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Les darreres décades, s'han caracteritzat, pels canvis accelerats 
que s'han produ'it en el nostre entorno Canvis que han afectat tant 
I'estructura social, com la configuració política i cultural deis nostres 
pa'isos, peró també la seva infrastructura económica. El 
desenvolupament tecnologic i científic ha incidit de forma determinant 
en tot aquest procés, de manera que hom n'ha sentit parlar fins i tot 
com si es tractés d'una nova revolució industrial, fruit de I'aplicació 
de les noves tecnologies a I'aparell productiu. De manera molt especial, 
s'ha posat I'émfasi en la importancia que han assolit els nous processos 
informatics com a protagonistes d'aquesta nova era, que alguns ja 
han batejat, no sé si massa agosaradament, amb el nom de societat 
de la informació. 

El que sí sembla cert és que el món productiu, i més concretament 
el món de I'empresa, s'ha vist immers en tots aquests processos de 
canvi socio-cultural i d'innovacions científiques i tecnológiques, de 
manera que s'hi ha hagut d'introduir tota una nova dinamica que 
permetés I'assimilació d'aquestes transformacions per tal de mantenir 
i incrementar la competitivitat en un mercat progressivament més 
complex dins el que s'ha denominat el global village, com a sinónim 
de mundialització. 

En aquest context, la formació en el món de I'empresa ha adquirit 
una nova dimensió: les necessitats de la innovació i renovació de 
coneixement i d'habilitats a tots els nivells del camp de la producció 
i deis serveis, han fet que els sistemes de formació assolissin una 
importancia estratégica cabdal per a la mateixa empresa. De tal 
manera aixo és així que, com explica Homs en el seu article, de ser 
entesa com a part de la política social o com a aprenentatge escolar, 
la formació ha passat a ser un element clau de la gestió de la ma 
d'obra i, per tant, aixo significa que s'ha desenvolupat una tendéncia 
a la formalització deis processos d'aprenentatge, que comporten 
I'exercici d'una activitat laboral i deis processos d'informació interns 
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=E de I'empresa, en funció de les seves necessitats organitzatives i 
(3 técniques. 

~ Aquest nou paper de la formació i la seva importancia estratégica 
-5 a I'empresa han fet que s'hagués de plantejar quin era el paper que 
ce hi havia d'assumir el responsable de formació i quines havien de ser 
:¡¡ les seves característiques. Naturalment, aixo representa un repte 
c. important perqué, en definitiva, qüestiona quina ha de ser la formació 
Q) :g que han d'assolir els formadors en una etapa que exigeix la seva total 
.., professionalització. La conclusió al respecte, després d'una acurada 

analisi de la perspectiva francesa que ens fa De Witte, és clara: la 
professionalització de la formació passa per reconéixer la funció 
política que permet definir les prioritats i jerarquitzar-Ies; pel rigor 
de I'analisi del treball que permet deduir les competéncies realment 
mobilitzades per I'activitat professional (i aixo exigeix un dialeg amb 
els ergonoms); per la racionalització deis métodes d'elaboració de 
solucions originals per a cada problema, la qual cosa hauria de 
desembocar en els dispositius de formació ajustats; i per la 
intel'ligibilitat d'aquelles diligéncies professionals, les quals han de 
facilitar la comprensió d'aquells métodes pels no especialistes i pel 
mateix fet, la seva educació. 

De tota manera, i sobretot en aquest país, encara que no només 
aquí, queda encara molta feina per fer en el camp del reconeixement 
del paper específic que ha de tenir, no únicament la professió del 
formador sinó, moltes vegades, el paper de la mateixa formació en 
el món de I'empresa: sovint els arbres deis resultats a curt termini 
no deixen veure el bosc del benefici a més Ilarg termini. Malgrat tot, 
i no sembla ser per pura casualitat, sembla que les empreses més 
dinamiques, més renovadores i que presenten, fins i tot, millors 
comptes de resultats, són aquelles que avui dia dediquen més atenció 
a la formació del seu personal. 

Entrant de pie en la dinamica que ha d'assolir la formació, sembla 
bastant obvi que, per tal d'acomplir la seva funció de forma efectiva, 
cal que respongui a les necessitats reals i específiques de I'empresa 
que la necessita. Com bé assenyalen Font i Imbernón, els objectius de 
la formació han d'anar Iligats estretament als objectius estratégics 
de I'empresa; el pla de formació ha de ser part del pla estratégic, i 
al seu darrere hi ha d'haver criteris de rendabilitat, per la qual cosa 
cal una detecció acurada de les seves necessitats i una planificació 
concreta de com dur-Ia a terme. Realitzat el disseny, caldra entrar 
després en la fase de realització, amb la utilització deis mitjans i 
I'aplicació de les tecnologies més adients per fer aquesta formació 
més eficay. Per últim, pero no per aixo menys important, I'avaluació 
indicara fins a quin punt aquesta formació ha estat efectiva. 

Cal, doncs, en tot aquest procés formatiu, i perqué realment 
tingui I'efectivitat necessaria, un treball d'equip, que requereix la 
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col'laboració de diferents especialitats que són, pero, complemen
taries i demanen una gran coordinació. Joan Mateo les resumeix 
esquematicament en tres fases, que denomina: analítica, amb la 
implicació de les activitats d'analisi i explicitació de les necessitats 
de formació, obstacles previsibles i recursos necessaris; interactiva, 
amb el disseny definitiu del pla de formació i la seva execució; i 
avaluativa, amb I'avaluació sumativa, de la latencia i de I'impacte. 

Part de la tematica que hem exposat fins aquí, la desenvolupen 
més extensament en els seus articles els autors citats: 

- Wielfried Krusse ens explica I'experiencia alemanya sobre el 
cas del sistema dual i I'evolució de les practiques de formació 
professional a I'empresa a la República Federal d'Alemanya. 

- Antonio Bartolomé ens parla del paper que tenen els nous recur
sos tecnologics en la formació a I'empresa, tenint molt present, en 
primer Iloc, que per poder dissenyar-ne I'ús, cal partir del que hom 
sap sobre com es produeix I'aprenentatge; i en segon Iloc, que els 
nous desenvolupaments tecnologics no són sempre una simple evolució 
deis vells, sinó que en molts de casos els complementen. 

- Francesc Santacana analitza les relacions que es poden establir 
entre universitat i el món de I'empresa, des del punt de vista de les 
activitats de formació permanent, fent una valoració d'avantatges 
que representa tant per a la universitat com per a la societat en 
general una política activa d'apropament al món de I'empresa. 

Amb tot aixo creiem que queda dibuixada una certa panoramica 
general, amb algun tractament exemplificador més específic, de la 
tematica que representa avui la formació a I'empresa. Voldríem acabar 
deixant constancia que aquest esforQ de sistematització d'idees i 
coneixements en part ha estat possible gracies a la connexió de tots 
els seus autors amb el Master en Oirecció de Formació a !'Empresa, 
titulació propia de la nostra universitat, que pretén contribuir a 
donar resposta a un tema de tanta transcendencia com el que hem 
tractat. 
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