i, en canvi, ignora tot el seu potencial, a 

partir del que si teñen. 

Deis estudis de necessitats de formació i treball hem recollit alguns que s'han 

realitzat a l'Estat espanyol. Aquests s'han realitzat per a conéixer els 

desajustaments existents entre la demanda i l'oferta de qualificacions en el 

mercat de treball i establir algunes bases per a la llei d'FP de 2002. D'aquests 

estudis es constata, com hem evidenciat en capitols anteriors, que les 

empreses han optat per: utilitzar personal amb titol universitari, per supervisar 

tasques deis operaris, per organitzar programes de formació molt estructurats 

llargs i costosos per a personal molt especialitzat, peí perfeccionament de 

professionals d'oficis tradicional i per l'enriquiment de les tasques en les árees 

de muntatge. 

Pág. 517 de 559 



HabiUtats basiques en el lloc de treball 

Peí que fa ais resultats deis estudis sectorials sobre necessitats de fonnació 

conclouen que cal un esforg en el reciclatge de la má d'obra ocupada, reforgant 

les tendéncies intemacionals de fonnació continua. 

També hem recollit les propostes d'altres estudis que denoten les limitacions 

deis estudis sectorials. Aquestos limitacions están relacionades amb una 

concepció laboral basada en ¡'estructura del treball de la modernitat industrial 

organitzada per les famílies professionals i sectors productius. Aquests estudis 

avancen en la línia de l'anáiisi territorial (centrat en ámbits local, comarcal o 

regional) a partir d'enfocaments d'estudis d'ampli abast que contemplen de 

manera mes integrada i complexa el desenvolupament económic, laboral, 

social i educatiu de les comunitats o zones. 

Aquesta perspectiva d'estudi mes integrada, en la que es contemplen els 

diferents faetors que integren el desenvolupament económic, cultural i social, 

pot obrir-se a metodologies mes participatives en la que s'inclogui també les 

reflexions i análisis de les persones treballadores, les usuarios etc. a mes de la 

del personal técnic i expert. 

Competencia i habilitats basiques 

L'análisi deis models de competéncies i deis estudis de necessitats del treball i 

la fonnació ens ha permés visualitzar un pároli de qüestions. Una d'elles fa 

referencia a les metodologies i procediments d'análisi. Com s'ha avangat, des 

de l'análisi de tasques cap a l'análisi de competéncies i deis estudis relacionats 

amb l'ofici i el sector cap a perspectives mes integrados. L'altra qüestió ens ha 

dut a reflexionar sobre l'ús i l'ovolució del concepte de competencia i la seva 

relació amb les habilitats basiques requerides en el treball i la societat de la 

informació. 

Com hem desenvolupat en el capítol cinqué, partim del concepte 'habilitat' 

perqué fa referencia a un procés de coneixement i aprenentatge pero incloem 

el de 'competencia' perqué participa del mateix sentit cognoscitiu. La irrupció de 

les TIC en el treball i el seu impacte en l'organització de les formes de treball en 
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equip, democratització de l'empresa, major participació de les persones 

treballadores, la variabilitat de les feines i ia necessitat de reciclatge continua, 

ha configurat un nou concepte de competencia. Davant la moda de les 

competéncies hem utilitzat indistintament habilitat i competencia. 

Aquesta nova competencia laboral, resultat de la construcció social del 

concepte de competencia, que ha derivat de la qualificació a la competencia i 

d'aquesta, en un sentit genéric, a les competéncies especifiques, és el resultat 

d'una serie d'accions i acords conformats entre sistemes i persones. Aixó ha 

comportat que el concepte de competencia individual avances cap a un 

enfocament mes integrat i comprehensiu que la relaciona amb habilitat i 

actuació, així com amb les situacions de desenvolupament. Queden obsoletos 

les tradicionals classificacions de competéncies basades en les destreses de 

resolució concreta del lloc de treball, en pro de les basades en capacitats 

transversals i habilitats clau. 

Hem advertit com encara hi ha poca investigació sobre l'aprenentatge en el 

treball i ens hem referit a les importants aportacions d'Scribner, sobre 

l'apronentatge i la intel-ligéncia práctica, el coneixement tácit de Polanyi i altres 

que mostren les virtualitats d'aquest aprenentatge, efectíu i generador de nou 

coneixement diferent a l'aprenentatge formal. Pero en canvi encara no s'ha 

superat la concepció dicotómica deis processos d'aprenentatge. 

Les aportacions de diferents disciplines de les ciéncies sociais, des de 

l'interaccionisme a la teoria de l'acció comunicativa, el concepte de 

l'aprenentatgo dialógic que contempla la seva triple dimensió avanga en la 

superació d'aquesta dicotomía. Entén que el món de la vida és la interiorització 

de la cultura pero també de les dades, els comportaments i les habilitats que 

s'utilitzen quotidianament. Aquestos que poden ser qüestionats 

intersubjectivament podent assolir un major coneixement a través del diáleg. En 

aquest cas, els coneixements previs i les habilitats son el resultat de la 

interacció en un context determinat amb altres persones. Com hem vist, en 

funció del context i les interaccions aprenem en base a un major 

desenvolupament d'un tipus d'habilitats en front d'unes altres. Aquestos 
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habilitats poden ser académiques, practiques o cooperativos. Les habilitats 

académiques son apreses de manera descontextualitzada i d'estructura formal 

correspondrien al pensament académic, el coneixement explícit o 

proposicional. Les habilitats practiques estañen Iligades amb el pensament 

práctic, el coneixement tácit o del know-how, essent condicionades peí context 

en el que es desenvolupen. Les habilitats cooperativos, en ser aquellos que es 

desenvolupen en relacions d'igualtat sota objectius d'entesa per a resoldre 

cooperativament una situació, penneten ser desenvolupades en tot tipus de 

contextos. L'ús de tes habilitats cooperatives facilita l'aprenentatge I la 

comprensió mutua afavorint el transferiment d'un tipus de coneixement a un 

altre. 

Creiem que a partir del que s'ha desenvolupat i havent vist les ínsuficiéncies de 

les refomnes educatives I deis sistemes de competéncies basades en 

concepcions conductistes, funcionáis o constructivistes, cal abordar el tema de 

ranálisi del treball i la formació a partir de perspectives integrados que, com la 

comunicativa, resolen el problema de la transferencia d'habilitats d'un a altre 

sistema, a partir del diáleg, permetent la interrelació entre el món de la vida i el 

sistema. 

8.6. Possibilitats i limitacions deis sistemes d'acreditació 
d'habilitats I competéncies 

Un cop hem analitzat els diferents models d'análisi basats en competéncies i 

les habilitats requeridos en el treball i la societat de la informació hem vist les 

característiques d'algunes de les polítiques i sistemes desenvolupats. Hem 

analitzat el model nord-americá, l'anglés i el francés. Ens ha interessat 

especialment el tractament que té el reconeixement í l'acreditació d'habilitats i 

competéncies en cada sistema. 

Per fer aquest estudi hem anat a veure també les polítiques i programes que 

promou la Comissió europea per a analitzar les practiques mes positivos I 
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susceptibles de ser ¡mitades, així com per desenvolupar un sistema 

d'acreditació i transferencia de crédits pera la Unió europea. 

La idea que recullen les polítiques de validació i acreditació de competéncies 

és que les persones adultes poden aprendre en una gran varietat de contextos 

mes enllá deis tradicionals canals de formació, com el del treball. La 

sistematització d'aquests processos de reconeixement deis aprenentatges 

forma parí de la promoció de la fomnació i educació al llarg de la vida, essent 

aquesta un deis principáis recursos per a incrementar la capacitat de les 

persones de processar els fluxos d'informació. 

Hem vist, com el proeessament de símbols i sabers confomna una eina 

fonamental deis nous processos de producció convertint-se en un element 

imprescindible del desenvolupament economic, social i polític. També hem 

constatat que les persones que queden al margo de la fomnació, queden 

excloses de les dinámiques de promoció laboral i social. En aquest context els 

títols o certificacions esdevenen un deis principáis filtres de la selecció del 

personal en el mercat de treball; per tant, tenir-ne o no determina la possibilitat 

d'ésser inclós o exclós. 

L'acreditaeió, per tant, pot ser entesa com el procés d'identificació, valoració i 

reconeixement d'habilitats, coneixements o competéncies adquirides mitjangant 

l'experiéncia de treball, diferents tipus de formació 'no reeoneguda', 

autoformació, activitats voluntáries, hobbies, etc. L'avaluació de l'aprenentatge 

previ pot ser adregat a racreditació académica, a completar els requeriments 

de ia fonnació o a la certificació ocupacional. 

El Model conductista, que té el seu origen ais Estats Units, es basa en ia 

identificació deis atributs fonamentals que penneten a les persones 

treballadores assolir una realització 'superior' a partir del disseny d'una escala 

que apunta cap a un model d'excel-léncia professional. 
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Els Models funcionáis (com és el cas anglés) es basen en l'análisi funcional per 

a la identificació de competéncies. A la Gran Bretanya la persona que es 

sotmet a un procés APEL ó APL pot obtenir crédits pels seus aprenentatges 

quant, un cop finalitzat el procés d'avaluació, ha demostrat que aquests 

aprenentatges son rellevants per l'acreditació que ha de rebre. Aquests están 

definits oficialment a partir de l'establiment de cinc nivells de competencia 

relacionats amb la formació. 

El model constaictivista, nascut a Franga parteix de la resolució del problema de 

disfuncionalitat entre les necessitats de l'empresa i les competéncies adquiridos. 

L'análisi d'aquestes disfuncions inclou a totes les persones treballadores, en 

especial les que teñen nivells de qualificació mes baixos. A Franga, les persones 

sol-liciten la validació de les seves competéncies professionals i la demanda 

passa a un tribunal que és qui decideix si la sol-licitud es fa efectiva. 

Hem vist com els sistemes d'acreditació basats en competéncies poden aportar 

beneficis a les persones treballadores, a les empreses i a les polítiques. Els 

majors beneficis d'aquests models és que possibiliten la valoració i 

reconeixement de les capacitats de les persones treballadores 

independentment de com les hagin assolit, faciliten i augmenten la reinserció i 

la mobilitat laboral, poden proveir de diagnóstic sobre les habilitats i 

potencialitats en relació al món del treball, les empreses i les necessitats 

d'aprenentatge a les persones treballadores. Així mateix les persones que ho 

desitgin poden definir projectes personáis de desenvolupament, fonnació i 

treball millorant la informació i establint ponts entre el món educatiu i el món del 

treball. 

També, a nivell europeu, com és el context de la Unió europea poden oferir una 

base per a reconéixer i protegir les competéncies desenvoiupades en un 

determinat país, mitjangant procediments de validació i acreditació que 

possibilitin la seva traducció -homologació- en el sistema de l'aitre país, com 

pot ser el cas de ¡'Europass. 
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Peí que fa a les empreses, els sistemes de competéncies afavoreixen el 

desenvolupament i la millora del seu capital huma, un deis seus valors afegits. 

Aixo possibilita la promoció de la innovació i aprenentatge permanent de les 

persones treballadores. Pennet un canvi d'orientació de la formació en el treball 

a partir de la seva integrado en rorganització en comptes de la seva limitació a 

un lloc de treball, incorporant també l'empresa com a lloc d'aprenentatge. 

Millorar els mecanismes de selecció i promoció del personal. Identificar millor i 

amb menys costos les habilitats i competéncies necessáries per al treball. 

La posada en práctica deis sistemes d'acreditació, l'análisi de rexperiéncia 

d'alguns paísos, així com l'evolució que han seguit els models d'acreditació en 

alguns d'ells, ens ha portat a conéixer algunes de les limitacions d'aquests 

sistemes. Els sistemes rígids teñen mes dificultats que els flexibles i donen 

menys respostes tant a les empreses com a les persones treballadores. Una de 

les principáis contradiccions de la posada en práctica deis sistemes 

d'acreditació, especialment els mes tradicionals, és que els teñen dificultats en 

obtenir la infonnació sobre alió que les persones saben fer, especialment quan 

es tracta d'avaluar les competéncies informáis i de les persones amb nivells 

educatius mes baixos. En aquest sentit els nous models d'acreditació tendeixen 

a desvincular-se deis sistemes de certificado vinculats al sistemes educatius i a 

crear processos de reconeixement de l'experiéncia no formal a partir de models 

basats en competéncies, mes oberts i flexibles, comprehensius i holístics. 

Alguns del problemes importants es deriven de l'ús deis sistemes d'acreditació 

és la propia confusió conceptual i terminológica, la disparitat de criteris, l'ús 

inadequat de les eines o técniques disponibles i, finalment, l'escassa 

incorporació deis principis básics i les aportacions deis coneixements sobre 

l'aprenentatge i el comportament huma de les teories socials mes modernos, 

que repercuteix negativament en l'orientació metodológica, on els procediments 

d'avaluació i especialment en el propi concepte d'alló que cal avaluar i 

reconéixer. 

Altres problemes deis sistemes d'acreditació teñen a veure amb les estructures 

i infrastmctures deis diferents sectors, zones o regions a rao de la seva 
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diversitat sóciocultural, legal i institucional perqué en base al seu 'patrimoni 

cultural' mediatitzen les concepcions i comprensions deis propis models. 

Aquests patrimonis culturáis es tradueixen en l'aplicació de diferents practiques 

pedagógiques que al seu temps han confomnat els models i les cultures 

diverses de treball. Entre aquests problemes, també cal esmentar la dificultat 

de creació i manteniment d'infrastructures d'avaluació, certificació, traducció i 

protecció en front del frau i els abusos i de desenvolupar-les sense entrebancs 

corporatius o d'inércies conservadores. 

Peí que fa a la consolidació d'aquests sistemes no podem obviar el problema 

de la legitimitat i validesa que ve determinat peí procés d'institucionalització i 

consolidació on el seu desonvolupament i desplegament. En funció de com 

s'articuli aquest procés en el que hi entren en joc els propis sistemes i 

conceptualitzacions, pero també l'administració, els agents socials, els i les 

professionals i les persones treballadores s'establirá una major o menor 

confianga per part de les persones usuarios de racreditació. 

Finalment, entre els problemes volem destacar que una de les limitacions 

básiques de l'avaluació d'habilitats adquirides per rexperiéncia, des deis propis 

sistemes de competéncies, rau en la seva conceptualització basada en teories 

d'aprenentatge tradicionals encara hegemóniques i que ja han estat 

abastament superados. Podem dir que aquesta dificultat necessita que els 

procediments de validació de competéncies superin el constructe deis sistemes 

de formació especialment en els aspectos referente al reconeixement de les 

habilitats i competéncies proveídos per l'experiéncia i adquirides de manera no 

formal. Aixó afecta de manera directa a la metodologia d'análisi i avaluació de 

les habilitats i competéncies. 

Hom volgut fixar l'atenció en la metodologia d'análisi i avaluació deis sistemes 

de competéncies perqué la selecció d'una o altra opció metodológica determina 

en gran mesura rorientació d'un sistema i sitúa concretament a favor deis 

principis ais que serveix i desenvolupa. Entre les opcions metodologiques 

podem bastir-nos d'aquelles que admeten un carácter individual, social i 

contextual de les habilitats i competéncies a avaluar, utilitzant diferents 
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técniques d'avaluació, o recorrer ais sistemes experts electrónics que responen 

a una avaluació ordenada i 'objectiva', Independent de l'acció i el context, amb 

l'avantatge del baix cost i la suposada objectivitat. 

Un repás per algunes de les practiques actuáis en i ia constatat que la validació 

deis instruments i técniques d'avaluació continua essent en base ais criteris de 

la ciencia positivista. L'organització de la informació, la manera de transmetre-

la o la forma que es sol-licita per transferir-la está sotmesa a parámetros 

culturáis i codis fomnals hegemónics bastats en el saber proposiconal, i de 

manera concreta, l'ús majoritari de les proves objectives i exámens. 

Aquests mecanismes, creats amb la filosofía d'oferir el servei de reconeixement 

i acreditació de les habilitats que teñen les persones, deixen d'exercir la seva 

funció quan, en no contemplar altres codis i plantejaments, discriminen a les 

persones adultes no socialitzades en contextos diferents al fomnal i amb baix 

nivell d'instrucció perqué acaben mesurant només alió que la persona no sap. 

El potencial de coneixements i les habilitats adquiridos formulados en base a 

codis diferents queden ignorados i desapreciados. Conseqüentment desapareix 

la possibilitat del seu reconeixement i acreditació. 

Les persones que posseeixen habilitats i competéncies diferents veuen negada 

la possibilitat de desenvolupar-les en ser aqüestes ignorados i experimenten 

una avaluació negativa. 

En aquesta anáiisi de l'avaluació hem volgut introduir un element de reflexió 

que creiem cabdal per a la comprensió d'aquest fenomen basant-nos en 

l'explicacíó del coneixement expert de Giddens. El coneixement expert, 

instaurat per la veritat técnico-científica del positivisme ha eclipsat i s'ha 

imposat sobre eis altres, consolidant-se com l'adequat i validat per a l'análisi i 

l'avaluació. El coneixement expert posa la confianga purament en la 

presumpció de competencia técnica, aquesta és vestida per una serie 

d'instruments técnics que ia presen/en fent-la hermética ais profans. Els 

profans que no coneixen el codi o llenguatge técnic específic, queden per sota 

al marge amb el consegüent desconeixement del contingut d'alló presen/at. 

Pág. 525 de 559 



Habilitats básiques en el lloc de treball 

Aquest fet genera desconfianga en el sistema, resisténcies o rebuig per a 

l'avaluació i la formació, cosa que alimenta el córele vicios del tracas i la no 

participació. 

D'aquesta manera, i en contra deis seus objectius, els sistemes d'acreditació 

d'habilitats generen un efecto contrari al propósit de l'educació permanent i 

cohesió social reproduint i aguditzant les desigualtats culturáis i socials. 

Arrel d'aquesta análisi ens situem en la constatació qué és un aveng important 

per a les persones treballadores i les empreses, així com per la comunitat en 

general, desenvolupar adequadament un sistema d'acreditació d'habilitats i 

competéncies, en e l q u e la forma d'avaluació es revela com una pega 

fonamental. Tanmateix és especialment important que aquest sistema, a mes, 

permeti dotar a les persones deis recursos adequats per establir ponts entre la 

formació i el treball a partir d'instruments - com el carnet de competéncies- i de 

procediments d'acreditació adequats per a totes les persones. Aquests han de 

poder ser dipositaris de la confianga tant de les persones treballadores com de 

les organitzacions de treball i formació. La confianga será mesurable a partir del 

seu valor d'ús i reconeixement social. 

8.7. Estudis i practiques per a la superació de l'exclusió de 
persones adultes 

En aquesta tesi ens ha interessat també destacar algunes practiques 

educatives possibilitadores de la inclusió de totes les persones. D'elles 

destaquem alguns elements que aporten procediments que poden ser de 

referencia per a la superació de les limitacions deis sistemes d'análisi i 

avaluació d'habilitats i competéncies. 

El primer model que hem examinant ha estat l'Escola de Persones Adultes La 

Verneda-Sant Martí de Barcelona. En aquest examen s'ha mostrat com a partir 

de la gestió participativa i democrática d'un centre de persones adultes integrat 

en un barri es desenvolupen millor sistemes de formació interna, de revisió del 
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projectes, d'acollida de les persones participants, voluntáries i col-laboradores. 

Hem vist també que es treballa en la línia de l'aprenentatgo diaidgic i 

comunicatiu on ios diferents practiques educatives. A partir d'aquí ens hem fixat 

en les característiques i idees guia que en el centre impulsen l'organització del 

programa d'acollida i acreditació. Volem destacar entre altres aspectes, el de la 

creació d'un som ni basat en la participació activa, en compartir coneixements i 

aprenentatges, en la creació d'oportunitats d'aprenentatge de tot tipus, a partir 

de la riquesa de possibilitats i del diáleg igualitari. La interacció amb altres 

persones amb qui es discuteix, comparteix dubtes i experiéncies en una relació 

d'igualtat on les persones educadores no teñen estratégies preconcebudes per 

aplicar en la relació educativa amb les persones participants permet la creació 

d'un entorn de col-laboració que permet que el coneixement es multipliqui. 

El programa d'acollida j acreditació del centre es basa en la filosofía del diáleg 

igualitari i es dota d'una organització comunicativa articulada a partir d'una 

comissió d'acollida. Aquesta comissió está formada per persones participants i 

un protocol d'acreditació basat en un procés dialogat d'intercanvi d'experiencies 

i coneixements que permet detenninar el nivell d'accés ais estudis. 

De Texperiéncia del Centre Jaume Tuset de Ripollet, hem destacat 

l'autoavaluació com un instmment de participació igualitaria dins el model social 

d'EA. L'autoavaluació esdevé una forma significativa i creadora de sentit del 

procés d'educació de persones adultes que va mes enllá de Tautopercepció 

individual, es tracta de la reflexió conjunta a través del diáleg. La seva aplicado 

és en base a premisses com la d'infonnació compartida entre educador i 

educand, participació en el curriculum mitjangant el diáleg durant el procés, 

l'análisi compartida i l'autoavaluació dialogada. 

De TEmpire State College de Nova York destaquem que es caracteritza per la 

seva voluntat de centrar-se en l'alumne. El centre destaca per diferents motius 

com son el curriculum desafiant i una cultura de centre col-laborativa. Aquí el 

reconeixement de Taprenentatge previ pot prendre la forma de Taprenentatge 

informal seguint parámetros, ordenacions molt diverses i contextos diferents. 

Un deis elements que afavoreix el seguiment de la formació de les persones 
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adultes que han aprés per rexperiéncia és que no hi ha cursos específics 

d'acreditació. 

A partir de les investigacions i les reflexions de CREA, elaborados des de 1994, 

hem recollit seleccionat els antecedents, els resultats d'estudis i teories que 

aporten mes fonaments per a l'avaluació i l'acreditaeió de les habilitats de les 

persones, especialment les que teñen els nivells mes baixos d'instrucció formal. 

Els antecedents els trobem en l'estudi del Numeracy in the workplace 

(Habilitats numériques en el lloc de treball) sobre les necessitats de formació de 

persones treballadores sense titulació básica en el lloc de treball. En aquest, ja 

es constata la importancia de la planificació i l'organització de la fonnació 

básica a partir del reconeixement d'alló que les persones saben i fan servir en 

els seus llocs de treball. L'organització del curriculum a partir deis sabers tácits 

de les persones implica una metodologia adequada d'análisi i avaluació del 

coneixement previ. Es tracta de valorar i teñir en compte les formes com les 

persones resolen les activitats laboráis, atenent a les operacions i procediments 

mentáis que mobilitzen per a dur-les a terme. Aixó requereix una análisi de les 

habilitats que es posen en práctica en la realització professional, una reflexió 

sobre els procediments mentáis que s'utilitzen i un posterior contrast amb les 

formes de resolució académica. L'análisi es realitza a partir del model ANAT 

(Análisi de les Necessitats d'Aprenentatge en el Treball) i es planteja la 

importancia del desenvolupament de l'ACOT (Análisi de les COmpeténcies en 

el Treball). La metodologia de l'ANAT consisteix en contrastar els procediments 

de resolució informáis amb els formáis per tal d'extreure'n els continguts 

curriculars. Les técniques utilitzades per a conéixer el qué i el com del saber-

fer-en-l'acció son l'observació comunicativa i el relat de vida quotidiana. La 

formació s'estructura a partir deis coneixements previs de les persones 

treballadores participants en la formació, essent aquests el punt de partida i els 

conductors de la programació. Les bases teóriques en les que es fonamenta la 

metodologia de l'ANAT és l'etnometodologia de Garfinl<el, el constructivisme 

social de Schütz i la comunicació en base al diáleg igualitari de Freiré i 

Habennas. Les premisses teóriques sobre l'aprenentatge es basen la 

perspectiva histórica de Vigotsl<y i els estudis transculturals d'Scribner i Coie. 
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En analitzar l'estat actual deis sistemes basats en competéncies i els models 

d'acreditació d'aprenentatge previ i de competéncies, hem volgut recollir les 

aportacions de projectes europeus realitzats per CREA, l'objecte deis quals 

s'ha centrat en l'acreditació. Es tracta dele resultats obtinguts en el projecte 

APEL Assessment of Prior Experiential Learning i en el projecte Social 

Inclusión Throuhg APEL. The Learner's perspective. Una de les constatacions 

que aboca el primer estudi és que els centros susceptibles d'incorporar 

sistemes d'acreditació i reconeixement de rexperiéncia, a l'Estat eepanyol en la 

década deis noranta, tenien un carácter mes obert en els que s'afavoria la 

participació de les persones tradicionalment no participants en processos de 

formació, generalment persones adultes amb baix nivell de qualificació 

académica. 

Del segon estudi destaquem la importancia de la incorporació de les persones 

participants en processos d'acreditació, avaluació i formació en l'análisi deis 

métodes o sistemes objecto d'estudi a partir de les perspectives que aporten 

Giddens i Mead. Les aportacions a l'estudi de los persones participants son 

orientacions que fan referencia a l'estructura i organització de l'acreditació, al 

reconeixement de rexperiéncia i a la relació entre professionals i persones 

participants. 

Peí que fa a l'estructura deis sistemes d'acreditació i a les institucions es revela 

la necessitats d'una major i millor infonnació sobro l'acreditació, actualitzar i 

millorar el funcionament administratiu de l'acreditació a l'Estat espanyol tant en 

el sentit de l'homologació de títols com en el de proves d'avaluació de 

coneixements previs, afavorir la superació de l'edisme, promoure fonnes 

altemativos d'avaluació i, ineludiblement, incloure la veu de les persones 

participants en els processos d'acreditació. 

Respecte ais métodes de reconeixement i avaluació de l'experiéncia laboral, es 

proposa la necessitat de replantejar la validesa deis métodes 'objectius' 

d'avaluació, introduir fonnes alternativos d'avaluació incloent l'avaluació deis i 

les professionals com a mesura reguladora deis coneixements i competéncies 
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exigibles, democratitzar els espais de formació i acreditació, mantenir un alt 

nivell de motivado i ¡Musió per part deis i les professionals. 

Respecte a la relació que s'estableix entre persones participants i professionals 

es demana la necessitat d'assegurar la no exclusió de cap perdona en els 

processos d'avaluació, reconeixement i formació. S'argumenta que 

l'establiment d'una relació d'igualtat entre professionals i participants, la 

flexibilitzac¡ó deis llocs on fian de desenvolupar-se els processos d'avaluació i 

acreditació, la perspectiva oberta deis i les professionals, obrir els processos de 

disseny i desenvolupament de l'avaluació i l'acreditaeió a les persones que 

teñen experiencia d'haver participat en aquests processos, per superar les 

limitacions formáis deis 'experts' i acreditar a partir de la potenciado de les 

altes expectatives i d'oferir noves possibilitats. 

En relació ais resultats, creiem oportú destacar els elements a teñir en compte 

per a una acreditació de l'experiéncia des de l'enfocament comunicatiu. D'entre 

ells podem citar la necessitat de promoure la participació de totes ios persones, 

especialment les tradicionalment no participants en processos de formació i 

acreditac¡ó, ia validació de les diverses formes de coneixement tant el tácit com 

el práctic o l'académic. Afavorir l'intercanvi d'informació en pía d'igualtat per 

evitar l'Efecte Mateu i proveir de la informació necessária a totes les persones 

mítjangant xarxes de recursos a les diverses institucions per una millor difusió. 

Incloure la veu de les persones participants a l'hora de definir programes i 

sistemes formatius així com el sistemes d'acreditac¡ó, afavorir els procediments 

dialógics i la creació d'espais participatius, promoure una actitud positiva, 

facilitadora i no discriminatoria deis i les professionals a partir de generar altes 

expectatives i dissenyar dispositius sensibles per a les persones que teñen 

majors dificultats d'accés a la formació, especialment si és per motiu de cultura, 

edat o nivell de qualificació académica previa. 

D'aquest estudi es conclou quins son els elements afavoridors d'una adequada 

posada en marxa i desenvolupament deis sistemes d'acreditació d'habilitats i 

competéncies. Aquests es poden recollir com segueix: diáleg igualitari entre les 

persones participants i les professionals, importancia de la qualitat humana en 
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els espais o centres acreditadors a partir de la constatació que la relació 

jerárquica entre estudiants i fomnadors no afavoreix l'avaluació ni 

l'aprenentatge, valorització deis diferents tipus d'aprenentatge instrumental i 

promoure una organització democrática com a forma d'augmentar el nivell de 

coneixement, finalment, creació d'espais favorables al desenvolupament de 

noves capacitats on les persones puguin demostrar i valorar la importancia de 

les habilitats I coneixements que ja posseeixen. 

8.8. Orientacions per a una metodologia d'análisi comunicativa 

Donat que els canvis en el treball generen l'ofecto de la dualització, excloent a 

moltes persones del món laboral i de la formació per rao do genere, étnia, edat 

i nivell d'instrucció, i afectant, majoritáriament, a les persones adultes de major 

edat i de menor nivell de fomnació académica. 

Tenint en compte que és precís que aquestos persones puguin proveir-se de 

les habilitats básiques mínimes per no ser excloses del mercat de treball i de la 

societat, peí que cal un desenvolupament de l'educació permanent adequada 

per a totes les persones. 

Després d'haver estudiat les aportacions que les teories dialógiques han fet en 

el camp de les ciéncies sociais, la pedagogía i de diferents teories 

d'aprenentatge, hem analitzat els sistemes fomnatius i els seus canvis, els 

sistemes de competéncies i d'acreditació de rexperiéncia, sota el prisma de la 

seva adequació en dotar de la fomnació i del reconeixement necessari a les 

persones adultes, especialment les menys formades. Aquesta anáiisi ens ha 

dut a evidenciar que hi ha barreros que impedeixen que aqüestes persones 

puguin desenvolupar-se segons cal. 

Hem vist com l'edisme i les concepcions de l'aprenentatge basades en ia 

perspectiva individual, generen una barrera pero, també, com des d'altres 

perspectives es contempla l'experiéncia práctica com una fomna d'aprenentatge 

permetent, a través del diáleg, de nou aprenentatge. 
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Hem vist com íes polítiques í orientacions per a reducació permanent avancen 

en la línia d'incorporar respostes a les noves exigéncies de la societat de la 

informació, així com les generados del canvi dialógic; pero també hem 

constatat la contradicció que, malgrat les íntencions, les inércies -afavorides per 

la forta petjada que els sistemes positivistes han deixat en els ámbits 

educatius- mantenen les practiques tradicionals posant barreres al 

desenvolupament adequat d'aquestes polítiques. 

També hem analitzat revolució deis sistemes de competéncies -i la seva 

conceptualització- que han nascut per fer front, sobretot, a les exigéncies deis 

nous canvis en el treball cap a propostes mes obertes i flexibles. Hem obsen/at 

empero que aquests sistemes, d'arrel mercantilista, han posat poc interés, com 

es constata on la fonnació ocupacional, en les persones de menys nivell 

educatiu i amb menys possibilitats de decisió en el treball. Aquest fet ha 

provocat que es legitimessin fonnes que proveeixen mes a qui mes 

qualificacions té, evidenciant les contradiccions deis sistemes de 

reconeixement i acreditació de competéncies que, novament, afavoreixen ais 

mes qualificats, 

Ens ha interessat, també, explicar algunes practiques educatives que, des de la 

perspectiva social i dialógica, posen en marxa formes i procediments inclusors 

de totes les persones i, majorment, de les persones adultes amb menys 

fonnació académica. Amb aquesta mateixa intenció, hem presentat els 

resultats d'alguns estudis que, al nostre entendre, aporten orientacions i 

propostes per a ia superado de rexclusió de les persones adultes sense 

formació académica, deis processos de fonnació i acreditació. 

Per acabar presentem unes orientacions metodológiques que, a partir de la 

recerca teórica i práctica de CREA, poden aportar elements de cara a l'análisi i 

avaluació de les necessitats i competéncies per a la fonnació, així com per a 

racreditació de les habilitats adquiridos per les persones, en la seva 

experiencia de vida o laboral. Aquestos orientacions metodológiques pertanyen 

a la metodología comunicativa que s'está desenvolupant des del CREA. 
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Premisses en les que es fonamenta la metodologia 
comunicativa: 

H Les persones com agents socials t ransformadors, a partir de la 

consideració que les persones som agents capagos d'elaborar 

interpretacions reflexives i crear coneixement. 

I I La universalitat de les competéncies lingüístiques i les habilitats 

comunicatives de totes les persones perqué tenim la capacitat 

d'interactuar a través del diáleg. 

H El sentit comú de les tipificacions creados a partir de rexperiéncia en el 

propi context cultural que permet les diferents interpretacions de l'acció a 

partir de qui i la manera com la realitza. 

H La desaparició del pressupósit de jerarquía interpretativa que permet 

contemplar ole pressupósits ontológics de totes les persones amb la 

mateixa solidesa, o major, que la deis técnics, com es desprén des de la 

perspectiva de la intel-ligéncia cultural. 

H El trencament del desnivell metodológic que canvia les relacions de 

poder per les igualitáriament comunicatives, independentment de qui sigui la 

persona experta, a partir d'un procés comunicatiu. 

H L'objectivitat com intersubjectivitat creada mitjangant l'análisi 

intersubjectiva de les pretensions de validesa emeses en una interacció 

entre les persones 'analitzadores' i les 'analitzades' 

H El procés d'entesa mitjangant arguments guiats per pretensions de 

validesa guiat per l'argumontació que permet arribar a acords en base a la 

seva validesa. 

H L'actitud realitzadora amb la que l'analista ha de participar en el procés 

comunicatiu en la mateixa posició d'igualtat que les persones treballadores 
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analitzades per tal de discutir qualsevol aspecte a fi de comprendre, o 

explicar millor, determinat fenomen o situació de treball. 

H L'acció comunicativa i diáleg. L'acció comunicativa és la que permet 

orientar i construir el diáleg cap a l'ontosa, procés en el qual no s'fia 

d'imposar cap punt de vista. Es tracta de construir judicis com a resultat de 

la intersubjectivitat en un diáleg, a partir de l'acció comunicativa, on no fii ha 

d'haver desniveli metodológic entre l'analista i les altres persones. En el 

procés dialógic s'ha de buscar la comprensió de les interpretacions de totes 

les persones, tant de les altres com les própies que sorgeixen entre les 

persones del propi procés per tal d'assegurar i comprometre la cerca 

d'arguments per a refutar les diferents visions, reafirmar-les o repiantejar la 

situació amb arguments de validesa fonamentats. 

Des de la metodologia comunicativa, en desaparéixer el desniveli metodológic, 

la relació entre persona experta i agent (analista i persona treballadora) es 

desenvolupa, a partir d'un diáleg igualitari on totes dues persones (subjectes en 

diáleg dins una relació d'iguals) mostren les seves reflexions com a agents, les 

seves interpretacions i motivacions. La persona analitzada intercanvia el seu 

coneixement des de la propia comprensió i formulació amb l'analista o 

educador, que també inten/é en base a la igualtat sense renunciar el seu 

coneixement teóric i técnic. Aixó que aconsegueix unes relacions mes 

simétriques pemnet un major grau d'implicació. En aquest sentit dones és 

imprescindible un espai-context afavoridor de la comunicació, posat que permet 

esborrar distancies entre la persona experta i la participant o treballadora. 

Els resultats d'aquest procés permeten realitzar una análisi mes reflexiva, 

atorgant tant a la persona experta o técnic, com a la treballadora o agent, un 

paper rellevant com a protagonistes de l'análisi. 

Com a conclusió d'aquestes premisses podem extreure'n una de les 

condicions imprescindibles per a restabliment de la metodologia 

comunicativa: es tracta de la necessitat de crear espais - contextos per al 
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diáleg de participació igualitaria i horitzontal, en la que la validesa estigui 

basada en la forga deis arguments. 

H Els significats es construeixen per la interacció partint de la base que 

els significats es construeixen comunicativament a través de la interacció 

entre les persones treballadores en el desenvolupament, exercici del seu 

treball 

H Diáleg igualitari: técnics - treballadors. L'analista, el técnic, l'educador no 

només ha de participar en diáleg amb les persones treballadores sino que, 

conscient que els significats es construeixen a partir de la interacció entre 

ambdues parts, la seva participació ha de ser des de una relació d'igualtat. 

H Contrast de les interpretacions entre técnics i treballadors. La persona 

que analitza contrasta la seva interpretació amb la que fan les persones 

analitzades trencant així el desnivell metodológicament rellevant entre la 

interpretació de la realitat i la realitat interpretada. 

• 1 Objectivitat com a resultat del diáleg intersubjectiu. L'objectivitat que 

s'aconsegueix és el resultat, és la construcció resultant d'un diáleg 

intersubjectiu. 

ü Nou coneixement i transformació de la realitat. L'analista, el técnic o 

l'educador abandona el seu rol d'expert -que el posicionaria en un nivell 

jerárquicament superior- i es converteix en una persona participant mes del 

procés d'entesa. El resultat del procés esdevé un nou coneixement i la 

transformació de la realitat: 

o Les persones treballadores i l'analista, el técnic o l'educador han 

construTt conjuntament, a partir de la contribució deis seus propis 

coneixements i maneres de entendre el treball, la definició les 

competéncies necessáries i les adquiridos 

o A partir de ta seva diagnosi apareixen, normalment, propostes noves i 

mes creatives per a la formació i/o l'acreditació. 
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8.9. Conclusió final de la tesi 

En aquesta tesi, escrita per a contribuir a millorar la formació laboral de les 

persones adultes, especialment d'aquelles que teñen baixos nivells d'instrucció 

formal, ens havíem plantejat els següents objectius: 

ü Determinar les influencies i aportacions deis canvis en les teories i 

models d'aprenentatge, en contextos de treball i de formació, a partir de 

l'examen de la seva adequació a les característiques de les persones 

adultes, en la societat de la informació. 

I I Analitzar els sistemes d'educació, de formació laboral i d'acreditació 

d'iiabilítats i competéncies adregats a persones adultes, a través deis 

models i polítiques així com les seves limitacions i possibilitats 

11 Cercar practiques i enfocament teórics que avancin en la metodología 

d'análisi de necessitats i competéncies de les persones treballadores 

que superin les limitacions trobades, per a contribuir a la millora de la 

formació laboral de les persones adultes. 

La perspectiva aportada en aquesta tesi s'orienta a la creació d'aquelles 

condicions d'igualtat que permeten a totes les persones, pero especialment a 

les menys formades, participar i actuar sentint-se respectados i valorados, al 

mateix temps que potenciados a participar majorment en processos 

d'aprenentatge i formació. 

En aquesta línia avancem una de les primores conclusions: una de les 

conseqüéncies de la societat de la informació és la dualització social que 

exclou a moltes persones del treball i la fonnació per la seva edat avangada i el 

seu baix nivell d'instrucció. Una altra conseqüéncia és el canvi de en la cultura 

del treball i la formació que exigeix una educació al llarg de tota la vida. 

Aquesta ha de formar en unes habilitats básiques per a garantir l'accés a 

l'ocupació i al seu manteniment a totes les persones, sense cap exclusió. Per a 
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tal efecte cal abandonar les teories edistes i academicistes i dotar-so de les que 

contemplen l'aprenentatge des de les seves múltiples fomnes, atenent, 

especialment, a l'aprenentatge práctic, el coneixement tácit i l'aprenentatge 

dialógic, fonamentat en el concepte d'inteMigéncia cultural. Des d'aquestes 

premisses i incorporant les aportacions deis teórics más importants de la 

perspectiva comunicativa i dialógica, com Habemnas i Freiré, cal construir 

formes do relació d'ensenyanga-aprenentatge adequades a les persones amb 

menys fomnació. 

Les segones conclusions venen a constatar la dificultat que teñen els sistemes 

de formació i les polítiques, adregades a promoure canvis per a la millora en la 

nova cultura d'educació pemnanent. Les dificultats es presenten a l'hora de 

trobar models i fonnes adequades per a la correspondencia entre fonnació i 

treball i la transferencia deis diferents tipus d'aprenentatge. De manera general 

les propostes i orientacions de carácter progressista troba les resisténcies 

ancorados en la tradicionalitat, veient-se reflectides en les inércies, i també en 

el sistema, que en institucionalitzar-se colonitza el món de la vida i segrega el 

coneixement cap ais fomnats experts, tancant-los i fent-los irreconeixibles. 

Els sistemes basats en competéncies, així com els de reconeixement i 

acreditació de rexperiéncia laboral, de les habilitats i competéncies adquiridas, 

es veuen limitats a l'hora de posar en práctica instruments i metodologies 

adequades per al reconeixement de les habilitats practiques o cooperatives. 

Acaben limitant-se majoritáriament a l'ús d'instruments forjats en un context 

formal i de carácter ámpliament academicista. Aqüestes limitacions fan que, de 

fet, aquests sistemes afavoreixin mes a qui mes qualificacions i formació té. 

Davant d'aquesta situació hem analitzat la font d'aquestes limitacions i hem 

conciós que algunes de les principáis barreres están en la concepció positivista 

deis métodes i procediments d'análisi i avaluació, legitimats i fonamentats en 

criteris de validesa científica de la modernitat tradicional. 

Finalment, en la recerca de teories i practiques superadores de l'exclusió de les 

persones adultes amb nivells básics d'instrucció, basant-nos en les teories mes 

influents a nivell internacional, ens hem referit a les practiques educatives 
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fonamentades en la pedagogía social i l'acció dialogica, com a indicadores de 

bones practiques. També ens hem referit ais estudis que fan aportacions en la 

línia comunicativa afavorint la inclusió de la perspectiva de les persones 

participants. Per acabar, ens ha sembiat oportú plantejar unes orientacions per 

a una metodologia d'análisi comunicativa, com a procediment inclusiu basat en 

el diáleg igualitari, que pot pemietre avangar cap a noves formes d'análisi i 

l'avaluació d'habilitats i competéncies, de cara al seu reconeixement i validació 

per a l'acreditaeió do l'aprenentatge no formal o l'accés a la formació adequada 

a les persones adultes amb nivells básics d'instrucció. 

L'impuis i la base d'aquesta tesi ha vingut de la teoria crítica i a partir del gir 

dialógic de les ciéncies socials, que treballa en la línia de construir propostes 

orientades a la transfonnació social i a impulsar la igualtat de drets de totes les 

persones. La seva realització ha estat possible grácies al convenciment que 

s'emmarca en aquesta línia que treballa per a la transformació social. Com a 

educadora de base de persones adultes, agraeixo la possibilitat que aquesta 

tesi m'ha donat per conéixer formes i sistemes d'educació i aprenentatge 

diferents ais que coneixia, així com les teories emancipadores que, mes enllá 

de la práctica diaria, poden contribuir a una reflexió que permeti avangar en la 

transformació de l'educació de persones adultes. És un futur pie de dificultats 

pero, sobretot, apassionadament pie d'esperances i de possibilitats... recordant 

a Freiré. 

Setembre 2004 
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