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Alfabetitzar en el món actual
1. L’alfabetització en el nostre context

Antigues anàlisis realitzades sobre el problema de l'alfabetització (Gray, 1956; UNESCO, 1957)
ressalten com aspectes fonamentals:

la necessitat d'un coneixement funcional d'aquelles eines que, a cada moment, es consideren
bàsiques per a la comunicació entre els individus i l'accés a la cultura (exceptuant el llenguatge
oral), i
l'aspecte de contextualització en la pròpia cultura en la qual es desenvolupa l'individu a alfabetitzar.

Si l'alfabetització implica l'adquisició dels coneixements instrumentals necessaris per poder comunicar-
se satisfactòriament amb els membres de la societat en la qual l'individu es desenvolupa, serà
necessari començar per concretar les característiques dels instruments que usen, habitualment, les
diferents comunitats per a transmetre el seu patrimoni cultural i per a comunicar-se entre si.

Les circumstàncies i necessitats d'alfabetització variaran, per tant, segons les característiques del
tipus de societat en la qual es trobin immersos els individus, i en conseqüència, semblaria lògic
suposar que no hi pot haver un concepte únic d'alfabetització vàlid per a tots i per a qualsevol
lloc del món.

Seria convenient que les polítiques d'alfabetització s'ajustessin a les veritables necessitats dels
individus, prenent com a referent els seus contextos reals, evitant imposar un model concret
d'alfabetització estandarditzada (generalment dissenyat seguint els patrons de les societats occidentals
més desenvolupades). Tal com deia Gould, “L’adaptació significativa suposa un disseny adequat
desenvolupat activament per a les circumstancies locals; no és suficient sortir del pas recorrent a
característiques heretades poc adequades a les necessitats existents.” (Gould, 1985: 12)

En cada tipus de societat i moment, serà necessari el domini funcional dels instruments que
vehiculen la transmissió del coneixement, el domini de les tècniques o habilitats que els puguin
permetre accedir al saber de la seva comunitat i, posteriorment, potser sigui necessari valorar
si precisen altres recursos que els permetin conèixer el saber d'altres comunitats. A mesura que
cada col·lectivitat vagi evolucionant, les seves necessitats educatives seran diferents i les accions
formatives que es portin a terme s'haurien d'anar emmotllant, però sempre sobre... [llegir més]
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ALFABETITZAR EN EL MÓN ACTUAL


1. L’ALFABETITZACIÓ EN EL NOSTRE CONTEXT


Antigues anàlisis realitzades sobre el problema de l'alfabetització (Gray, 1956;
UNESCO, 1957) ressalten com aspectes fonamentals:


 la necessitat d'un coneixement funcional d'aquelles eines que, a cada moment, es
consideren bàsiques per a la comunicació entre els individus i l'accés a la cultura
(exceptuant el llenguatge oral), i


 l'aspecte de contextualització en la pròpia cultura en la qual es desenvolupa
l'individu a alfabetitzar.


Si l'alfabetització implica l'adquisició dels coneixements instrumentals necessaris
per poder comunicar-se satisfactòriament amb els membres de la societat en la qual
l'individu es desenvolupa, serà necessari començar per concretar les característiques
dels instruments que usen, habitualment, les diferents comunitats per a transmetre el seu
patrimoni cultural i per a comunicar-se entre si.


Les circumstàncies i necessitats d'alfabetització variaran, per tant, segons les
característiques del tipus de societat en la qual es trobin immersos els individus, i en
conseqüència, semblaria lògic suposar que no hi pot haver un concepte únic
d'alfabetització vàlid per a tots i per a qualsevol lloc del món.


Seria convenient que les polítiques d'alfabetització s'ajustessin a les veritables
necessitats dels individus, prenent com a referent els seus contextos reals, evitant
imposar un model concret d'alfabetització estandarditzada (generalment dissenyat
seguint els patrons de les societats occidentals més desenvolupades). Tal com deia
Gould,


“L’adaptació significativa suposa un disseny adequat desenvolupat activament per a les
circumstancies locals; no és suficient sortir del pas recorrent a característiques heretades
poc adequades a les necessitats existents.” (Gould, 1985: 12)


En cada tipus de societat i moment, serà necessari el domini funcional dels
instruments que vehiculen la transmissió del coneixement, el domini de les tècniques o
habilitats que els puguin permetre accedir al saber de la seva comunitat i, posteriorment,
potser sigui necessari valorar si precisen altres recursos que els permetin conèixer el
saber d'altres comunitats. A mesura que cada col·lectivitat vagi evolucionant, les seves
necessitats educatives seran diferents i les accions formatives que es portin a terme
s'haurien d'anar emmotllant, però sempre sobre les bases del saber adquirit. Tal com diu
la Comissió internacional sobre l'educació per al segle XXI,


“[...]la educación tiene que adaptarse en todo momento a los cambios de la sociedad, sin
por ello dejar de transmitir el saber adquirido, los principios y los frutos de la experiencia.”
(Delors, 1996: 23)







Partint de la premissa d'adaptació a les necessitats específiques de caràcter funcional
de cada comunitat, resulta difícil plantejar unes bases que permetin orientar una acció
educativa àmplia i general, capaç d'incidir en tota la població.


El desig de plantejar uns objectius generals d'abast mundial, va motivar
l'organització de la Conferència de Jomtien, l'any 1990, sobre “l'educació bàsica”. En
ella es van concretar les següents necessitats bàsiques d'aprenentatge:


“Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje (como
la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los
contenidos básicos de aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes)
necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus
capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar
la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo.” (Delors,
1996: 24)


Fonamentant-se en aquestes conclusions, la Comissió internacional sobre l'educació
per al segle XXI, va assegurar que,


“Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe
estructurarse entorno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida
serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer,
es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir
sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en
todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que
recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto estas cuatro vías del saber convergen
en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e
intercambio.” (Delors, 1996: 95-96)


D'acord amb aquests plantejaments, sembla que l'Educació de la societat que
comença un mil·lenni hauria d'adequar-se a les circumstàncies i necessitats específiques
de cadascun dels llocs del món, intentant facilitar, a totes les persones, el coneixement
de tots aquells recursos que els permetin relacionar-se i inserir-se de forma
efectiva en el seu entorn sociocultural.


Pensant en una formació que s'estengui al llarg de tota la vida, en un context que els
recursos tecnològics permeten saltar-se fàcilment les fronteres i apropar-se al
coneixement de moltes maneres diferents, es podria apostar per formar mentalitats
obertes, desitjoses de conèixer tot el que les envolta, respectuoses amb les altres
identitats però partint d'una valoració ferma de la seva pròpia cultura i història.


Partint d'aquests objectius generals, concretarem les necessitats educatives
específiques de la societat europea i, conseqüentment, de la catalana.


2. LES NECESSITATS EDUCATIVES DE LA SOCIETAT EUROPEA


Conscients que en el nostre món les Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions estan generant una nova revolució que ja pot considerar-se tan
important i profunda com les seves predecessores (Informe Bangemann, 1994), cal







analitzar quines repercussions tindrà sobre la formació dels ciutadans que deguin
emprar-les en el desenvolupament personal i professional.


Partint d'aquests objectius generals, concretarem les necessitats educatives
específiques de la societat europea: una Societat de la informació i de les
comunicacions.


“[…] estas nuevas tecnologías están generando delante de nuestros ojos una verdadera
revolución que afecta tanto a las actividades relacionadas con la producción y el trabajo
como a las actividades ligadas a la educación y a la formación.” (Comisión de las
Comunidades Europeas, 1995: 198)


“Esta revolución tecnológica constituye a todas luces un elemento esencial para
entender nuestra modernidad, en la medida en que crea nuevas formas de socialización, e
incluso nuevas definiciones de la identidad individual y colectiva.” (Delors, 1996: 68)


En el Llibre Blanc sobre l'Educació i la Formació “Enseñar y aprender. Hacia la
sociedad cognitiva”, la Comissió de les Comunitats Europees (1995) escriu:


“La mundialización de los intercambios, la globalización de las tecnologías y, en
particular, la consecución de la sociedad de la información han aumentado las posibilidades
de acceso de los individuos a la información y al conocimiento. Pero, al mismo tiempo,
todos estos fenómenos comportan una modificación de las competencias adquiridas y de los
sistemas de trabajo.” (Comisión de las Comunidades Europeas, 1995: 1).


Tal com s'assenyala en el mateix document, els estaments educatius, i en concret els
professionals de l'educació, tenen la gran responsabilitat de definir el tipus de
competències necessàries perquè els ciutadans es puguin desenvolupar satisfactòriament
en aquesta Societat de la informació (per a alguns considerada societat cognitiva o del
coneixement) i, a més, crear les condicions que ajudin a afavorir-les durant els
processos de formació.


2.1. La formació bàsica i fonamental


En les societats tecnològicament més avançades, el concepte d'educació bàsica i
fonamental ha sofert una clara evolució. Fins fa poc temps només feia falta saber llegir i
escriure. Avui dia, en el nostre context, aquests coneixements no resulten suficients, ja
que es constata una necessitat, cada vegada major, de desenvolupar competències
relacionades amb l 'adquisició i processament de la informació.
S'està produint un fenomen que alguns polítics, informàtics i educadors, han qualificat
com un nou “analfabetisme”, l'analfabetisme “informàtic” (Informe Bangemann, en
Comisión de las Comunidades Europeas, 1994; Negroponte, 19961).


L'aparició dels microordinadors va fer considerar la necessitat de desenvolupar una
nova competència individual en relació amb el coneixement de llenguatges de
programació i manipulació del programari informàtic. La falta d'aquests nous
coneixements era el que generava, segons determinats grups d'autors, l'existència d'una
nova generació d'analfabets, els analfabets informàtics. Va haver qui va augurar que


                                                
1 Conferència inaugural del MILIA 96 <http://www.bcn.servicom.es/TV3/negrop1.htm> [setembre de
1996].







aquest fet es convertiria en una nova problemàtica general per a la societat dels països
més desenvolupats.


Actualment s'ha deixat de considerar imprescindible el coneixement generalitzat de
tècniques de programació informàtica, però es considera imprescindible un cert
coneixement funcional, des d'una perspectiva d'usuari, dels nous instruments
tecnològics i, sobretot en l'àmbit laboral, s'està demostrant que aquelles persones que no
el tenen es troben en inferioritat de condicions en relació a les que l’han pogut adquirir.


Tal com assenyala la Comissió Internacional sobre l'educació per al segle XXI
(Delors, 1996), no només es tracta d'un aspecte relacionat amb l'augment de probabilitat
d'accedir a una determinada ocupació laboral, sinó que, actualment, per als habitants
dels països desenvolupats, arriba a ser un important element equilibrador de les
desigualtats i socialitzador:


“No cabe la menor duda de que la capacidad de acceso de los individuos a la
información y de tratarla va a resultar determinante para su integración no sólo en el mundo
del trabajo sino también en su entorno social y cultural.” (Delors, 1996: 202)


Associat a aquest plantejament, s'ha parlat del quart món (Gubern, 1996), fent
al·lusió a les persones que viuen en països de gran desenvolupament tecnològic però
que no poden accedir, ni tindran oportunitat de conèixer, els recursos que proporciona la
Societat de la informació. En aquesta línia, la mateixa Comissió Internacional apuntava


“[...] el riesgo principal es que dentro de cada sociedad se creen importantes
desigualdades entre quienes dominen los nuevos instrumentos y quienes no tengan esa
posibilidad: el peligro es que se constituyan sociedades con varios niveles de desarrollo,
según el acceso que tenga cada grupo social a las tecnologías. Por ello, la Comisión
considera que la aparición de sociedades de la información corresponde a un doble reto,
para la democracia y para la educación, y que estos dos aspectos están íntimamente
relacionados.” (Delors, 1996: 70)


Sembla un fet indiscutible que la possibilitat o impossibilitat de tenir accés a aquest
tipus de recursos pot contribuir a radicalitzar molt més les distàncies existents entre els
diferents grups socials (primer i quart món, dintre d'un mateix espai geogràfic), obrint
una escletxa cada vegada major entre ells. En l'actualitat són moltes les exigències per a
accedir a un lloc de treball i poder demostrar que s'ha adquirit cert tipus de
coneixements (conceptuals i instrumentals), la qual cosa pot arribar a ser decisiva per a
poder tenir opció a l'ocupació.


En aquest sentit, es considera imprescindible que les institucions educatives posin
els mitjans per a aconseguir reduir les diferències, familiaritzant tota la població amb
l'ús de productes digitals i preparant-la per als que encara estiguin per arribar.


Per a la majoria de la població del nostre país, l'ús dels nous mitjans d'accés a la
informació i de la comunicació en el seu lloc de treball i en les seves llars, és cada
vegada més freqüent. S'està vivint un procés de transició progressiva de manera que es
van convertint en eines cada vegada més quotidianes per a tots. El fet que les interfícies
de comunicació amb les màquines i el programari siguin cada vegada més fàcils







d'utilitzar per part de l'usuari, està influint de forma decisiva en la seva generalització.


D'altra banda, lligat a l'aparició dels productes informàtics s'està vivint un procés de
diferenciació generacional sense precedents:


“Els nens que creixen en societats alfabetitzades, emboltats per la paraula impresa,
comencen a llegir i escriure molt abans d'iniciar-se l'escolaritat. Adquireixen consciència de
molts dels usos de la llengua escrita, desenvolupen un sentit de les formes escrites,
comencen a donar sentit al text imprès i comencen a desxifrar el sentit de la paraula
impresa i a experimentar amb la comunicació a través de l'escriptura.” (Goodman, 1985: 57)


En aquest sentit, els nens de la Societat de la informació possiblement estiguin
atribuint als productes tecnològics major significació de la que ens imaginem.
En referència al coneixement de les característiques i possibilitats de les noves
tecnologies per part dels adults, és necessària una motivació i implicació personals, però
a ella caldrà sumar un esforç col·lectiu i institucional, capaç de crear les condicions
favorables i el suport necessari perquè tot el món tingui l'oportunitat de realitzar el
procés d'adaptació.


La formació necessària no se circumscriu, exclusivament, als entorns escolars, sinó
que comprèn un espectre molt més ampli d'entorns educatius-formatius en els quals els
professionals de l'educació puguin fer incidència: centres laborals, centres d'educació no
formal, programació televisiva, producció de materials didàctics... Tal com planteja la
Comissió de les Comunitats Europees (1995):


“A través de la educación y la formación, adquiridas en el sistema educativo
institucional, en la empresa, o de una forma más informal, los individuos serán amos de su
destino y garantizarán su desarrollo.” (Comisión de las Comunidades Europeas, 1995: 2)


La mateixa Comissió (1995) afirma que cal posseir una cultura general que permeti
que les persones puguin captar el significat de les coses i, per a poder aconseguir-lo, fa
falta haver adquirit una base sòlida. Ella serà la que:


“[…] dará al ciudadano los medios para encontrar su sitio en la sociedad de la
información, es decir, para ser capaz de situar y comprender, de manera crítica, las
imágenes y los datos que le llegan de fuentes múltiples.” (Comisión de las Comunidades
Europeas, 1995: 11)


Per a aquesta Comissió, la cultura general no s'adquireix a través d'un aprenentatge
estrictament lògic, basat en un sistema deductiu, ja que aquest acaba convertint a
l'alumne en un subjecte passiu, al qual s’ha frenat el desenvolupament de la imaginació.
S'inclinen pel foment de qualitats com:


“[…] la observación, el sentido común, la sensatez, la curiosidad, el interés por el
mundo físico y social que nos rodea, la voluntad de experimentación,” […] “permitirán
formar creadores y no solamente gestores de la tecnología.” (Comisión de las Comunidades
Europeas, 1995: 11)


A més assenyala que hi ha una última capacitat fonamental per a la comprensió del
món:


“La capacidad de juzgar y escoger” porque suponen “criterios de elección, la memoria
del pasado y la intuición del futuro.” (Comisión de las Comunidades Europeas, 1995: 11)







D'acord amb tot això, i per a especificar el tipus d'aptituds que cal desenvolupar, els
membres de la Comissió escriuen:


“En el mundo moderno, el conocimiento en sentido amplio puede definirse como una
acumulación de conocimientos fundamentales, conocimientos técnicos y aptitudes sociales.
[…] Los conocimientos básicos constituyen la base sobre la que se construye la aptitud
individual para la ocupación. Se trata del ámbito del sistema educativo y de la formación
formal por excelencia. En la educación básica, es necesario encontrar un buen equilibrio
entre la adquisición de conocimientos y las competencias metodológicas que permiten
aprender por uno mismo. […] Los conocimientos técnicos son los conocimientos que
permiten la identificación más clara con un oficio. […] Las aptitudes sociales hacen
referencia a las capacidades relacionales, al comportamiento en el trabajo y a toda una
gama de competencias que corresponden al nivel de responsabilidad ocupado: la capacidad
de cooperar, de trabajar en equipo, la creatividad y la búsqueda de la calidad.” (Comisión
de las Comunidades Europeas, 1995: 12-13).


En aquesta mateixa línia, en el preàmbul de la llei que regula el sistema educatiu
espanyol, la LOGSE2, es feia la següent declaració de principis:


“En esta sociedad del futuro, configurada progresivamente como una sociedad del
saber, la educación compartirá con otras instancias sociales la transmisión de información y
conocimientos, pero adquirirá aún mayor relevancia su capacidad para ordenarlas
críticamente, para darles un sentido personal y moral, para generar actitudes y hábitos
individuales y colectivos, para desarrollar aptitudes, para preservar en su esencia,
adaptándolas a las situaciones emergentes, los valores con los que nos identificamos
individual y colectivamente”.


La Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació3, en l'apartat dedicat a l'exposició de
motius, plantejava que:


“[…] la plena integración de España en el contexto europeo comporta una mayor
apertura y exige un mayor grado de homologación y flexibilidad del sistema educativo.
Exige también que los alumnos puedan adquirir destrezas que, como la capacidad de
comunicarse –también en otras lenguas–, la de trabajar en equipo, la de identificar y
resolver problemas, o la de aprovechar las nuevas tecnologías para todo ello, resultan hoy
irrenunciables. Estas competencias les permitirán sacar el máximo provecho posible, en
términos de formación, de cualificación y de experiencia personal, del nuevo espacio
europeo.”


En general, en aquests documents es manifesta una visió àmplia de la formació en la
qual, a part d'una base cultural, es requereix el desenvolupament de competències i el
foment d'una actitud d'obertura cap a nous contextos de canvi.


A partir d'una anàlisi feta sobre els “Principis comuns per a l'avaluació dels resultats
cognitius de la formació4”, el programa EUROTECNET, va manifestar que les


                                                
2 Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu Espanyol. Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre (BOE,
núm. 238, de 4 d’octubre de 1990).
3 Ley Orgánica de Calidad de la Educación 10/2000, de 23 de desembre de 2002 d’octubre (BOE, núm.
307, de 24 de desembre de 2002).
4 Títol de la col.laboració transnacional en la qual van participar: Bèlgica, Itàlia, Regne Unit i Espanya, en
el marc del programa EUROTECNET.







exigències professionals anaven en augment, i que la responsabilitat dels formadors era
capacitar les persones per a arribar a afirmar que:


“[…] son capaces:
- de ejecutar las operaciones; así como:
- de comprender los problemas, conceptos y principios en profundidad;
- de analizar las situaciones originales;
- de producir nuevas soluciones, dándoles una nueva forma; y aún:
- de asegurar las responsabilidades; es decir, tomar decisiones
- en situaciones de incertidumbre.” (Alonso Cano y otros, 1992: 18)


Tot això sembla evidenciar que l'educació i la formació, a part de transmetre uns
coneixements bàsics i imprescindibles, ha de desenvolupar capacitats personals de
caràcter actitudinal i estratègic, i facilitar el coneixement procedimental, de caràcter
funcional, que permeti usar els recursos que hi hagi a l'abast dels ciutadans, per a
resoldre els problemes que es puguin plantejar en el seu context.


L'intent de sintonitzar el treball escolar amb els problemes i situacions que es
produeixen en el context sociocultural en el qual es troba l'escola, ha d'anar,
necessàriament acompanyat per l'ús dels instruments i materials que en ell resultin
habituals. En una societat en la qual els recursos tecnològics formen part de la vida
quotidiana dels ciutadans, aquests recursos, i els coneixements necessaris per a poder-
los utilitzar, s'han d'intentar integrar en el currículum escolar, ja que poden facilitar
l'adquisició i el desenvolupament de les quatre categories d'habilitats que s'assenyalen
com prioritats de l'aprenentatge escolar (De Cort, 1990; Perkins i Salomon, 1989):


1.- Aplicació flexible d'un coneixement ben organitzat, específic d'un camp, que
comprengui conceptes, regles, principis, fórmules i algorismes.


2.- Mètodes heurístics, és a dir, estratègies de recerca sistemàtica per a l'anàlisi i
la transformació del problema, com, per exemple, analitzar curosament un
problema, especificant què és el que es coneix i el que es desconeix; subdividir
el problema en submetes; visualitzar el problema utilitzant un diagrama o
dibuix.


3.- Habilitats metacognitives, que inclouen, d'una banda, el coneixement relatiu
al funcionament cognitiu propi i, per una altra, activitats que es relacionen amb
l’autocontrol i la regulació dels propis processos cognitius, com, per exemple,
planificar un procés de resolució i reflexionar sobre les activitats d'aprenentatge
i pensament propis.


4.- Estratègies d'aprenentatge, és a dir, les activitats que ocupen l'estudiant
durant l'aprenentatge amb la finalitat d'adquirir qualsevol dels tres tipus
d'habilitats anteriors.


El context formatiu hauria  d'intentar aprofitar les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació per a potenciar el desenvolupament cognoscitiu i
l'aprenentatge innovador. Caldria preparar les persones per a aprendre enmig de
noves formes de representar la realitat, facilitant-los l'adquisició de les tècniques
bàsiques de tractament de la informació, habituant-les a buscar recursos que
puguin ajudar a resoldre problemes, preparant-les per a saber prendre decisions
en situacions complexes i noves,... tot això, afavorint un pensament analític i,
alhora, sintètic, crític i creatiu.
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