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En perspectiva històricaEn perspectiva històricaEn perspectiva històrica

Avui, parlar d’Educació i Formació és fer referència 
a la capacitat de rebre informació, de processar-
la, de seleccionar-la, de fer-la servir per a la vida 
quotidiana, tant per al treball com per a la 
participació social i per a altres àmbits de la vida 
personal.
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( mitjà, suport, a través del qual es transmeten els missatges:
l’aire, la paret d’una cova, la corrent d’un riu, un paper, la línea telefònica,

les ones hertzianes, via satèl·lit, ... )
... i tot això per mitjà de “signes” o codis organitzats que anomenen 

“llenguatges”

1. Qu1. Qu1. Qu1. Qu1. Qu1. Qu1. Qu1. Quèèèèèèèè éééééééés s s s s s s s ““““““““comunicarcomunicarcomunicarcomunicarcomunicarcomunicarcomunicarcomunicar--------sesesesesesesese”””””””” ????????
“Comunicar-se” és transmetre’s informacions, missatges.

Acte per mitjà del qual un EMISSOR transmet  MISSATGES a un RECPTOR

RECEPTOREMISSOR

MISSATGES

RECEPTOREMISSOR

MISSATGES

COMUNICACIÓ

CANAL
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ELS MISSATGES: diversitatELS MISSATGES: diversitatELS MISSATGES: diversitatELS MISSATGES: diversitatELS MISSATGES: diversitatELS MISSATGES: diversitatELS MISSATGES: diversitatELS MISSATGES: diversitat

�� PensamentsPensaments
�� IdeesIdees
�� SentimentsSentiments

�� AlegriaAlegria
�� TristesaTristesa
�� TendresaTendresa
�� ComprensiComprensióó
�� Afecte, admiraciAfecte, admiracióó, ..., ...

�� ProjectesProjectes
�� AspiracionsAspiracions
�� Anhels, inquietuds, Anhels, inquietuds, 

motivacionsmotivacions
�� NotNotíícies, informacicies, informacióó
�� ......

� En un sentit ampli:

� Tots els missatges que ens 
arriben són “informació”

� La “informació” és el 
contingut dels missatges.

� El que els missatges ens 
transmeten són, doncs, 
“informacions”
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INSTRUMENTS o MITJANS INSTRUMENTS o MITJANS INSTRUMENTS o MITJANS INSTRUMENTS o MITJANS INSTRUMENTS o MITJANS INSTRUMENTS o MITJANS INSTRUMENTS o MITJANS INSTRUMENTS o MITJANS 
per comunicarper comunicarper comunicarper comunicarper comunicarper comunicarper comunicarper comunicar--------nosnosnosnosnosnosnosnos

�� CartaCarta

�� TelTelèèfonfon

�� TelTelèègrafgraf

�� CampanaCampana

�� VanoVano

�� SenyalsSenyals

�� LlibreLlibre

�� RadioRadio

�� TelevisorTelevisor

�� PremsaPremsa

�� CinemaCinema

�� FaxFax

�� TelTelèèfon mòbilfon mòbil

�� OrdinadorOrdinador

�� ......
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2. HISTORIA DE LA COMUNICACI2. HISTORIA DE LA COMUNICACI2. HISTORIA DE LA COMUNICACI2. HISTORIA DE LA COMUNICACI2. HISTORIA DE LA COMUNICACI2. HISTORIA DE LA COMUNICACI2. HISTORIA DE LA COMUNICACI2. HISTORIA DE LA COMUNICACIÓÓÓÓÓÓÓÓ
La comunicaciLa comunicaciLa comunicaciLa comunicaciLa comunicaciLa comunicaciLa comunicaciLa comunicacióóóóóóóó en la seva perspectiva històricaen la seva perspectiva històricaen la seva perspectiva històricaen la seva perspectiva històricaen la seva perspectiva històricaen la seva perspectiva històricaen la seva perspectiva històricaen la seva perspectiva històrica

Formes deFormes de
ProtoProto--comunicacicomunicacióó

Radio, telèfon, televisió, 
satèl·lit, ...

Predomini de la cultura oralPredomini de la cultura oral

Primeres cultures Primeres cultures 

alfabalfabèètiquestiques

ExpansiExpansióó de la cultura del llibre de la cultura del llibre ( lletrada )( lletrada )

CulturaCultura

AudiovisualAudiovisual

de massesde masses

CulturaCultura

tecnològica tecnològica 

digitaldigital

Cultures prehistòriques Primeres cultures urbanes E. Moderna                E. Contemp.

Cultura de laCultura de la

pantallapantalla

gestos, 
crits, 
grunys, ...

senyals de fum,      tam-tam pintures 
rupestres formes escrites impremta
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ETAPES en la història de la ETAPES en la història de la ETAPES en la història de la ETAPES en la història de la ETAPES en la història de la ETAPES en la història de la ETAPES en la història de la ETAPES en la història de la 
comunicacicomunicacicomunicacicomunicacicomunicacicomunicacicomunicacicomunicacióóóóóóóó

�� Al principiAl principi els nostres avantpassats els nostres avantpassats es comunicaven, però sense parlares comunicaven, però sense parlar.. No feia falta parlar ni molt No feia falta parlar ni molt 
menys escriure. El gest i el so eren suficients. menys escriure. El gest i el so eren suficients. 

�� DesprDespréés s va aparva aparèèixer la ixer la paraulaparaula:: el llenguatge articulat. el llenguatge articulat. 

�� Posteriorment Posteriorment es va sentir la necessitat de fixar, de fer perdurar en el tempses va sentir la necessitat de fixar, de fer perdurar en el temps aquests  missatges. aquests  missatges. 
Apareixia Apareixia ll’’escripturaescriptura,, en forma den forma d’’ideogrames, jeroglideogrames, jeroglíífics i posteriorment lfics i posteriorment l’’alfabet. alfabet. 

Al principi, el domini dAl principi, el domini d’’aquest codis comunicatius estavaaquest codis comunicatius estava restringit a unes minoriesrestringit a unes minories, , no va ser fins el  s. XIXno va ser fins el  s. XIX
quan es va comenquan es va començçar  a sentir laar  a sentir la necessitat dnecessitat d’’ampliar, per raons econòmiques i socialsampliar, per raons econòmiques i socials, , el dominiel domini
dd’’aquest codis comunicatius a la resta de capes de la poblaciaquest codis comunicatius a la resta de capes de la poblacióó. . 

La culturaLa cultura de generacions en generacions sde generacions en generacions s’’ha transmha transmèès  per s  per tradicitradicióó oraloral, però cada cop el paper dels , però cada cop el paper dels 
codis alfabcodis alfabèèticstics en aquest funcien aquest funcióó éés ms méés important . s important . 

La història de la comunicaciLa història de la comunicacióó estestàà traspassada per la pugna  constant de, cada cop,  mtraspassada per la pugna  constant de, cada cop,  méés s ààmplies capes mplies capes 
socials, per socials, per accedir als nous accedir als nous codis comunicatiuscodis comunicatius que  van sorgint en el decurs dels segles. Cada cop que  van sorgint en el decurs dels segles. Cada cop 
éés ms méés urgent la necessitat de dominar aquestes s urgent la necessitat de dominar aquestes noves formes de comunicacinoves formes de comunicacióó..

Aquestes formes de comunicaciAquestes formes de comunicacióó continuen coexistint en lcontinuen coexistint en l’’actualitat.actualitat.

Cultura de la comunicaciCultura de la comunicacióó personalpersonal
Cultura del llibreCultura del llibre

Cultura Cultura 
de la de la 

PantallaPantalla

Els nostres orEls nostres oríígensgens ApariciAparicióó de lde l’’escripturaescriptura

4.000 4.000 --3.000 aC 3.000 aC 
Moment Moment 
actualactual

Des dDes d’’una perspectiva històrica, podem diferenciar diverses fases o una perspectiva històrica, podem diferenciar diverses fases o 
etapes en la història de la etapes en la història de la ““COMUNICACICOMUNICACIÓÓ”” ..
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LA COMUNICACILA COMUNICACILA COMUNICACILA COMUNICACILA COMUNICACILA COMUNICACILA COMUNICACILA COMUNICACIÓÓÓÓÓÓÓÓ,,,,,,,, en perspectiva històricaen perspectiva històricaen perspectiva històricaen perspectiva històricaen perspectiva històricaen perspectiva històricaen perspectiva històricaen perspectiva històrica

de massesde massesdd’’elitelit

A partir del S. XVI, amb A partir del S. XVI, amb 
ll’’ajuda de certs ajuda de certs 
mitjans  ( impremta ) mitjans  ( impremta ) 
ss’’amplifica la amplifica la 
possibilitat de difusipossibilitat de difusióó
dels missatges. dels missatges. 

Amb el temps, altres Amb el temps, altres 
capes socials capes socials 
comencen a comencen a 
dominar els codis dominar els codis 
alfabalfabèètics..tics..

Cada individu haurCada individu hauràà
dd’’aprendre a aprendre a 
dominar aquests dominar aquests 
nous llenguatges nous llenguatges 

A partir del S. XVI, A partir del S. XVI, 

amb lamb l’’apariciaparicióó de la de la 

impremta.impremta.

El moment actual      El moment actual      
(S. XX (S. XX ––XXI )XXI )

Des de lDes de l’’apariciaparicióó de de 

ll’’escriptura escriptura ( 3.000 aC. ( 3.000 aC. 

))

Des dels Des dels 

nostres ornostres oríígens gens 

fins al moment fins al moment 

actualactual

Cultura Cultura audiovisualaudiovisual, , multimmultimèèdiadia, , 
InformaciInformacióó digitalitzadadigitalitzada..

IrrupciIrrupcióó dels dels mitjans de mitjans de 
comunicacicomunicacióó de massesde masses i de les i de les 
Noves Tecnologies de la Noves Tecnologies de la 
InformaciInformacióó i la Comunicacii la Comunicacióó ( ( 
TIC )TIC )

ComunicaciComunicacióó ““virtualvirtual””

Dret de totes les capes socialsDret de totes les capes socials
a accedir, cona accedir, conèèixer  i dominar ixer  i dominar 
aquests nous mitjans,aquests nous mitjans,

Possibilitat de comunicaciPossibilitat de comunicacióó
amb altres llenguatges no amb altres llenguatges no 
estrictament parlats o escrits.estrictament parlats o escrits.

Necessitat dNecessitat d’’aprendre i dominar aprendre i dominar 
la utilitzacila utilitzacióó dd’’aquests nous aquests nous 
mitjans.mitjans.

La gran cultura es conserva i La gran cultura es conserva i 
es transmet en codis es transmet en codis 
linglingüíüístics,stics, codis alfabcodis alfabèètics,tics,
sobretot escrits  (cultura del sobretot escrits  (cultura del 
““llibrellibre””))

Amb lAmb l’’escriptura  els escriptura  els 
missatges es fan perdurar en missatges es fan perdurar en 
el temps. el temps. 

Per poderPer poder--los interpretar slos interpretar s’’ha ha 
de conde conèèixer, dominar el codi.ixer, dominar el codi.

Al principi, solament unes Al principi, solament unes 
minories sminories sóón capaces n capaces 
dd’’accedir al domini daccedir al domini d’’aquest aquest 
codis comunicatiuscodis comunicatius ( cultura ( cultura 
dd’’elit )elit )

Al principi, gest + Al principi, gest + 
soso

Posteriorment, Posteriorment, 
apariciaparicióó dels dels 
llenguatges llenguatges 
simbòlicsimbòlic ( ( 
p.e.:pintures p.e.:pintures 
rupestres ) rupestres ) i i 
articulatarticulat ( parlat, ( parlat, 
escrit )escrit )

A lA l’’actualitat les TICactualitat les TIC

ComunicaciComunicacióó
directadirecta. . 

Contacte directeContacte directe
E/R. E/R. 

CULTURA DE LA CULTURA DE LA 

PANTALLAPANTALLA
CULTURA LLETRADACULTURA LLETRADACULTURA CULTURA 

DEL DEL 

CONTACTE CONTACTE 

PERSONALPERSONAL
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3. LA VIDA,3. LA VIDA,3. LA VIDA,3. LA VIDA,3. LA VIDA,3. LA VIDA,3. LA VIDA,3. LA VIDA, un allau constant dun allau constant dun allau constant dun allau constant dun allau constant dun allau constant dun allau constant dun allau constant d’’’’’’’’informaciinformaciinformaciinformaciinformaciinformaciinformaciinformacióóóóóóóó

Diversitat de fonts dDiversitat de fonts dDiversitat de fonts dDiversitat de fonts dDiversitat de fonts dDiversitat de fonts dDiversitat de fonts dDiversitat de fonts d’’’’’’’’informaciinformaciinformaciinformaciinformaciinformaciinformaciinformacióóóóóóóó
•• La vida mateixa La vida mateixa éés una constant s una constant font dfont d’’informaciinformacióó... ... 

•• Per tot arreu,  constantment, ens estan arribant mPer tot arreu,  constantment, ens estan arribant múúltiples ltiples missatgesmissatges, , 
informacions informacions diverses, diverses, ……

•• Aquests missatges contenen Aquests missatges contenen informacionsinformacions molts diverses: visual, auditiva, molts diverses: visual, auditiva, 
olfactiva, tolfactiva, tààctil, ... La seva procedctil, ... La seva procedèència ncia éés tambs tambéé molt variada: participacimolt variada: participacióó
directa en els fets, indirecta a travdirecta en els fets, indirecta a travéés dels mitjans de comunicacis dels mitjans de comunicacióó, ..., ...
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4. LA REVOLUCI4. LA REVOLUCI4. LA REVOLUCI4. LA REVOLUCI4. LA REVOLUCI4. LA REVOLUCI4. LA REVOLUCI4. LA REVOLUCIÓÓÓÓÓÓÓÓ TECNOLÒGICATECNOLÒGICATECNOLÒGICATECNOLÒGICATECNOLÒGICATECNOLÒGICATECNOLÒGICATECNOLÒGICA

Avui grAvui grààcies a la difusicies a la difusióó i generalitzacii generalitzacióó dels dels mitjans tecnològicsmitjans tecnològics dd’’informaciinformacióó
i comunicacii comunicacióó ( TIC ) i la gran penetraci( TIC ) i la gran penetracióó social dsocial d’’aquests fa que ens trobem aquests fa que ens trobem 
davant una veritable revolucidavant una veritable revolucióó... ... LA REVOLUCILA REVOLUCIÓÓ TECNOLÒGICATECNOLÒGICA

Davant el gran salt endavant que suposDavant el gran salt endavant que suposàà al S. XVI al S. XVI la impremta,la impremta, al S. XVIII la al S. XVIII la 
introducciintroduccióó en la inden la indúústria i el transport de la stria i el transport de la mmààquina de vaporquina de vapor i cap a i cap a 
finals del S. XIX la introduccifinals del S. XIX la introduccióó de de ll’’electricitat...electricitat...
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5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. LA SOCIETAT DE LA INFORMACILA SOCIETAT DE LA INFORMACILA SOCIETAT DE LA INFORMACILA SOCIETAT DE LA INFORMACILA SOCIETAT DE LA INFORMACILA SOCIETAT DE LA INFORMACILA SOCIETAT DE LA INFORMACILA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓÓÓÓÓÓÓÓ

�� Caracteritzada per:Caracteritzada per:

�� ExtraordinExtraordinàària ria penetracipenetracióó

dels mitjans de dels mitjans de 

comunicacicomunicacióó de masses.de masses.

�� Massiva Massiva difusidifusióó dels dels 

ordinadors i les xarxesordinadors i les xarxes de de 

comunicacicomunicacióó

��La La informaciinformacióó cada vegada mcada vegada méés s audiovisual,audiovisual, multimmultimèèdiadia e e hipertextualhipertextual

��La informaciLa informacióó estestàà digitalitzadadigitalitzada

La societat actual modelada per:La societat actual modelada per:
LL’’extraordinari extraordinari avenavençç cientcientíífic i fic i 

tecnològictecnològic

TendTendèència a la ncia a la globalitzaciglobalitzacióó
econòmica i culturaleconòmica i cultural



1212/24/24

SITUACISITUACISITUACISITUACISITUACISITUACISITUACISITUACIÓÓÓÓÓÓÓÓ ACTUALACTUALACTUALACTUALACTUALACTUALACTUALACTUAL

�� A A nivell individualnivell individual,, la la 
comunicacicomunicacióó i i les relacionsles relacions
entre les persones, entre els entre les persones, entre els 
individus individus han augmentathan augmentat
““quantitativamentquantitativament””, de forma , de forma 
considerable.considerable.

�� A A nivell globalnivell global, , un mun móón  cada n  cada 
cop mcop méés interdepenent a tots s interdepenent a tots 
els nivells, mels nivells, méés intercomunicat, s intercomunicat, 
on on les distles distààncies de tot tipus ncies de tot tipus 
ss’’han reduhan reduïïtt ( ( ““globalitzaciglobalització”ó” ).).

Dos fenòmens caracteritzen Dos fenòmens caracteritzen 
la societat actual:la societat actual:
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ALGUNS TRETS de la SOCIETAT ALGUNS TRETS de la SOCIETAT ALGUNS TRETS de la SOCIETAT ALGUNS TRETS de la SOCIETAT ALGUNS TRETS de la SOCIETAT ALGUNS TRETS de la SOCIETAT ALGUNS TRETS de la SOCIETAT ALGUNS TRETS de la SOCIETAT 
ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ( des del punt de vista de la comunicaci( des del punt de vista de la comunicaci( des del punt de vista de la comunicaci( des del punt de vista de la comunicaci( des del punt de vista de la comunicaci( des del punt de vista de la comunicaci( des del punt de vista de la comunicaci( des del punt de vista de la comunicacióóóóóóóó ))))))))

�� En  constant canvi, en contEn  constant canvi, en contíínua nua 
transformacitransformacióó

�� Continuat avenContinuat avençç cientcientíífic i fic i 
tecnològictecnològic

�� SobreabundSobreabundàància dncia d’’informaciinformacióó

�� Xarxes mundials de distribuciXarxes mundials de distribucióó
de la informacide la informacióó

�� OmnipresOmnipresèència dels massncia dels mass--
media i de les TICmedia i de les TIC

�� ComunicaciComunicacióó de masses i de masses i 
InternetInternet

�� IntegraciIntegracióó culturalcultural

�� Necessitat dNecessitat d’’aprendre a aprendre a 
aprendreaprendre

�� GlobalitzaciGlobalitzacióó econòmica i econòmica i 
culturalcultural

�� Nous entorns laborals i Nous entorns laborals i 
ll’’exclusiexclusióó socialsocial

�� ÚÚs de les TIC en totes les s de les TIC en totes les 
activitats humanesactivitats humanes

�� DemocratitzaciDemocratitzacióó de la de la 
informaciinformacióó

�� Valor creixent de la Valor creixent de la 
informaciinformacióó i el coneixementi el coneixement

Ens trobem davant un nou escenari, un nou horitzó de civilització... 
l’anomenada SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Ens trobem davant un Ens trobem davant un nou escenarinou escenari, un , un nou horitznou horitzóó de civilitzacide civilitzacióó... ... 
ll’’anomenada anomenada SOCIETAT DE LA INFORMACISOCIETAT DE LA INFORMACIÓÓ



1414/24/24

UNA NOVA CULTURAUNA NOVA CULTURAUNA NOVA CULTURAUNA NOVA CULTURAUNA NOVA CULTURAUNA NOVA CULTURAUNA NOVA CULTURAUNA NOVA CULTURA

�� Nous coneixements.Nous coneixements.

�� LL’ú’ús de noves ms de noves mààquines i quines i 

instruments.instruments.

�� Noves tNoves tèècniques.cniques.

�� Noves formes de comunicarNoves formes de comunicar--nosnos

�� Nous llenguatges.Nous llenguatges.

�� Noves formes de veure i Noves formes de veure i 

entendre el mentendre el móón.n.

�� Nous valors i normes de Nous valors i normes de 

comportament.comportament.

•• En definitiva, ens trobem davantEn definitiva, ens trobem davant……

Aquesta novaAquesta nova”” CulturaCultura”” comporta:comporta:
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�� Respecte la Societat de la InformaciRespecte la Societat de la Informacióó, un dels , un dels reptes reptes 
del ciutaddel ciutadàà actualactual fa referfa referèència a la capacitat de:ncia a la capacitat de:

6. SOCIETAT DE LA INFORMACI6. SOCIETAT DE LA INFORMACI6. SOCIETAT DE LA INFORMACI6. SOCIETAT DE LA INFORMACI6. SOCIETAT DE LA INFORMACI6. SOCIETAT DE LA INFORMACI6. SOCIETAT DE LA INFORMACI6. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓÓÓÓÓÓÓÓ ////////
TIC TIC TIC TIC TIC TIC TIC TIC 

Això Això éés precisament s precisament el que ens ofereixenel que ens ofereixen les noves tecnologies ...les noves tecnologies ...

•“Processar-la”•“Processar-la”

•“Fer-la servir” per a la vida quotidiana•“Fer-la servir” per a la vida quotidiana

•“Rebre” informació•“Rebre” informació

•“Seleccionar-la”•“Seleccionar-la”

Mai com ara havíem tingut al nostre abast tan gran quantitat d’informacióMai com ara havMai com ara havííem tingut al nostre abast tan gran quantitat dem tingut al nostre abast tan gran quantitat d’’informaciinformacióó
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LA INFORMACILA INFORMACILA INFORMACILA INFORMACILA INFORMACILA INFORMACILA INFORMACILA INFORMACIÓÓÓÓÓÓÓÓ::::::::
TRACTAMENT I PROCESSAMENTTRACTAMENT I PROCESSAMENTTRACTAMENT I PROCESSAMENTTRACTAMENT I PROCESSAMENTTRACTAMENT I PROCESSAMENTTRACTAMENT I PROCESSAMENTTRACTAMENT I PROCESSAMENTTRACTAMENT I PROCESSAMENT

�� Les fonts dLes fonts d’’informaciinformacióó de qude quèè disposem sdisposem sóón immensesn immenses
( t( tààctils, visuals, olfactives, auditives, audiovisuals, digitals, .ctils, visuals, olfactives, auditives, audiovisuals, digitals, ... ).. )

�� Tot el que ens arriba a travTot el que ens arriba a travéés ds d’’aquestes fonts saquestes fonts sóón n 

comunicacions, missatges, informacions, ...comunicacions, missatges, informacions, ...

�� QUQUÈÈ FER AMB TOTA AQUESTA INFORMACIFER AMB TOTA AQUESTA INFORMACIÓÓ QUE REBEM ?QUE REBEM ?

�� COM TRACTARCOM TRACTAR--LA, PROCESSARLA, PROCESSAR--LA, TREURELA, TREURE’’N PROFIT...?N PROFIT...?
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En quEn quEn quEn quEn quEn quEn quEn quèèèèèèèè consisteix, en concret...consisteix, en concret...consisteix, en concret...consisteix, en concret...consisteix, en concret...consisteix, en concret...consisteix, en concret...consisteix, en concret...

El tractament i processament de la El tractament i processament de la El tractament i processament de la El tractament i processament de la El tractament i processament de la El tractament i processament de la El tractament i processament de la El tractament i processament de la 

informaciinformaciinformaciinformaciinformaciinformaciinformaciinformacióóóóóóóó ????????

•• PERCEPCIPERCEPCIÓÓ

•• RECERCARECERCA

•• OPTENCIOPTENCIÓÓ

ENTRADAENTRADA PROCESSAMENTPROCESSAMENT SORTIDASORTIDA

•• SELECCISELECCIÓÓ

•• ORGANITZACIORGANITZACIÓÓ

•• ESTRUCTURACIESTRUCTURACIÓÓ

•• ASSIMILACIASSIMILACIÓÓ

•• INTEGRACIINTEGRACIÓÓ

•• DIFUSIDIFUSIÓÓ

•• TRANSMISITRANSMISIÓÓ

•• COMPARTICICOMPARTICIÓÓ

EL PROCESSAMENT DE EL PROCESSAMENT DE 

LA INFORMACILA INFORMACIÓÓ
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Un exemple:Un exemple:Un exemple:Un exemple:Un exemple:Un exemple:Un exemple:Un exemple:

�� REBEM,REBEM, cerquem, obtenim informacicerquem, obtenim informacióó..

�� Aquesta informaciAquesta informacióó ll’’ELABOREM:ELABOREM:
•• LL’’organitzemorganitzem

•• LL’’estructuremestructurem

•• La relacionem, lLa relacionem, l’’associem,associem,

•• La comprenem, la retenim, memoritzemLa comprenem, la retenim, memoritzem

•• Reflexionem, ... Reflexionem, ... 

•• LL’’assimilem, la integrem, ...assimilem, la integrem, ...

�� LA TRANSMETEM:LA TRANSMETEM:
�� La informaciLa informacióó elaborada, assimilada i integrada la elaborada, assimilada i integrada la 

podem aprofitar per al propi enriquiment personal o podem aprofitar per al propi enriquiment personal o 
cultural o en benefici dcultural o en benefici d’’altri.altri.

Quan APRENEM:Quan APRENEM:
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7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENTLA SOCIETAT DEL CONEIXEMENTLA SOCIETAT DEL CONEIXEMENTLA SOCIETAT DEL CONEIXEMENTLA SOCIETAT DEL CONEIXEMENTLA SOCIETAT DEL CONEIXEMENTLA SOCIETAT DEL CONEIXEMENTLA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

�� La La ““informaciinformació”ó” ss’’ha de convertir en ha de convertir en ““coneixementconeixement””

�� Avui, el Avui, el ““coneixementconeixement”” esdevesdevéé un factor de capital importun factor de capital importàància en tots els ordres de la vida. ncia en tots els ordres de la vida. 

�� En la Societat de la InformaciEn la Societat de la Informacióó (SI), la formaci(SI), la formacióó continua i la gesticontinua i la gestióó del coneixement passen a tenir un del coneixement passen a tenir un 
paper capital per a la competitivitat i el progrpaper capital per a la competitivitat i el progréés econòmic i cultural.s econòmic i cultural.

�� .. i els coneixements, els .. i els coneixements, els SABERS...SABERS...

SS’’han de han de 

renovarrenovar

AplicaciAplicacióó

eficienteficient

El coneixement El coneixement 

ss’’ha de ha de 

compartircompartir

Han de tenirHan de tenir
aplicaciaplicacióó ii

funcionalitat funcionalitat 

SS’’ha deha de

ConservarConservar

La Societat de la InformaciLa Societat de la Informacióó ens proporciona immenses fonts dens proporciona immenses fonts d’’informaciinformacióó, nous , nous 

canals de comunicacicanals de comunicacióó (xarxes).(xarxes).

�� Posa al nostre abast una ingent quantitat dPosa al nostre abast una ingent quantitat d’’informaciinformacióó::

�� Però quPerò quèè fer amb tota aquesta informacifer amb tota aquesta informacióó??

�� Com convertir aquesta informaciCom convertir aquesta informacióó en quelcom productiu, en quelcom productiu, úútil ?til ?
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En definitiva ...En definitiva ...En definitiva ...En definitiva ...En definitiva ...En definitiva ...En definitiva ...En definitiva ...

Quin paper juguen  les TIC, avui ?Quin paper juguen  les TIC, avui ?Quin paper juguen  les TIC, avui ?Quin paper juguen  les TIC, avui ?Quin paper juguen  les TIC, avui ?Quin paper juguen  les TIC, avui ?Quin paper juguen  les TIC, avui ?Quin paper juguen  les TIC, avui ?

�� Faciliten Faciliten la la comunicacicomunicacióó entre les entre les 

persones.persones.

�� Possibiliten Possibiliten ll’’accaccéés s a ingents a ingents 

quantitats dquantitats d’’informaciinformacióó..

�� SSóón  un gran n  un gran factorfactor de creacide creacióó de de 

riquesariquesa..

�� Contribueixen al Contribueixen al canvicanvi econòmic, econòmic, 

social i cultural.social i cultural.
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Com ens afecten ?Com ens afecten ?Com ens afecten ?Com ens afecten ?Com ens afecten ?Com ens afecten ?Com ens afecten ?Com ens afecten ?

�� Transformen la Transformen la manera manera 

de treballar.de treballar.

�� Condicionen la Condicionen la manera manera 

dede relacionarrelacionar--nosnos

(augmenta la quantitat, (augmenta la quantitat, 

qualitat (qualitat (¿¿?) de les ?) de les 

comunicacions entre les comunicacions entre les 

persones, persones, …… ))

�� La La forma dforma d’’ensenyar i ensenyar i 

aprendreaprendre

�� La formaLa forma dd’’accedir accedir 

al coneixemental coneixement i la i la 

cultural.cultural.

�� ……en definitiva, el en definitiva, el 

que sque s’’estestàà

modificant modificant ééss la la 

nostra manera de nostra manera de 

viure.viure.
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QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè serserserserserserserseràààààààà el que marcarel que marcarel que marcarel que marcarel que marcarel que marcarel que marcarel que marcaràààààààà la la la la la la la la 
““““““““diferdiferdiferdiferdiferdiferdiferdiferèèèèèèèènciancianciancianciancianciancia””””””””, en el futur ?, en el futur ?, en el futur ?, en el futur ?, en el futur ?, en el futur ?, en el futur ?, en el futur ?

�� El que marcarEl que marcaràà la la ““diferdiferèènciancia”” entre els individus, en entre els individus, en 
el futur, serel futur, seràà::

�� La La ““capacitatcapacitat”” dede tenir acctenir accéés a la informacis a la informacióó..

�� La La ““capacitatcapacitat”” o no deo no de processarprocessar--la.la.

�� La La ““capacitatcapacitat”” o no deo no de convertir aquesta informaciconvertir aquesta informacióó
enen ““coneixementconeixement””..

•• Avui parlar d'Avui parlar d' "EDUCACI"EDUCACIÓÓ"" i dei de "FORMACI"FORMACIÓÓ"" éés fer refers fer referèència a lancia a la capacitat de rebre capacitat de rebre 
informaciinformacióó, de, de processarprocessar--lala, de, de seleccionarseleccionar--lala,, dede ferfer--la servirla servir per a la vida quotidiana,per a la vida quotidiana, tant tant 
per al treball com per a la participaciper al treball com per a la participacióó social i per a altres social i per a altres ààmbits  de la vida personal.mbits  de la vida personal.

•• Dins de pocs anys les persones que no sDins de pocs anys les persones que no sààpiguen piguen LLEGIRLLEGIR a trava travéés de les fonts s de les fonts 
dd’’informaciinformacióó digitals, digitals, ESCRIUREESCRIURE amb editors informamb editors informààtics i tics i COMUNICARCOMUNICAR--SESE per mitjper mitjàà de de 
canals telemcanals telemààtics seran considerats analfabets i estaran en franc desavantatgtics seran considerats analfabets i estaran en franc desavantatge per e per 
desenvolupardesenvolupar--se en la societat.se en la societat.

•• El que marcarEl que marcaràà la diferla diferèència serncia seràà la possibilitat o no dla possibilitat o no d’’utilitzar la informaciutilitzar la informacióó, no , no 
solament la possibilitat dsolament la possibilitat d’’accaccéés a les dades sins a les dades sinóó saber convertir aquestes dadessaber convertir aquestes dades
enen ““INFORMACIINFORMACIÓÓ””, , en en ““CONEIXEMENTCONEIXEMENT””
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LLLLLLLL’’’’’’’’alumne, en acabar la seva alumne, en acabar la seva alumne, en acabar la seva alumne, en acabar la seva alumne, en acabar la seva alumne, en acabar la seva alumne, en acabar la seva alumne, en acabar la seva 
formaciformaciformaciformaciformaciformaciformaciformacióóóóóóóó bbbbbbbbààààààààsica, ha dsica, ha dsica, ha dsica, ha dsica, ha dsica, ha dsica, ha dsica, ha d’é’é’é’é’é’é’é’ésser sser sser sser sser sser sser sser 
un usuari:un usuari:un usuari:un usuari:un usuari:un usuari:un usuari:un usuari:
�� InformatInformat de les enormes de les enormes 

possibilitats que ofereixen possibilitats que ofereixen 

les TIC.les TIC.

�� Capacitat per aplicarCapacitat per aplicar--lesles

selectivament en els selectivament en els ààmbits mbits 

personal, laboral i social.personal, laboral i social.

�� Preparat per aPreparat per a utilitzarutilitzar--lesles

com a suport bcom a suport bààsic en sic en 

ll’’aprenentatge continuat al aprenentatge continuat al 

llarg de la seva vida.llarg de la seva vida.
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Disseny i realitzaciDisseny i realitzaciDisseny i realitzaciDisseny i realitzaciDisseny i realitzaciDisseny i realitzaciDisseny i realitzaciDisseny i realitzacióóóóóóóó::::::::

Vicent MESEGUER CARDONAVicent MESEGUER CARDONA


