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1. Introducció
Arreu del món, els països aspiren a tenir una economia del coneixement
i defensen que l’ús de les TIC ajudarà a preparar els seus alumnes a fer
front a aquests reptes. Creen polítiques, inicien programes i fan inversions enormes per tal d’augmentar la banda ampla de les seves xarxes i
oferir l’accés a les TIC als seus alumnes.
Però què és l’economia del coneixement? Quines implicacions té per
a la transformació de l’educació? I com pot contribuir l’ús de les TIC a les
escoles a la transformació de l’educació i de l’economia en una economia
del coneixement?
Aquesta introducció comença descrivint els principals canvis estructurals que s’estan donant en les economies de molts països, que fan que
es passi de la manufactura de béns materials com a principal font de producció a la provisió de productes d’informació i serveis. Detalla els canvis
en les estructures organitzatives empresarials i les formes de treballar
que requereixen noves capacitats. Finalment, descriu els canvis socials
que estan a la base de l’economia del coneixement. Tots aquests canvis
es veuen fomentats per la generalització de les TIC.
La introducció també ofereix un marc conceptual —l’escala del coneixement— i descriu com l’estructura de l’educació i cadascun dels seus
components —política, currículum, avaluació, preparació del professorat,
pedagogia i organització de l’escola— s’adapten als requisits del context
econòmic que impera.
Els governs d’arreu del món, han fet inversions enormes en informació
educativa i tecnologies de la comunicació (TIC) amb l’esperança de transformar els seus sistemes educatius. S’han comprat milions d’ordinadors
portàtils i s’han connectat centenars de milers d’aules a internet com a
via per preparar els estudiants per a una economia global competitiva i
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avançar en el desenvolupament social i econòmic. L’esperança radica en
la idea que, mitjançant l’enriquiment de les escoles, el país avançarà cap
a una economia de la informació o societat del coneixement. Per exemple,
el pla de Portugal pel que fa a les TIC en l’educació diu «El camí cap a una
societat del coneixement imposa un canvi en l’ensenyament i els mètodes
d’aprenentatge tradicionals, així com una inversió en la disponibilitat
d’eines, continguts i materials educatius adequats» (Ministeri d’Educació,
Portugal, 2007, p. 12). El tercer pla mestre de Singapur per a les TIC en educació pretén «[...] transformar els entorns d’aprenentatge per als nostres
estudiants i equipar-los amb les competències i disposicions crítiques
per tenir èxit en una economia del coneixement»1. La política finlandesa
d’educació en tecnologia i política de l’educació es va desenvolupar «[...]
en coordinació amb la visió nacional d’una societat de la informació»2. A
Austràlia, el Pla de treball per a l’ensenyament de l’era digital tenia com a
objectiu «[...] assegurar que qualsevol institució de formació o d’educació
a Austràlia està digitalment equipada, i que els estudiants estan formats
per fer front als reptes del segle xxi» (p. 1).3 I als Estats Units, el Pla nacional d’educació en tecnologia afirma que «l’educació és la clau per al
creixement econòmic i la prosperitat d’Amèrica, així com per a la nostra
capacitat de competir en l’economia global» (Oficina de Tecnologia Educativa, Departament d’Educació, Estats Units, 2010, p. ix).
Però, què és una economia del coneixement o una societat de la informació? Quin rol tenen les noves tecnologies en el desenvolupament
d’aquesta economia i d’aquesta societat? I de quines maneres podem utilitzar les TIC a les escoles per contribuir a la transformació de l’educació i
dirigir-nos cap a una economia del coneixement?

1. <http://www.moe.gov.sg/media/press/2008/08/moe-launches-third-masterplan.php>
2. <http://aictec.edu.au/wp-content/uploads/Teaching-For-The-Digital-AgeWorkplan.pdf>
3. <http://e.finland.fi/netcomm/news/showarticle59ed.html?intNWSAID=41844>
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2. L’impacte econòmic i social de la tecnologia
Històricament, si ens remuntem com a mínim fins a la revolució industrial
de la màquina de vapor del segle xviii a Anglaterra, algunes tecnologies no
només han millorat els processos dins del sector en què han estat introduïdes, sinó que han tingut un impacte transformador en tota l’economia
i la societat (Freeman i Louca, 2001; Perez, 2002). Aquestes tecnologies
eren transformadores perquè venien associades a un nou paradigma
(Perez, 2002): un conjunt d’indústries interdependents i sinergètiques,
xarxes d’infraestructura, estructures organitzatives i pràctiques empresarials i socials que les recolzaven i que en depenien. Històricament,
onades d’aquestes tecnologies —energia del vapor, energia elèctrica,
producció en massa i, ara, ordinadors— van portar tant forces creatives
com destructives, forces que van reestructurar l’economia i es van anar
estenent a través de totes les institucions i pràctiques socials. El paradigma existent, ancorat a un conjunt diferent de tecnologies, no era capaç
d’adaptar-se o aprofitar el potencial que oferien les noves tecnologies i,
per tant, les noves tecnologies eren una força destructiva que treballava
contra el paradigma en vigor. A la inversa, les noves possibilitats no es
podien desenvolupar totalment fins que allò que permetia que existissin
estigués en marxa i el sistema s’adaptés totalment al nou paradigma. A
mesura que el nou paradigma emergia, s’anaven teixint tota una sèrie de
negocis, arranjaments socials i pràctiques culturals. En aquest sentit,
les noves tecnologies eren forces extremament creatives també. Amb el
temps, les infraestructures, les indústries, les estructures i les pràctiques
es van adaptar totalment a les possibilitats de les noves tecnologies.
Aquestes estructures i pràctiques també van arrelar força en l’economia
i la societat fins a convertir-se en la manera acceptada de fer i organitzar
les coses. Així, cada canvi de paradigma venia de la mà de tot un conjunt
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de principis que esdevenien la nova base “de sentit comú” per organitzar
qualsevol activitat i estructurar qualsevol institució, ja fos el govern, els
negocis, l’oci o l’educació.
La “destrucció creativa” que es dóna en les fases primerenques del
canvi de paradigma poden ser violentes i doloroses, ja que les indústries,
negocis, pràctiques i feines anteriors queden desplaçades o destruïdes.
Es creen noves organitzacions, s’institueixen noves maneres d’interactuar i es necessiten noves capacitats, alhora que la desitjabilitat de les
antigues comença a caure. Pot donar-se un trastorn i una desigualtat
social significativa. La nova riquesa que s’acumula entre els innovadors
sovint es veu més que contrarestada per la pobresa que s’estén a l’altre
extrem com a resultat de les forces negatives, i la desigualtat en el sí de
la societat augmenta. L’anàlisi històrica de Perez afirma que, igual que les
organitzacions, les pràctiques i la gent també es realineen, el nou paradigma força un salt enorme en la productivitat que modernitza i regenera
pràcticament totes les activitats econòmiques. Aquest canvi pot crear noves indústries i nous llocs de treball, que difícilment es podien imaginar
en un principi, i pot resultar en treball per a tothom i beneficis econòmics
i socials a mesura que s’estén el nou sistema. Socialment, es comença
a difondre un estil de vida nou dels innovadors cap a la resta, sovint en
versions i variacions més populars.
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3. L’economia del coneixement
Perez argumenta que el canvi més recent que s’ha donat és el pas del
paradigma de la producció en massa a un paradigma basat en les TIC i
la creació de coneixement. Això no vol dir que la manufactura, o fins i tot
l’agricultura, ja no tinguin un paper en l’economia moderna, sinó que les
TIC i la creació de coneixement han eclipsat la manufactura de béns com
a factor de producció principal. Els països, les empreses i les persones
poden diferir individualment en el grau o la manera en què poden o volen
participar en aquest canvi i l’impacte que tindrà en ells. Però, igual que les
revolucions tecnològiques prèvies, l’impacte destructiu i creatiu del canvi
actual ha estat profund, tal i com documenten una sèrie d’estudis macro
i microeconòmics.
En la banda macroeconòmica, cadascuna de les vint-i-cinc economies
principals del món ha passat de la producció de béns a la provisió de serveis. En aquests països, els serveis representen o més del 50% del PIB,
o bé són el sector més gran de l’economia (Kamarkar i Apte, 2007; Apte,
Kamarkar i Nath, 2008). Però un canvi encara més significatiu en moltes
economies ha estat el de la provisió de béns i serveis materials a la provisió d’informació i coneixement. Per exemple, als EUA, la producció de béns
materials (com ara automòbils, productes químics i equipament industrial)
i el lliurament de serveis materials (com ara el transport, la construcció o
la venda al detall) representava gairebé el 54% de la producció econòmica l’any 1967. Al 1997, la producció de productes d’informació (com ara
ordinadors, llibres, televisors i programaris) i la provisió de serveis d’informació (serveis financers, serveis de televisió, educació) representaven
el 63% de la producció econòmica. Els serveis d’informació per sí sols
van passar del 36% al 56% de l’economia durant aquest període. Aquest
canvi ha creat noves indústries, empreses, productes, serveis i llocs de
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treball, alguns d’ells inimaginables fa algunes dècades. Arreu, la gent utilitza eBay, Google i Yahoo! cada dia. Cap d’aquestes empreses existia fa
quinze anys, i ara tenen un valor de mercat de més de 314.000 milions de
dòlars.4 I pel que fa a l’empresa amb el mercat més ampli, Apple val per sí
sola 648.000 milions de dòlars. La proliferació de productes i serveis d’informació és un fenomen que s’ha anomenat de vegades l’economia de la
informació o l’economia del coneixement. L’economia del coneixement s’ha
definit com una economia on la producció de béns i serveis informatius
domina la creació de riquesa i de llocs de treball (Cogburn i Adeya, 1999).
Tot i que la manufactura ha disminuït com a porció de l’economia en
els països desenvolupats, ha augmentat de manera importantíssima a la
Xina, Tailàndia, Malàisia i Indonèsia. La disponibilitat de feines de manufactura en aquests països ha permès que milions de persones sortissin de
la més abjecta pobresa (Sachs, 2005, 2008). Alhora, el desenvolupament
en aquests països ha creat problemes significatius relacionats amb la
desigualtat econòmica, la urbanització, la contaminació i la degradació
mediambiental.
Els estudis macroeconòmics s’han vist complementats per estudis microeconòmics als EUA (Stiroh, 2003), el Regne Unit (Borghans i Ter Weel,
2001; Dickerson i Green, 2004; Crespi i Pianta, 2008), el Canadà (Gera i
Gu, 2004; Zoghi, Mohr i Meyer, 2007), França (Askenazy, Caroli i Marcus,
2002; Maurin i Thesmar, 2004), Finlàndia (Leiponen, 2005), el Japó (Nonaka i Takeuchi, 1995) i Suïssa (Arvanitis, 2005), que han trobat canvis
paral·lels a nivell industrial o empresarial. En tots els estudis, les empreses altament productives s’han convertit en més horitzontals organitzativament, la presa de decisions es fa de manera més descentralitzada i
participativa, la informació es comparteix àmpliament, els treballadors
formen equips de projectes dins de les organitzacions, però també de
manera transversal, i l’organització de la feina esdevé més flexible.
Aquests canvis en les estructures organitzatives, així com en les pràctiques, han estat possibles gràcies a l’aplicació de les TIC per a la comunicació, la distribució de la informació i la simulació dels processos
empresarials. Però aquesta no era la situació inicialment. És important
4. Dades del valor de mercat el 13 de setembre de 2012.
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subratllar que els primers estudis mostraven una relació insignificant, o
fins i tot negativa, entre la implantació de la tecnologia i la productivitat,
que es va batejar amb el terme paradoxa de la productivitat (Brynjolfsson,
1993). En retrospectiva, potser no és sorprenent que les noves tecnologies marquessin tan poca diferència en els seus inicis a les empreses,
o fins i tot en les economies en general, si s’utilitzaven per fer el mateix
que abans. De fet, un pot anticipar una reducció inicial de la productivitat
mentre els treballadors aprenen a usar les noves tecnologies, com ara
els fulls de càlcul o els processadors de textos, per realitzar tasques que
eren rutinàries prèviament. En una recent revisió d’una recerca mundial,
Brynjolfsson i Saunders (2010) van descobrir que, només quan les inversions en TIC es connectaven amb un conjunt de canvis complementaris
en l’estructura organitzativa i en les pràctiques empresarials, s’obtenien
guanys en la productivitat. De fet, un factor important en l’èxit de les
empreses molt productives i innovadores és que l’ús de les TIC està associat amb un patró d’estructures organitzatives , pràctiques empresarials
i capacitats dels treballadors que es reforcen mútuament i que treballen plegats com un sistema coherent (Pilat, 2004; Gera i Gu, 2004). Per
exemple, un estudi de l’Oficina del Cens dels EUA (Black i Lynch, 2003)
va descobrir augments significatius de productivitat a nivell d’empresa
associats a canvis en les pràctiques empresarials que incloïen un canvi de
disseny, reunions regulars de treballadors, equips autogestionats, millora
de les capacitats dels treballadors i foment dels treballadors de primera
línia a utilitzar els ordinadors. Al Canadà, Zohgi, Mohr i Meyer (2007) van
trobar una forta relació positiva entre la distribució de la informació i la
presa de decisions descentralitzada en la voluntat d’innovació de l’empresa. Murphy (2002) va trobar guanys de productivitat en l’ús de les TIC
si anava acompanyat de canvis en els processos de producció (gestió de
qualitat, producció ajustada, disseny empresarial), en els enfocaments
de gestió (treball en equip, formació, flexibilitat laboral i compensació) i
relacions externes (subcontractació, relacions amb els clients, creació de
xarxes). En aquestes empreses, les TIC eren una palanca que fomentava
canvis en l’organització i el comportament que alineaven les pràctiques
d’aquestes empreses amb el nou paradigma de la tecnologia de la informació a nivell tecnològic, econòmic i social.
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Els canvis en l’estructura organitzativa i les pràctiques empresarials,
així com l’ús generalitzat de les TIC, han tingut com a resultat certs canvis en les capacitats necessàries dels treballadors i en les pràctiques de
contractació d’aquestes empreses. Un estudi de l’Institut de Tecnologia
de Massachusetts (Autor, Levy i Murnane, 2003) sobre les tasques en el
lloc de treball va descobrir que des de principis de la dècada de 1970, les
tasques cognitives i manuals rutinàries s’havien reduït en l’economia dels
EUA, mentre que les tasques analítiques i interactives no rutinàries havien augmentat. Aquesta davallada va ser particularment pronunciada en
les indústries que es van informatitzar ràpidament. L’estudi va trobar que,
a mesura que una empresa introduïa les TIC, els ordinadors substituïen
els treballadors que realitzaven tasques físiques i cognitives rutinàries,
però complementaven aquells que realitzaven tasques no rutinàries de
resolució de problemes. Atès que les tasques repetitives i predictibles ja
estan automatitzades, la informàtica en el lloc de treball ha augmentat la
demanda de tasques de resolució de problemes o de comunicació, com
ara respondre a discrepàncies, millorar els processos de producció i coordinar i gestionar les activitats de tercers. L’efecte net és que les empreses
als EUA i altres països desenvolupats (Ministeri d’Educació de Portugal,
2007; Comissió Europea, 2010) contracten treballadors amb més formació. En l’economia i la societat del segle xxi, la memorització de fets i la
implementació de procediments senzills és menys important; allò crucial
és la capacitat de respondre amb flexibilitat a problemes complexos,
comunicar de manera eficaç, gestionar la informació, treballar en equip,
utilitzar la tecnologia i produir coneixement, unes capacitats que s’han
denominat capacitats del segle xxi (Partnership for the 21st Century Skills,
2005; Societat Internacional per a la Tecnologia en l’Educació [ISTE],
2007; Kozma, 2009; Trilling i Fadel, 2009; Comissió Europea, 2010).
La generalització de les TIC també ha tingut un impacte social significatiu. La gran disponibilitat d’ordinadors ha canviat la manera com la gent
accedeix a la informació i la utilitza, com es comunica amb altres i crea
coneixement nou i artefactes culturals. Els estudis a Amèrica del Nord
i a Europa demostren que un gran nombre de persones utilitza internet
regularment, i que ho fan per fer compres en línia, transaccions bancàries, participar en xats o missatgeria, baixar música o pel·lícules, jugar,
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intercanviar correus electrònics i buscar informació. A Europa, el 82% dels
adults entre 45 i 54 anys usa internet per al correu electrònic, i el 91% per
trobar informació i serveis (Eurostat, 2009). Als EUA, segons Pew Internet
and American Life Project (www.pewinternet.org), més de la meitat dels
americans va a internet per trobar resposta als problemes més habituals
sobre salut, impostos, formació laboral i serveis governamentals (Fallows,
2008). L’ús de les TIC és particularment prevalent entre els joves. A Europa,
el 95% dels joves entre 16 i 24 anys utilitzen internet per trobar informació
i serveis en línia, i el 84% l’utilitza per a activitats d’oci relacionades amb
l’obtenció de contingut multimèdia (Eurostat, 2009). Al Regne Unit, el 49%
dels infants entre 8 i 17 anys que utilitzen ordinadors tenen un perfil en
línia; i el 59% utilitzen les xarxes socials per fer amics (Ofcom, 2008). Un
estudi sobre els adolescents en línia als EUA va trobar que el 64%, principalment noies, participava com a mínim en una forma de creació de contingut digital (Lenhart, Madden, Macgill i Smith, 2007). De fet, la joventut
d’avui està tan compromesa amb l’ús de la tecnologia que se l’ha batejat
com els estudiants del nou mil·lenni (Pedro, 2006). Així mateix, l’ampli impacte de les TIC en el món ha quedat capturat en termes com ara societat de
la informació o societat del coneixement, termes que caracteritzen el canvi
de paradigma associat amb la revolució de la tecnologia de la informació.
Els canvis globals que s’han donat en l’economia i la societat contemporànies han estat ben detallats i documentats (Friedman, 2006).
Tanmateix, Perez (2002) ens ofereix un resum i un contrast particularment
interessants entre els paradigmes tecnològics, econòmics i socials associats amb la revolució de la producció en massa i de la tecnologia de la
informació. (Vegeu la taula de la pàgina següent.)
La principal distinció entre aquests dos paradigmes és el canvi de la
producció d’objectes a la producció de coneixement. Hi ha un cert nombre
de característiques que recolzen aquest paradigma. El segell del model de
producció en massa és l’estandardització. L’estandardització de processos
de producció i de resultats és necessària per mantenir la qualitat dels béns
produïts, així com aconseguir economies d’escala que porten a guanys
en la productivitat i beneficis. L’estandardització de processos i resultats
es basa en una estructura organitzativa en la qual un petit nombre de
persones prenen les decisions i gestionen els esforços directes d’un gran
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Paradigma de la producció
en massa

Paradigma de la tecnologia de la
informació

Economies d’escala i mercats en massa

Segmentació de mercats/proliferació de
nínxols

Integració horitzontal
Estandardització
Especialització funcional/piràmides
jeràrquiques

Integració descentralitzada/estructures
de xarxa
Heterogeneïtat, diversitat, adaptabilitat

Centralització

Cooperació interna i externa/clústers

Materials sintètics, intensitat energètica
(basada en el petroli)

Globalització, interacció entre allò local i
allò global
Coneixement com a capital/valor afegit
intangible

nombre de treballadors altament qualificats, mitjanament qualificats o
no qualificats. En contrast, el segell del paradigma de la tecnologia de la
informació és la personalització. En lloc d’oferir un gran nombre de productes d’alta qualitat però idèntics al mercat en massa, el paradigma de
la tecnologia de la informació ofereix serveis personalitzats que responen
a les preferències i necessitats individuals. Per tant, l’estructura organitzativa canvia per poder prendre decisions més a prop del client i poder
respondre a la diversitat i a les demandes de cada client. Els guanys de
productivitat s’aconsegueixen augmentant les habilitats de la població
activa i distribuint les operacions per tal d’abaixar els costos indirectes.
El paper de les TIC també és força diferent en cadascun d’aquests dos
paradigmes. En el paradigma de la producció en massa, les tecnologies de
la informació i comunicació primerenques —impremta, ràdio i televisió—
s’utilitzen com a suport per a la disseminació de la informació des de les
autoritats centralitzades i per augmentar el consum dels béns produïts. En
el paradigma de la tecnologia de la informació, les TIC serveixen sobretot a
la funció productiva, ja que cada vegada més gent té accés a la tecnologia
multimèdia, a les capacitats de processar informació dels ordinadors i són
capaços d’usar-les per crear nou coneixement. Aquestes capacitats permeten un mercat més basat en la personalització del productes i serveis
que en l’estandardització i la producció en massa. Les xarxes s’utilitzen
per accedir i compartir informació i totes dues permeten i reforcen les relacions de col·laboració que són característiques d’aquest nou paradigma.
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4. L’impacte de les TIC en l’educació
Tot i que l’economia i gran part de la resta de la societat s’estan transformant arreu del món, l’educació triga a canviar i és molt similar a la de principis del segle xx. En contrast amb l’impacte enorme de les TIC en l’economia
i la societat, l’ús de les TIC no és una característica central i quotidiana en
gran part de les aules del món, fins i tot allà on els recursos tecnològics
estan àmpliament disponibles, com ara en els països de l’OCDE. Una enquesta entre directors d’escola i professors de vint-i-set països europeus
va mostrar que gairebé el 100% de les escoles tenen accés a ordinadors i el
96% tenen accés a internet (Empirica, 2006). Quasi el 100% del professorat
arreu d’Europa ha utilitzat ordinadors i gairebé tots han utilitzat internet. No
obstant això, l’ús més comú dels ordinadors per part dels professors és per
preparar la lliçó; el 89% dels professors que van contestar l’enquesta deia
que havien utilitzat l’ordinador amb aquesta finalitat en els dotze mesos
anteriors a l’enquesta. I mentre que el 74% havia emprat l’ordinador a l’aula,
el 63% afirmava que l’havia utilitzat com a suport per a les presentacions.
Del professorat que va contestar, el 66% deia que havia fet utilitzar l’ordinador a classe als seus alumnes durant l’any anterior, però d’aquests, el
62% afirmava que l’havien utilitzat en menys del 25% de les seves lliçons.
En un estudi de Plomp i altres (2009), la resposta típica d’un professor
de matemàtiques de 8è grau (equivalent a 2n d’ESO) sobre l’ús d’un ampli
ventall d’aplicacions educatives per a TIC era entre “mai” i “algunes vegades”, tant a Singapur com a Sud-àfrica. Les tres pràctiques pedagògiques
més comunes en aquestes aules era que els alumnes emplenessin fulls de
càlcul, treballessin al mateix ritme i seqüència i contestessin tests. Aquestes conclusions impliquen que els sistemes educatius encara han de traspassar un llindar significatiu pel que fa a l’ús de les TIC i, sense un canvi,
és probable que les TIC tinguin un impacte mínim en alumnes i professors.
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5. Implicacions del nou paradigma per a l’educació
El canvi d’un paradigma basat en la producció en massa i el consum de
béns estandarditzats i en l’estructuració jeràrquica de l’empresa, del
govern i de les institucions socials a un paradigma basat en la creació
col·laborativa, personalitzada, en la distribució i en l’ús de nou coneixement per una població àmplia, diversa i distribuïda està creant una
pressió enorme pel canvi en tots els components del sistema educatiu. Té
implicacions profundes pel que fa a què s’ensenya, com s’ensenya, com
s’examinen els alumnes i com s’estructuren les escoles. I té implicacions
significatives en com les escoles, els professors, els alumnes, els pares i
els ciutadans en general utilitzen les TIC per a l’educació.
En el paradigma de la producció en massa, només una petita elit
necessita tenir les capacitats d’alt nivell necessàries per gestionar el sistema de producció, mentre que la gran majoria dels treballadors i consumidors només necessiten un nivell relativament baix d’educació per poder
seguir els procediments estàndards de producció. No obstant això, quan
el coneixement és el factor productiu clau i els productes i serveis han de
respondre a una varietat de necessitats personalitzades, es necessita que
molta més gent tingui un nivell educatiu alt i capacitats diverses, ja que
seran usuaris sofisticats de la informació i, alhora, estaran implicats en el
procés de creació de coneixement. De la mateixa manera, si el grup que
participa en els processos i institucions governamentals i cíviques és més
gran i divers, es requereix un nivell més alt de coneixement i capacitats.
Les implicacions per al tipus i la quantitat de tecnologia usada també són
importants. Mentre que la majoria de la gent, en el paradigma de producció en massa, utilitzava les TIC bàsicament per consumir informació
preempaquetada, en el paradigma de la tecnologia de la informació una
base àmplia de la població ha de tenir capacitats suficients per implicar-
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se productivament en l’ús de les TIC per tal de crear, compartir i utilitzar
els nous productes i serveis de coneixement.
Els comentaristes han començat a descriure l’aspecte que podrien
tenir les escoles en aquest paradigma de la tecnologia de la informació, i
és molt diferent del de les escoles actuals (UNESCO, 2002; Bereiter, 2002;
Hargreaves, 2003; Collins i Halverson, 2009; Schrum i Levin, 2009). Els
informes identifiquen exemples d’aquestes escoles i aules, tot i que són
sorprenentment escasses, fins i tot en els països desenvolupats. Mentre
que el coneixement disciplinari i la memorització de fets són importants
en el model de producció en massa, en el model de creació de coneixement el coneixement disciplinari es veu augmentat per capacitats que
s’integren en el currículum, com ara la col·laboració, la comunicació i la resolució de problemes, capacitats necessàries per tal de crear i aplicar nou
coneixement. Mentre el professor és l’autoritat central a l’aula i les escoles estan estructurades de manera jeràrquica en el model de producció en
massa, en el model de creació de coneixement, l’aprenentatge se centra
en l’alumne. Se subratlla la importància d’un lloc de treball individual en
el model de producció en massa i la tecnologia és perifèrica. En el model
Educació adaptada a la producció en
massa

Educació adaptada a la creació del
coneixement

Un nombre reduït de persones adquireix
capacitats avançades i un gran nombre
adquireix capacitats mínimes

Un gran nombre de persones adquireix
capacitats avançades

Estandardització dels processos i dels
resultats
El coneixement disciplinari és el cor
curricular
Coneixement com a fet establert
El professor com a autoritat central i
disseminador d’informació

Personalització dels processos i diversitat de
resultats
El coneixement disciplinari es veu
augmentat per altres capacitats, com ara la
col·laboració, la comunicació i la resolució
de problemes
El coneixement s’ha de crear

Lloc de treball individual

Els alumnes com a estudiants intencionals i
creadors de coneixement

Tecnologia com a suplement

Projectes col·laboratius

Centralització de l’educació i escoles
estructurades de manera jeràrquica

Tecnologia com a eix central
Descentralització de l’educació i escoles
estructurades de manera horitzontal, més
autonomia del professorat

18

Debats d’Educació / 28

de creació de coneixement, els projectes col·laboratius i les recerques són
habituals i, per tant, la tecnologia s’estén a totes les pràctiques d’ensenyament i aprenentatge.
Dins d’aquest nou paradigma, les habilitats en TIC recolzen un model
d’educació en què la creació de coneixement i l’aprenentatge de com
aprendre són alhora processos i objectius. En aquest paradigma, les
capacitats multimèdia dels ordinadors ofereixen als alumnes instrucció
personalitzada i animacions interactives, jocs i simulacions que poden
facilitar la comprensió de conceptes i sistemes complexos. Les capacitats
interactives i productives de les TIC permeten tant als professors com
als alumnes implicar-se en projectes i recerques col·laboratius i generar
els seus propis productes de coneixement. La capacitat de creació de
xarxes de les TIC permet —tant als professors com als alumnes— treballar amb col·laboradors distants, participar en comunitats de creació de
coneixement i accedir a mentors externs, experts, científics i empresaris.
A més, els recursos de coneixement i les capacitats productives estan
disponibles “sempre i en qualsevol lloc”, dins i fora de l’escola. Aquestes
capacitats tenen implicacions significatives per a la transformació de les
estructures i pràctiques educatives (Collins i Halverson, 2009) i enormes implicacions pel paper que l’educació, tan transformada, pot tenir
en una societat i en una economia on tothom té el potencial de produir,
col·laborar i consumir productes de coneixement.
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6. Un marc conceptual: L’escala del coneixement
Atès el canvi en el paradigma econòmic i social, com poden els polítics
nacionals invertir en el seu sistema educatiu de manera que respongui i
fomenti el desenvolupament econòmic i social que faci avançar el país
cap a una nova economia de la informació i la societat del coneixement?
Com poden els líders educatius connectar les seves polítiques i programes amb el desenvolupament del creixement econòmic sostenible, el progrés social i la prosperitat generalitzada? I com pot la política educativa
en TIC donar suport a aquest esforç?
Des d’una perspectiva econòmica, hi ha dues fonts de creixement
econòmic (Stiglitz i Walsh, 2002): l’acumulació de capital i l’augment de
la productivitat. El resultat econòmic pot augmentar amb un augment de
factors d’entrada: es compra més equipament i es contracten més treballadors; això és el que els economistes anomenen acumulació de capital.
És el que està passant ara a la Xina i altres països asiàtics i ha estat un
mecanisme important gràcies al qual milions de persones han sortit de
la pobresa. L’acumulació de capital és clau per al desenvolupament econòmic inicial. Tanmateix, el creixement basat en l’acumulació de capital
queda subjecte a resultats que disminueixen: els augments addicionals
d’entrada donen com a resultat augments cada vegada més reduïts de
sortida. A més de l’acumulació de capital, el creixement es pot donar amb
un augment del rendiment econòmic per persona, és a dir, un augment en
la productivitat. La productivitat augmentada és clau per augmentar l’estàndard de vida i el creixement sostenible. Pot ser el resultat d’un aprofundiment del capital (l’ús d’equipament i tecnologia més productius que
versions anteriors), treball de més alta qualitat (una població activa amb
més coneixement i més productiva, que pot resoldre problemes i que pot
afegir valor als productes i serveis), i de la creació, distribució i utilització
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del nou coneixement. Aquest coneixement és la font de nous productes i
serveis, de l’enriquiment cultural i de moltes altres idees.
Des d’una perspectiva social, el desenvolupament comença aconseguint una educació primària universal, promovent la igualtat de sexes i
millorant la salut, especialment la materna, reduint la mortalitat infantil i
combatent la malària, el VIH i la sida, entre d’altres. A mesura que millora la
condició humana general, es construeix el desenvolupament en una major
integració social, en la participació en educació secundària i la implicació
en l’economia formal i en la societat civil. L’augment de la participació per
part d’una ciutadania més capacitada i amb més coneixements permet que
la gent faci eleccions més informades sobre la seva vida, contribucions
més valuoses a la cultura i a l’economia, i ajudi a solucionar els enormes
problemes als quals fa front la societat. La capacitat humana continua
creixent i els individus abasten tot el seu potencial creatiu a través d’un
aprenentatge i un desenvolupament personal continu, durant tota la vida.
Aquests factors econòmics i socials ofereixen quatre enfocaments o
models alternatius i complementaris sobre com l’educació pot contribuir
al desenvolupament. Cadascun ofereix una visió política diferent per al
sistema educatiu. Junts, representen una trajectòria progressiva per al
canvi i la transformació de l’educació. La reforma educativa pot contribuir
al desenvolupament:
• oferint les habilitats necessàries per millorar la salut i el benestar i
participar en l’economia formal: el model d’educació bàsic;
• augmentant el nivell de coneixement de la població activa i de la ciutadania i la seva capacitat d’utilitzar la tecnologia: el model d’adquisició
de coneixement;
• augmentant la capacitat de la població activa i de la ciutadania per
utilitzar el coneixement per participar en la societat i afegir valor al rendiment econòmic a través de l’aplicació del coneixement escolar per resoldre
problemes complexos i reals: el model d’aprofundiment del coneixement;
• augmentant la capacitat de la ciutadania i de la població activa per
aprendre de manera contínua, crear artefactes culturals, innovar i produir
nou coneixement i beneficiar-se d’aquest nou coneixement: el model de
creació de coneixement.
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Cada enfocament té implicacions diferents per als diferents components del sistema educatiu: política educativa, desenvolupament professional del professorat, pedagogia dins l’aula, currículum, avaluació,
organització i administració de l’escola i ús de les TIC, tal i com es resumeix en la Taula 1. Tot i que aquests enfocaments no s’han testat empíricament, sí que ofereixen als legisladors un marc conceptual —l’Escala del
coneixement—, gràcies al qual poden planificar una trajectòria de formes
de canvi coordinades i progressives per transformar el sistema educatiu
al llarg del temps i recolzar així els objectius principals del desenvolupament social i econòmic. La força d’aquest esquema és que no només
connecta el canvi a un creixement econòmic sostenible, sinó que també
tracta els altres objectius del repte educatiu: la preparació dels alumnes
per a una participació activa en el discurs cívic, la necessitat d’aplicar el
coneixement escolar per resoldre problemes contemporanis complexos,
l’enriquiment de l’entorn cultural amb noves idees i nous artefactes, i el
desenvolupament dels estudiants envers el seu potencial total a través de
l’aprenentatge continu.

Educació bàsica

Adquisició del
coneixement

Aprofundament
del coneixement

Creació de
coneixement

A continuació, un resum de cada enfocament.
Educació bàsica. Els governs dels països menys desenvolupats estan
molt limitats per la manca de recursos i fan grans esforços per oferir
els serveis més bàsics. Tanmateix, per a ells i per als seus ciutadans,
l’educació és la clau per sortir del forat de la pobresa. Els objectius polítics d’aquest enfocament són augmentar el nombre de persones que
entren en l’economia formal mitjançant una alfabetització bàsica i uns
coneixements matemàtics elementals. L’objectiu del desenvolupament
social és oferir habilitats per a la vida, augmentar la participació cívica
i millorar la salut i el benestar. Atès que els governs nacionals en aquest
punt del desenvolupament tenen pocs diners per a la despesa pública,
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les decisions i les prioritats d’aquesta despesa són encara més imporUna aula de primària d’una escola
tants. L’educació primària universal
rural en un país molt empobrit té
vuitanta alumnes; molts d’ells hi i l’augment de la participació de les
van per primera vegada perquè el nenes són objectius polítics molt imgovern ha eliminat recentment la portants per aquest enfocament del
matrícula de l’educació primària. desenvolupament i estan subratllats
Els alumnes s’apleguen en files de pels Objectius de Desenvolupament
bancs i comparteixen el llibre entre del Mil·lenni de les Nacions Unides.
quatre. El professor se sent exploL’eliminació de la matriculació per
tat i poques vegades dóna deures o
a l’escola primària, l’expansió dels
tasques a classe ja que implicaria
corregir moltes respostes. En lloc àpats a l’escola, l’augment dels prod’això, el professor ensenya els grames d’alfabetització d’adults
conceptes matemàtics del dia a —especialment dones— són inversipartir del currículum estàndard i fa ons que donen bons resultats de dipreguntes als alumnes, que espera ferents maneres, com ara una agriculque contestin correctament i tots tura més productiva, la reducció de la
alhora.
fam i les malalties infantils, un augment de la participació en l’economia i la reducció de la pobresa (Birdsall,
Levine i Ibrahim, 2005). Aquests objectius polítics i els recursos limitats
d’aquests països que s’han de centrar en l’educació bàsica impliquen limitacions severes en els diversos components del sistema educatiu. Un repte notable és preparar el professorat perquè sigui mínimament competent
en el coneixement de la matèria i en les habilitats d’ensenyament. Sovint,
no hi ha prou professorat i el que arriba a l’escola ho fa amb poques qualificacions. Això és especialment veritat en les escoles rurals on resideix
la majoria de la població i la pobresa és molt alta. A causa de la manca
de recursos i de professors qualificats, la ràtio alumnes-professor pot ser
molt elevada i, per tant, les classes magistrals són la pedagogia dominant
com a mètode eficient per disseminar el coneixement a les escoles. En el
model d’educació bàsica, el currículum es basa en les habilitats bàsiques
en lectura i matemàtiques, i en les avaluacions. Sovint, el sistema és molt
jeràrquic: professors amb una mínima formació tenen poca autonomia i
estan fortament supervisats pels inspectors del currículum mitjançant un
programa del currículum molt detallat. Els serveis de l’escola són mínims
Educació bàsica
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i, si hi ha estructures físiques, sovint els alumnes han de compartir taules
i llibres. Des d’una perspectiva tecnològica, els mitjans de comunicació
orals poden ser un recurs útil en aquest nivell de desenvolupament. La
televisió i, en particular, la ràdio poden ser una manera eficient i barata de disseminar informació, tant als professors com als alumnes. Els
ordinadors, fins i tot encara que estiguin disponibles, acostumen a ser
escassos. El seu millor ús seria per millorar el coneixement del professor
de la seva matèria. Si existeix, l’accés a internet es podria utilitzar com a
suport per a l’administració i la direcció i per connectar l’escola amb les
autoritats centrals; no obstant això, també es podria utilitzar per accedir
al contingut en línia, a recursos remots i a experts que poguessin recolzar
el desenvolupament professional del professorat. Quan augmenta el nombre d’alumnes a l’escola primària i s’estableixen les bases de l’educació
bàsica, el següent repte per al desenvolupament és augmentar el nombre
d’alumnes a secundària i millorar la qualitat global del sistema educatiu.
Adquisició del coneixement.
Aquest és l’enfocament més associat
amb el model tradicional, de producció en massa, de l’educació. L’objectiu
polític general d’aquest enfocament
és construir una base industrial, participar en l’economia global i començar
a establir les bases per a una prosperitat més àmplia. Això s’aconsegueix
millorant la productivitat amb una
població activa d’alta qualitat. L’educació hi contribueix preparant una població activa amb més coneixements
i habilitats, capaç d’adaptar-se a les
noves tecnologies. L’objectiu social
és oferir oportunitats per avançar i
fomentar la integració social i la igualtat. Els objectius de política educativa relacionats inclouen augmentar

Adquisició de coneixement
En una classe de biologia de
secundària d’un país de renda mitjana, el professor presenta una lliçó
sobre les parts de les plantes a la
sala d’ordinadors mitjançant una
presentació en PowerPoint. La lliçó
segueix el currículum estàndard del
dia. Després de la lliçó, els alumnes fan grups de tres al voltant
d’un ordinador i interactuen amb la
lliçó preparada sobre les parts de
la planta. El professor circula per
l’aula ajudant els alumnes a fer funcionar l’equipament i respon a les
seves preguntes. Un cop acabada
la lliçó, el professor fa un examen
oral als alumnes a qui es demana
d’identificar les parts de la planta
correctament i contestar alhora.
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l’educació secundària, millorar la qualitat de l’educació i augmentar els
coneixements en matemàtiques i ciències, a més de l’alfabetització tecnològica. Aquests objectius educatius es vinculen amb l’Educació per a
tots de la UNESCO.
En molts sentits, aquest enfocament és una extensió del model d’educació bàsica. Els canvis en el currículum inclouen afegir les TIC com a matèria o incloure temps en el currículum d’altres matèries per incloure les
TIC. El currículum continua dividit en les matèries tradicionals i emfasitza
la memorització de coneixement fàctic i els procediments de resolució
de problemes bàsics. Un objectiu principal és augmentar la qualitat de
l’educació, mesurada mitjançant tests tradicionals i estandarditzats per
veure la capacitat dels alumnes de recordar fets o solucionar problemes
senzills. Els canvis en la pràctica pedagògica poden incloure diversos
tutorials basats en l’ordinador, eines i continguts digitals com a part de la
classe, del grup o de les activitats individuals de l’alumne, però sovint és
un ús suplementari. Les TIC en xarxa també poden permetre als alumnes
tenir accés remot, recursos en línia o lliçons que d’altra manera no estarien disponibles. La pràctica del professor pot implicar l’ús de la tecnologia
per a les activitats i presentacions dins l’aula, per a les tasques de gestió
i per adquirir coneixement addicional sobre la matèria pel seu propi des
envolupament professional. Es requereixen pocs canvis en l’estructura
social d’aquest enfocament, amb l’excepció, potser, de la col·locació espacial i la integració dels recursos tecnològics a l’escola. Sovint, es col·
loquen els ordinadors en sales separades, ja que les TIC s’ofereixen com
a classe i la tecnologia no està integrada en el currículum. El repte, en
aquest punt, és aconseguir que els alumnes adquireixin una comprensió
més profunda dels temes que els permetrà aplicar el coneixement escolar a situacions reals.
Aprofundiment del coneixement. L’objectiu de la política del model
d’aprofundiment del coneixement és convertir l’aprenentatge de l’escola
en quelcom més rellevant per a la vida laboral o social. La intenció és augmentar la capacitat de la població activa d’afegir valor al resultat econòmic
i augmentar la capacitat de la ciutadania de millorar el seu estàndard de
vida i la condició de la societat a través del seu coneixement escolar per
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entendre i resoldre problemes complexos de la vida o de la feina. En lloc
d’una cobertura superficial d’un gran nombre de temes característics
del model de producció en massa,
en aquest enfocament, el currículum Enfocament d’aprofundiment
se centra en la comprensió profunda del coneixement
d’un petit nombre de conceptes, prin- Els alumnes d’una escola de primàcipis i procediments clau i com aques- ria d’un país de renda mitjana-alta
tes idees s’organitzen i es connecten col·laboren amb altres escoles de
amb les matèries i entre elles per tal primària de ciutats properes per
crear una història digital sobre
de formar sistemes de coneixement
la regió ètnicament diversa. Els
complexos (Bransford, Brown i Cocinfants treballen en grups per reking, 2001). Els professors plantegen collir entrevistes en àudio i vídeo
preguntes inspirades en els conceptes dels seus avis, fan fotografies dels
i principis clau de les disciplines, així monuments de la ciutat i dels edicom en els interessos i motivacions ficis importants, i vídeos de les
dels alumnes. També estructuren històries, cançons i balls locals. Els
activitats col·laboratives dins l’aula, professors utilitzen aquest projecte per centrar-se en els esdeveniprojectes i recerques per implicar els
ments importants del món i de la
alumnes en l’ús d’aquests conceptes i
història nacional, en les similituds
principis clau per resoldre problemes i diferències de les diverses cultuestesos, oberts i reals. Els projectes res, així com en les capacitats de
complexos i reals com aquests sovint col·laboració dels alumnes, de cosón transversals i toquen diverses municació i en la tecnologia. Els
disciplines, per exemple connectant professors treballen amb altres prociències, matemàtiques, estudis soci- fessors de l’escola i d’altres escoles
per crear una web per a la regió, en
als i art. Per tant, les lliçons les poden
la qual cada ciutat tingui la seva
fer equips de professors que treballen
pàgina. La pàgina web es llença
conjuntament per extreure els seus durant un esdeveniment especial,
talents múltiples. Atès que aquesta amb grups d’alumnes de diferents
mena d’ensenyament és més com- ciutats fent presentacions a la ciuplexa, els professors han de tenir un tadania local sobre cadascuna de
coneixement profund de la seva matè- les seves contribucions.
ria, així com dels processos cognitius
i socials que els alumnes empraran quan s’enfrontin a aquesta mena
d’aprenentatge. Els professors poden utilitzar aquest coneixement peda-
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gògic i la seva comprensió profunda del tema per identificar un problema
d’aprenentatge específic i crear una experiència d’aprenentatge que ajudi
els alumnes a dominar els conceptes difícils d’entendre. La tecnologia pot
tenir un paper important, ja que els alumnes utilitzaran les visualitzacions
i les simulacions per explorar, entendre i aplicar coneixement complex.
Així, les TIC s’integren en el currículum i en el dia a dia de l’aula. L’equipament no es pot relegar a la sala d’ordinadors; ha d’estar disponible a
l’aula per a un ús regular. La creació de xarxes pot ajudar a professors i
alumnes a connectar les activitats de l’aula i l’aprenentatge amb el món
exterior. Les avaluacions contínues, formades per diferents parts, aniran
en paral·lel a les tasques complexes que els alumnes trobaran en el món
real i l’ús d’eines electròniques i recursos digitals per als seus projectes,
serà el mateix que en el món real. Atès que gran part de la seva feina és en
format digital, els alumnes ampliaran la seva cartera electrònica al llarg
del temps. La flexibilitat en els programes escolars i la implementació
dels currículums pot recolzar aquests esforços pedagògics i la tecnologia
a casa pot ajudar els alumnes a seguir connectats amb l’escola, els professors, els companys i els recursos digitals fora de la jornada escolar. El
repte d’aquest enfocament és aprofundir en la capacitat de crear comunitats de coneixement i aprenents durant tota la vida.
Creació de coneixement. L’objectiu de la política del quart model
—creació de coneixement— és desenvolupar una població activa i una
ciutadania compromeses contínuament i que es beneficiïn de la creació
de coneixement, de la innovació i de l’aprenentatge. Les implicacions
d’aquest enfocament per al canvi educatiu són profundes i transformacionals. Si els alumnes han de participar en una economia i una societat en
què la creació, la distribució i l’ús d’artefactes culturals són la base per
al desenvolupament sostenible, llavors la seva preparació educativa ha
d’anar més enllà del coneixement establert. La creació de coneixement
no entra en conflicte amb l’aprofundiment del coneixement; més aviat, es
construeix a partir d’una comprensió profunda de les matèries escolars.
El currículum s’amplia per incloure un nou grup de capacitats transversals, a més del coneixement disciplinari. Les capacitats de creació de
coneixement inclouen l’habilitat d’usar un ventall d’eines tecnològiques i
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de recursos digitals: per buscar, organitzar i analitzar informació; per comunicar de manera eficaç en una varietat de formats; per col·laborar amb
altres persones de diferents entorns i capacitats; i per pensar de manera
crítica, innovadora i creativa. De vegades, es parla de les capacitats del
segle xxi (Partnership for the 21st Century Skills, 2005; Societat internacional per a la tecnologia en l’educació [ISTE], 2007; Kozma, 2009; Trilling
i Fadel, 2009; Comissió Europea, 2010). Però entre les capacitats de creació de coneixement, les més importants són aquelles que permeten als
alumnes continuar aprenent durant tota la vida: la capacitat d’establir els
seus propis objectius, d’avaluar els punts febles i els punts forts, d’establir un pla d’aprenentatge, d’identificar els recursos d’aprenentatge i
de monitoritzar el progrés. Dins l’enfocament de creació de coneixement,
Creació de coneixement
Els professors de biologia, química, física i matemàtiques d’una escola de
secundària d’un país de renda alta, conjuntament amb professors d’una universitat propera, participaven en un projecte finançat per una agència científica
internacional. Aquest era un projecte entre molts altres en aquesta escola, culturalment basada en la creació de coneixement. En aquest projecte, els alumnes
recollien i analitzaven dades sobre la flora, la fauna, el clima, l’aire i la qualitat
de l’aigua locals. Els alumnes establien els seus propis objectius d’aprenentatge amb l’ajuda dels professors: identificaven els recursos i les estratègies
d’aprenentatge, i monitoritzaven el seu progrés. Els alumnes treballaven en
equips en el seu projecte, i cada equip treballava amb professors i un assessor
de la universitat per plantejar les qüestions i hipòtesis que volien explorar. A
més de les seves dades, els alumnes també tenien accés a les dades locals històriques, així com a dades comparables recollides per alumnes d’altres escoles
d’arreu del món. Els equips penjaven les seves preguntes i hipòtesis del projecte en un web col·laboratiu que establia connexions amb equips d’estudiants
d’altres escoles que treballaven qüestions similars. Els alumnes també tenien
accés remot a estudiants universitaris voluntaris que els podien ajudar quan
es topaven amb algun problema en les seves anàlisis. Els alumnes penjaven
els primers esborranys dels seus informes en línia i rebien comentaris d’altres
alumnes, tant de la seva escola, com d’altres escoles. El producte final va ser un
congrés local sobre el canvi climàtic on els alumnes presentaven les seves conclusions i una pàgina web internacional que publicava les seves presentacions
en vídeo i per escrit.
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els professors dissenyen una comunitat d’aprenentatge i estableixen un
conjunt d’activitats i recursos en què els alumnes s’impliquen de manera
continuada en un procés sostenible i col·laboratiu de construcció sobre
el coneixement i els artefactes culturals actuals per tal de crear i compartir noves contribucions (Scardamalia i Bereiter, 2006). Es tracta d’un
procés social en què les contribucions dels altres i d’un mateix es modifiquen, es posen en qüestió i s’estenen. El valor de cada contribució és
jutjat per la comunitat d’usuaris del coneixement, a més de pels experts.
Les escoles es transformen en organitzacions d’aprenentatge on tots els
actors s’impliquen en el procés d’aprenentatge (Senge i altres, 2000).
La tecnologia és transversal. Durant les seves exploracions i discursos,
els professors i els alumnes empren una varietat d’aparells electrònics,
recursos digitals, entorns socials i de coneixement del Web 2.0 i 3.0, i eines basades en les TIC que ofereixen suport a la creació del coneixement
i a les capacitats de pensament crític: suport continu, processos d’aprenentatge reflexius, i suport a la interacció en el si de les comunitats de
coneixement que s’estén més enllà dels límits del temps i de l’espai. Dins
d’aquest context, els professors esdevenen aprenents avantatjats que
actuen com a model del procés d’aprenentatge per als seus alumnes.
Estan constantment implicats en l’experimentació educativa i en la innovació en col·laboració amb una xarxa extensa de col·legues i experts
per tal de produir nou coneixement i pràctica d’ensenyament. A més,
els directors treballen amb l’equip per monitorar contínuament el seu
progrés, revisar la visió i els objectius de l’escola i ajustar-se a les noves
circumstàncies.
Implicacions de la política. L’escala del coneixement és un conjunt de
models o enfocaments complementaris i alternatius que ofereixen als
legisladors una trajectòria de reforma educativa de suport al desenvolupament. El marc és de desenvolupament en dos sentits. En primer lloc,
està dissenyat per acomodar una varietat de contextos de desenvolupament. El model d’educació bàsica pot tenir sentit en alguns països però
l’enfocament d’aprofundiment del coneixement pot tenir sentit en d’altres.
Els legisladors poden escollir implementar un d’aquests enfocaments o
diversos per a diferents condicions de desenvolupament dins del país.
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També és de desenvolupament en el sentit que cada enfocament crea la
capacitat que estableix la base per al nivell següent. Hi ha una coherència
interna entre els models que permet que cada component formi part de la
base i contribueixi en els altres. Per exemple, el model aprofundiment del
coneixement funciona perquè els professors tenen tant el coneixement de
la matèria com el coneixement pedagògic, perquè el currículum emfasitza
la profunditat sobre l’amplitud, perquè els enfocaments pedagògics i les
estructures organitzatives recolzen les exploracions esteses i profundes
dels alumnes, perquè els recursos en TIC ja estan disponibles dins l’aula, i
perquè les avaluacions mesuren l’aplicació d’un coneixement profund per
resoldre problemes complexos del tipus al qual s’enfrontaven els alumnes
durant els seus estudis. Els professors, que tenen alhora el coneixement
pedagògic i de la matèria, estan en una millor posició per construir comunitats de coneixement entre els seus col·legues. La tecnologia a cada aula
ofereix la base d’un ús transversal de la mateixa.
Tanmateix, el marc no es presta a una aplicació immediata i directa.
Tot i que sigui desitjable per a un país saltar del model d’educació bàsica
al model de creació de coneixement, aquest últim necessita una certa
constel·lació de condicions per funcionar. Per exemple, seria molt difícil
implementar les pràctiques pedagògiques avançades del model de creació de coneixement per part de professors que tenen una competència
mínima en aquest àmbit o amb un currículum o un model d’avaluació
que emfasitza l’aprenentatge de memòria. De la mateixa manera, seria
difícil emplenar les escoles amb tecnologia quan ni els professors ni els
alumnes tenen experiència prèvia amb la tecnologia que hauria d’afavorir
aquest salt tan important.
Un cop dit això, els legisladors poden trobar que el sistema actual no
encaixa fàcilment en un model o un altre. Les desigualtats poden existir
entre els components i amb relació als models, és a dir, un nombre significatiu de professors poden tenir habilitats en la feina col·laborativa, en
l’aprenentatge basat en un projecte, tot i que el currículum i l’avaluació
només mirin els resultats de cada alumne a través de tests estandarditzats i basats en fets. Aquest desequilibri pot oferir oportunitats per reforçar els punts forts i fomentar el canvi, un tema que tractem a la secció
següent.
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Transformació política i sistèmica
Una manera de pensar en la política és com un canvi sistèmic que afegeix valor als processos i als resultats educatius en tot el sistema (Centre
per a la recerca i la innovació educatives [CERI], 2009a, 2009b). Des
d’aquesta perspectiva, les polítiques poden promoure les innovacions
basades en la tecnologia, com ara la introducció dels recursos d’aprenentatge digital o un ordinador per alumne, que pretenen millorar l’operativitat del sistema, la seva eficàcia global, o la satisfacció subjectiva dels
alumnes, professors o pares. L’objectiu de la política seria implementar
aquestes innovacions en tot el sistema. Tanmateix, la innovació pot aplicar-se en tot el sistema i no canviar el sistema en sí mateix; és a dir, la
innovació s’adopta arreu del sistema, però els objectius, les pràctiques
i les estructures del sistema segueixen sent les mateixes. Això, sens
dubte, pot ser un objectiu valuós i la seva implementació un acompliment
significatiu.
No obstant això, l’èmfasi d’aquest article es troba en el canvi transformacional, és a dir, les polítiques que pretenen no només canviar tots
els components del sistema educatiu, sinó transformar el sistema mateix
(UNESCO, 2002) per tal que l’educació vagi de la mà i recolzi el canvi de
paradigma emergent a nivell social i econòmic. Des d’aquest punt de vista, el canvi és un conjunt coordinat d’alteracions complementàries en les
pràctiques i les estructures de tot el sistema. Aquest és el tipus de canvi
que Brynjolfsson i Saunders (2010) van trobar amb l’ús de la tecnologia
en les empreses més eficients. Tenint això en ment, examinem ara les
implicacions del canvi coordinat de l’escala del coneixement per a cada
component del sistema educatiu.
Desenvolupament professional. El desenvolupament professional del
professor, així com la formació inicial del professorat, són un component important de les TIC en la política educativa. Sovint, les polítiques
dirigides a la formació del professorat ho fan en el context d’oferir als
professors les capacitats que necessiten per fer servir l’equipament. Però
les TIC en la política educativa poden solucionar temes molt més amplis
relacionats amb el desenvolupament professional i fer-ho en un context
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ampli de canvi educatiu, com ho fa l’escala del coneixement i els estàndards en TIC de la UNESCO per al professorat (UNESCO, 2008). Un gran
repte en els països en desenvolupament, en què el nombre d’alumnes
que accedeix al sistema educatiu incrementa, és augmentar el nombre de
professors. En molts països en desenvolupament, s’utilitzen les TIC per
augmentar l’accés a l’educació per a professors, especialment en les àrees rurals. Més enllà d’ajudar a augmentar el nombre de professors, les TIC
també es poden utilitzar per millorar la qualitat del professorat, un factor
crucial en l’èxit dels sistemes educatius molt eficients (Mourshed, Chijoke
i Barber, 2007). Per tant, les polítiques i els programes de TIC relacionats
amb la formació de professors s’haurien d’estructurar de tal manera que
connectessin amb les pràctiques específiques de l’aula o impliquessin
els professors en una comunitat de pràctica professional i desenvolupament continu, polítiques que han demostrat ja ser efectives en la reforma
escolar (Cohen i Hill, 2001). En molts països, les polítiques de formació
de professorat relacionades amb les TIC estableixen un conjunt específic
d’habilitats que han d’adquirir els professors, així com la duració específica de la formació (Kozma, 2010). En les primeres fases de la introducció
de les TIC, els professors necessiten formació sobre el funcionament
del maquinari i del programari i, fins a un cert punt, sobre la creació de
xarxes. Quan l’ús de les TIC es fa més habitual, el desenvolupament professional ha de centrar-se en la integració pedagògica, en la creació de
contingut i, en última instància, en el desenvolupament de coneixement
i pràctica compartits. Aquest va ser el desenvolupament professional de
Singapur en els tres plans mestres de TIC.
Canvi pedagògic. Un component especialment important de les TIC en
les polítiques educatives, especialment per a les polítiques que promouen
la reforma educativa, és l’articulació dels canvis relacionats amb les TIC
en les pràctiques pedagògiques innovadores. Les primeres aplicacions
de les TIC a les escoles incloïen tutorials o programaris de pràctiques
centrats en la memorització dels fets i en l’aplicació de procediments senzills, associats amb els models pedagògics tradicionals. Però les aplicacions més avançades, com ara les simulacions o els jocs, estan associades
amb els canvis pedagògics que tracten els alumnes com a agents actius
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implicats en projectes col·laboratius per resoldre problemes complexos i
reals, o porten a terme recerques, com en l’enfocament aprofundiment del
coneixement. O bé, com en l’enfocament creació de coneixement, inclouen
l’establiment de xarxes i la construcció d’entorns de coneixement que
recolzin el discurs dels alumnes, així com les interaccions que generen
noves idees creant i ampliant les idees dels altres (Scardamalia i Bereiter,
2006). El rol pedagògic dels professors és el d’estructurar i donar suport
a aquestes pràctiques mitjançant recursos, modelant explícitament els
processos cognitiu i social i animant els alumnes a portar a terme aquestes pràctiques (Bransford, Brown i Cocking, 2000; Blumenfeld, Kempler i
Krajcik, 2006; Krajcik i Blumenfeld, 2006).
Desenvolupament curricular. En els inicis de l’ús de les TIC en educació, sovint es posava el focus en els cursos d’introducció a l’alfabetització
en TIC en el currículum. Els alumnes aprenien a fer funcionar l’equipament
i els programaris de productivitat més habituals. Però a mesura que els
sistemes educatius han esdevingut més experimentats en l’ús de les TIC
i aquestes s’han generalitzat a les escoles i a les aules, l’èmfasi curricular pot canviar cap a la integració de les TIC arreu del currículum per
recolzar una comprensió profunda dels conceptes clau en les matèries i
la seva aplicació per resoldre problemes reals i complexos, com en l’enfocament d’aprofundiment del coneixement. L’enfocament de creació de
coneixement estén el currículum més enllà de les matèries per incloure el
desenvolupament d’altres habilitats facilitades per l’ús dels ordinadors.
Això pot incloure habilitats de gestió, de raonament i de resolució de problemes complexos, creativitat, habilitats de comunicació, col·laboració,
autogestió i desenvolupament del caràcter. El treball en projectes transversals, pel que fa a les matèries, pot introduir-se a l’aula per desenvolupar aquestes habilitats i aptituds.
Reforma de les avaluacions. Les avaluacions tradicionals se centren
en la memorització de fets i l’aplicació de procediments senzills per resoldre problemes d’un únic nivell. Les avaluacions més importants —aquelles que determinen el futur de l’alumne— es fan només a finals de curs
o en un punt clau de la carrera acadèmica de l’alumne. La reforma de les
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avaluacions subratlla la necessitat d’avaluar un nou conjunt d’habilitats
del segle xxi que no es mesuren amb les avaluacions estandarditzades
tradicionals (Partnership for the 21st Century Skills, 2005; Societat internacional per a la tecnologia en l’educació [ISTE], 2007; Kozma, 2009;
Trilling i Fadel, 2009; Comissió Europea, 2010). També emfasitza la necessitat d’avaluació contínua que s’integra en l’activitat regular i instructiva normal i implica nous mètodes d’avaluació que inclouen tasques de
rendiment i cartera de coneixements (Pellegrino, Chudowsky i Glaser,
2001; Mislevy, Steinberg, Almpond, Haertel i Penuel, 2003). Les TIC també
poden afavorir crucialment aquests canvis i les avaluacions haurien de
ser una part important de les polítiques de TIC. En aquest sentit, les simulacions i els casos multimèdia poden oferir als alumnes problemes oberts
i múltiples que incloguin els conceptes i principis clau d’una matèria en
situacions del món real. Les TIC també afavoreixen la creació de productes
de coneixement, com ara informes, presentacions i treballs creatius per
avaluar les habilitats dels alumnes en l’anàlisi i l’aplicació de la informació, la resolució de problemes, la col·laboració, la comunicació i l’ús de
tot un ventall d’eines tecnològiques. Un projecte internacional important
avança cap a l’ús de les TIC per mesurar les capacitats del segle xxi.5
Reestructuració de l’escola. Les TIC poden tenir un paper important en
la reestructuració de l’organització física i social de l’escola. El model tradicional d’escola, tal i com es reflecteix en els enfocaments d’educació bàsica i adquisició del coneixement, està dividit en blocs de temps, centrats
en una matèria única i en un espai físic limitat, amb un únic professor i un
grup específic d’alumnes. La tecnologia pot començar a trencar aquestes
barreres i expandir significativament les oportunitats d’aprenentatge.
Amb l’enfocament d’aprofundiment del coneixement, es poden utilitzar les
TIC per arribar a una reestructuració significativa del programa escolar,
que es necessita per als problemes estesos, reals i multidisciplinaris i pot
oferir accés als recursos multimèdia que permetran als alumnes explorar
els conceptes i els principis clau en profunditat. Amb l’enfocament creació de coneixement, les TIC poden tenir un impacte encara més profund
5. <http://www.atc21s.org/home/>
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en l’organització de l’escola, atès que la tecnologia generalitzada i les
xarxes socials s’utilitzen per recolzar la producció de coneixement, la
col·laboració, la disseminació del coneixement “a qualsevol lloc i en qualsevol moment”, és a dir, dins i fora de l’escola.
Infraestructura tecnològica. Òbviament, la tecnologia en sí mateixa
és una part clau de la política de TIC, tot i que moltes polítiques s’equivoquen en centrar-s’hi exclusivament. Les polítiques de TIC han de tractar
temes relacionats amb el maquinari, el programari i el desenvolupament
de contingut, xarxes i suport tècnic. Amb l’escala del coneixement, els líders educatius poden prendre aquestes decisions dins d’un context ampli
que connecta l’ús de les TIC amb altres decisions importants relacionades
amb la pedagogia, el currículum, l’avaluació i la formació del professorat.
Maquinari. Les polítiques de TIC sovint inclouen provisions i assignacions pressupostàries per a ordinadors (Quale, 2003). Aquesta és típicament una política centrada en els primers nivells de l’ús de les TIC
en l’educació d’un país. Aquests plans sovint inclouen quantitats i tipus
d’ordinadors i maquinari multimèdia que s’ha de comprar. A banda dels
ordinadors, els mitjans de comunicació com ara la ràdio i la televisió poden tenir un paper important en països centrats principalment a augmentar la participació en l’educació bàsica, com ara països de l’Àfrica (Farrell i
Isaacs, 2007) i altres països en desenvolupament. Històricament, la ràdio
ha estat un recurs important perquè és una manera barata de fer arribar
informació a un nombre important de persones, tant a les escoles com
a casa. Com amb els ordinadors, el cost de la ràdio i de l’equipament de
la producció en vídeo baixa i el seu poder augmenta, per la qual cosa es
pot utilitzar com a eina per a l’educació i el desenvolupament (UNESCO,
n.d.). La inversió en maquinari sovint es vincula a ràtios d’alumnes o professors, com ara un ordinador cada deu alumnes o un ordinador cada cinc
alumnes. L’objectiu pot incloure també facilitar l’accés a un ordinador al
professorat. Un enfocament més radical a la distribució d’equipament és
el programa Un-ordinador-per-infant (OLPC en les seves sigles angleses),
que aprofita la disminució importantíssima del cost del maquinari per
desenvolupar ordinadors que responen específicament als requisits dels
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països en desenvolupament (Kramer, Dedrick i Sharma, 2009). Més de
trenta països han començat a implementar l’OLPC en cert grau, incloent-hi
Etiòpia, el Perú, Ruanda i l’Uruguai (Bassi, 2009). Les avaluacions han demostrat que la informàtica u-per-u ha estat una mesura efectiva, almenys
en els països desenvolupats, sempre que el seu ús estigués en la línia
dels objectius polítics, acompanyada del contingut apropiat i s’introduís
conjuntament al desenvolupament professional del professorat i en el
context d’un canvi d’agenda més ampli (Zucker i Light, 2009). Tanmateix,
aquest enfocament encara ha de demostrar la seva efectivitat o impacte
en el context de països menys desenvolupats (Crista i altres, 2012).
Les opcions proposades per l’escala del coneixement ajuden els legisladors a destriar entre les diferents opcions. Els països centrats en
l’educació bàsica o l’adquisició de coneixement no es beneficiarien gaire d’una ràtio baixa alumne-ordinador, per no dir d’una inversió en unordinador-per-alumne, perquè el model pedagògic i curricular se centra
en la disseminació de la informació, i no en la comprensió profunda o en
la creació de coneixement que sí traurien profit de la generalització i del
poder d’un-ordinador-per-alumne. En aquestes situacions més bàsiques,
hi ha mitjans de comunicació molt més barats que poden disseminar la
informació de manera efectiva. D’altra banda, els sistemes escolars que
avancen cap a l’aprofundiment del coneixement i la creació de coneixement poden beneficiar-se d’una ràtio alumne-ordinador baixa o, fins i tot,
de la generalització de la tecnologia a l’escola i a casa, ja que s’utilitza en
connexió amb una pedagogia, un currículum i una avaluació que posen el
pes en el treball col·laboratiu en l’aprenentatge basat en projectes i en la
creació de coneixement.
Programari i desenvolupament de contingut. Les TIC en les polítiques
educatives sovint analitzen el tipus de programari que ha d’estar disponible a les escoles i per al professorat. La qualitat dels ordinadors s’expressa en les aplicacions de programari que poden fer servir. Els programes de
tutorials i de pràctiques eren aplicacions primerenques que treien profit
de les capacitats limitades dels primers ordinadors. Aquestes aplicacions
funcionaven bé amb els enfocaments pedagògics tradicionals. Però a mesura que la capacitat dels ordinadors ha augmentat, les simulacions, les
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aplicacions multimèdia i les eines de col·laboració sofisticades, així com
els entorns de disseminació de coneixement, s’adapten millor a enfocaments diferents i més sofisticats pel que fa a la pedagogia, el currículum
i l’avaluació, com ara els proposats en l’enfocament d’aprofundiment del
coneixement i de creació de coneixement.
Molts països inclouen el desenvolupament de portals i de contingut
digital com a part de la implementació de les polítiques de TIC. Per exemple, el programa TIC de Xile comprenia el desenvolupament de La Plaza,
un portal socialment orientat i organitzat com una plaça que incloïa una
oficina de correus (correu electrònic), un quiosc d’informació (contingut
digital) i un centre cultural (lloc virtual de treball en col·laboració). Alguns
països, a causa de la singularitat del seu currículum, o per consideracions especials de la seva cultura o de la seva llengua, han considerat
necessari emfasitzar el desenvolupament dels continguts digitals com a
part de la seva política operativa. El programa TIC de Finlàndia anima a la
producció de materials d’instrucció en finlandès al web, i ara és un dels
sectors empresarials que el govern alimenta com a part del programa de
desenvolupament econòmic (Kankaanranta, 2009). La política de TIC del
Brasil inclou el desenvolupament de contingut en portuguès apropiat per
als estudis de primària, secundària i batxillerat (Litto, 2009). A Hongria,
es va crear un dipòsit de coneixement anomenat Base de Coneixement
Digital Schoolnet per emmagatzemar textos digitals, fotografies, sons,
simulacions, elements de test, etc. (Karpati i Horvath, 2009). Els “actius”
de la col·lecció hongaresa estan etiquetats amb metadades per ajudar els
professors a emmagatzemar, trobar i editar recursos d’aprenentatge digitals. Els professors o alumnes poden compilar aquests actius per formar
nous materials digitals d’aprenentatge.
Xarxes. Moltes polítiques educatives de TIC també inclouen el fet de
poder accedir a internet i als recursos de la xarxa local. Sovint tracten
temes relacionats amb la banda ampla, així com amb les àrees de les escoles que entraran a formar part d’una xarxa. Per a les xarxes cablejades,
l’elecció es limita al nombre de connexions i la localització física dels
ordinadors. Les xarxes sense cables ofereixen més flexibilitat en el nom-
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bre de connexions i en la localització física. En alguns sistemes escolars,
amb recursos limitats per a equipament, les xarxes sense cables s’han
combinat amb carrets d’ordinadors portàtils que poden passar d’una aula
a una altra per a un ús programat. La banda ampla depèn del nombre i
de la quantitat d’usuaris, del tipus de contingut que s’ha d’utilitzar i de
l’origen del contingut. Una quantitat petita d’ordinadors utilitzats sobretot
per administradors i professors per enviar correus electrònics o intercanviar documents de text necessitarà poca banda ampla i pocs terminals a
l’escola. Això seria el més adient per a l’enfocament d’educació bàsica i
suficient per a la majoria de situacions en l’enfocament d’adquisició del
coneixement, especialment si les aplicacions pedagògiques es limiten a
presentacions dels professors o si la majoria del contingut s’entrega via
CD o DVD. Si, d’altra banda, l’enfocament pedagògic requereix l’ús del
web per a materials multimèdia per molts grups d’alumnes en diferents
aules durant tot el dia, com seria el cas en l’enfocament d’aprofundiment
del coneixement, les connexions de banda ampla seran necessàries i les
connexions sense cables s’hauran d’implementar arreu de l’escola. De
manera similar, les xarxes sense cables possibilitaran la generació i la
distribució del contingut digital per part dels alumnes en l’enfocament
de creació del coneixement. Les decisions pressupostàries han d’incloure
no només els costos de la instal·lació inicial de les xarxes sinó els costos
recurrents dels serveis de telecomunicacions. En alguns països, els governs col·laboren amb els proveïdors de serveis per oferir un servei gratuït
o descomptes a les escoles.
Suport tècnic. Un altre component important de les TIC en les polítiques i programes educatius és la provisió d’assistència tècnica contínua.
Els professors necessiten suport no només en les primeres fases d’ús de
les TIC, per aprendre com fer anar l’equipament, sinó també a mesura que
les tecnologies de maquinari i programari esdevenen més sofisticades i
les aplicacions educatives es fan més complexes. Com amb la formació
del professorat, és necessari oferir assistència als professors en el funcionament i la connexió del maquinari i del programari, a més d’ajudar-los a
integrar l’ús de les TIC en les diferents matèries curriculars.
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Coordinar polítiques dins d’una agència i entre agències
Les polítiques de TIC tindran el màxim impacte en la transformació de
l’educació sempre que el departament de TIC es pugui coordinar amb els
departaments i les agències relacionats amb la formació del professorat,
el currículum i l’avaluació. Els esforços en la reforma educativa, com
aquests, tindran el màxim impacte en l’economia i en la societat si es
poden coordinar amb altres ministeris relacionats amb les telecomunicacions, el desenvolupament econòmic, el desenvolupament rural, etc. I els
esforços del govern es poden optimitzar quan les polítiques tenen la participació i el suport de la societat civil, les ONG i el sector privat, com ara
els proveïdors de telecomunicacions i les empreses de tecnologia punta.

Les TIC i la transformació de l’educació en l’economia del coneixement

39

7. Conclusions
A dia d’avui, les TIC han tingut un impacte marginal en l’educació, malgrat la significativa inversió que els legisladors han fet en maquinari, programari i creació de xarxes. La recerca sobre la relació entre l’ús educatiu
de les TIC i l’aprenentatge dels alumnes de les matèries escolars tradicionals ha mostrat un efecte modest però significatiu estadísticament (Kulik,
2003, Means i altres, 2009). No obstant això, la recerca també deixa clar
que les TIC no són actualment un component central de la pràctica diària
dins l’aula a les escoles d’arreu del planeta. Tot i que molts professors utilitzen les TIC, les fan servir principalment per preparar les lliçons i, quan
les usen a l’aula, és com a suport a la seva presentació. Pocs professors
fan que els seus alumnes utilitzin les TIC regularment durant les lliçons.
Per tant, les TIC gairebé no queden registrades en la pantalla educativa.
Arreu del món, les escoles i les classes continuen tenint el mateix aspecte
que tenien a principis del segle xx. Els alumnes troben a les escoles aules
estructurades amb horaris específics; els professors cobreixen el contingut estàndard amb classes magistrals davant d’una classe àmplia mentre
els alumnes escolten; els alumnes treballen individualment per memoritzar fets i procediments senzills i reprodueixen aquest coneixement en les
avaluacions. L’ús de les noves TIC, fins al dia d’avui, només ha reforçat
aquest model.
Mentrestant, s’han produït canvis importantíssims a nivell econòmic
i social arreu, molts llançats per les noves tecnologies de la informació.
S’ha produït un canvi profund des del paradigma de la producció en massa, en què els productes manufacturats eren la base de l’economia i les
grans organitzacions s’estructuraven jeràrquicament per produir un alt
volum de productes estandarditzats, fins al paradigma de la creació de
coneixement, en què el coneixement és el factor productiu clau; les orga-
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nitzacions són més petites, horitzontals, distribuïdes i en xarxa; els negocis i les pràctiques socials es basen en la participació i la col·laboració;
i els productes i serveis d’informació estan personalitzats per respondre
a les necessitats i els interessos dels usuaris. Les TIC són un contribuïdor
clau del guany de productivitat en aquest nou paradigma, però els estudis
econòmics han descobert que aquests guanys només es donen quan les
inversions en TIC estan vinculades a un conjunt de canvis organitzatius
mútuament reforçats, com ara noves estratègies, nous processos empresarials i noves estructures organitzatives.
Fora de les escoles, les TIC també han tingut un impacte social significatiu. Moltes persones dels països desenvolupats utilitzen internet
de manera regular per realitzar compres en línia, accedir als serveis del
govern, fer amics, participar en xats i missatgeria en línia, baixar música
i pel·lícules, jugar, intercanviar correus electrònics, portar a terme transaccions bancàries i buscar informació. Les capacitats de les TIC en xarxa
permeten que les persones, en localitats diferents, puguin comunicar-se
i col·laborar, tot aprofitant un gran cos de contingut multimèdia. A més,
aquestes capacitats han produït una xarxa mundial de connexions socials, comunicacions i distribució d’informació. Aquests canvis, poc a poc,
estan arribant els pobles més remots dels països menys desenvolupats.
Tanmateix, l’educació continua, en general, igual.
Si els estudis sobre l’impacte de les TIC en l’economia i en les estructures i pràctiques empresarials són indicatives, el principal impacte de
les TIC en l’educació encara ha d’arribar. Però només es farà realitat quan
l’ús de les TIC vingui acompanyat d’altres canvis en l’organització i les
pràctiques dins l’aula que permetin alinear el sistema educatiu amb el
paradigma emergent de la tecnologia de la informació.
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Adquisició del coneixement

Els objectius polítics són augmentar
la participació en l’escola primària,
augmentar el nombre de gent que
entra a formar part de l’economia
formal, i oferir habilitats que millorin
la salut i el benestar.

Els objectius polítics són preparar una
població activa capaç d’utilitzar les noves
tecnologies i contribuir a la productivitat
econòmica. Les polítiques educatives se
centren en augmentar la qualitat i l’entrada
en l’educació secundària, oferint als alumnes
habilitats en TIC i augmentant els resultats
dels alumnes en tests estandarditzats,
principalment en lectura i matemàtiques.

Desenvolupa-ment
professional

Proveir el sistema educatiu amb un
cos de professors amb coneixement
com a mínim d’una matèria i
habilitats d’ensenyament.

S’espera dels professors que tinguin un
coneixement global de la seva matèria.
La formació del professorat emfatitza la
importància del coneixement profund i de
l’adequació del coneixement de la matèria.
Els professors poden haver de demostrarho com a part de la seva certificació. El
desenvolupament professional continu pot
no ser necessari si s’arriba a un bon domini.

Pedagogia

Ràtio important d’alumnes per
professor, l’ensenyament es basa en
les classes magistrals.

L’ensenyament es basa en l’entrega
d’informació. Les classes magistrals són
comunes però la informació pot presentar-se
en una varietat de formes. Alternativament,
la instrucció pot ser individualitzada i a ritme
personal.

El currículum es basa en
l’alfabetització i les habilitats
matemàtiques bàsiques.

El currículum enumera un gran nombre de
fets i conceptes dins de les matèries escolars
i emfatitza la seva adquisició. S’inclouen les
TIC com a matèria en el currículum.

Tests d’alfabetització i habilitats
matemàtiques bàsiques.

Avaluacions formades per un gran nombre de
tasques curtes que requereixen recordar fets
i aplicar principis per solucionar problemes
senzills i d’un sol nivell. Es subratlla
l’exactitud. S’examina amb freqüència els
alumnes, que reben feedback regularment
sobre els seus progressos.

Avaluació

Polítiques

Educació bàsica

Currículum

Taula 1. L’escala del coneixement:
reforma educativa, TIC i desenvolupament social i econòmic
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Creació de coneixement

L’objectiu polític és augmentar la
productivitat de la població activa per tal que
pugui afegir valor al rendiment econòmic. Les
polítiques educatives se centren en millorar
la comprensió i la resolució de problemes
dels alumnes i connectar l’aprenentatge de
l’escola amb els problemes i contextos de la
vida real.

L’objectiu polític és augmentar la innovació
i la creació de coneixement per dirigir
l’economia del coneixement. Les polítiques
educatives se centren en la recerca, el
desenvolupament i la distribució de nou
coneixement i l’aprenentatge continu.
Les escoles, els professors i els alumnes
participen en aquests esforços.

S’espera dels professors que tinguin una
comprensió profunda de la seva matèria,
així com dels principis de la pedagogia. El
desenvolupament professional se centra
tant en l’aprofundiment del coneixement
del professor en la seva matèria com en
la comprensió del procés d’aprenentatge
de l’alumne. Això és fa a través d’una
combinació d’experiències continues formals
i informals.

Els professors són aprenents avantatjats.
Com a professionals experimentats,
són responsables en primer lloc del seu
desenvolupament, així com el dels altres, en
el seu rol de col·legues i mentors. Col·laboren
entre ells i amb experts externs per
construir una comunitat professional. Estan
compromesos en crear i compartir el seu
propi coneixement professional i les bones
pràctiques.

L’ensenyament es porta a terme en el context
de preguntes i problemes complexos i oberts
i es basa en contextos del món real. Les
activitats dins l’aula impliquen l’aplicació
de conceptes i principis clau al voltant dels
temes. Les pràctiques poden ser una via
important per connectar l’aprenentatge
escolar amb el món real.

L’ensenyament consisteix en reptar els
alumnes perquè construeixin el seu propi
coneixement i explorin nous temes. Els
projectes col·laboratius i les recerques
impliquen buscar informació, recollir-la
i analitzar les dades per tal de produir
productes de coneixement i comunicar-se
amb experts i públics externs per compartir
els resultats.

El currículum identifica els conceptes
i principis clau i interrelacionats que
organitzen una matèria. Emfatitza la
comprensió profunda d’aquestes matèries
i de les relacionades, així com la seva
aplicació per resoldre problemes complexos
i del món real. La implementació del
currículum respon al context local.

El currículum és flexible i respon als objectius
de l’alumne i al context local. Subratlla
el desenvolupament de la col·laboració,
la recerca, la gestió de la informació, la
creativitat i les habilitats de pensament crític.
Aprendre a aprendre és essencial.

Les avaluacions estan formades per projectes
extensos, oberts i basats en problemes amb
múltiples parts que inclouen conceptes i
principis clau que corresponen a situacions
del món real. Aquestes tasques estan
integrades en l’experiència de l’aprenentatge.

Les tasques d’avaluació consisteixen en
recerques, informes, presentacions, treballs
creatius i altres productes de coneixement.
Aquests productes s’avaluen a través d’una
auto-revisió o una revisió pública i entre
iguals. Les avaluacions també emfatitzen els
objectius de l’alumne i l’auto-control.
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Organització de l’escola

Adquisició del coneixement

Les escoles estan estructurades
jeràrquicament amb un alt nivell de
responsabilitat i poca autonomia o
Les escoles estan estructurades
flexibilitat. Els inspectors del currículum
jeràrquicament al voltant de l’entrega
asseguren que el currículum es cobreix tal i
estandarditzada de contingut.
com s’ha prescrit. El rendiment de l’escola i
del professorat es mesura i es premia segons
els resultats dels alumnes en els tests.

Ús de les TIC

Educació bàsica

Ús mínim de la tecnologia; alguns
elements informàtics per a objectius
administratius. Potencial d’una
mínima tecnologia en xarxa per
oferir accés a recursos remots per a
l’administració i el desenvolupa-ment
professional dels professors.

La tecnologia s’utilitza principalment per
lliurar la instrucció i per a la gestió. La ràtio
d’alumnes per ordinador pot ser baixa si els
professors l’utilitzen per lliurar la instrucció
o alta si els alumnes l’utilitzen per a una
instrucció individualitzada. Les xarxes
s’utilitzen per recolzar l’administració i la
responsabilitat.
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Creació de coneixement

Les escoles són organitzacions
Els professors tenen flexibilitat sobre la
d’aprenentatge i els professors estan
implementació del currículum i poden
implicats en la innovació continua.
adaptar-lo als interessos dels alumnes, a
Els administradors, els membres de la
les necessitats de la comunitat i als temes
comunitat, el professorat i l’alumnat
contemporanis. La flexibilitat estructural
creen una visió compartida i estableixen
permet que els professors ajustin els grups
els objectius de la seva comunitat
d’alumnes o el programa de la classe per
d’aprenentatge. Dins d’aquesta visió, els
destinar més temps a projectes, planificació i
professors tenen autonomia per implementar
col·laboració.
els objectius i responen dels resultats.
Les xarxes s’utilitzen per realitzar els
projectes col·laboratius i per connectar
alumnes i professors amb contextos externs.
Les simulacions i els elements multimèdia
s’utilitzen com a suport per a una comprensió
profunda de conceptes interrelacionats,
tractar males interpretacions, explorar
sistemes i resoldre problemes.

La tecnologia és transversal i les xarxes
socials s’utilitzen com a suport per a la
producció de coneixement, la col·laboració i
la distribució de coneixement per alumnes i
professors. Les xarxes s’utilitzen per ajudar
alumnes i professors a construir comunitats
de coneixement.
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