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LA VIDA, un allau constant dLA VIDA, un allau constant d’’informaciinformacióó
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LA VIDA,LA VIDA, un allau constant dun allau constant d’’informaciinformacióó

•• 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, ..., ...



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 finals i cap a finals 
del S. XIX la introduccidel S. XIX la introduccióó de de ll’’electricitat...electricitat...

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



LA SOCIETAT DE LA INFORMACILA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓÓ

•• La societat actual modelada La societat actual modelada 
per:per:
–– LL’’extraordinari avenextraordinari avençç

cientcientíífic i tecnològicfic i tecnològic
–– TendTendèència a la ncia a la 

globalitzaciglobalitzacióó
econòmica i culturaleconòmica i cultural

•• Caracteritzada per:Caracteritzada per:
–– ExtraordinExtraordinàària ria 

penetracipenetracióó dels Massdels Mass--
mediamedia

–– Massiva difusiMassiva difusióó dels dels 
ordinadors i les ordinadors i les 
xarxes de xarxes de 
comunicacicomunicacióó

–– La La informaciinformacióó cada cada 
vegada mvegada méés s 
audiovisual, audiovisual, 
multimmultimèèdiadia e e 
hipertextualhipertextual

–– La informaciLa informacióó estestàà
digitalitzadadigitalitzada

GLOBALITZACIGLOBALITZACIÓÓ

EconòmicaEconòmica CulturalCultural
Mercat Mercat úúnicnic Pensament Pensament úúnicnic
FlexibilitatFlexibilitat MulticulturalitatMulticulturalitat

INFORMACIINFORMACIÓÓ MOVILITATMOVILITAT
MassMass--mediamedia Capitals, personesCapitals, persones

mercaderies, ....mercaderies, ....
MMóón digitaln digital

Ordinadors, xarxes, ciberespaiOrdinadors, xarxes, ciberespai
COMUNICACICOMUNICACIÓÓ

Bioenginyeria Bioenginyeria 
MicroelectrònicaMicroelectrònica
Nous materialsNous materials

AVENAVENÇÇ CIENTCIENTÍÍFICFIC



LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENTLA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

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).

•• 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 ncia en tots els 
ordres de la vida i tambordres de la vida i tambéé en el terreny de len el terreny de l’’economia i la produccieconomia i la produccióó. . 

•• 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 del 
coneixement passen a tenir un paper capital per a la competitiviconeixement passen a tenir un paper capital per a la competitivitat i el tat i el 
progrprogréés econòmic i cultural.s econòmic i cultural.

•• Els coneixements, els sabers...Els coneixements, els 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



SITUACISITUACIÓÓ ACTUALACTUAL

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

•• A A nivell globalnivell global,, un mun móón  cada cop n  cada cop 
mméés interdependent a tots els s interdependent a tots els 
nivells, mnivells, méés intercomunicat, on les s intercomunicat, on les 
distdistààncies de tot tipus sncies de tot tipus s’’han reduhan reduïït ( t ( 
““globalitzaciglobalització”ó” ).).

Dos fenòmens caracteritzen Dos fenòmens caracteritzen 
la societat actual:la societat actual:



TRETS de la SOCIETAT ACTUALTRETS de la SOCIETAT ACTUAL
•• 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 de 
la informacila informacióó

•• OmnipresOmnipresèència dels massncia dels mass--media i media i 
de les TICde les TIC

•• ComunicaciComunicacióó de masses i Internetde masses i Internet

•• UrbanitzaciUrbanitzacióó

•• Nous models dNous models d’’agrupaciagrupacióó familiarfamiliar

•• Gran avenGran avençços en medicinaos en medicina

•• IntegraciIntegracióó culturalcultural

•• Augment de la desigualtat entre Augment de la desigualtat entre 
papaïïsossos

•• Necessitat dNecessitat d’’aprendre a aprendreaprendre a aprendre

•• GlobalitzaciGlobalitzacióó econòmica i culturaleconòmica i cultural

•• Llibertat de movimentLlibertat de moviment

•• Nous entorns laboralsNous entorns laborals

•• Augment de lAugment de l’’atur i latur i l’’exclusiexclusióó socialsocial

•• Fenomen migratoriFenomen migratori

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

•• Valor creixent de la informaciValor creixent de la informacióó i el i el 
coneixementconeixement

•• Presa de consciPresa de conscièència dels ncia dels 
problemes medioambientalsproblemes medioambientals

•• ConsolidaciConsolidacióó de la Democrde la Democrààciacia

•• Augment de la inseguretat Augment de la inseguretat 
mundial i el terrorisme,  ...mundial i el terrorisme,  ...

•• Ens trobem davant un Ens trobem davant un nou escenarinou escenari, un , un nou horitznou horitzóó de civilitzacide civilitzacióó......



UNA 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 entendre Noves formes de veure i entendre 
el mel 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:

SUMARISUMARI



FORMES de  FORMES de  ““COMUNICACICOMUNICACIÓ”Ó”
Perspectiva històricaPerspectiva històrica

Des dDes d’’una perspectiva històrica, podem diferenciar diverses fases o etuna perspectiva històrica, podem diferenciar diverses fases o etapes en la història apes en la història 
de lade la““COMUNICACICOMUNICACIÓÓ”” ..

Al principi els nostres avantpassats Al principi els nostres avantpassats es comunicaven, però sense parlares comunicaven, però sense parlar. No feia falta . No feia falta 
parlar ni molt menys escriure. El gest i el so eren suficients. parlar ni molt menys escriure. El gest i el so eren suficients. DesprDespréés va apars va aparèèixer la ixer la 
paraulaparaula: el llenguatge articulat. Posteriorment es va sentir la necessi: el llenguatge articulat. Posteriorment es va sentir la necessitat de fixar, de tat de fixar, de 
fer perdurar en el temps aquests  missatges. Apareixia fer perdurar en el temps aquests  missatges. Apareixia ll’’escripturaescriptura, en forma , en forma 
dd’’ideogrames, jeroglideogrames, jeroglíífics i posteriorment lfics i posteriorment l’’alfabet. Al principi, el domini dalfabet. Al principi, el domini d’’aquest aquest 
codis comunicatius estava codis comunicatius estava restringit a unes minoriesrestringit a unes minories, no va ser fins el  s. XIX quan es , no va ser fins el  s. XIX quan es 
va comenva començçar  a sentir la ar  a sentir la necessitat dnecessitat d’’ampliar, per raons econòmiques i socialsampliar, per raons econòmiques i socials, el , el 
domini ddomini d’’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 , però cada cop 
el paper dels el paper dels codis alfabcodis alfabèèticstics en aquest funcien aquest funcióó éés ms méés important . La història de la s important . La història de la 
comunicacicomunicacióó estestàà traspassada per la pugna  constant de, cada cop,  mtraspassada per la pugna  constant de, cada cop,  méés s ààmplies mplies 
capes socials, per capes socials, per accedir als nous accedir als nous codis comunicatiuscodis comunicatius que  van sorgint en la societat que  van sorgint en la societat 
en el decurs dels segles. Cada cop 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, d, d’’aprendre  la utilitzaciaprendre  la utilitzacióó tant dels mitjans emprats en tant dels mitjans emprats en 
la comunicacila comunicacióó com dels llenguatges utilitzats.com dels llenguatges utilitzats.

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



LA COMUNICACILA COMUNICACIÓÓ,,en perspectiva històricaen perspectiva històrica

Cultura de massesCultura de massesCultura dCultura d’’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 dominar comencen a dominar 
els codis alfabels codis alfabèètics..tics..

Les elits dominants, per Les elits dominants, per 
raons econòmiques i raons econòmiques i 
per eficper eficààcia social, cia social, 
necessiten necessiten que els que els 
ssúúbdits estiguin bdits estiguin 
instruinstruïïts en la ts en la 
comprensicomprensióó dd’’aquest aquest 
nous codis nous codis 
linglingüíüístics.stics.

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 nostres Des dels nostres 
ororíígens fins al gens fins al 
moment actualmoment actual

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 a 
accedir, conaccedir, conèèixer  i dominar ixer  i dominar 
aquests nous mitjans: que aquests nous mitjans: que 
aprengui a coneixaprengui a coneix--sese’’ls, els ls, els 
comprengui, aprengui a utilitzarcomprengui, aprengui a utilitzar--
los, dominarlos, dominar--los, expressarlos, expressar--se se 
amb ells.amb ells.

Que no solament sigui un Que no solament sigui un 
espectador sinespectador sinóó que participi que participi 
activament i cractivament i críítica en la creacitica en la creacióó
dels missatges.dels missatges.

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

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

Possibilitat de Possibilitat de bidireccionalitat bidireccionalitat en en 
la comunicacila comunicacióó..

A travA travéés de codis simbòlics= s de codis simbòlics= 
llenguatges codificatsllenguatges codificats

La gran cultura es conserva i es La gran cultura es conserva i es 
transmet en codis lingtransmet en codis lingüíüístics, stics, 
codis alfabcodis alfabèèticstics, sobretot , sobretot 
escrits  (cultura del escrits  (cultura del ““llibrellibre””))

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

Per poderPer poder--los interpretar slos interpretar s’’ha ha 
de conde conèèixer, dominar el codi.ixer, dominar el codi.
Dominar = interpretaciDominar = interpretacióó + + 
expressiexpressióó

Formes de comunicaciFormes de comunicacióó
unidireccionals.unidireccionals.

Al principi, solament unes Al principi, solament unes 
minories sminories sóón capaces dn capaces d’’accedir accedir 
al domini dal domini d’’aquest codis aquest codis 
comunicatius ( comunicatius ( cultura dcultura d’’elitelit ))

Al principi, gest + soAl principi, gest + so

Posteriorment, Posteriorment, 
apariciaparicióó dels dels 
llenguatges simbòlicllenguatges simbòlic
( p.e.:pintures ( p.e.:pintures 
rupestres ) rupestres ) i articulati articulat
( parlat, escrit )( parlat, escrit )

A lA l’’actualitat les TICactualitat les TIC

ComunicaciComunicacióó directadirecta. . 

Contacte directeContacte directe
E/R. Presenciabilitat E/R. Presenciabilitat 
ffíísica E/R o per mitjsica E/R o per mitjàà
de les NTIC (p.e. de les NTIC (p.e. 
VVíídeodeo--conferconferèència)ncia)

CULTURA DE LA CULTURA DE LA 
PANTALLAPANTALLA

CULTURA LLETRADACULTURA LLETRADACULTURA DEL CULTURA DEL 
CONTACTE CONTACTE 
PERSONALPERSONAL



QUQUÈÈ SSÓÓN LES T.I.C ?N LES T.I.C ?

•• La incorporaciLa incorporacióó dels dels ordinadorsordinadors al al 
mmóón del treball, a la creacin del treball, a la creacióó, al , al 
lleure...lleure...

•• LL’’expansiexpansióó de les de les xarxes de xarxes de 
comunicacicomunicacióó a tots els a tots els ààmbits de la mbits de la 
vida ciutadana...vida ciutadana...

•• El conjunt de El conjunt de tecnologiestecnologies basades basades 
en la en la ““microelectrònicamicroelectrònica””, la , la 
““informinformààticatica””, les , les ““xarxes de xarxes de 
comunicacicomunicació”ó”, ( m, ( mààquines, xarxes, quines, xarxes, 
programes, ordinadors, telprogrames, ordinadors, telèèfons fons 
mòbils, Internet, )mòbils, Internet, )……

•• Per Per TICTIC entenem el entenem el 
conjunt de mitjans de conjunt de mitjans de 
comunicacicomunicacióó de tot de tot 
tipus:tipus:

��Els mitjans de Els mitjans de 
comunicacicomunicacióó
interpersonals com el interpersonals com el 
teltelèèfon o el fax, ...fon o el fax, ...

��Els mitjans de Els mitjans de 
comunicacicomunicacióó socials ( socials ( 
massmass--media: rmedia: rààdio, TV, )dio, TV, )

�� Les noves Les noves Tecnologies Tecnologies 
de la Informacide la Informacióó i la i la 
ComunicaciComunicacióó

En les En les úúltimes dltimes dèècades, junt als cades, junt als mitjans de comunicacimitjans de comunicacióó individualsindividuals tradicionals (correu, tradicionals (correu, 
teltelèèfon, telfon, telèègraf ) i els graf ) i els mitjans de comunicacimitjans de comunicacióó de massesde masses ( premsa, radio, televisi( premsa, radio, televisióó, ) ..., ) ...

Constitueixen les anomenadesConstitueixen les anomenades
Tecnologies de la InformaciTecnologies de la Informacióó i Comunicacii Comunicacióó (T.I.C.)(T.I.C.)



QUQUÈÈ ENS APORTEN ?ENS APORTEN ?

•• Les T.I.C. constitueixen avui el mateix Les T.I.C. constitueixen avui el mateix 
factor de transformacifactor de transformacióó que en el seu que en el seu 
moment van suposar la moment van suposar la ““impremtaimpremta”” o o 
la la ““mmààquina de vaporquina de vapor”” o lo l’’
““electricitatelectricitat””..

•• Si durant la revoluciSi durant la revolucióó industrial, les industrial, les 
ffààbriques eren el principal briques eren el principal motor de motor de 
riquesa,riquesa, avui aquest rol el juguen les avui aquest rol el juguen les 
xarxes de comunicacixarxes de comunicacióó, i la capacitat , i la capacitat 
intel.lectual dels ciutadans per intel.lectual dels ciutadans per 
transformar la informacitransformar la informacióó en en 
““coneixementconeixement””..

•• FFààcil acccil accéés a un immensa font s a un immensa font 
dd’’informaciinformacióó..

•• Processament rProcessament rààpid i eficapid i eficaçç de tot de tot 
tipus de dades.tipus de dades.

•• Canals de comunicaciCanals de comunicacióó
immediata.immediata.

•• Capacitat dCapacitat d’’emmagatzemament.emmagatzemament.

•• InteractivitatInteractivitat

•• DigitalitzaciDigitalitzacióó de la informacide la informacióó

••La principal aportaciLa principal aportacióó a  la  l’’activitat humana activitat humana éés que ens faciliten la realitzacis que ens faciliten la realitzacióó
de molts dels nostres treballs, doncs, en la majoria dde molts dels nostres treballs, doncs, en la majoria d’’ells sempre es requereix ells sempre es requereix 
una certauna certa informaciinformacióó per realitzarper realitzar--lo, un determinat lo, un determinat processament de dadesprocessament de dades i i 
tambtambéé la la comunicacicomunicacióó amb altres personesamb altres persones…… i tot això i tot això éés precisament el que s precisament el que 
ens ofereixen les TIC.ens ofereixen les TIC.

•• Contribueixen a laContribueixen a la rrààpida obsolescpida obsolescèència dels coneixementsncia dels coneixements i i a la emerga la emergèència ncia 
de nous valors, provocant contde nous valors, provocant contíínuesnues transformacions en les estructures transformacions en les estructures 
econòmiques, socials i culturalseconòmiques, socials i culturals ee incidint  en multitud dincidint  en multitud d’’aspectesaspectes de la nostra de la nostra 
vida: el transport, lvida: el transport, l’’educacieducacióó, la sanitat, la gesti, la sanitat, la gestióó administrativa i econòmica, el administrativa i econòmica, el 
disseny industrial, la comunicacidisseny industrial, la comunicacióó, la informaci, la informacióó, l, l’’organitzaciorganitzacióó de lde l’’empresa, la empresa, la 
forma de comunicaciforma de comunicacióó interpersonal, interpersonal, ……



EL SEU IMPACTE EL SEU IMPACTE en la societat actualen la societat actual

El seu El seu gran impactegran impacte en tots els en tots els ààmbits de la nostra vidambits de la nostra vida fa que fa que 
cada cop sigui mcada cop sigui méés difs difíícil poder actuar eficacil poder actuar eficaççment prescindint ment prescindint 
dd’’elles.elles.

•• Les telecomunicacionsLes telecomunicacions, , els massels mass--mediamedia i i les TICles TIC estant essent estant essent 
importants importants motors del canvi econòmic, social i culturalmotors del canvi econòmic, social i cultural de les de les úúltimes ltimes 
ddèècadescades



CAP A UNA NOVA CULTURA:CAP A UNA NOVA CULTURA:
la cultura tecnològicala cultura tecnològica

•• Ens trobem, doncs, davant una nova cultura: la Ens trobem, doncs, davant una nova cultura: la ““cultura cultura 
tecnològicatecnològica”” que ens rodeja i amb la quque ens rodeja i amb la quèè hem de conviure...hem de conviure...

MMÓÓN N 

DIGITALDIGITAL

TelTelèèfons mòbilsfons mòbils
Via satVia satèèll··litlit

TELECOMUNICACIONSTELECOMUNICACIONS

MassMass--mediamedia

TelemTelemààticatica
TelecontrolTelecontrol
InternetInternet

MultimMultimèèdiadia
Realitat virtualRealitat virtual
VideojocsVideojocs
DVDDVD

INFORMATICAINFORMATICA
RobòticaRobòtica
Base de dadesBase de dades
HipertextHipertext

EdiciEdicióó electrònicaelectrònica
Full de cFull de cààlcullcul
OCROCR

VVíídeodeo

SO I IMATGESO I IMATGE

LL’ú’ús extensiu i cada cop ms extensiu i cada cop méés integrat de les TIC s integrat de les TIC éés una s una 
caractercaracteríísticastica i i factor de canvifactor de canvi de la nostra societat.de la nostra societat.



UN NOU ENTORN: lUN NOU ENTORN: l’’entorn virtualentorn virtual

ENTORN FENTORN FÍÍSICSIC

ENTORN CULTURALENTORN CULTURAL

ENTORN SOCIALENTORN SOCIAL

•• A lA l’’actualitat, lactualitat, l’’escenari en quescenari en quèè es desenvolupa la es desenvolupa la 
nostra activitat quotidiana,  la nostra vida es veu nostra activitat quotidiana,  la nostra vida es veu 
ampliat amb un nou entorn: ampliat amb un nou entorn: ll’’espai virtual, lespai virtual, l’’espai espai 
ciberncibernèètic, el tic, el ““ciberespaiciberespai””

ENTORN VIRTUALENTORN VIRTUAL
““ciberespaiciberespai””



NOUS REPTESNOUS REPTES

•• Hi ha de prepararHi ha de preparar--se per se per 
desenvolupardesenvolupar--se en aquest nou  se en aquest nou  
entorn.entorn.

•• Per això sPer això sóón necessaris nous n necessaris nous 
coneixements, noves destresesconeixements, noves destreses..

•• A mA méés ds d’’aprendre a buscar i aprendre a buscar i 
transmetre informacitransmetre informacióó a trava travéés s 
de les TIC ( construir missatges de les TIC ( construir missatges 
audiovisuals ), les persones han audiovisuals ), les persones han 
dd’’estar preparades, estar preparades, capacitades capacitades 
per intervenir i desenvoluparper intervenir i desenvolupar--se se 
en aquests nous escenaris en aquests nous escenaris 
virtualsvirtuals

SeguirSeguiràà essent necessari saber essent necessari saber 
llegir, escriure, calcularllegir, escriure, calcular, tenir , tenir 
coneixements, ...coneixements, ...

Però tambPerò tambéé estar capacitat, estar capacitat, 
posseir les habilitats i posseir les habilitats i 
destreses necessdestreses necessààries per ries per 
poder actuar activa, poder actuar activa, 
responsable i crresponsable i crííticamentticament en en 
aquest nou entorn virtual.aquest nou entorn virtual.

•• Aquest nou escenari, aquest nou entorn Aquest nou escenari, aquest nou entorn éés un s un espai d'interacciespai d'interaccióó
socialsocial en quen quèè ss’’hi poden fer moltes coses, però per interactuarhi poden fer moltes coses, però per interactuar--hi shi sóónn
necessaris nous coneixements i destreses.necessaris nous coneixements i destreses.



NOVES NECESSITATSNOVES NECESSITATS

•• Necessitat de Necessitat de formaciformacióó permanentpermanent, al , al 
llarg de tota la seva vida per llarg de tota la seva vida per adaptaradaptar--se a se a 
les exigles exigèències de la societat actualncies de la societat actual..

•• Necessitat Necessitat dd’’aprendre a utilitzar i aprendre a utilitzar i 
dominar els nous codisdominar els nous codis comunicatiuscomunicatius

•• Necessitat Necessitat dd’’organitzar un sistema organitzar un sistema 
personal de fonts dpersonal de fonts d’’informaciinformacióó i i 
ttèècniques i criteris de recercacniques i criteris de recerca i seleccii seleccióó
de la informacide la informacióó..

•• Capacitar la poblaciCapacitar la poblacióó per evitar lper evitar l’’atur i atur i 
ll’’exclusiexclusióó social.social.

•• ......

•• Nous reptes tNous reptes téé plantejats el ciutadplantejats el ciutadàà actual. actual. 

•• Aquests nous reptes estan orientats a:Aquests nous reptes estan orientats a:
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CULTURA I EDUCACICULTURA I EDUCACIÓÓ

ÀÀMBIT    SOCIALMBIT    SOCIAL

CULTURA: CULTURA: Allò que lAllò que l’é’ésser humsser humàà ha estat capaha estat capaçç de crear; conjunt de de crear; conjunt de 
representacions, normes de conducta, idees, valors, formes de corepresentacions, normes de conducta, idees, valors, formes de comunicacimunicacióó......
La La ““culturacultura”” forma part del patrimoni de cada grup humforma part del patrimoni de cada grup humàà; es transmet; es transmet
socialment i ens proporciona socialment i ens proporciona ll’’entorn adequat per desenvoluparentorn adequat per desenvolupar--nos.nos.

INDIVIDUINDIVIDU

AMBITAMBIT

FAMILIARFAMILIAR

AMBIT  AMBIT  

ESCOLARESCOLAR

EDUCACIEDUCACIÓÓ ACTUAACTUA

LL’’EDUCACIEDUCACIÓÓ apropa la apropa la CULTURACULTURA a lesa les PERSONES, PERSONES, perquperquèè aquestesaquestes
desenvolupin desenvolupin en el seu sen el seu síí les seves capacitats; aprenguin a: les seves capacitats; aprenguin a: SER, SABER,SER, SABER,
FER, CONVIUREFER, CONVIURE



NOVA CULTURA /NOVA CULTURA /
NOVES COMPETNOVES COMPETÈÈNCIESNCIES

•• En aquest En aquest nou context,nou context, i per tal de fer front, amb garanties di per tal de fer front, amb garanties d’è’èxit,  xit,  
a les a les exigexigèències de la societat actualncies de la societat actual ( als continus canvis i ( als continus canvis i 
transformacions del nostre entorn tecnològic, social i cultural transformacions del nostre entorn tecnològic, social i cultural ),... ),... 

•• Els ciutadans han dEls ciutadans han d’’adquirir unes noves adquirir unes noves competcompetèènciesncies personals,personals,
socials i professionals:socials i professionals:

Aprendre a Aprendre a 
““SERSER””

Aprendre a Aprendre a 
““SABERSABER””

Aprendre aAprendre a
““FERFER”” Aprendre aAprendre a

““CONVIURECONVIURE””



••AutoconeixeAutoconeixe
--mentment

••AutoestinaAutoestina

••Capacitat Capacitat 
dd’’adaptaciadaptacióó

••AutocontrolAutocontrol

••Raonament i Raonament i 
reflexireflexióó

••Bon nivell Bon nivell 
culturalcultural

••Capacitat Capacitat 
dd’’informarinformar--sese

••Capacitat Capacitat 
dd’’autoapreneautoaprene--
ntatgentatge

••Domini Domini 
dd’’idiomesidiomes

••MotivaciMotivacióó

••IniciativaIniciativa

••CreativitatCreativitat

••PerseverPerseveràànciancia

••AnAnààlisi crlisi crííticatica

••R. problemesR. problemes

••EficiEficièènciancia

••ExpressarExpressar--sese

••ComunicarComunicar--sese

••ConvivConvivèènciancia

••RespecteRespecte

••SociabilitatSociabilitat

••Treball en Treball en 
equipequip

NOVA CULTURA/ NOVES COMPETNOVA CULTURA/ NOVES COMPETÈÈNCIESNCIES

Aprendre aAprendre a
““CONVIURECONVIURE””

NOVES COMPETNOVES COMPETÈÈNCIESNCIES

Aprendre a Aprendre a 
““SERSER””

Aprendre a Aprendre a 
““SABERSABER””

Aprendre aAprendre a
““FERFER””



•• Respecte la Societat de la InformaciRespecte la Societat de la Informacióó, un dels , un dels reptes del reptes del 
ciutadciutadàà actualactual fa referfa referèència a la capacitat de:ncia a la capacitat de:

SOCIETAT DE LA INFORMACISOCIETAT DE LA INFORMACIÓÓ //
TIC I NOVES COMPETTIC I NOVES COMPETÈÈNVIESNVIES

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”



En quEn quèè consisteix, en concret...consisteix, en concret...

El tractament i processament de la informaciEl tractament i processament de la informacióó ??

•• PERCEPCIPERCEPCIÓÓ

•• RECERCARECERCA

•• OPTENCIOPTENCIÓÓ

ENTRADAENTRADA PROCESSAMENTPROCESSAMENT SORTIDASORTIDA

•• SELECCISELECCIÓÓ

•• ORGANITZACIORGANITZACIÓÓ

•• ESTRUCTURACIESTRUCTURACIÓÓ

•• ASSIMILACIASSIMILACIÓÓ

•• INTEGRACIINTEGRACIÓÓ

•• DIFUSIDIFUSIÓÓ

•• TRANSMISITRANSMISIÓÓ

•• COMPARTICICOMPARTICIÓÓ
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EL PROCESSAMENT DE EL PROCESSAMENT DE 

LA INFORMACILA INFORMACIÓÓ



En definitiva ...En definitiva ...

Quin paper juguen, avui ?Quin paper juguen, avui ?

•• Faciliten Faciliten la la comunicacicomunicacióó entre les entre les 
persones.persones.

•• Possibiliten Possibiliten l'l'accaccééss 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.



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 forma La 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.



QuQuèè serseràà el que marcarel que marcaràà la la 
““diferdiferèènciancia””, en el futur ?, en el futur ?

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

•• La La ““capacitatcapacitat”” de de tenir acctenir accéés a la informacis a la informacióó..

•• La La ““capacitatcapacitat”” o no de o no de processarprocessar--la.la.

•• La La ““capacitatcapacitat”” o no de o no de convertir aquesta convertir aquesta 
informaciinformacióó 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 capacitat de 
rebre informacirebre informacióó, de, de processarprocessar--lala, de, de seleccionarseleccionar--lala,, dede ferfer--la servirla servir per a la vida per a la vida 
quotidiana,quotidiana, tant per al treball com per a la participacitant per 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 per 
mitjmitjàà de canals telemde canals telemààtics seran considerats analfabets i estaran en franc tics seran considerats analfabets i estaran en franc 
desavantatge per desenvolupardesavantatge per desenvolupar--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 dades saber convertir aquestes dades 
en en ““informaciinformacióó””, en, en ““coneixementconeixement””



LL’’alumne, en acabar la seva formacialumne, en acabar la seva formacióó
bbààsica, ha dsica, ha d’é’ésser un usuari:sser un usuari:

•• InformatInformat de les enormes de les enormes 
possibilitats que possibilitats que 
ofereixen les TIC.ofereixen les TIC.

•• Capacitat per aplicarCapacitat per aplicar--lesles
selectivament en els selectivament en els 
ààmbits personal, laboral i mbits personal, laboral i 
social.social.

•• Preparat per aPreparat per a utilitzarutilitzar--
lesles com a suport bcom a suport bààsic en sic en 
l'aprenentatge continuat l'aprenentatge continuat 
al llarg de la seva vida.al llarg de la seva vida. SUMARISUMARI



GLOSSARIGLOSSARI

•• ALFABETITZACIALFABETITZACIÓÓ DIGITAL: DIGITAL: 
Aprenentatge del funcionament i Aprenentatge del funcionament i 
utilitzaciutilitzacióó de les TIC.de les TIC.

•• CODI COMUNICATIU:CODI COMUNICATIU: Conjunt de Conjunt de 
signes i normes de combinacisignes i normes de combinacióó dd’’aquests aquests 
signes que utilitzem per comunicarsignes que utilitzem per comunicar--nos.nos.

•• COMUNICACICOMUNICACIÓÓ:: TransmissiTransmissióó de de 
missatges entre Emissor i Receptor, missatges entre Emissor i Receptor, 
directament o per mitjdirectament o per mitjàà de instruments o de instruments o 
medis de comunicacimedis de comunicacióó. Esquema: E+M+R. Esquema: E+M+R

•• CONEIXEMENT:CONEIXEMENT: capacitat de capacitat de 
transformar la informacitransformar la informacióó adquirida en adquirida en 
saber saber úútil, aplicable, funcional per a til, aplicable, funcional per a 
resoldre situacions i problemes de la vida resoldre situacions i problemes de la vida 
quotidiana.quotidiana.

•• COMPETCOMPETÈÈNCIA:NCIA: Capacitat de posar en Capacitat de posar en 
prprààctica els coneixements, habilitat i ctica els coneixements, habilitat i 
destreses adquirides.destreses adquirides.

•• GLOBALITZACIGLOBALITZACIÓÓ:: TendTendèència ncia 
econòmica, social i cultural a estendre la econòmica, social i cultural a estendre la 
seva influseva influèència  a escala mundial.ncia  a escala mundial.

•• INFORMACIINFORMACIÓÓ:: Dades que tenen Dades que tenen 
significats per a determinats significats per a determinats 
colcol··lectius. Les persones a partir de la lectius. Les persones a partir de la 
informaciinformacióó que obtenim prenem les que obtenim prenem les 
nostres decisions.nostres decisions.

•• MULTIMMULTIMÈÈDIA: DIA: UtilitzaciUtilitzacióó conjunta conjunta 
en una informacien una informacióó dd’’elements sonors, elements sonors, 
textuals i icònics.textuals i icònics.

•• TECNOLOGIA:TECNOLOGIA: AplicaciAplicacióó dels dels 
coneixements cientconeixements cientíífics per facilitar la fics per facilitar la 
realitzacirealitzacióó de les activitats humanes.de les activitats humanes.

•• TICTIC:: Tecnologies de la InformaciTecnologies de la Informacióó i i 
comunicacicomunicacióó. Conjunt d. Conjunt d’’avenavençços os 
tecnològics ( informtecnològics ( informààtica, tica, 
telecomunicacions, tecnologies telecomunicacions, tecnologies 
audiovisuals ). Ordinadors, Internet, audiovisuals ). Ordinadors, Internet, 
MassMass--media, aplicacions multimmedia, aplicacions multimèèdia i dia i 
realitat virtual. Ens ajuden a captar realitat virtual. Ens ajuden a captar 
informaciinformacióó, processar, processar--la i comunicarla i comunicar--
la.la.
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Per saber mPer saber mééss…… / Cr/ Crèèditsdits

•• Pere MarquPere Marquèès (Universitat s (Universitat 
Autònoma de Barcelona)Autònoma de Barcelona)
http://dewey.uab.es/pmarques/ntichttp://dewey.uab.es/pmarques/ntic

•• EnciclopEnciclopèèdia virtual de Tecnologia dia virtual de Tecnologia 
EducativaEducativa
http://dewey.uab.es/pmarques/evte.hthttp://dewey.uab.es/pmarques/evte.ht
mm

•• Materials TIC de la SubdirecciMaterials TIC de la Subdireccióó
General de Tecnologies de la General de Tecnologies de la 
InformaciInformacióó (SGTI(SGTI) ) 
http://www.xtec.es/fie/materials_currichttp://www.xtec.es/fie/materials_curric
ulars/ulars/

•• Consell Superior dConsell Superior d’’AvaluaciAvaluacióó del del 
Sistema Educatiu de Catalunya Sistema Educatiu de Catalunya 
(2003). Relaci(2003). Relacióó de competde competèències ncies 
bbààsiquessiques. . 
http://www.gencat.net/ense/csda/pdf/rhttp://www.gencat.net/ense/csda/pdf/r
elacio_cb.pdfelacio_cb.pdf

•• FONTS DFONTS D’’INFORMACIINFORMACIÓÓ::
•• Web de Pere MarquWeb de Pere Marquèèss
•• RelaciRelacióó CompetCompetèències bncies bààsiques siques 

en TIC del Consell Superior en TIC del Consell Superior 
dd’’ASECASEC

•• Diversos articles sobre el tema Diversos articles sobre el tema 
de M. Castells i Joan Majde M. Castells i Joan Majóó

•• DD’’altresaltres

•• MATERIALS UTILITZATS:MATERIALS UTILITZATS:
•• TEXTTEXT: Recull, s: Recull, sííntesi i ntesi i 

adaptaciadaptacióó a partir de les fonts a partir de les fonts 
dd’’informaciinformacióó anteriorment anteriorment 
esmentades.esmentades.

•• IMATGES i SONSIMATGES i SONS: Materials TIC : Materials TIC 
de SGTI i Imatges i sons de SGTI i Imatges i sons 
predissenyats de Microsoft.predissenyats de Microsoft.

•• MMÚÚSICA DE FONSSICA DE FONS: Vivaldi: Vivaldi

•• REALITZACIREALITZACIÓÓ::
Vicent MESEGUER CARDONAVicent MESEGUER CARDONA
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Vicent MESEGUER

Disseny i realització:

Vicent MESEGUER CARDONA

Disseny i realitzaciDisseny i realitzacióó::

Vicent MESEGUER CARDONAVicent MESEGUER CARDONA


