Capítol 1
LES COMPETÈNCIES COM A OBJECTIUS
COMPLEXOS D’APRENENTATGE
1. Unes consideracions sobre les competències, encara
La quantitat de publicacions sobre competències comença a ser realment
abassegadora, amb l’inconvenient del ja conegut principi que molta informació no sempre aclareix el coneixement sinó que el pot submergir en un mar de
soroll desconcertant. Això no tindria més transcendència si es tractés d’una
qüestió merament conceptual, però resulta que les competències han penetrat
com a objectius a assolir en el sistema educatiu en tots els seus nivells, des de
l’ensenyament primari fins als doctorats universitaris, i cal pensar que per
quedar-se un cert temps; consegüentment, haurien de tenir implicacions en la
pràctica totalitat de la docència. Es tracta d’allò que el comparativista català
Pere Rosselló anomenaria “corrent educatiu”, d’una indubtable força. Per
això, la conclusió és òbvia: o clarifiquem bé què volem dir al parlar de competències en l’ensenyament i les fem comprensibles i relativament fàcils de
ser portades a la pràctica, o es convertiran en un simple argot per ser dipositat
sobre publicacions acadèmiques, documents oficials i propostes curriculars.
Podem començar advertint que l’arrel de la paraula “competència” es
vincula a altres que tenen un significat pròxim i també divers, com es mostra
en la figura 1 de la pàgina següent.
El terme “competència” no té gaire tradició en el sistema educatiu, excepció feta de la formació professional, on fa força anys que ja està instal·lat.
De fet, ens ve del món del treball, del món econòmic, del món empresarial, on
la competitivitat resulta necessària per a la supervivència i s’associa a la qua11

litat. En el llenguatge quotidià es qualifica de “competent” aquell professional
que resolt bé els problemes que són propis del seu àmbit d’actuació. Precisament, aquest origen i vinculació amb el món econòmic ha estat una font de
crítica a l’hora d’aplicar les competència a l’educació, sota l’acusació de voler
importar criteris economicistes i empresarials, fent perdre així a l’escola la seva
naturalesa formativa (Laval, 2004). Es tracta d’una crítica ideològica que s’esvaeix quan el concepte de competències s’uneix a altres qualificatius, com el de
“bàsiques”, en els nivells de l’ensenyament obligatori, o al de “professionals”,
en el cas de l’ensenyament professionalitzador. Aleshores adquireixen un
significat plenament pedagògic. No seguirem per aquest camí; els riscos que
assenyalen els detractors són clarament inferiors als avantatges que el concepte ens aporta. Amb tot, convindrà fer algunes consideracions al respecte.
ser competent: ser capaç
de realitzar accions de
manera correcta

competir: correspondre

competència

competivitat: ser
capaç de competir

competidor: persona
que rivalitza

Figura 1. Accepcions del terme “competència”.

Uns termes propers al de competència són competir i competitivitat.
Competir vol dir entrar en comparació amb algú, la qual cosa porta implícit el
desig de superar o de vèncer. La competició és inherent a l’esport, per exemple, però la tenim instaurada en la immensa majoria de les activitats de la
nostra societat, començant per l’economia i seguint pels terrenys científics,
acadèmics, polítics, ideològics, etc. Se sap que una empresa o un organisme
no competitiu està condemnat al fracàs; agradi o no, cal competir amb la
“competència” (el mot ja és prou explícit) per sobreviure en un món globalitzat,
de lliure circulació de coneixements, persones i béns. Els països sencers s’esforcen a ser competitius per avançar en el camí de les relacions internacionals, i
en el mateix món acadèmic els centres educatius, les universitats, competeixen per aconseguir alumnes i recursos. Vegem sinó què diu la mateixa declaració de Bolonya (1999): «Adopció d’un sistema de titulació fàcilment llegible i homologable, fins i tot mitjançant la implementació del Diploma
12

Supplement, per afavorir l’empleabilitat dels ciutadans europeus i la competitivitat internacional del sistema europeu de l’ensenyament superior».
No és exagerat afirmar que les persones que volen obrir-se camí personalment i professional hauran de competir amb els seus iguals per aconseguir un
lloc de treball, per mantenir-lo i per progressar. Les simples experiències personals d’acudir a una entrevista de selecció o de participar en un concurs públic
per consolidar una categoria professional avalen aquesta realitat generalitzada.
Això no exclou, certament, que hi hagi tot un món de col·laboració necessari
per a les exigències de la competitivitat institucional: una col·laboració que es
presenta com un requisit tant per a la realització de productes com de serveis de
qualitat; una col·laboració o treball en equip que està en la base del món laboral
actual, a més de significar la concreció de les qualitats més nobles de la persona,
aquelles que permeten establir relacions positives amb els altres, materialitzant
els principis de respecte, ajuda i solidaritat. Trobar el punt d’equilibri i de confluència de la perspectiva competitiva i col·laboradora, inicialment antitètiques,
serà un desafiament a superar en cada persona i en cada organització.
Aquest concepte de competitivitat afecta al sistema educatiu?; l’escola,
ha de preparar per competir? Aquestes qüestions no s’han de defugir en el
context que tracta de les competències com a objectius curriculars. Inicialment
podria semblar lògic afirmar que l’educació escolar no pot tancar els ulls a la
realitat social de la competitivitat, perquè si ho fa no compleix amb el seu objectiu general de preparar per a la vida quotidiana en totes les seves facetes.
Però és igualment cert que l’escola no és una institució posada al servei dels
interessos del mercat, ni el seu funcionament ha de respondre als mateixos criteris que els organismes socials que estan en situació de competència en aquest
mercat. Això no exclou, però, que en els països on ja s’ha assolit l’escolarització per a tots els ciutadans les escoles es vegin abocades a competir total o
parcialment entre elles per captar alumnes, professors i per a guanyar-se la confiança de les famílies. Algú podria pensar que aquesta situació solament afecta al sector privat, on certs criteris de mercat i de competitivitat entre institucions entren en joc, però en alguns territoris i països la competència també ha
arribat al sector públic, sigui perquè ha baixat el nombre d’alumnes i els centres educatius necessiten un mínim d’ells per a la seva supervivència, sigui
perquè s’han establert paràmetres de comparació –indicadors–, que permeten
a l’administració plantejar criteris d’exigències mínimes de qualitat per a la
supervivència dels centres, tal com passa al Regne Unit, per exemple. Per
tant, d’una o altra manera, la tendència és que les institucions escolars de manera individual i el sistema educatiu en el seu conjunt es veuran obligats a
desenvolupar-se entre criteris de competitivitat. Es deriva d’aquesta situació
que l’escola ha de fer alumnes competitius? Aquesta és una altra qüestió.
Tradicionalment, l’escola ha considerat la competència entre subjectes
com una dimensió de la necessària emulació per superar-se. La competició
individual o en equip s’ha aplicat en l’anomenada “escola tradicional” com
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una forma habitual de motivació, no tant fonamentada en l’existència d’una
societat competitiva com per la concepció de la mateixa competència com una
cosa positiva per al desenvolupament personal. Però actualment, per sort,
podem afirmar que en la vida escolar ha calat prou àmpliament la preponderància del principi de col·laboració, d’ajuda als altres, de manera que es planteja el treball en equip com a materialització d’unes metes educatives i no
com una forma d’organització per competir. Encara que l’escola és una organització social que es veu afectada per criteris dominants del context, té una
missió específica ben diferent a l’estrictament econòmica i, fins i tot, ha
d’establir les bases per desenvolupar una actitud crítica respecte a la competitivitat salvatge i els seus equivalents de “tot per la venda” (no molt diferent,
per exemple, el conegut “tot per l’audiència”, que practiquen molts mitjans de
comunicació). En síntesi, la pedagogia actual considera que l’escola no ha de
preparar per competir en la vida social sinó que ha de fomentar els més nobles
valors socials de l’ajuda i la col·laboració; en tot cas ja serà el món laboral el
que prepararà als subjectes que entrin en ell per a la supervivència i el progrés, d’acord amb els paràmetres que allà regeixen.
Això vol dir que a l’escola no es pot utilitzar l’emulació per fomentar
l’aprenentatge i la millora personal? Per descomptat que es pot utilitzar. Però
l’emulació o esperit de superació s’ha de centrar en un mateix, en un legítim
desig de millora constant, i no necessàriament en la comparació amb els altres.
Competir amb un mateix constitueix un sa principi d’estímul personal, bàsic per
seguir aprenent i millorant, sense que s’arribi a perdre el sentit de realitat en les
pròpies possibilitats ni es trenquin les lloables metes de caràcter social abans indicades per a l’escola. Aquí es parteix, per tant, del criteri que és funció de l’escola bàsica formar persones competents, no en l’estricte sentit professional, sinó
en el sentit ampli de ser capaços de resoldre els problemes que planteja la vida
quotidiana en les seves múltiples facetes d’informació, relació i compromís. I
una forma d’aconseguir aquesta competència és mitjançant l’activitat col·laboradora amb els altres, alhora que es consolida l’hàbit de superació vers un mateix.

2. Per què era necessari el canvi que comporten les competències?
Cal insistir que assignar ara a l’escola la tasca de procurar l’adquisició de
competències no és una simple qüestió de canvi terminològic respecte al que
tradicionalment ha estat fent, sinó una forma diferent i actual d’entendre la
seva funció educativa. Hi ha raons de fons per demanar un canvi en les metes
escolars, tradicionalment vinculades a l’adquisició de coneixements estrictament acadèmics i a l’adquisició d’habilitats que s’esgoten en el mateix àmbit
escolar; algunes d’aquestes raons es comenten tot seguit (Sarramona, 2004).
Un primer factor a considerar és el constant augment dels coneixements
que, des de fa pràcticament un segle, fa impossible que el sistema educatiu
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pugui tractar-los tots. Aquest augment s’ha vist acompanyat d’una progressiva
especialització dins de la qual es produeix la renovació més accelerada. La
conseqüència directa per al sistema educatiu, en qualsevol dels seus nivells, és
l’exigència de realitzar la selecció dels coneixements que resultin més necessaris per obtenir la comprensió bàsica de cada àmbit i que permetin seguir
aprenent. I aquesta selecció s’ha de fer en funció de la seva necessitat per
comprendre i actuar en el món actual.
El principi ja àmpliament consolidat d’“aprenentatge al llarg de la vida”
constitueix l’expressió no només de la possibilitat i desig de perfeccionament
continu de cada persona, sinó la resposta al constant augment i modificació
dels coneixements vigents. Estem “condemnats” a aprendre de per vida, com
deia Illich. Tot el que signifiqui formació inicial cobra, per tant, especial rellevància, i dins d’ella és fonamental l’adquisició dels coneixements i les estratègies d’acció que resultin fonamentadores, bàsiques, per seguir aprenent.
Així s’explica el comentat principi de “retorn a allò que és bàsic”.
La revisió curricular no acaba amb la selecció dels continguts, sinó que
inclou també la perspectiva didàctica que posa l’èmfasi en la perspectiva de
l’aprenent i no tant en la lògica de la docència. L’escola ha de centrar-se en
els aprenentatges dels alumnes, i la planificació curricular per part del docent
en l’estratègia que els faci possible i no en una activitat que es justifiqui per
ella mateixa. Tradicionalment, en parlar de currículum i de programes escolars es feia referència als continguts, les prescripcions legals i l’activitat docent, mentre que en parlar de capacitats, de competències, l’èmfasi es posa en
el que ha d’aconseguir el sistema educatiu en els seus alumnes; es canvia el
punt de vista en benefici de l’alumne i les seves possibilitats d’aprenentatge.
El creixement i l’especialització de tots els coneixements s’han vist
acompanyats d’una àmplia diversitat de fonts per a la seva difusió i suport;
són els propis de la denominada “societat de la informació”. Davant d’aquesta
realitat, l’escola ha perdut el monopoli del saber, que es troba dipositat en
múltiples fonts informatives cada vegada de més fàcil accés. Però aquesta
multiplicitat de fonts no és garantia d’aprenentatge sistemàtic, estructurat,
perquè la informació és molt diversa i desorganitzada. L’escola, per tant, continua sent l’única institució que presenta les informacions de manera estructurada i seqüenciada. Però hi ha alguna cosa més. El conjunt de fonts informatives ofereix en nombroses ocasions contradiccions, a més de finalitats no
sempre d’acord amb els principis morals que regeixen l’educació escolar.
Aleshores, a l’escola li correspon no només preparar els subjectes per a
l’adequada selecció i organització de les informacions accessibles a través de
la multiplicitat de mitjans socials existents, sinó també preparar-los per exercir sobre elles la crítica valorativa; en cas contrari, és evident el perill de caure
víctima de la manipulació. Consegüentment, l’adquisició de tècniques i hàbits
per accedir a la informació de diverses fonts, moltes d’elles digitals, són noves fites que se li assignen a l’escola dels nostres dies, i que ha de incorporar a
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la plèiade de les que ja li són tradicionals. Ser avui un ciutadà competent inclou el domini bàsic de les TIC.
La immensa quantitat d’informació disponible ens obliga a tornar a posar
l’èmfasi en els objectius curriculars per sobre dels continguts, després d’una
etapa en què havien estat una mica depreciats per estar fortament lligats a la
tradició conductista, que els havia atomitzat fins a un nivell que recordava les
operacions laborals de naturalesa molt específica. Ara torna la mirada cap als
objectius educatius, però amb unes característiques que els allunyen dels objectius conductuals específics de caràcter conductista, perquè es tracta
d’objectius que no s’esgoten en si mateixos sinó que estableixen les bases per
a un perfeccionament continu de les capacitats que comporten, materialitzades
en el principi de l’aprenentatge al llarg de la vida. Seran precisament els aprenentatges més específics els que més ràpidament quedaran obsolets amb el
pas del temps i els consegüents canvis socials i tecnològics. Les habilitats
específiques s’esgoten en elles mateixes i només poden ser considerades com
a objectius d’aprenentatge en la mesura que serveixin per concretar les fites
més àmplies (competències). Aquestes fites educatives no cal que siguin directament observables (actituds) per constituir metes d’aprenentatge; la seva
importància les justifica i la seva avaluació sempre resultarà possible per sistemes indirectes i no tradicionals escolars.
Junt amb altres preocupacions, com les assenyalades, l’actual sistema
educatiu té una preocupació creixent per aconseguir la màxima equitat per als
seus alumnes, més quan les desigualtats socials segueixen creixent. Per això
s’ha de preocupar per determinar fites d’aprenentatge que estiguin a l’abast de
la immensa majoria de l’alumnat, en la línia de les considerades com a competències bàsiques, car per a tots ha de ser possible la inserció social. La síntesi de l’equitat amb la qualitat s’aconseguirà si realment les competències
identificades com a bàsiques són rellevants, compleixen la funció assignada i
es posen a l’abast de la immensa majoria dels alumnes. Però, a més, les competències plantejades han de permetre un avenç constant per als qui tenen la
possibilitat de fer-ho. Els sistemes educatius de qualitat són els que garanteixen un mínim fonamental i suficient per a tothom i possibiliten un màxim per
a cadascú. Així ho entenen tots els països avançats.

3. Els qualificatius són decisius
Sovint es parla de competències de manera genèrica, la qual cosa ajuda
poc a aclarir el concepte que s’ha de vincular amb una etapa concreta del sistema educatiu. Per això, el qualificatiu que les acompanyi resulta decisiu per
situar les competències en un nivell determinat i amb una finalitat específica.
No és el mateix parlar de competències bàsiques que de competències claus o
de competències tècnic-professionals, laborals, etc. La generalització del ter16

