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Presentació 
 
El projecte de recerca que presentem s’insereix dins la convocatòria de subvencions per a 
la realització d’accions complementàries i d'acompanyament per a la formació 
promogudes pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC n. 4259). 
  
Dins del marc de l'Estratègia Europea d'Ocupació, aquestes accions estan destinades a:  
 

 l’anàlisi dels factors que estructuren la demanda de formació contínua,  

 l'elaboració i experimentació de productes, tècniques i eines de caràcter innovador 
per millorar els sistemes pedagògics, organitzatius i d'avaluació de la formació 
professional contínua i 

 fer promoció i difusió per generar xarxes de coneixement de la formació contínua. 

 
Sota aquest objectiu general, el projecte de recerca “Com impulsar i gestionar la 
‘Formació al llarg de la vida’” respon a la següent línia d'acció específica: 
 

“Accions per a l'estructuració i descripció de la formació contínua intersectorial: La formació 
al llarg de la vida com a projecte individual i lligada a l'entorn social i laboral. La motivació, 
les expectatives i la satisfacció com a valor afegit a la formació contínua”.  

 
Hem realitzat una recerca de caràcter fonamentalment aplicat i hem plantejat una 
metodologia de treball orientada a copsar les motivacions i inquietuds dels ciutadans en 
relació a la ‘Formació al llarg de la vida’.  
 
Constatem que s’està donant un escenari de canvis profunds on s’hi escenifiquen els 
conflictes provocats pel desajust de ritme entre l’evolució social i l’evolució cultural. Les 
grans àrees a on és fa més evident aquesta evolució són: la dimensió tecnològica, 
l’escenari polític i el context econòmic. Estem, cada cop més, davant d’una societat en 
xarxa, sense distàncies, interrelacionada i globalitzada. 
 
El desajust rítmic d’aquests canvis i la percepció que es tingui d’ells, serà clau per explicar 
com pot incidir un major o menor grau de predisposició a trencar el concepte “clàssic” de 
formació i la introducció de conceptes “nous” com el de ‘Formació al llarg de la vida’ o 
Long Live Learning. 
 
L’estudi que tot seguit presentem ens servirà per identificar els principals mecanismes de 
foment de la ‘Formació al llarg de la vida’ i poder definir un Pla d’Acció que actuï de 
ressort del canvi cultural que suposa aquest procés de transformació. 
 
 
 
 
David Fernández 
Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto – CEPROM 
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1 Introducció 
 
El model educatiu s’ha d’entendre com un procés que comença quan neix la persona i 
s’allarga durant tota la vida. En aquest sentit, la ‘Formació al llarg de la vida’ esdevé un 
procés obert que s’estructura al voltant de les noves necessitats de l’individu, però també 
segons la pròpia evolució dels interessos personals. 
 
Per aquesta raó, la ‘Formació al llarg de la vida’ va més enllà de la formació permanent, 
no busca únicament un reciclatge de caràcter eminentment professional sinó que s’adreça 
a mantenir vius els interessos vers el creixement personal. Per tant, és una formació més 
pluridimensional, on l’experiència diària serveix d’incentiu per voler descobrir nous 
coneixements i experimentar els aprenentatges realitzats.  
 
Cal que fem de la formació permanent un projecte individual al llarg de la vida, que ens 
permeti ser individus més competents i participatius. Entrem en un nou paradigma on la 
concepció clàssica de la formació concentrada en una única fase del cicle vital, la fase 
inicial, queda superada per un concepte molt més ampli que suposa la formació durant 
tota la vida. 
 
A Europa s’han engegat polítiques per afavorir aquest canvi de paradigma, que té el seu 
reflex en les polítiques nacionals i regionals dels diferents estats membres. Així, la Unió 
Europea a la Cimera de Lisboa de l’any 2000, presentà l’aprenentatge permanent com un 
dels pilars fonamentals de la Unió per a la consecució del nou objectiu estratègic fixat pel 
Consell Europeu. Aquest objectiu pretén que al 2010 la Unió Europea esdevingui 
l’economia basada en el coneixement, la més competitiva i dinàmica del món, capaç de 
créixer econòmicament de manera sostenible amb més i millor ocupació i amb una major  
cohesió social. 
 
Aquest nou enfocament suposa polítiques que tinguin com a objectiu aconseguir que totes 
les persones de totes les edats s’impliquin en actuacions d’aprenentatge, amb una política 
que integri les diferents actuacions que ja es duen a terme, i ampliant els contextos de 
formació més enllà dels purament formals i regulats, per passar a una valorització dels 
coneixements adquirits en contextos no formals, o fins i tot informals, en els diferents 
àmbits de la vida quotidiana, personal, familiar, lúdica, etc. 
 
Tot això fa necessària una nova visió de la dimensió educativa institucional, però també 
del procés d’aprenentatge en ell mateix. La dimensió institucional ha de partir d’un model 
d’entitat més àmplia que permeti la cohesió i la socialització. Ha de destacar l’autonomia i 
aquelles propostes que ajudin a potenciar alternatives personalitzades i individualitzades, 
tot utilitzant les potencialitats que permeten les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
 
Quant al procés d’aprenentatge, cal respondre a les noves necessitats a través de la 
formació de la personalitat en general. El model educatiu no només s’ha de basar en la 
transmissió d’informació o de coneixements, cal introduir també la capacitat “instrumental” 
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de saber produir i utilitzar aquests coneixements. Com a referent teòric pròxim al nostre 
plantejament, tenim en l’informe Delors per a la UNESCO de la Comissió Internacional 
sobre Educació per al Segle XXI (1993) el plantejament d’una estructura de quatre 
principis bàsics com a model de formació/educació/aprenentatge: 
 

 Aprendre a conèixer 

 Aprendre a fer 

 Aprendre a viure  

 Aprendre a ser 

 
De l’informe se’n desprèn una concepció de model basat no en la mera transmissió de 
coneixements o fets i sí en la voluntat de dotar al format/educat de les eines necessàries 
per ser protagonista en la creació de coneixements. Aquest fet ens suposa la primera 
ruptura amb el model de transmissió memorística imperant en el concepte de formació 
clàssic. 
 
Aquest model també ens evoca a una percepció transversal i integral de la formació 
(aprenentatge) i pressuposa de forma implícita i explícita, que ha de tenir una continuïtat 
en tot el procés vital de l‘individu. 
 
Partim, doncs, de la certesa que dins la conjuntura actual, basada en el model de Societat 
de Coneixement, que més endavant descriurem, la persona necessita de formació 
constant al llarg de tota la vida, i el nostre estudi vol contribuir a dissenyar un model que 
possibiliti a la persona poder desenvolupar les seves potencialitats. Cal, doncs, posar la 
persona en el centre del procés d’aprenentatge per assegurar que esdevé líder en la 
generació de progrés.  
 

1.1 2.2. Objectius 
 
Amb aquest estudi pretenem: 
 

 Definir l'estat de la qüestió i marc de partida quant a la ‘Formació al llarg de la vida’ 
a Catalunya.  

 Identificar els diferents perfils de persones que fan formació permanent i analitzar 
les seves motivacions per demostrar com aquestes es vinculen amb unes 
expectatives i una satisfacció desigual vers la formació permanent.  

 Definir un Pla d’Acció impulsor de la ‘Formació al llarg de la vida’, a partir de 
l’anàlisi de les motivacions, expectatives i satisfacció d’individus 
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1.2 2.3. Hipòtesis 
 
Partint dels objectius marcats, la recerca intentarà copsar les següents hipòtesis:  
 

 Els capitals culturals, socials i econòmics de les persones influeixen en gran 
mesura en les seves motivacions per fer formació al llarg de la vida.  

 Aquests capitals influeixen, a més a més, en el tipus de formació permanent que 
trien fer les persones i de les expectatives i satisfacció que la formació els reporta. 

 En les decisions formatives de les persones conflueixen, a més a més, diferents 
aspectes: el boca-orella sobre els cursos, el coneixement dels centres proveïdors 
de formació, els mitjans i canals de difusió, etc.  

 

1.3 2.4. Objecte d’estudi 
 
A priori, l’objecte d’estudi d’aquesta investigació, atenent al marc conceptual presentat, 
hauria de ser tota la població de Catalunya, però davant de la impossibilitat de tractar tots 
els individus afectats pel marc teòric, dins de la lògica de funcionament i dimensionament 
d’aquest projecte de recerca, ens veiem obligats a assumir la investigació en termes de 
representativitat.  
 
L’objecte d’estudi l’hem situat en la població activa de Catalunya. Això vol dir, que ens 
ajustem a la fase vital Productiva, definida en termes clàssics com aquella fase a la qual 
s’hi arriba després d’haver assolit la fase educativa en la qual s’han adquirit els 
coneixements, hàbits, habilitats i actituds necessaris per entrar en el mercat laboral i 
esdevenir un individu productiu dins la societat. 
 
Així el nostre objecte d’estudi comprèn una població amb les següents característiques: 
 

 Rang d’edats entre els 16 i 65 anys 

 Actives: Ocupades + Aturades 

 Ambdós gèneres 

 Que han finalitzat els seus “estudis reglats” (no diferenciem entre nivells d’estudis 
assolit: sense estudis, primària, secundària o superiors) 
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2 Formació al llarg de la vida: marc teòric 
 

2.1 El concepte clàssic de formació 
Pel que fa a la definició de Formació partim de tres conceptes bàsics, sovint considerats 
com a sinònims: 

 Educació. Definició d’educar pel Gran Diccionari de la Llengua Catalana: “Formar, 
ensenyar i instruir els infants, i també els adults, per tal d'aconseguir el 
desenvolupament integral de llur personalitat”. 

 Formació. Definicions de formar pel Gran Diccionari de la Llengua Catalana: “Fer 
alguna cosa donant-li la forma que li és pròpia; crear, concebre, produir”, “Donar 
una certa forma; configurar”, “Desenvolupar una aptitud, una qualitat, etc.”, 
“Desenvolupar harmònicament la personalitat d'un infant o d'un jove, les seves 
facultats físiques, morals i intel·lectuals” i “Instruir o ensinistrar”. 

 Aprenentatge. Definició d’aprendre pel Gran Diccionari de la Llengua Catalana: 
“Adquirir la coneixença, la pràctica (d'alguna cosa) amb l'estudi, l'atenció”. 

 
Si ens basem en les definicions acadèmiques dels tres, podem dir que hi ha una certa 
redundància de termes, tots tres estan interrelacionats i uns formen part de la definició de 
l’altre. Analitzem els tres conceptes per separat a la llum de les seves definicions 
acadèmiques, per establir equivalències i situar cada un d’ells a on pertoca. 
 
Considerem que per educació entenem tot allò que se’ns transmet per esdevenir 
persones, tant si es tracta de coneixements com d’actituds vitals, en relació absoluta amb 
l’univers simbòlic cultural de referència. És allò que necessitem per ser individus socials, 
per tant doncs, el concepte farà referència a tota una fase vital inicial de cada individu. Per 
aprenentatge hi tindrem un sinònim d’experiència, i situarem aquells coneixements que 
s’assoleixen mitjançant la pràctica habitual o quotidiana, i aquesta pot ser teòrica o 
instrumental. 
 
Per últim tenim el concepte formació. És el concepte més ampli de tots, podem dir, que 
fins i tot, engloba els anteriors o n’esdevé directament una suma. Rara vegada utilitzem el 
mot educació per referir-nos a qualsevol presa de coneixements posterior a la primera 
fase vital, per anomenar-les utilitzarem sempre l’acompanyament del substantiu formació 
(formació contínua, formació ocupacional, etc.). Per tant, estimem com a necessari, 
establir que ens basarem en el concepte formació, tant en la seva aproximació 
etimològica com perquè és el que millor recull els objectius fixats. Pel que fa als conceptes 
educació i aprenentatge els considerarem en tant que formen part del concepte principal 
quan pretenem explicar en fenomen de la ‘Formació al llarg de la vida’.  
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Per completar el marc teòric del concepte de partida, hem de fer l’esforç definidor del que 
entenem per vida o, per assimilació, procés vital. Amb relació a l’“Informe Delors”1, podem 
establir una correlació de les fases vitals d’una persona en relació a la seva formació al 
llarg de la vida en tres grans subdivisions: 
 

 Fase Educativa 

 Fase Productiva 

 Fase Post productiva 

 
Aquestes fases serien equivalents a les que trobem a l’“Informe Delors” i que serveixen 
per bastir el concepte de “l’educació més enllà de les edats”, equivalent al de ‘Formació al 
llarg de la vida’ que nosaltres farem servir: 
 

 Temps d’infància i joventut 

 Temps d’activitat professional adulta 

 Temps de jubilació 

 

2.1.1 Fases vitals del paradigma de formació clàssic 
 

2.1.1.1 Fase Educativa 

 
Període vital a on, segons el paradigma “clàssic” adquirim els coneixements necessaris i 
específics per desenvolupar la nostra carrera professional. També s’inclou en aquesta 
fase, l’adquisició dels fonaments actitudinals necessaris per integrar-nos socialment, 
esdevenir membres del grup, ciutadans.  
 
L’educació/formació rebuda en aquesta primera fase ens prové de dues fonts principals: 
 

 Educació formal i reglada: essent les principals institucions l’escola, l’institut i la 
universitat 

 Educació informal/actitudinal: on la institució social bàsica és la família, seguida en 
menor mesura pel grup social 

 
 
 
 

                                                
1
 Op. Cit. 
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2.1.1.2 Fase Productiva 

 
Seguint amb el paradigma “clàssic”, aquesta fase comença en el punt d’inflexió necessari, 
fixat o no per l’individu, on hom considera finalitzada l’etapa educativa, tenint la percepció 
d’haver assolit els coneixements necessaris per encarar la segona fase. 
 
En aquesta fase productiva, es demana explícitament o implícitament, que l’individu doni 
rendibilitat a la fase educativa. Aquesta rendibilitat és entesa com a proporcional a la 
duració de la primera fase, això és, a més estudis, més rèdits derivats de l’excel·lència i 
especialització de coneixements. L’economicisme de l’equació arriba fins a l’extrem, 
socialment acceptat que, a més diners invertits, més contrapartides de posició social i 
econòmica s’obtenen, portant a considerar, els estudis més cars com a millors. 
 
La paraula educació no té presència en aquesta fase, parlarem sobretot de formació, 
basada a partir de dues fonts principals:  

 Aprenentatge/formació a partir de l’experiència professional, de tipus informal, 
basada en la pràctica, aprenem conforme treballem sense necessitat d'un 
professor, tutor o una metodologia sistemàtica d'aprenentatge.  

 Formació continuada a com a font d’adquisició de coneixements nous o 
especialitzats, de tipus formal, basada en teoria i pràctica impartides amb 
metodologies de classe magistral o bé a distància, amb el suport o supervisió d'un 
tutor o professor. 

 

2.1.1.3 Fase Post Productiva  

 
Arriba amb la jubilació. A partir d’aquest moment, les iniciatives formatives/educatives, 
prenen un caire d'oci per concepte.  
 
Dins d’aquest paradigma “clàssic” s’entén que no hi ha motius de necessitat en les 
iniciatives encaminades cap a nous aprenentatges, fora d’aquells que incideixin 
directament en conceptes d’autonomia vital amb la disminució de les capacitats físiques, o 
la necessària adequació als canvis tecnològics i socials de l’entorn més immediat. És en 
aquesta fase on es fa més evident la visió mercantilista de la formació permanent, ja que 
pel fet d‘haver deixat de ser productius, ja no s’entén la “necessitat” de formar-nos, pel fet 
de no tenir una aplicació professional directa.   
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2.1.2 Febleses del paradigma formatiu clàssic en les diferents 
fases vitals 

 
Com han posat de manifest molts estudis des de disciplines diferents, existeixen 
amenaces i desajustos socials per a cada una de les fases vitals en que hi té molt a veure 
el procés formatiu imperant: 
 
En la Fase Educativa: 

 Fracàs escolar, entès com un escurçament de la fase que implica la no assimilació 
d’actituds i coneixements necessaris 

 Model basat en la transmissió de coneixements i no en la facilitació de creació de 
coneixements (P. Freire 1976) que no facilita la creació de “massa crítica” 

 Delegació total per part de la família al sistema educatiu de l’educació actitudinal i 
de valors  

 Desprestigi institucional (família i sistema educatiu) 

 Desprestigi de titulacions: massificació del sistema educatiu 

 Desajust de l’oferta educativa amb les necessitats productives 

 Manca de revisió metodològica en profunditat del sistema educatiu  

  
En la Fase Productiva: 

 Eclosió del fenomen de les TIC en molts àmbits laborals 

 Evolució sectorial (sobretot en el sector terciari) del mercat de treball amb un 
decreixement d’aquelles ocupacions “mecàniques” en favor de les que requereixen 
un nivell més elevat de coneixements (evolució tecnològica) 

 Factors de polarització en l’estructura laboral 

 Immigració (més competència en tots els sectors) 

 Deslocalització productiva (globalització) 

 Discriminacions (gènere, origen, edat, etc.) 

 Envelliment demogràfic de la població activa 

 
 
En la fase Post Productiva 

 Manca de nivell educatiu de base en la població inclosa en aquesta fase provocat 
per un sistema educatiu històric deficient  

 Alta taxa de població major de 65 anys amb uns coneixements insuficients per 
afrontar els nous canvis socials 
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 Analfabetisme funcional 

 Discriminació de gènere (invisibilitat social de la dona) 

 Evolució del protagonisme assistencial (família vs. institució) 

2.2 Un nou context per a l’aprenentatge: la societat del 
coneixement 

 
Els processos d’aprenentatge i de formació no són aspectes aïllats del seu entorn, tot al 
contrari, són dinàmics, condicionats pel seu entorn econòmic, polític, cultural i social en el 
qual es troben inserits i carregats de valors i pràctiques pròpies d’un determinat moment 
històric.  
 
És per aquesta raó per la qual cal situar, en primera instància, els aprenentatges i la 
formació en el context en el que s’emmarquen i analitzar les tendències que poden 
condicionar el seu desenvolupament immediat. En definitiva, estem parlant d’un nou marc 
de referència, la Societat del Coneixement2.  
 
El concepte de formació ha estat durant l’època industrial molt lligat al món del treball. 
Mentre que l’educació s’impartia durant les primeres etapes de la vida de les persones, la 
formació preparava a les persones en una etapa posterior per desenvolupar una professió 
al món de treball. Aquesta concepció de la formació estava també unida a una època en 
la que les persones mantenien durant tota la vida una professió de forma estable. La 
Societat del Coneixement (societat postindustrial) ha introduït canvis substancials 
respecte a això i ens presenta un mercat laboral on predomina la flexibilitat i la incertesa i, 
on la introducció de noves tecnologies implica la necessitat d’adquirir coneixements de 
forma constant.  
 
Més enllà de la formació orientada al treball en els últims anys ha aparegut una visió que 
transcendeix en la forma d’entendre la pròpia formació. D’aquesta manera, la formació 
supera el marc laboral de les empreses i s’assumeix com el conjunt d’aprenentatges que 
permeten a les persones desenvolupar projectes professionals i personals de vida. En 
definitiva, avui dia ja no es pot esperar que els coneixements adquirits durant la primer 
etapa d’infantesa i joventut siguin suficients per tota la nostra vida, ja que la ràpida 
evolució del nostre entorn exigeix un actualització constant del saber.   
 
Els canvis que s’estan produint en la nova Societat del Coneixement l’allunyen cada cop 
més de la realitat existent a la Societat Industrial. On abans hi havia estabilitat ara hi ha 

                                                
2
 En termes generals, existeix una certa confusió entre els termes de Societat de la Informació i 

Societat del Coneixement. Per al desenvolupament d’aquest marc conceptual de referència hem decidit basar-

nos en la Societat del Coneixement com a concepte on es posa l’accent en aquest element central, el 

coneixement, com a guia del desenvolupament humà i social en el nou context de finals del segle XX i 

principis del XXI. Contràriament, el concepte de Societat de la Informació, fa referència a la incidència 

revolucionaria que les tecnologies de la informació han exercit sobre les societats industrialitzades a partir de 

la dècada dels vuitanta, introduint-les en una etapa plenament postindustrial.  
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incertesa; on abans hi havia rigidesa ara hi ha flexibilitat; on abans hi havia compartiments 
estanc, ara hi ha xarxes de relació constant; on abans hi havia jerarquia ara hi ha 
descentralització. De fet, són múltiples els canvis que ens obliguen a pensar en un nou 
model de societat amb nous processos formatius d’acord amb les noves necessitats.  
 
A continuació, aprofundirem en els principals factors de canvi que incideixen en la 
configuració de la nova Societat del Coneixement i en el paper, cada cop més capdal, que 
ocupa la formació a la vida dels individus:  
 

2.2.1 La informació i el coneixement com a base de l’activitat 
econòmica 

La introducció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a les nostres 
societats ha produït una revolució que, tot i iniciar-se en l’àmbit productiu, han acabat per 
tenir una repercussió important en les diferents esferes d’activitat humana introduint 
canvis en l’organització econòmica, social i cultural. D’aquesta forma el desenvolupament 
tecnològic produït des dels anys vuitanta ha situat al coneixement en el centre de totes les 
activitats de les persones i de les organitzacions (López i Leal, 2002).  
 
Una de las característiques fonamentals d’aquest nou model social és la rellevància que 
adquireix el control de la informació. El coneixement, processament i transmissió de la 
informació, entesa com a procés de comunicació del coneixement, constitueixen un 
fenomen social d’importància rellevant en el desenvolupament de totes les societats al 
llarg  de la història. La novetat la constitueix l’actual model d’organització social en el que, 
degut a les noves condicions tecnològiques, la generació, el processament i la transmissió 
de la informació es converteixen en les fonts fonamentals de la productivitat i el poder 
(Castells, 1997).  
 

2.2.2 Globalització del mercat i canvis en les relacions 
laborals 

Una nova concepció del poder, entesa com a control de la informació, ha donat origen a 
una nova economia concebuda com la incorporació dels coneixements als productes i 
serveis. Una de les característiques d’aquesta nova economia és la creació d’un mercat 
global en què l’activitat econòmica, tot i generar-se a partir de nodes locals, se sustenta 
en xarxes que van més enllà dels països, i els mercats transcendeixen les fronteres 
nacionals (López i Leal, 2002).  
 
A la Societat del Coneixement és modifiquen substancialment els processos productius i 
la cultura de treball imperant durant la Societat Industrial de manera que el coneixement 
passa a ser el centre de tota activitat econòmica. Les transformacions endegades a partir 
de la introducció de noves tecnologies contribueixen a revalorar el paper de les persones 
dins les organitzacions.  
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Ara bé, cal, no obstant, fer un petit aclariment respecte a aquests processos de 
revaloració. Alguns autors com Finkel (1994), Artiles i Lope (1993, 1999), Spenner (1985), 
Milkman i Pullman (1991) i Pen i Scattergood (1988), entre d’altres, han posat l’accent en 
que els impactes de les tecnologies en els nivells de qualificació no són simples, directes 
o constants en diferents perfils professionals, sectors d’activitat i empreses i que, per tant, 
no es poden considerar de forma aïllada. Els processos de requalificació i, per tant, de 
revaloració dels treballadors es realitzen de forma selectiva de manera que són les 
empreses més grans, els sectors d’activitat més puntals i els perfils professionals més 
elevats, els més beneficiats.   
 
Per altra banda, la globalització de l’economia, la competència internacional entre 
empreses, els moviments de persones i la informació sense fronteres, són fenòmens nous 
que condicionen les pròpies polítiques públiques. Els governs han d’afrontar problemes 
nous que, en moltes ocasions, tenen les seves causes fora de les fronteres estatals 
(López i Leal, 2002).  
 
Entorn a totes aquestes transformacions comencen també a generar-se debats 
preocupats també pels aspectes menys positius del procés globalitzador: concretament, 
es posa l’accent en com tots aquests canvis estan fent emergir noves formes d’exclusió 
social, en funció de l'accés desigual dels grups socials als nodes de creació i difusió del 
coneixement, i el desigual domini i accés a les tecnologies de la informació i comunicació.  
 

2.2.3 Societats més diverses i plurals  
Els canvis mencionats fins el moment també han tingut una important influència en 
l’aparició de nous fenòmens socials com el descens de la natalitat, la mundialització dels 
fluxos migratoris o la modificació dels models familiars, tots ells fenòmens que acaben per 
modificar l’estructura social de la societat. La diversitat generada planteja importants 
qüestions noves a la governabilitat, especialment en termes de complexitat, fragmentació i 
noves formes de desigualtat (López i Leal, 2002). 
 

2.2.4 L’ampliació del temps d’inactivitat laboral    
Durant els últims anys hem pogut assistir a una prolongació de l’etapa educativa dels 
joves que implica una incorporació tardana a la vida laboral i, per tant, una retallada del 
període d’activitat professional. Alhora, l’augment de l’esperança de vida a les societats 
occidentals ha prolongat la vida després de la jubilació. A més a més, la introducció de 
noves tecnologies a la llar, en forma d’electrodomèstics, també ha reduït notablement el 
treball domèstic no remunerat (tot i que les dones continuïn suportant una major càrrega 
pel que fa a les tasques domèstiques). Estem, per tant, en societats on el temps 
disponible per altres activitats és notablement superior al de l‘època industrial (Cardús, 
2003).   
 
En el països postindustrialitzats, a aquests diferents factors hi podem sumar una profunda 
mutació que afecta al lloc que ocupa el treball en la societat: no només l'ofici o professió 
de les persones muda cada cop amb més freqüència sinó que les relacions laborals es 



 

Com impulsar i gestionar la ‘Formació al llarg de la vida’       Pàgina 18 de 116  

 

   
 

diversifiquen en una multitud de règims i formes contractuals: treball a temps parcial, 
contractes temporals, per obra i servei, augment de l’autocupació, del teletreball, de 
l'externalització etc.3 
 

2.2.5 Nous àmbits d’aprenentatge 
Així com el temps consagrat a l’aprenentatge es prolonga al llarg de tota la vida, els 
espais educatius i les ocasions d’aprenentatge tendeixen a multiplicar-se. El nostre entorn 
no educatiu es diversifica i l’educació ultrapassa els sistemes escolars i s’enriqueix amb la 
contribució d’altres factors socials (Al Mufti, 1996)  
 
La formació després de l’etapa de joventut està adoptant en les nostres societats múltiples 
formes com la formació bàsica d’adults, la inscripció amb dedicació parcial en universitats, 
els cursos d’idiomes o d’informàtica, la capacitació professional i l’actualització de 
coneixements, la formació a diferents associacions o organitzacions, els sistemes 
d’aprenentatge oberts i a distància (Berdaguer, 1993), sense oblidar la formació més 
lúdica com cursos de cuina, de naturopatia o de música, entre d’altres.  

2.3 Aprenentatge al llarg de tota la vida  
 
En el context sociopolític de finals dels anys seixanta i al llarg dels anys setanta la 
‘Formació al llarg de la vida’ (Long Life Learning), concebuda llavors com Educació 
Permanent, es va introduir en els discursos i declaracions dels organismes nacionals e 
internacionals, així com en les manifestacions preliminars de l’ordenació i normativa sobre 
els sistemes educatius (Cabello, 2003). En aquells moments els autors més 
representatius4 consideraven l’educació permanent com a fruït de la interacció entre: 
l’avanç de la civilització humana, de l’individu educat; el desenvolupament tecnològic i els 
canvis en l’organització social.  
 
La funció principal de l’Educació Permanent era, per aquests autors, aconseguir que el 
canvi tecnològic no actués en contra de l’individu ni de la societat organitzada per a 
l’avanç de la civilització. Amb aquesta finalitat l’Educació Permanent havia d’avançar 
integrant l’evolució produïda en paral·lel entre quatre factors: la revolució tècnica, 
l’extensió de l’oci, la necessitat de cultura i la voluntat de democratització.  
 
No obstant l’efervescència d’aquests pensaments, immediatament després, a principis 
dels anys vuitanta, els discursos globals sobre l’educació permanent van caure en 
recessió i romangueren en silenci, enmig d'una conjuntura de crisis econòmica, 
reestructuració de la indústria, trastorns financers i greus dificultats polítiques que 
marcaven altres preocupacions5. Com a conseqüència de la recessió econòmica i les 

                                                
3 Noguera, J.A. http://www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?x=371 
4 Lengrand, 1973; Fullat, 1973; Faure 1974; Borkin, 1979; Dave, 1979, entre d’altres.  
5
 Com a conseqüència de la crisis econòmica dels vuitanta (iniciada arrel de l’anomenada crisi del 

petroli), la inflació als països de la OCDE es va disparar, el creixement del PIB baixà fins a percentatges 

negatius, els Estats van tenir que aplicar severs plans d’austeritat, les empreses es van enfrontar a dificultats 
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restriccions pressupostàries públiques, el concepte i les seves variants van desaparèixer 
dels discursos acadèmics i polítics (Bélanger, 1996). Tot i aquest parèntesi, vint-i-cinc 
anys més tard un nou context econòmic, polític i social va propiciar la reaparició del debat 
entorn a la ‘Formació al llarg de la vida’.  
 
Tal com ja hem anat apuntant, una de les característiques fonamentals de la Societat de 

Coneixement és l’accent que es posa en aquest concepte el coneixement  com a pilar 
del desenvolupament personal, social i econòmic i, per tant, el nou paper que adquireixen 
els processos d’aprenentatge i els sistemes formatius. En aquest nou context, la formació 
passa de limitar-se a moments puntuals de la vida de les persones o restringit a àmbits 
concrets, per entendres com un procés continu que es realitza al llarg de tota la vida, 
abandonant els marcs formatius formals per difondre’s en espais no formals i informals.  
 
A mitjans dels anys noranta, diferents estudis promoguts per organismes internacionals – 
com el llibre blanc 'Crecimiento, competitividad y empleo' (Comissió UE, 1993), presentat 
per Jacques Delors en el Consell Europeu de Brusseles a Desembre de 1993; el llibre 
blanc sobre l‘educació i la formació 'Enseñar y aprender. Hacia la sociedad dels 
conocimiento' (Comisión de las Comunidades Europeas, 1995) o les recomanacions del 
Consell d’Europa a 'Europa y la sociedad global de la información' (Bragemann, 1994)- 
advertien sobre la necessitat d’utilitzar adequadament l’educació i la formació per aprofitar 
les oportunitats que oferien els canvis introduïts per les tecnologies de la informació i de 
les comunicacions.  
 
L’”Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo 
XXI” (Al Mufti, 1996), que en el seu moment va presidir Jacques Delors, va assentar les 
bases del que actualment s’entén per ‘Formació al llarg de la vida’ i la seva estructuració 
entorn als pilars del coneixement. Passem ara a aprofundir en els aspectes més rellevants 
d’aquest informe.   

2.3.1 Els quatre pilars del coneixement 
Segons aquest informe el segle XXI planteja per a l’educació i, per extensió, per a la 
formació, un doble repte: per una banda haurà de transmetre cada cop més coneixements 
teòrics i tècnics adaptats a la nova societat de la informació perquè són la base de les 
competències futures. Per altra banda, haurà d‘assentar les bases dels projectes de 
desenvolupament individual i col·lectiu, per tal que les persones no es deixin emportar i 
sàpiguen seleccionar quina és la formació vàlida per als seus projectes. “En certa mesura, 
l’educació es veu obligada a proporcionar les cartes nàutiques d’un món complex i en 
perpètua agitació i, al mateix temps, la brúixola per  poder navegar per ell”6.  
 
Amb aquesta nova perspectiva, se supera la concepció segons la qual les persones 
acumulaven coneixements en la primer etapa de la seva vida per aplicar-los posteriorment 
durant l'etapa laboral. Les persones han de actualitzar, profunditzar i enriquir al llarg de la 

                                                                                                                                               
de producció

 
creixents i l’atur es va incrementar. Com a teló de fons, es va fer evident la crisi del treball 

industrial: a mitjans dels vuitanta havien desaparegut el 30% dels llocs de treball industrials (dades de 

l’enciclopèdia ArteHistoria, 2001). 
6 

Al Mufti, 1996. pp. 95
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seva vida els aprenentatges adquirits durant aquesta primera etapa per tal d’adaptar-se a 
un món en constant canvi.  
 
En aquesta línia, els membres de la Comissió ja identificaven, l’any 1996, la necessitat 
d’un canvi de concepció entorn a la utilitat de l’educació: “una nova concepció més àmplia 
de l’educació hauria de portar a cada persona a descobrir, despertar i incrementar les 
seves possibilitats creatives, actualitzant així, el tresor amagat en cadascun de nosaltres, 
cosa que suposa transcendir una visió purament instrumental de l’educació, percebuda 
com la via obligada per obtenir determinats resultats (experiència pràctica, adquisició de 
capacitats diverses, finalitats de caràcter econòmic), per considerar la seva funció en tota 
la seva plenitud, és a dir, la realització de la persona que, tota ella, aprèn a ser.”7 
 
Per tal de complir tots aquests objectius, la formació ha d’estructurar-se entorn a quatre 
aprenentatges fonamentals:  

 aprendre a conèixer  

 aprendre a fer  

 aprendre a viure junts, aprendre a viure amb els altres 

 aprendre a ser 

 

2.3.1.1 Aprendre a conèixer 

Aquest tipus d’aprenentatge, entès com a medi i finalitat de la vida humana, consisteix en 
aprendre a comprendre la realitat que ens envolta, estimulant la curiositat i el plaer per 
aprendre i fomentant l’esperit crític i l’autonomia de judici, juntament amb la capacitat 
analítica per trobar solucions als canvis constants que caracteritzen a la nova Societat del 
Coneixement. En definitiva, es tracta d’aprendre a aprendre exercitant l’atenció, la 
memòria i el pensament.    
 
Tenint en compte l’immens volum de coneixements i l’evolució constant d’aquests, resulta 
impossible pretendre conèixer-ho tot. No obstant això, aquesta concepció de 
l’aprenentatge diposita en el coneixement de la cultura general, entesa com l’obertura a 
un nombre important de llenguatges i coneixements, un gran valor afegit, ja que ens 
permet, per sobre de tot, comunicar-nos. 
 

“...tancat en la seva pròpia ciència corre el risc de desinteressar-se del que fan els altres 

(...), li resultarà difícil cooperar”
8. (Al Muffi, 1996, pp97) 

 
La formació cultural, com també podríem anomenar aquest tipus de formació, propicia la 
interconnexió entre diferents disciplines fomentant d’aquesta forma el progrés dels 
coneixements.  

                                                
7 Al Mufti, 1996. pp. 96

 

 
8 Al Mufti, 1996. pp. 97
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Amb aquesta nova perspectiva, el coneixement no acaba mai i pot nodrir-se al llarg de 
tota la vida a partir de tot tipus d’experiències, no només les del món del treball, sinó 
també les que es viuen més enllà d’aquest.   

2.3.1.2 Aprendre a fer  

Aquesta és una concepció de l’aprenentatge que resulta inseparable de l’anteriorment 
descrita, aprendre a conèixer. Tot i així, podem dir que aprendre a fer està estretament 
vinculat a la qüestió de formació professional.  
 
La transició a una societat postindustrial implica un canvi en els processos productius i per 
tant en els aprenentatges que ja no poden considerar-se com una mera transmissió de 
pràctiques més o menys rutinàries, tot i que aquestes conservin el seu valor formatiu.  
 
En aquest sentit, els autors de l’informe proposen substituir el concepte de qualificació 
professional per la noció més pràctica de competència professional. La introducció de 
noves tecnologies en els processos productius ha variat de forma substancial les 
qualificacions que es requereixen de forma que, cada cop amb més freqüència, els qui les 
fan servir ja no exigeixen una qualificació determinada sinó un conjunt de competències 
específiques que van des de la qualificació pròpiament dita, adquirida mitjançant la 
formació tècnica i professional, fins a coneixements relacionats amb el comportament 
social, l’aptitud per treballar en equip, la capacitat d’iniciativa i la d’assumir riscos. 
D’aquesta forma, certes qualitats molt subjectives, innates o adquirides —i que com ara 
veurem alguns autors denominen “saber ser”— es combinen amb els coneixements 
teòrics i pràctics per composar les competències sol·licitades.  
 
Certament, fan falta més coneixements i més competències específiques, especialment 
pels llocs de treball estratègics de l’empresa, però també fan falta més coses. Tal com 
afirma Parellada: 
 

“Resumir el problema que plantea la sociedad del conocimiento a un problema de reciclaje 
y a un listado de nuevas profesiones sería demasiado fácil. Del capital humano se puede 
pedir algo más que conocimientos, habilidades específicas, y son habilidades sociales y 
actitudinales y, finalmente, la capacidad de entender y de saber ser” (Parellada, 2000. pp. 
75)  

 
Si considerem com a necessitats de formació les que manifesten les empreses o 
institucions per tal d’aconseguir els seus objectius i sobreviure, a les quotes de formació 
convencional de caràcter reactiu i d’habilitats específiques hem d’incloure un conjunt de 
noves exigències formatives que, de cara endins, tenen molt a veure amb el compromís i 
la comprensió de la “cultura d’empresa” (Parellada, 2000). En aquest sentit, i des d’una 
perspectiva més sociològica estaríem parlant de capacitats de tipus actitudinal i de 
comportament, adquirits durant la socialització secundària (Artiles i Lope, 1999). 
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2.3.1.3 Aprendre a viure junts, aprendre a viure amb els altres 

Segons els autors aquesta és una de les principals empreses de l’educació 
contemporània. L’actual atmosfera competitiva imperant en l’activitat econòmica de cada 
nació i, per sobre de tot, a nivell internacional, tendeix, per una banda, a premiar l’esperit 
de competència i d’èxit individual i, per l’altra, a potenciar les tensions entre els posseïdors 
i els posseïts que fracturen les nacions.  
 
És per aquesta raó per la que els autors consideren que l’educació hauria de tenir dos 
orientacions complementàries:  

 El descobriment de l’altre, que passa inexorablement pel descobriment d’un 
mateix, i que pretén ensenyar la diversitat de la humanitat i fer prendre consciència 
de les similituds i interdependències. En definitiva, és tracta del foment d’una 
actitud empàtica a partir del reconeixement de l’altre.  

 La participació en projectes comuns pot permetre superar els hàbits individualistes 
i competitius i posar de manifest i revaloritzar els punts de convergència donant 
origen a una nova forma d’identificació.  

 

2.3.1.4 Aprendre a ser 

Aquest últim pilar del coneixement fa referència al desenvolupament global de la persona: 
cos i ment, intel·ligència, sensibilitat, sentit estètic, responsabilitat individual, espiritualitat. 
Es tracta, en essència de dotar a les persones d’un pensament autònom i crític que els 
permeti escollir el camí a seguir davant les circumstàncies de la vida. Tanmateix, en un 
món en permanent canvi, els autors aposten per la imaginació i la creativitat com a 
manifestació per excel·lència de la llibertat humana.    
 
És precisament el concepte de procés vital el que ens ha de servir com a part de 
l’estructura a on sustentarem el model de ‘Formació al llarg de la vida’. Fent una dissecció 
del concepte, per una banda, hem de fer l’esforç de definir què entenem per Formació, i 
de l’altre, com estructurem i delimitem aquesta “Vida”.    
 

2.3.2 Les claus per la transformació de l’aprenentatge al llarg 
de la vida 

El Consell Europeu, conscient dels canvis introduïts per la nova Societat del Coneixement, 
durant la cimera realitzada a Lisboa el 23 i 24 de març de l’any 2000, va proposar la 
reorientació de les activitats formatives per tal de potenciar l’aprenentatge al llarg de la 
vida com a clau d’èxit en la Societat del Coneixement. Com a resultat d’aquestes 
preocupacions es fa redactar el “Memoràndum sobre l’aprenentatge permanent”. A partir 
del debat introduït amb aquest Memoràndum entorn al paper futur de la formació i el 
desenvolupament futur de l’aprenentatge al llarg de la vida, es va construir una nova 
definició sobre el sentit de l’aprenentatge permanent.  
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D’aquesta forma aquest concepte s’entendrà com tota activitat d’aprenentatge realitzada 
al llarg de la vida amb l’objectiu de millorar els coneixements, les competències i les 
aptituds des d’una perspectiva personal, cívica, social o laboral. En la línia del que ja 
apuntava Delors (1993), aquesta nova concepció s’allunya d’una visió restringida a l’àmbit 
laboral o de desenvolupament organitzatiu per dotar-la d’una major amplitud conceptual.   
 
Aquesta nova definició situa l’aprenentatge permanent sota la perspectiva de diversos 
paràmetres com són: la realització personal, la ciutadania activa, la integració social i 
l’empleabilitat i l’adaptabilitat. Tots aquest paràmetres depenen de la possessió de 
coneixements i capacitats adequats i actualitzats per tal de poder participar en la vida 
econòmica i social i aportar la contribució de cadascun de nosaltres (López, 2002).  
 
Un aspecte subjacent a totes aquestes aproximacions és la necessitat de millorar les 
condicions d’accés als coneixement per tal de lluitar contra els riscos d’exclusió que 
comporta el canvi de model de societat. Tal com ja plantejava el Llibre Blanc de la 
Comissió Europea sobre “Crecimiento, competitividad y empleo: desafios y cambios para 
adentrar-se en el siglo XXI”, la introducció de les tecnologies de la informació i la 
comunicació no són una història d’èxit assegurat (Comisión Europea, 1993). L’evolució 
cap a la Societat del Coneixement ha plantejat dubtes sobre la capacitat d’adaptació de 
les persones afectades i el risc d’exclusió com a resultat d’un accés diferencial als 
coneixements.  
 
Certament, no es pot negar que el nou paradigma de ‘Formació al llarg de la vida’ rep un 
nou impuls per part de les polítiques europees com a conseqüència de la revifada 
preocupació per la productivitat i l’ocupabilitat de la població. Tot i així, hi ha un cert acord 
formal en què les polítiques no es poden només focalitzar en els aspectes laborals i 
productius de les persones.  
 
És necessari un equilibri entre les oportunitats de formació dins o per l’àmbit laboral i les 
oportunitats formatives fora o no de l’àmbit laboral. Si el sistema de formació s'orienta 
excessivament a les demandes de les empreses significa que s'està donant prioritat a 
solucions que siguin econòmicament rentables o beneficioses des del punt de vista de les 
empreses, però que no tenen perquè ser-ho a nivell de la societat en general, com tampoc 
tenen perquè ser solucions socialment més equitatives.  
 
De fet, diversos estudis posen de manifest que existeix relació entre el grau de formació 
que es fa dins i fora de les empreses amb el grau d'equitat social i eficiència econòmica. 
Els països amb unes oportunitats de formació al llarg de la vida més desenvolupades són 
també aquells on les oportunitats de formació en les empreses són més elevades. Malgrat 
tot, en molts països europeus, Espanya inclosa, s'ha tendit a circumscriure la ‘Formació al 
llarg de la vida’ al seu component més laboral i ocupacional, amb l'objectiu a curt termini 
d'aconseguir una millor empleabilitat dels ciutadans (entrevista a expert). 

2.3.3 Condicions prèvies per a l’aprenentatge permanent 
Tornant de nou al “Memoràndum” elaborat per la Comissió de les Comunitats Europees 
les principals qüestions a debatre per progressar en la transformació de l’aprenentatge al 
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llarg de la vida poden definir-se com a missatges clau organitzats sota determinats 
paràmetres, que en destaquem: 
 

2.3.3.1 Competències bàsiques 

Aquest primer missatge identifica com a objectiu prioritari el de garantir l’accés universal i 
continu a l’aprenentatge per tal d’obtenir i renovar les qualificacions requerides per a 
participar de forma sostinguda en la Societat del Coneixement.  
 
El primer pas per aconseguir aquest objectiu és definir quines són aquestes qualificacions 
bàsiques. En aquesta línia, durant la Cimera de Lisboa es van definir algunes d’aquestes 
competències: habilitats amb les noves tecnologies, domini d’idiomes, cultura tecnològica, 
ser emprenedor i tenir habilitats socials. Posteriorment a aquestes declaracions, alguns 
autors, influenciats clarament per les aportacions de Delors, van assenyalar el marcat 
caràcter laboral d’aquestes competències i han proposat integrar d’altres més orientades 
a la plena integració de les persones a la Societat de Coneixement com són: la motivació 
a aprendre a aprendre, el domini del pensament crític i habilitats comunicatives i socials, 
interculturalitat i capacitat d’utilitzar el coneixement de forma creativa (López, 2002).  
 

2.3.3.2 Invertir temps i recursos en l’aprenentatge 

L’objectiu principal és augmentar la inversió en recursos humans per tal de donar prioritat 
al capital més important d’Europa: els seus ciutadans. Una de les primeres actuacions és 
la d’incrementar la inversió destinada a formació permanent, però, en contra del que es 
podria pensar en primera instància, el concepte d’inversió no es limita únicament a 
recursos econòmics sinó a altres aspectes com: el temps destinat a la formació dins de 
les empreses i organitzacions, mesures de suport als processos formatius, eliminació de 
barreres que dificultin la motivació per aprendre, la creació d’espais temporals i àmbits 
formatius que estimulin l’aprenentatge permanent de manera que faciliti la conciliació 
entre la vida familiar, laboral i el temps de formació. Tots aquests són aspectes a tenir en 
compte si es vol fer una “veritable” inversió en formació.  
 

2.3.3.3 Pedagogia innovadora 

L’objectiu d’aquest missatge és impulsar el desenvolupament de mètodes i contextos 
eficaços d’aprenentatge per tal de que les persones es trobin més motivades i assumeixin 
la ‘Formació al llarg de la vida’. És per això, que resulta necessària una revisió del 
mètodes pedagògics i didàctics empleats actualment. Una societat més diversa i plural 
implica també una diversitat d’estils d’aprenentatge i, per tant, un dels principals reptes 
d’aquest objectiu és desenvolupar sistemes d’aprenentatge d’elevada qualitat i totalment 
orientats i adaptats als usuaris. 
 
Les tecnologies de la informació i de les comunicacions poden ser bons instruments per 
tal de promoure la innovació en aquest camp de la renovació tecnològica ja que poden 
contribuir a desenvolupar aprenentatges més integrals i personalitzar la formació a les 
característiques dels seus usuaris.  
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Tot i la consciència sobre la necessitat d’introduir les noves tecnologies en el processos 
d’aprenentatge es presenten importants contradiccions al voltant del que es pot esperar 
amb la seva introducció en relació a l’accés, la qualitat i el cost (Montalvo, 2000).  
 
En relació a l’accés, les tecnologies de la informació i la comunicació han demostrat 
importants potencialitats amb el desenvolupament de la formació a distància i on line. No 
obstant això, hem de prendre en consideració que aquestes facilitats d’accés només són 
eficaces per aquelles persones que ja posseïen coneixements sobre aquestes eines, 
deixant de banda precisament qui més pot patir la fractura digital, els analfabets 
tecnològics i a les persones que no tenen accés a aquestes tecnologies9.   
 
Per altra banda, cal fer un incís en el fet que la mera introducció de determinades 
tecnologies no implica necessàriament la millora de la qualitat, cal, per tant, introduir-les 
de manera que afavoreixi l’aprenentatge creatiu i autònom. 
 
Els principals atractius oferts per les noves tecnologies són la versatilitat, la flexibilitat i 
l’abast, però dissenyar activitats formatives que explotin aquestes característiques no és 
fàcil. La tasca de la innovació docent és fonamental i, per tant, ha de realitzar-se de 
manera paral·lela a la introducció de les noves tecnologies. 
 
A més, de vegades es pensa que la introducció de les noves tecnologies poden resoldre 
el repte del cost creixent de l’aprenentatge en un context de reduccions pressupostàries. 
L’experiència de les universitats a distància ha demostrat que poden contribuir a una certa 
reducció de costos, però que aquesta no acostuma a ser espectacular. El cost 
d’implantació, manteniment i actualització, afegit al disseny dels cursos i al seguiment 
d’aquests, pot ascendir a quantitats més altes de les esperades.  
 
La introducció de noves tecnologies en els processos formatius presenta, per tant, moltes 
potencialitats però, en tot cas, no podem tancar els ulls als reptes que també pot plantejar.   
 

2.3.3.4 Valoració de l’aprenentatge 

Aquest quart objectiu planteja la millora significativa de les formes d’aprendre i valorar la 
participació en l’aprenentatge, així com els seus resultats. La multitud de formes 
d’aprenentatges existents fins al moment fa necessària la creació de mètodes d’avaluació 
que posin de relleu els resultats obtinguts i l’efectivitat de cada mètode, per tal de donar 
credibilitat al sistema formatiu en general.  
 
Per altra banda aquests mètodes d’avaluació permeten crear bases sòlides de certificació 
que validin la formació rebuda independentment dels mitjans a través dels quals s’hagi 
rebut (formació formal, no formal i informal). Un bon sistema de certificacions pot facilitar 

                                                
9
 Fenomen ampli de marginació que ha generat conceptes molt recurrents en els estudis de la 

Societat del Coneixement, que podem trobar amb els noms de Barrera digital o Fractura digital. Actualment la 

traducció catalana acceptada del terme anglès originari (digital divide) són el de Bretxa digital o Divisió digital: 

“Diferència existent entre grups de població o entre països que separa els que tenen accés a les tecnologies 

de la informació i la comunicació i els que no en tenen.” (Font: Termcat) 
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la mobilitat de les persones entre distintes ocupacions i institucions per tot l’espai europeu. 
Amb aquest objectiu es van començar a crear en els diferents estats membres de la UE 
els anomenats 'Sistemes Nacionals de les Qualificacions i Formació Professional', a partir 
del qual es pretén homologar a nivell de la comunitat europea les titulacions de cada país 
membre per tal de facilitar la mobilitat laboral10.   
 
A Catalunya, igual que al País Basc, Galícia, Andalusia, València, Navarra i Balears, 
existeixen els instituts autonòmics de qualificacions. Concretament estem parlant de 
l’Institut Català de les Qualificacions Professionals que representa “l’òrgan tècnic que 
s’encarrega de definir i proposar, en l’àmbit de Catalunya, un sistema integrat de 
qualificacions i formació professional”11.  
 
Un dels aspectes més innovadors d’aquesta iniciativa, i que beneficiarà principalment a 
les persones sense formació reglada, és el fet de reconèixer competències i qualificacions 
professionals que han estat fruit de l’experiència laboral o d’aprenentatges no formals 
però dels quals no es posseeixen cap qualificació reconeguda o acreditada 
professionalment. Es tractaria que les persones que han adquirit unes competències 
d’aquesta forma puguin disposar d’una acreditació oficial dels seus coneixements. 
 

2.3.3.5 Informació, orientació i assessorament 

L’objectiu és assegurar un accés igualitari entre tots els ciutadans europeus a una 
informació i assessorament de qualitat entorn a les oportunitats d’aprenentatge. És 
imprescindible, per tant, que la formació sigui fàcilment accessible per a totes les 
persones i que contempli una concepció integral de l’aprenentatge adaptat a cada 
moment de la vida i a cada situació. 
 
Aquest enfocament assumeix que les persones poden construir els seus propis itineraris 
formatius personals i professionals però, per aconseguir-ho, es necessari que siguin 
adequadament informades i aconsellades, tenint en compte les característiques concretes 
de cada persona: nivell d’estudis, càrregues familiars, ocupació, etc.  
 

2.3.3.6 Apropar les oportunitats d’aprenentatge als alumnes  

Aquest objectiu fa referència a la necessitat d’apropar la formació als usuaris i fer-ho de 
forma amigable. El “Memoràndum” fa especial incidència a la utilització de tecnologies de 

                                                
10

 Per al cas espanyol, LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional [BOE núm. 147 – 20/06/2002] 
11

 “[...]En el marc del Pla general de formació professional a Catalunya, aprovat pel Govern de la 

Generalitat, s’ha elaborat un projecte de Decret pel qual es crea l’Institut Català de Qualificacions 

Professionals, que serà l’òrgan responsable d’establir les bases d’un sistema integrat de qualificacions i 

formació professional, entès com un conjunt coherent de normes i procediments que permetin la identificació, 

l’adquisició i el reconeixement de la competència professional adquirida mitjançant un procés de formació, 

d’aprenentatge o d’experiència laboral.[...]” EDICTE de 21 de novembre de 2002, pel qual se sotmet a 

informació pública el Projecte de decret de creació de l'Institut Català de Qualificacions Professionals. (Pàg. 

21125) [DOGC núm. 3771 - 28/11/2002] 
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la informació i les comunicacions amb el benefici afegit de que permeten combinar allò 
local amb allò global, és a dir permeten compartir recursos globals de coneixement que 
estiguin allunyats del lloc on es realitzi l’aprenentatge.  
 
No obstant això, considerem que apropar la formació als usuaris de forma amigable 
implica endegar polítiques socials que vagin molt més enllà de la implantació de 
tecnologies de la informació i les comunicacions. Es tracta d’apropar-se a aquelles 
persones que, pel seu grau d’exclusió, no s’apropin per elles mateixes als centres 
d’assessorament formatiu. D’igual forma, és també necessari adaptar sistemes 
d’aprenentatge a la pluralitat i heterogeneïtat de les persones.  
 

2.3.4 La ‘Formació al llarg de la vida’ a la Unió Europea 
En termes generals, podem dir que els països de la Unió Europea han estat bastant 
receptius a les recomanacions d’organismes internacionals sobre la necessitat de 
progressar cap a una concepció de la formació present al llarg de tota la vida de les 
persones. De fet, podem identificar ja, a partir de les aportacions de Cabello (2003), 
algunes tendències generals i comunes:  
 

 En primer lloc, a partir del principi general d’igualtat d’oportunitats declarat per tots 
els països de la Unió Europea, la legislació reconeix el dret a rebre educació a 
totes les persones, en tots els nivells, a totes les edats i en els diferents àmbits 
d’aprenentatge. No obstant això, els governs no garanteixen que totes les 
persones puguin fer ús d’aquest dret. Els principals obstacles per a la població 
adulta són els horaris, les dificultats d’accés als llocs on s’imparteix la formació o 
els costos econòmics directes i indirectes. Paral·lelament, existeixen dificultats per 
apropar la formació subvencionada (o pública) als sectors poblacionals que 
presenten majors carències i que acaben, en la seva majoria, exclosos de les 
ofertes institucionals.  

 En segon lloc, els pressupostos i estructures acostumen a dependre de diferents 
departaments de l’administració central (sanitat, cultura, educació, defensa, 
agricultura, benestar social, etc.) i de diferents administracions (local, regional o 
estatal), sense haver-se desenvolupat xarxes de cooperació que facilitin 
l’aprofitament dels recursos.  

 
Finalment, tot i que s’aprecien diferències considerables entre les polítiques dels governs 
en funció de la seva tradició educativa, podem identificar tres àmbits d’actuació principal 
als quals s’orienten les polítiques públiques de formació:  

 Educació bàsica d’adults i altres públics prioritaris. A les polítiques orientades a la 
població no alfabetitzada, en situació d’atur o en situació de marginalitat, s’han 
sumat d’altres relacionades amb l’atenció a dones i nenes, a minories culturals, 
refugiats, discapacitats i immigrants. Tot i que aquests programes d’atenció a la 
diversitat estan presents a pràcticament tots els països de la Unió Europea es 
presenten diferències respecte als recursos destinats o l’orientació pedagògica 
que segueixen. 
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 Formació per al treball. En la majoria de països s’accentua la importància de la 
formació contínua, de fet s’han establert concerts amb patronals i sindicats per a la 
reducció de la jornada a països com França; permisos retribuïts i acords tripartits 
per a la formació, com la Fundación Tripartita a España; i acords que assegurin un 
mínim d’hores formatives dins de la jornada laboral com a Itàlia o a Suècia.  

 Formació per a l’enriquiment personal o per a l’oci. La major tradició en aquest 
àmbit correspon als països escandinaus i al Regne Unit, tot i així, cada cop són 
més freqüents els projectes i activitats d’aquest tipus.   

Aquests tres àmbits d'actuació de les polítiques formatives han estat els que han 
estructurat la mostra a la qual s'ha dirigit el treball de camp d'aquest projecte i per tant són 
aquests tres àmbits d'actuació els que s'analitzaran tot seguit. 
 

2.3.5 Modalitats d’aprenentatge al llarg de la vida 
Tal com hem intentat posar de manifest fins ara la formació adquireix una nova 
perspectiva en la Societat del coneixement. El trànsit de la Societat Industrial a la era del 
coneixement, a més de modificar importants paràmetres de la vida cultural, econòmica i 
social, transforma també el conjunt de formes i entorns en els quals les persones aprenen. 
No existeix un moment específic per a la formació, les persones aprenem al llarg de tota 
la nostra vida a partir de diferents formes d’aprenentatge en multitud d’àmbits.  
 
Existeix un ampli consens respecte a la possibilitat de resumir totes aquestes modalitats 
sota tres grans categories o tipus ideals: educació formal, educació no formal o oberta i 
educació informal. Passem ara a explicar que és el que entenem per cadascuna 
d’aquestes categories o modalitats d’aprenentatge. 
 

2.3.5.1 Aprenentatge formal 

L’aprenentatge formal es desenvolupa a centres docents d’educació i formació 
professional. Ens estem referint a la formació reglada que s’imparteix al sistema educatiu 
altament organitzat i estructurat jeràrquica i cronològicament, que engloba des de la llar 
d’infant fins als nivells més elevats d’universitat. A la majoria de països l’assistència 
escolar és obligatòria fins a una edat determinada i els resultats de l’aprenentatge estan 
reconeguts per una jerarquia de certificacions, diplomes i títols. Actualment, els governs 
són els principals proveïdors de recursos per al sistema educatiu formal, tot i que els 
recursos del sector privat, en alguns casos, són realment importants i es troben en 
augment (López, 2002).  
 

2.3.5.2 Aprenentatge no formal 

L’aprenentatge no formal o educació oberta (terme proposat per José Luis García (1991), 
és una etiqueta genèrica adequada per una enorme varietat d’activitats educatives que 
tenen tres característiques en comú: estan organitzades de forma intencional i 
sistemàtica; operen fora de l’estructura dels sistemes d’educació formal i generalment 
lliures dels seus cànons, regulacions i formalismes; i poden ser aprofitades per servir als 
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interessos particulars o de determinats col·lectius. D’aquesta forma, la formació no formal 
pot ser molt més versàtil i adaptable que la formació formal (Cariola, 1991).  
 
Aquestes activitats són molt més nombroses del que generalment es creu degut 
principalment a que corresponen a programes que en moltes ocasions tenen una durada 
relativament curta (cursets que duren unes setmanes o, fins i tot, unes hores). Per altra 
banda, aquest tipus de programes formatius són iniciats i transmesos per un amplíssim 
ventall de proveïdors: sindicats, ONG, associacions, acadèmies privades, empreses que 
ofereixen formació als seus treballadors, centres cívics municipals, col·legis professionals, 
etc.  
 
Ens trobem, per tant, davant d’un mercat formatiu extremadament dispers i difús, una 
realitat que dificulta un control mínimament exhaustiu d’aquestes activitats. Tot i així, es 
pot afirmar que la majoria dels programes de formació oberta es caracteritzen per ser a 
temps parcial i voluntaris, de forma que acostumen a adaptar-se als interessos i 
motivacions dels usuaris, i estar centralitzats entorn a un professor o un tutor que 
imparteix classes o realitza un seguiment dels coneixements dels alumnes, podent ser 
presencial o a distància. En la mateixa línia, els costos d’aquest programes varien 
substancialment en funció del tipus d’usuari a qui va dirigit, el nivell i objectius del 
programa i l’eficàcia amb què és conduït (Cariola, 1991).  
 

2.3.5.3 Aprenentatge informal 

L’aprenentatge informal està definit per la exposició al propi entorn i a les experiències 
adquirides dia a dia. Aquest tipus d’aprenentatge constitueix el gruix de l’aprenentatge 
total que adquireix qualsevol persona al llarg del seu cicle vital (Cabello, 2003).  
 
A diferència de l’aprenentatge formal i no formal que són intencionals i estan 
conscientment organitzats, l’aprenentatge informal s’adquireix de forma no organitzada, 
no estructurada, asistemàtica i, freqüentment, accidental. És la forma com ens passem 
aprenent coses noves cada dia: al lloc de treball, a les nostres llars, al veïnat, a través 
dels mitjans de comunicació, en una llibreria o en un museu.  
 
És important reconèixer que qualsevol aprenentatge individual i informal depèn, en gran 
mesura, de la riquesa de l’entorn en relació al tema d’aprenentatge o a les possibilitats 
d’accés de les persones. De tal forma que les persones analfabetes es troben en 
desavantatge respecte a les possibilitats d’autoaprenentatge a partir de la paraula 
impresa.   
 
La introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació ha permès ampliar les 
possibilitats d’autoaprenentatge de les persones i ha facilitat l’accés al coneixement 
d'aquells que es troben físicament allunyats, apropa allò global a allò local. No obstant 
això, també és important assenyalar que l’accés a aquestes tecnologies no està assegurat 
pel conjunt de la formació, actualment podem parlar del que es coneix per analfabetisme 
tecnològic.  
 



 

Com impulsar i gestionar la ‘Formació al llarg de la vida’       Pàgina 30 de 116  

 

   
 

Tanmateix el lloc de residència també pot facilitar o dificultar l’accés a determinades fonts 
d’aprenentatge informal. Viure en una gran ciutat com Barcelona facilita l’accés a multitud 
de recursos culturals, com biblioteques, llibreries, museus o cinemes, que no tenen les 
persones que viuen en àmbits rurals allunyats de centres urbans.    
 
Finalment, hem de fer especial incís en el fet que les tres modalitats d’aprenentatge aquí 
descrites no s’oposen les unes a les altres, ben al contrari. Cap de les tres –formal, no 
formal i informal – és capaç per si sola de donar resposta a totes les necessitats teòriques  
d’aprenentatge que envolten la vida de cada individu. Totes tres són necessàries i 
complementàries en el model de formació al llarg de la vida que dibuixem en aquesta 
recerca.  

2.3.6 Les tendències de la ‘Formació al llarg de la vida’ 
Tal com afirma l’OCDE en el seu informe “Gestió del Coneixement en la Societat de 
l’Aprenentatge” (2000), la formació i l’aprenentatge en la Societat del Coneixement han 
d’afrontar nous reptes i assumir noves responsabilitats. Al llarg d’aquest document han 
anat apareixent algunes d’aquestes tendències, algunes més assentades que d’altres.  
 
Fem ara un repàs per aquelles que, al nostre parer influiran de forma més decisiva en la 
nova orientació dels processos formatius: 
 

2.3.6.1 De la formació per treballar a l’aprendre per viure 

El concepte de formació ha estat històricament molt lligat al món del treball. Mentre que 
l’educació s’impartia durant les primeres etapes de la vida de les persones, la formació 
preparava a les persones en una etapa posterior per desenvolupar una professió al món 
de treball. Aquesta concepció de la formació estava també unida a una època en la que 
les persones mantenien durant tota la vida una professió de forma estable.  
 
La Societat del Coneixement ha introduït canvis substancials al respecte i ens presenta un 
mercat laboral on predomina la flexibilitat i la incertesa i on la introducció de noves 
tecnologies implica la necessitat d’adquirir coneixements de forma constant. Més enllà de 
la formació orientada al treball en els últims anys ha aparegut una visió que transcendeix 
la forma d’entendre la pròpia formació. La formació supera així el marc de les empreses i 
de les organitzacions i s’assumeix com el conjunt d’aprenentatges que permeten a les 
persones desenvolupar projectes professionals i personals de vida. 
 

2.3.6.2 ‘Formació al llarg de la vida’   

Aquest concepte fa referència a com les persones aprenen en múltiples situacions i 
indrets. La distinció entre aprenentatge formal, no formal i informal, posa de relleu com les 
persones de forma intencionada o “accidental” poden aprendre en àmbits tan diversos 
com la universitat, un curs de cuina, a la feina o a la pròpia llar.  
 
En aquesta nova Societat del Coneixement la necessitat de complementar els 
coneixements adquirits durant la primera etapa educativa, l’ampliació del temps d’oci i 
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l’aparició de nous àmbits d’aprenentatge han incidit en l’augment de la demanda de 
formació no formal per part de persones que volen trobar feina, millorar les seves 
condicions laborals o simplement adquirir nous coneixements d’enriquiment personal.  
 
Podem afirmar que la ‘Formació al llarg de la vida’ esdevé cada vegada més una 
estratègia d’empoderament12, molt més enllà del conceptes clàssics de formació 
destinada a l’adquisició d’habilitats i coneixements destinats a una major producció, o 
especialització en el món professional. Per altra banda, la introducció de noves 
tecnologies de la informació i l’accés a recursos culturals amplien les possibilitats 
d’aprenentatge informal.  
 

2.3.6.3 Aprendre a aprendre 

Amb aquest tipus d’aprenentatge es pretén desenvolupar la curiositat per aprendre, les 
habilitats i actituds que ens permetran comprendre i treballar amb altres persones i 
fomentar l’esperit crític i creatiu. Estem, per tant, davant d’un nou paradigma 
d’aprenentatge que encara es presenta de forma molt incipient i que implica una ruptura 
amb el model memorístic imperant en la formació clàssica, on es considera de vital 
importància el fet de dotar als ciutadans de les eines necessàries d’interpretació del món 
per passar d’un model de Societat de la Informació a una veritable Societat de 
Coneixement. Una societat més “culta”, més preparada, per força esdevé una societat 
més participativa13 (Camps, 2001).  
 

2.3.6.4 Modificació del processos d’aprenentatge i els sistemes formatius 

Cada cop existeix una major consciència respecte a que una nova concepció de la 
formació implica una modificació dels processos d’aprenentatge i dels propis sistemes 
formatius més adaptats a l’heterogeneïtat d’inquietuds i situacions de les persones. 
  

2.3.6.5 Nous mediadors del coneixement  

La Societat del Coneixement estimula l’aparició de nous mediadors del coneixement. Un 
clar exemple d’aquesta funció són les tecnologies de la informació i la comunicació que 
proporcionen serveis complementaris al sistema formatiu tradicional. Per tal d’aprofitar els 
avantatges d’aquests mediadors del coneixement o evitar caure en un ús incoherent 
d’aquests, cal superar nombrosos reptes i adquirir noves habilitats.  
 

                                                
12

 Del terme anglès empowerment: “Procés pel qual una persona o un grup social adquireix o rep els 

mitjans per enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics o socials.” (Font: Termcat) 
13

 “És una qüestió de justícia l’accés de tothom a la cultura o, si voleu, és una qüestió d’igualtat 

d’oportunitats, que és una manera més concreta de parlar de justícia. Hi ha altres articles constitucionals que 

insisteixen en aquest punt connectant la cultura amb la participació en la vida col·lectiva. La possibilitat o la 

capacitat de participar en la vida col·lectiva pressuposa cultura. També la cultura està connectada amb el 

benestar i, especialment, amb la formació i el desenvolupament de la personalitat.” Camps, Victòria; Simposi 

d'Ètica i Intervenció Cultural. 

27 de novembre de 2001. CERC. Organitzat per l'APGCC 
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2.3.6.6 Difuminació de les fronteres formatives 

Els límits entre la vida i l’aprenentatge, entre la preparació professional i l’oci, entre 
l’escola i la societat es tornen més imprecisos. És per això que cal desenvolupar vincles 
de relació que associïn les activitats escolars i formatives amb els àmbits de la vida 
quotidiana.  
 

2.3.6.7 Ràpida caducitat dels coneixements 

En la Societat del Coneixement, molt coneixements es tornen obsolets ràpidament. Les 
persones necessiten aprendre de forma constant i, amb el suport de l’orientació i 
l’assessorament, decidir quins són els coneixements que volen assolir.  
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3 Marc conceptual i d’anàlisi 
 
S'ha escrit encara molt poc sobre les motivacions que animen a les persones a fer 
formació permanent durant la seva vida activa. Aquesta manca de recerca prèvia ens 
porta a optar per models explicatius més generals derivats de l'estudi de les motivacions 
per l'aprenentatge dins el sistema educatiu reglat. 
 
Entre aquests, una proposta analítica interessant ens l'aporta la teoria dels capitals 
elaborada per Bourdieu (1983), segons la qual l'estructura social i les actituds socials dels 
individus són explicats pel seu bagatge i possessió de capital social, econòmic i cultural. 
Aquests capitals adquirits, interrelacionats  i utilitzats per les persones per assolir els seus 
objectius són explicatius en bona mesura de la persistència de les desigualtats socials, de 
l'èxit o fracàs de les persones en els seus intents d'ascens social perquè, en definitiva, 
estructuren les oportunitats, actituds i motivacions de les persones dins l'entramat de 
relacions socials que les envolten.  
 
Els capitals d'una persona són factors estructurals en la mesura que el naixement 
determina el capital social, econòmic i cultural de partida que una persona rebrà del seu 
entorn familiar i social (per Bourdieu, l’estructura social s'explica en funció de la distribució 
desigual d'aquests tres tipus de capital). Però es converteixen en factors individuals en la 
mesura que configuren les predisposicions, les actituds i, fins i tot, els gustos de les 
persones. Alhora, les persones intenten acumular, invertir i reproduir els seus capitals en 
benefici propi (d'aquí el nom de capitals).  
 
Certament hi ha un cert component determinista en aquesta teoria, en tant que bona part 
dels capitals és heretat i assimilat durant la socialització primària dels individus i li ve 
donat pel seu entorn més immediat. Ara bé, Bourdieu deixa la porta oberta a un cert 
marge de llibertat en les persones en tant que són elles en última instància les que poden 
decidir l'ús i la inversió que fan dels seus capitals.  
 
Pel que fa a l'àmbit de l'educació i la formació, Bourdieu teoritza que l'èxit o fracàs dels 
nens i joves en el sistema educatiu té molt a veure amb el bagatge de capital cultural que 
els transmeten els pares, les expectatives que l'entorn social que els envolta diposita 
sobre ells, i els mitjans econòmics de què disposen per accedir o no a millors oportunitats 
educatives (millors escoles, activitats extra-escolars, etc.). Passem a explicar breument en 
què consisteixen els diferents capitals identificats per Bourdieu i com els utilitzarem en el 
nostre model d'anàlisi, com a conceptes explicatius de les desiguals motivacions i 
satisfacció de les persones vers la ‘Formació al llarg de la vida’:  

 El capital econòmic d'una persona pot definir-se com aquell que ve donat en forma 
de diners o que és fàcilment traduïble en diners i que atorga el dret a la “propietat”.  

 El capital social, per la seva part, està format pel prestigi social. En les societats 
contemporànies occidentals aquest ve fonamentalment determinat per l'estatus de 
la seva professió, i per la xarxa de relacions familiars, d'amistat, de reconeixement, 
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etc., que es basen en els principis de reciprocitat i solidaritat que hom pot esperar 
algun tipus de suport en cas de demanar-ho. 

 El capital cultural es resumeix en allò que hom coneix i sap fer i es presenta sota 
tres formes: l'habitus (el saber estar, les actituds, la distinció, la 'compostura', etc.); 
els títols (certificats i credencials institucionals sobre els estudis i la formació que 
un té); i els bens culturals (llibres, diccionaris, obres d'art o de disseny, instruments 
i tecnologies relacionades amb el coneixement, etc.). 

 
Lògicament, les tres formes de capital es troben molt relacionades, es nodreixen entre si i 
gairebé sempre s'acumulen en els mateixos col·lectius de persones. Així, un augment del 
capital econòmic pot veure's fàcilment traduït, alhora, en una major adquisició de capital 
social i cultural. O, per exemple, un major capital cultural acostuma a tenir com a 
conseqüència unes millors oportunitats en el mercat laboral i en el tipus de relacions 
socials a què pot accedir una persona. 
 
L'enquesta ha tractat de copsar alguns indicadors de cadascun dels tres tipus de capitals 
a partir dels quals ha estat possible elaborar índexs que ens aproximen (en cap cas 
mesuren de forma acurada) els capitals dels enquestats, per tal de posar-los en relació 
amb la seva motivació principal per a fer formació. Els índexs de capital s'han calculat de 
la següent manera: 

 El capital econòmic s'ha mesurat segons els ingressos mensuals de la llar i els 
ingressos disponibles per persona i mes. D'aquesta manera es tenen en compte, 
per un costat, el total d'ingressos que entren en la llar de cada enquestat i, per una 
altra, es pondera pel nombre total de persones que resideixen en la llar, obtenint la 
mitjana d'ingressos disponibles per a cada membre de la llar. L'índex resultat ens 
divideix la mostra enquestada en tres grups de persones amb un nivell econòmic 
baix, mig i alt. Tenint en compte que en termes globals estem parlat d'una mostra 
de nivell econòmic mig-baix, els grups s'han establert en funció d'uns nivells 
d'ingressos bastant modestos: el grup de “nivell econòmic baix” queda definit per 
dues condicions simultànies: a la llar entren menys de 1.000 euros mensuals i la 
mitjana d'ingressos disponibles per membre de la llar és inferior als 800 euros per 
mes. El nivell d'ingressos mitjà ve determinat per aquestes dues condicions: a la 
llar entren més de 1.000 euros mensuals però els ingressos disponibles per 
membre de la llar són menys de 800 euros. El nivell d'ingressos alt, per últim, bé 
marcat per obtenir més de 1.000 euros mensuals a la llar i tenir més de 800 euros 
disponibles per cada membre.  

 El capital social ve determinat per un costat per la posició sociolaboral de la 
persona: tipus de càrrec professional de la persona (si és qualificat o no, de tipus 
manual o intel·lectual) i la situació laboral (persona aturada, assalariada, 
empresària o funcionari); i, per un altre costat, pels seus recursos relacionals en 
aquest cas exemplificats pel tipus de canals que preferentment podrien utilitzar les 
persones per trobar feina o obtenir diners en cas de necessitat (disponibilitat de 
xarxes familiars o d'amistat per obtenir feina o diners; possibilitat d'obtenir diners a 
través d'institucions privades selectives (bancs, caixes o entitats financeres, en 
contraposició a institucions públiques o assistencialistes com serveis socials o 
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ONG’s) o treball a través de canals relativament qualificats (internet o premsa, en 
contraposició a canals poc qualificats com penjar cartells, el 'porta per porta', etc.). 
La combinació dels diferents criteris extreu una classificació de tres nivells (capital 
social alt, mig i baix) segons compleixin dos, un o cap dels criteris assenyalats: 
tenir una posició sociolaboral qualificada i uns bons recursos relacionals. 

 Finalment, el capital cultural s'ha mesurat a través de tres grans dimensions: el 
nivell d'estudis adquirit (superiors, secundaris o primari), el capital cultural 
transmès a través dels pares segons el seu nivell d'estudis (segons l'enquestat 
tingui algun o els dos pares amb estudis superiors) i les habilitats transversals 
adquirides (grau d'habilitat amb les noves tecnologies de la comunicació; i grau de 
coneixement de llengües altament valorades/demandades en el context català). 
L’índex del nivell cultural resulta en tres grans categories: capital cultural baix, mig 
i alt, segons reuneixin menys de dos, dos o més de dos dels requisits exigits (tenir 
estudis superiors, almenys un dels pares amb estudis superiors, ser usuari 
habitual/avançat de les tecnologies informàtiques, tenir un nivell alt d'almenys tres 
llengües socialment valorades en el context català).  

 
Partim del supòsit que aquestes tres formes de capital influeixen les motivacions de les 
persones vers la formació permanent. Però es tracta d'una motivació que no només 
influeix a l’hora de decidir si fer o no fer formació permanent sinó a l’hora d'escollir quin 
tipus de formació permanent es vol fer i quin és el tipus de formació que hom creu més 
adient o més útil per a si mateix.  
 
Per tant, el capital social, econòmic i cultural d'una persona són factors explicatius de les 
opcions de formació que fa al llarg de la seva vida, mediades pel seu accés a la 
informació i als recursos per accedir a la formació. Finalment, les opcions de formació 
permanent han de veure's com una forma d'inversió de les persones per incrementar els 
seus capitals cultural, social i/o econòmic i intentarem explicar perquè per algunes 
persones la formació és una estratègia útil i eficaç per assolir les seves fites mentre que 
per altres persones no ho és tant. 
 
Entre les persones que no fan formació permanent, cal analitzar, fonamentalment, perquè 
la formació no entra, dins els seus imaginaris, com una estratègia accessible i/o eficaç per 
augmentar els seus capitals econòmic/social/cultural. Que una persona no faci formació 
permanent no vol dir, en principi, que no tingui motivació per augmentar els seus capitals, 
però si indica que probablement considera que la formació permanent no és, en el seu 
cas, un mitjà útil per aconseguir-ho. En aquest mateix sentit, cal també identificar quins 
altres mitjans conceben aquestes persones per invertir en la millora dels seus capitals.  
 
Entre les persones que decideixen fer formació permanent (formal o oberta), cal, en 
primer lloc, analitzar quins factors estructurals comuns els motiven a fer formació. En 
segon lloc, com els seus diferents capitals els han portat a fer eleccions formatives 
diferents (fonamentalment, en quin sentit els seus capitals de partida els han predisposat 
a invertir en formació per al temps de treball o per al temps d'oci; o en quina mesura la 
formació s'orienta a cobrir necessitats bàsiques, com trobar feina, o s'orienta a la 
realització personal). Finalment, en quina mesura conceben la formació com una 
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estratègia útil i satisfactòria per incrementar els seus capitals (siguin econòmics, socials o 
culturals). 
 
En el següent esquema mostrem el model conceptual complet de capitals contemplant la 
formació permanent com a estratègia de superació. A la seva vegada, el concepte de 
formació permanent, és desglossat en les tipologies que hem anat definit, a la vegada que 
també, en la seva dimensió temporal. 
 
Sens dubte, l’element clau en aquest procés serà identificar les expectatives prèvies com 
a motor de la motivació, i també, les expectatives generades una vegada s’ha realitzat 
l’acció formativa. 
 

 
Fig1. Font: elaboració pròpia 

 
 
 

 

3.1 Metodologia 
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Aquesta recerca ha fet una aposta per l’anàlisi múltiple i ha combinat tres tipus de 
tècniques: qualitatives, quantitatives i participatives. Cadascuna d'aquestes tècniques va 
ser triada segons el tipus de dades que es volia recollir: informació més qualitativa, 
quantitativa o reflexiva.  
 
El conjunt de tècniques que vàrem utilitzar per recollir dades empíriques suficients per 
validar el nostre model d'anàlisi es va estructurar en quatre fases, on es van utilitzar 
tècniques específiques i on es perseguien objectius diferents de la recerca. Ho veiem en 
l'esquema següent: 
 

Fases Tècniques Objectius 
Exploració Fonts d'informació secundària Construcció del marc teòric i 

del model d’anàlisi  Entrevistes a informants 
privilegiats 

Persones que NO fan 
formació 

Tallers participatius Exploració dels imaginaris 
vers la formació permanent 
com estratègia per augmentar 
els capitals. 
Motivacions vers la formació 

Persones que SÍ fan formació Enquesta representativa 
(persones que estan fent 
formació) 

Anàlisi de la interacció entre 
capitals, les motivacions, les 
eleccions i la satisfacció 
davant la formació permanent Grups de discussió (persones 

que ja han fet formació) 

Proveïdors Fòrums participatius on line Intercanvi d’inquietuds i 
propostes (prospectiva) entre 
proveïdors i experts en 
formació 

 

3.2 Tècniques qualitatives 
 

3.2.1 Consulta de fonts d'informació secundàries 
 
Les fonts d'informació secundàries (documentació bibliogràfica) han estat la base per 
l'elaboració del marc conceptual i d'anàlisi de la recerca en referència a diferents nivells 
de coneixement. L'estructura que ha guiat l'elaboració d'aquest marc conceptual i d'anàlisi 
a partir de la consulta de fonts secundàries ha estat la següent:  

 En primer lloc, s’ha plantejat el nou paradigma de societat i economia del 
coneixement. Ens hem basat principalment en el model de 'societat de la 
informació' proposat per Manuel Castells (Castells, M., 2003), per ser un model 
centrat en la importància de les noves tecnologies de la informació i el 
coneixement. Es fa incís en les formes de gestió del canvi dins aquesta economia 
en constant transformació, promoguda per la innovació en les TIC.  
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 A continuació, abordem l’escenari de la ‘Formació al llarg de la vida’ des de la 
perspectiva Europea partint de les polítiques tant socials com laborals impulsades 
per la Unió Europea (“Estratègia de Lisboa i Memoràndum sobre la formació al 
llarg de la vida”) i la seva aplicació als diferents estats membres i regions. A nivell 
de Catalunya, ens centrem en la creació del Consorci per a la Formació Contínua 
a Catalunya com a institució específica per promoure la formació contínua i en les 
polítiques del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que fan una 
aposta clara per la ‘Formació al llarg de la vida’ a través del programa 2004-2007 
per l’Educació.  

 
El marc conceptual defineix també la situació de partida de la ‘Formació al llarg de la vida’, 
centrant-se en aquella formació posterior a la que té lloc en la primera etapa del cicle vital 
i que s’entén majoritàriament com a formació inicial reglada. Així, es parla de les diferents 
tipologies de formació, estructurades a partir de la motivació que porta a participar-hi. 
Aquesta puntualització és molt important ja que ens podem trobar cursos o matèries que 
alhora poden pertànyer a un o altre grup, només en funció de la motivació principal que ha 
portat a cursar-les.  
 
Així, i tenint en compte si la formació s'orienta més cap el temps de treball o cap el temps 
de lleure, parlarem principalment de: 
 

 Formació per al temps de treball, on s’inclou, generalment: 

o Les iniciatives formatives que persegueixen l’assoliment, la 
millora o l'accés a un lloc de treball. 

o La formació per al reciclatge o reorientació professional. 

o La formació eminentment instrumental: orientada a aquelles 
disciplines o matèries que ens aporten coneixements, habilitats 
o aptituds d’acord amb el perfil laboral per al qual optem. 

o La formació amb una forta connotació i component de 
necessitat. 

 

 Formació per al gaudi personal, on s'inclou generalment:  

o Les iniciatives formatives encaminades a adquirir 
coneixements, hàbits, habilitats o experiències no relacionats 
directament o únicament amb la nostra vessant laboral sinó 
també d'oci. 

o Formació multidisciplinar, no directament instrumental. 

o Formació amb baixa o molt baixa connotació i component de 
necessitat 
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A partir de la definició de les tipologies de formació segons aquest eix classificador, hem 
analitzat l'oferta formativa intersectorial existent a Catalunya i els canals habituals on 
s’imparteix cada tipus de formació i el grau d’utilització dels diferents tipus de formació per 
part de la població. Per això, hem utilitzat fonts estadístiques i enquestes oficials: Idescat, 
INE, Eurostat, etc.  
 

3.2.2 Entrevistes en profunditat a informants privilegiats 
 
Hem realitzat entrevistes individuals amb un guió obert on es contemplaven una sèrie de 
blocs temàtics però que deixava llibertat a l’entrevistat per elaborar les seves respostes i 
abordar tots els aspectes que considerés oportuns. La duració d’aquestes entrevistes 
acostumava a ser aproximadament de tres quarts d’hora. 
 
Els perfils de les persones que s’han entrevistat en aquesta fase són: 

 Experts amb perfil acadèmic que hagin realitzat recerques en aquest àmbit 

 Dinamitzadors encarregats d’informar i captar les inquietuds i necessitats de les 
persones entorn a temes formatius 

 Persones encarregades del disseny de programes formatius de diferents 
institucions, organitzacions, entitats o empreses privades 

 Persones encarregades de la comercialització d’aquests cursos 

 Treballadors de primera línia de punts d’informació 

 

3.2.2.1 Guió d’entrevista amb experts14 

 
A: Dades contextuals de l’entrevistat i la institució a la que treballa.   

 Pot explicar-me breument en què consisteix el seu càrrec i la seva feina en 
aquesta institució/empresa/organització?  

 Quina és l’activitat principal d’aquesta institució/empresa/organització? 

 
B: Oferta formativa i metodologies didàctiques. 

 Quins cursos de formació realitzen? (formació ocupacional, contínua o lúdica)  

 A quin tipus de persones van dirigits? Existeixen criteris d’accés? 

 Quin perfil de persones acostumen a realitzar aquests cursos? (identificar 
variables de gènere, edat, categoria professional, nivell socioeconòmic, etc.)  

 Han notat canvis en el perfil de les persones que assisteixen a aquests cursos?  

                                                
14

 Algunes de les preguntes poden canviar la formulació en funció del perfil d’expert (proveïdors de 

formació, responsables de formació, o recursos humans, etc.). 
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 Quina metodologia didàctica utilitzen per impartir els cursos? (presencial, a 
distància, on line. Identificar tipus de metodologia amb la tipologia dels cursos. 
Identificar el perfil d’usuari amb la metodologia emprada)  

 Per què han decidit utilitzar aquesta metodologia? (dèficits i potencialitats) 

 Quins canals de difusió utilitzen per donar a conèixer la vostra oferta formativa?  

 Quins són els que tenen un major grau d’èxit?  

 
C: Demanda formativa i grau de sensibilització. 

 Quins són els cursos que tenen més èxit? Per què? 

 Com ha evolucionat la demanda de cursos de formació en els últims anys? (tenir 
en compte aspectes com el nivell global de demanda, les preferències dels 
usuaris, etc.) 

 Quins mètodes d‘avaluació dels programes de formació acostumen a utilitzar? 

 Sota quins criteris dissenyen els diferents cursos que imparteixen? (canals a partir 
del quals detecten la demanda, criteris econòmics, possibilitats formatives, etc.) 

 Des de el seu punt de vista, quines són les principals motivacions dels vostres 
usuaris per realitzar formació? (Recerca de feina, mobilitat social, ampliar la xarxa 
relacional, adquirir coneixements o habilitats, etc.)  

 Creu que la gent està sensibilitzada amb la necessitat de formar-se per tal 
d’adaptar-se als canvis que comporta la nova societat del coneixement?  

 Com creu que evolucionarà aquesta sensibilització? Per què? (Prospectiva)  

 Creu que canviarà en alguna mesura la concepció que existeix al voltant de la 
‘Formació al llarg de la vida’? (Prospectiva)  

 
 
D: Finançament.  

 Com es financen els cursos de formació que ofereixen? (subvencions, 
bonificacions, pagament per part dels usuaris, sistema de quotes, etc.)  

 Existeixen diferències entre la font de finançament i el perfil dels alumnes?  

 Quin tipus de polítiques públiques s’estan iniciant per incentivar la ‘Formació al 
llarg de la vida’? (a nivell europeu, espanyol i català) 

 

3.2.3 Grups de discussió 
 
L’objectiu d’aquesta tècnica era conèixer i comprendre les motivacions i expectatives que 
han portat als participants a realitzar formació (ocupacional, contínua o lúdica), així com 
identificar els factors que havien influït en aquesta decisió. Tanmateix, hem tractat 
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d’aprofundir en el grau de satisfacció dels participants respecte a la seva experiència 
formativa.  
 
Per tal d’assolir aquest objectiu es dissenyaren tres grups de discussió, de vuit 
participants cadascun d’ells, en funció dels següents criteris: 

 Variables d’homogeneïtat:  

o Grup 1, persones que hagin realitzat cursos de formació 
ocupacional. 

o Grup 2, persones que hagin realitzat cursos de formació 
contínua. 

o Grup 3, persones que hagin realitzat cursos lúdics. 

 Variables d’heterogeneïtat: 

o Gènere 

o Edat 

o Metodologia didàctica de la formació que van realitzar 

o Curs subvencionat o privat 

o Situació laboral 

 

3.2.3.1 Definició de la tècnica 

Els grups de discussió varen consistir en l’organització d’un debat entre individus 
seleccionats en funció d’una sèrie de variables socials considerades rellevants (edat, 
nivell d’estudis, gènere, etc.) per tal d’obtenir informació sobre els seus punts de vista i 
experiències respecte a la ‘Formació al llarg de la vida’. La discussió va d’estar conduïda 
per un moderador expert mitjançant un guió prèviament elaborat. Els discursos i la 
interacció que es van crear entre els participants va permetre posar de manifest les seves 
visions respecte al tema escollit.  
 
El grup de discussió era especialment pertinent per copsar les divergències i 
convergències existents en la percepció social d’un mateix fenomen, així com les formes 
d’influència i de creació d’opinió que es donen entre els individus en situacions de grup.  
 

3.2.3.2 Guió del grup de discussió 

 Podrien explicar-nos breument, cadascun de vostès, quin tipus de formació han 
realitzat després de finalitzar la formació reglada? (És important aprofundir en els 
tres tipus de formació que contemplem a l’estudi ja que alguns dels participants 
poden no ser conscients de la seva rellevància. Ex. Cursos de formació lúdica)  

 Per què van decidir realitzar aquests cursos i no uns altres? (Identificar les 
motivacions, estratègies, expectatives, barreres d’accés, obtenció de la informació, 
problemes d’horaris, càrregues familiars, etc.) 
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 De qui va ser la iniciativa?  

 Quin aspecte va ser el que finalment us va convèncer?  

 Quina metodologia didàctica s’utilitzava en aquests cursos? (presencial, a 
distància, on line, orientada a la pràctica.) 

 Quins dèficits i potencialitats destacarien d’aquestes metodologies? (A nivell 
d’adquisició de coneixements, facilitats que poden implicar, cost econòmic, 
autoorganització, etc.)  

 En quins àmbits de les vostres vides heu pogut aplicar els coneixements adquirits 
en aquests cursos de formació? (personal, familiar, social o laboral.)  

 Recomanaríeu aquests cursos a d’altres persones? (Grau de satisfacció)  

 En el cas hipotètic que tinguessin interès en realitzar un curs similar com 
s’informarien? (grau de coneixement dels canals d’informació existents) 

 
 

3.3 Tècniques participatives 
 
En l’enfocament del treball de camp vàrem optar, a més, per utilitzar tècniques 
participatives, on la reflexió, l’anàlisi i la síntesi formen part indissociable del mateix 
procés. Aquest aspecte les diferencia clarament de les tècniques qualitatives, en les que 
existeix una ruptura entre el treball de camp, és a dir, el moment en què s’obté la 
informació (durant una entrevista o grup de discussió) i el posterior tractament i la 
interpretació d’aquesta informació, realitzat per l’equip tècnic (i no per les persones 
entrevistades o participants dels grups de discussió). Per aquesta raó, un element central 
en els seus objectius i en el seu disseny era la introducció de dinàmiques i eines perquè 
els participants poguessin reanalitzar constantment les seves idees, sistematitzar-les i 
arribar a conclusions que s’identifiquessin com a vàlides. 
 
Les tècniques dissenyades per aquesta recerca han estat: tallers amb persones que no 
han realitzat cap tipus de formació després de finalitzar la formació reglada durant la 
primera etapa del seu cicle vital i fòrums destinats principalment a formadors i tècnics de 
formació. 
 

3.3.1 Tallers 
 
Tot i que només ens hem aproximat de forma exploratòria, una vessant important de la 
recerca era identificar quins eren els factors que influeixen en la manca de motivació de 
les persones que no han fet formació un cop acabada la primera etapa de cicle vital, 
moment en què acostuma a realitzar-se la formació inicial reglada.  
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En definitiva, es tractava d’investigar si existia una sensibilització cap a la necessitat de 
formació permanent com a mitjà per adaptar-se als canvis que comporta la nova societat 
del coneixement i identificar els factors que podien influir en aquesta sensibilització. Per 
altra banda, en aquells casos en els que sí existís una motivació vàrem tractar 
d’aprofundir en els aspectes que dificultaven l’accés a la formació ocupacional, contínua i 
cultural/lúdica (manca d’informació, dificultats econòmiques, càrregues familiars, manca 
d’habilitats, etc.) 
 
Amb aquesta finalitat, vàrem dissenyar una sèrie de tallers participatius a través dels 
quals els participants ens ajudaren a analitzar i sistematitzar el seu parer entorn a la 
formació ocupacional, contínua i lúdica.  
 
Els participants que formaren part d’aquests grups van ser persones que no havien 
realitzat cap tipus d’activitat formativa un cop finalitzada la formació reglada. Un total de 
27 persones formaren part de tres tallers formats per nou participants:  

 Variables d’homogeneïtat: 

o Taller 1: Persones amb càrrecs directius i amb estudis 
superiors 

o Taller 2: Responsables de primer i segon nivell amb estudis 
mitjans o superiors 

o Taller 3: Personal base sense estudis o amb estudis primaris o 
mitjans 

 Variables d’heterogeneïtat 

o Gènere 

o Sector d’activitat 

o Situació laboral 

 

En la convocatòria del taller, era molt important no mencionar en cap moment el tema de 
la formació ja que, tal com veurem més endavant, un dels objectius específics del taller 
era discernir si la formació apareix espontàniament com una estratègia per millorar el 
capital (econòmic, social o cultural) de les persones.  
 
 
 
 

3.3.1.1 Dinàmica dels tallers 

 
Primera part: 
 
A l’inici del taller, els participants es dividien en tres grups diferents de tres persones 
cadascun en el sí dels quals es debatia, a partir d’una situació hipotètica, com millorar els 
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diferents capitals identificats anteriorment com a definidors dels factors estructurals: 
capital econòmic, capital social i capital cultural. Aquesta dinàmica coneguda com a buzz 
groups perseguia la generació d’idees garantint l’aportació individual de tots els membres 
del grup.  
 
El punt fort de la dinàmica consistia en l’eliminació de la influència i pressió de grup a 
l’hora d’aportar idees i garantir l’equilibri d’aportacions entre membres. Com a punt dèbil 
de la dinàmica estava el fet de no poder beneficiar-se de la sinergia de grup en el moment 
d’aportar idees però, tot i així, el debat posterior compensava aquest dèficit.  
 
Durant aquesta primera reflexió els participants escrivien en targes i de forma sistemàtica 
aquelles estratègies que consideraven idònies per millorar els seus capitals. Es tractava 
de garantir un ventall d’idees suficientment ampli com per poder iniciar-ne una reflexió 
col·lectiva. Cada grup, per torns, exposava les seves aportacions i el moderador les anava 
anotant a la vista de tot el grup. La resta de participants podien demanar alguns 
aclariments però sense obrir el debat.  
 
Després de totes les aportacions, els participants, amb l’ajuda del moderador, agrupaven i 
endreçaven les targes per similituds. És en aquest moment quan començava el debat de 
grup amb els comentaris i reflexions al voltant de les diferents aportacions i podíem 
constatar si la formació apareixia en alguna d’aquestes estratègies formulades: 

 En el cas que es contemplés, es tractava de reflexionar sobre el tipus de formació 
més idònia per a l’adquisició de cada capital i aprofundir en les raons per les quals 
aquelles persones no havien realitzat cap tipus de formació tot i considerar-la com 
a important.  

 En el cas que no aparegués, tractaríem d’introduir-la explícitament i esbrinar 
quines són les raons per les quals no es contemplava com a una estratègia útil.   

 
Un cop finalitzat el debat els participants havien de jerarquitzar les seves aportacions 
segons la seva importància i urgència.  
 
Segona part 
Per a la segona part del taller, l’equip investigador va seleccionar diferents cursos de 
formació contemplant diferents continguts (tot i que sempre de caràcter transversal), 
diferents metodologies didàctiques i diferents finalitats. Aquests fulletons informatius eren 
repartits entre tots els participants que havien d’escollir, de forma individual, aquells que 
consideressin més interessants i útils per a la millora dels seus capitals. 
 
El taller acabava amb un breu debat en què els participants exposaven les raons per les 
quals havien realitzat la seva elecció.   
 
Els debats tenien una duració aproximada d’1h i 35 minuts on es realitzaven les següents 
activitats:  

 Explicació a tot el grup de la dinàmica i finalitat del taller (5 min) 

 Buzz groups (15 min) 
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 Exposició de les aportacions dels grups (10 min) 

 Debat amb tots els participants (30 min) 

 Distribució dels cursos de formació dissenyats pel grup investigador i selecció dels 
més interessants i útils per part dels participants (10 min) 

 Debat final a partir de la selecció de cursos (25 min) 

 

3.3.2 Fòrums de participació 
 
Els fòrums estaven dissenyats com a espais de participació i diàleg on line on formadors i 
tècnics en formació, així com institucions, organitzacions i empreses proveïdores de 
formació ocupacional, contínua o lúdica, podien intercanviar impressions, inquietuds, 
experiències i propostes sense la necessitat d’una trobada física. Aquesta eina estava 
dissenyada com un espai dinàmic on un conductor s’encarregava de dinamitzar als 
participants no només perquè realitzessin les seves intervencions sinó també perquè 
realitzessin una autoanàlisi i una reflexió col·lectiva sobre la realitat que els envolta.  
 
Els fòrums obrien la seva participació conduint la reflexió a partir d’unes sèrie de 
temàtiques generals plantejades pel moderador i introduïdes a partir de textos 
dinamitzadors. Entre les temàtiques introduïdes pel moderador es va plantejar, com a 
element final, qüestions de prospectiva per al futur pròxim. D'aquesta manera, el fòrum 
amb proveïdors i experts en formació aportava elements no només d'anàlisi de l’actualitat 
sinó també d’identificació de les tendències futures que es dibuixen en la formació 
permanent de les persones.  
 
A partir de les aportacions i reflexions dels participants, el moderador podia establir noves 
temàtiques en funció de les problemàtiques i inquietuds detectades. Així mateix, els 
participants podien respondre o aprofundir en la reflexió contestant directament al 
moderador o a la resta de participants i establint, d’aquest forma, un diàleg dinàmic i 
enriquidor.  
 
Per al projecte es va desenvolupar tècnicament un entorn web de col·laboració des del 
qual tots els convocats al fòrum podien registrar-se i participar a distància i anònimament. 
Els temes que es van proposar per iniciar el diàleg estaven circumscrits en els següents 
àmbits: 

 El nou concepte de formació 

 La formació transversal (concepte de cultura general) 

 Les qualificacions professionals com a motor de la formació contínua 

 Oferta pública de formació contínua 

 Conciliació de l’horari laboral, amb la vida privada 

 La correcta gestió de la informació com a pas previ a la formació 
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El moderador del fòrum també tenia l’encàrrec de conduir les aportacions dels participants 
cap a la cobertura discursiva d’acord amb els objectius del projecte. Inicialment els temes 
eren plantejats de forma transversal, amb participació oberta i, segons l’evolució de 
participants i les aportacions realitzades, es plantejaven nous temes, o bé, s’eliminaven o 
fusionaven aquells que no tenien participació amb altres més concorreguts.   
 
A continuació es presenten algunes 'captures de pantalla' dels fòrums tal com les veien 
els participants.   
 
Pantalla inicial d’accés al entorn compartit (Web): 
 

 
Fig. 2  

 
Pantalla de registre de participants: 
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Fig.3 
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Pantalla de menú de fòrums de participació: 
 

 
Fig. 4 
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3.4 Tècniques quantitatives 
 

3.4.1 Enquesta  
L’enquesta és una tècnica que permet recollir informació estructurada sobre un ampli 
ventall de qüestions, mitjançant les respostes verbals dels subjectes enquestats. 
L’estructuració de la informació permet que les respostes obtingudes siguin comparables 
(es formulen les mateixes preguntes, en el mateix ordre, a cada individu enquestat). Les 
respostes s’agrupen i quantifiquen per tal d’examinar les relacions entre elles mitjançant 
tècniques analítiques estadístiques. El nivell de significació de la informació recollida 
depèn de l’existència de diversos tipus d’error:  
 

 Errors de mostreig: aquells que venen determinats per la mida de la mostra, per 
com s’han seleccionat els enquestats i per l’heterogeneïtat de la població a qui va 
dirigida l’enquesta.  

 Errors de cobertura: referits a si la selecció de la mostra ha tingut en compte la 
totalitat i la composició de la població ‘diana’. 

 Errors de no resposta: quan algunes de les unitats de la mostra no participen (no 
volen contestar, no se’ls localitza, etc.) o només contesten algunes preguntes del 
qüestionari. 

 Errors de mesura: les respostes obtingudes per l’enquesta poden ser inadequades 
per mesurar els conceptes que s’analitzen si hi ha errors en el disseny del 
qüestionari, si l’entrevista no es realitza adequadament o si l’entrevistat no dóna 
respostes veraces. 

 

4.4.2. Disseny i mida de la mostra de l'enquesta 
 
Seguint aquestes premisses, vàrem dissenyar una enquesta adreçada a població activa 
que estigués realitzant algun tipus de formació permanent de caire transversal (no 
sectorial) en algun dels tres àmbits d’actuació de les polítiques públiques en formació 
descrites al marc teòric (punt “Consideracions generals sobre la ‘Formació al llarg de la 
vida’ als països europeus”). Aquests tres àmbits d’actuació de les polítiques públiques 
formatives són: formació d’adults (escoles d’adults); formació contínua per al treball 
(sindicats i patronals) i formació per a l’oci o enriquiment personal (centres cívics).  
 
La distribució de l’enquesta es va realitzar en una mostra variada de cursos de formació 
transversal en diferents centres proveïdors de formació dins de les categories establertes: 
escoles d'adults (per la formació d'adults); sindicats i patronals (per la formació continua) i 
centres cívics (per la formació d'enriquiment personal). 
 
Tenint en compte que la població activa a Catalunya que està cursant formació permanent 
(fora de l'anomenat primer cicle vital), és una població 'suficientment gran' (EPA 2003, 
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Módulo de cursos de educación y formación recibidos en los útimos 12 meses)15, vàrem 
fixar la mida de la mostra en 600 unitats per assolir un error estadístic del 4%16. La 
composició de la mostra es va estructurar entorn dels tres àmbits d'actuació de les 
polítiques públiques en formació permanent (formació d'adults, contínua i per a 
l'enriquiment personal); on tots els tipus de formació inclosos són de caire transversal.  
 
Els següents gràfics ens ofereixen una aproximació sobre la composició aproximada real 
de la població activa que fa formació permanent, segons les variables nivell d'estudis, 
sexe i motivació segons dades de l'EPA a Catalunya: 
 

Fig. 5 Font: Elaboració pròpia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15

 Segons aquesta enquesta, l'any 2003 hi havia a Catalunya 385.600 persones actives que havien 

realitzat algun tipus de curs de formació no reglada durant els 12 mesos anteriors. 
16 

Com a valors de P i Q (variança) prenem els que major marge de seguretat ens donen, ja que no 

coneixem els valors reals (P=0'5 i q= 0'5). El nivell de significació ε i la constant k (del error típic) les fixem els 

investigadors: en aquests cas, ε serà 0’04 (4% d'error) màxim i k= 1,96 (95,5% probabilitat). 

 

Població activa que ha realitzat algun tipus de formació no 

reglada els últims 12 mesos. Catalunya 2003

Educació Post 

secundària i 

Superior

47,15%

Sense estudis

0,10%

Educació primària

6,29%

Educació 

secundària 1ª etapa

22,98%

Educació 

secundària 2ª etapa

23,48%
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Fig. 6 Font: Elaboració pròpia 

 
Com veiem, entre la població que fa formació permanent (que la va fer en els 12 mesos 
anteriors a 2003) predominen les persones amb un nivell d'estudis secundari o superior, 
amb unes motivacions principalment laborals i amb un cert predomini del sexe femení. 
Com veurem, aquestes tres característiques continuen sent vigents a 2005 segons les 
dades obtingudes per la nostra enquesta. 

Fig. 7 Font: Elaboració pròpia 

 

3.4.2 Qüestionari 
 

Població activa per gènere que ha realitzat algun tipus de 

formació no reglada els últims 12 mesos. Catalunya 2003

Dones 

53%

Homes

47%

Cursos de formació no reglada realitzats per persones actives. 

Catalunya 2003

Motius relacionsts 

amb el treball

70%

Altres motius

4%

Motius d'interès 

personal

26%
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El qüestionari es va estructurar segons els diferents ítems del model d'anàlisi proposat i es 
va orientar, fonamentalment, a conèixer la intensitat i el tipus d'associació entre aquests 
diferents ítems.  
 
 
1. Sexe: Home □  Dona □ 
 
2. Edat _______________ 
 
3. Nacionalitat ________________________ 
 
3. Província de residència:   Girona  □ 
    Barcelona □ 
    Tarragona □ 
    Lleida  □ 
 
4. Curs de formació permanent que està realitzant___________________________ 
 
5. El curs que està realitzant és subvencionat?  
    Si, és totalment gratuït □ Si, està subvencionat en part □ No □ Altres □ 
 
6. Quina és la seva situació laboral actualment? 
  
Sóc autònom/free lance   □ 
Sóc empresari amb assalariats  □ 
Sóc funcionari de l'administració pública □  
Estic assalariat a jornada complerta  □ 
Estic assalariat a jornada parcial  □ 
Estic aturat i mai he treballat   □ 
Estic aturat fa més d'un any però he  
   treballat anteriorment   □ 
Estic aturat fa menys d'un any però he □ 
     treballat anteriorment 
 
7. Quin és el seu càrrec actual? (En cas d'estar aturat, quin va ser el seu últim càrrec): 
Directius administració i empresa    □  
Tècnics i prof. científics i intel·lectuals   □   
Tècnics i professionals de suport   □   
Empleats administratius     □  
Treb. serv. restauració, personals, comerç  □  
Treb. qualificats agraris i pesquers    □   
Treb. qual. manufactures i construcció   □  
Operadors d'instal·lacions i maquinària   □  
Treballadors no qualificats     □   
Forces armades      □  
No classificables     □  
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8. En quin sector d'activitat ha treballat vostè majoritàriament?  
  Valor  
 
Agricultura, ramaderia, silv. i pesca    □  
Energia, química, cautxú i metal·lúrgia   □  
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i edició   □ 
Maquinària, mat. elèctric i de transport   □  
Construcció       □  
Comerç, hosteleria i reparacions    □ 
Transports i telecomunicacions    □ 
Serveis financers                                          □ 
Serveis a empreses                                                 □ 
Serveis immobiliaris lloguers                                   □ 
Institucions publiques     □ 
Formació /educació                                                □ 
Sanitat       □ 
Altres serveis col·lectius     □   
No classificables     □ 
 
9. Em podria indicar amb quines persones conviu a la seva llar? 
Visc sol □ 
Visc amb:  □   
Si us plau, assenyali el vincle (pare, mare germà, amiga, muller, fill, etc.) que manté amb 
cadascuna de les persones amb les que comparteix la seva llar:   
   _______________________________________ 
   _______________________________________ 
   _______________________________________ 
   _______________________________________ 
   _______________________________________ 
   _______________________________________ 
 
10. Em podria indicar, si us plau, quin és el nivell d’ingressos mensuals que entren en la 
seva llar, per qualsevol concepte i entre el total dels membres de la llar? 
Menys de 500 euros  □ 
Entre 501 i 1.000 euros  □ 
Entre 1.001 i 2.000 euros □ 
Entre 2.001 i 3.000 euros □ 
Entre 3.001 i 4.000 euros □ 
Més de 4.001 euros  □ 
 
11. Quin és el seu nivell d'estudis reglat finalitzat? 
Sense estudis o estudis primaris no finalitzats    □ 
Estudis primaris finalitzats        □ 
Batxillerat o estudis secundaris generals finalitzats    □ 
Formació professional secundària finalitzada   □ 
Diplomatura, llicenciatura universitària o equivalent  □ 
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Doctorat /màster o postgraus de tercer cicle   □ 
 
12. Quins altres cursos de formació addicional ha realitzat? (resposta lliure. Si us plau, 
assenyali en quin any/s va realitzar cada un dels cursos que mencioni) 
  ______________________________________ 
  ______________________________________ 
  ______________________________________ 
  ______________________________________ 
 
13. Si us plau, assenyali quina formació lúdica, per al seu gaudi personal o simplement 
per interès personal (és a dir, formació que no anés dirigida específicament al treball 
remunerat) ha realitzat vostè en els últims cinc anys? (p. ex. formació esportiva, artística, 
d'habilitats personals, etc.). 
  ______________________________________ 
  ______________________________________ 
  ______________________________________ 
  ______________________________________ 
 
14. Quins idiomes parla i amb quin nivell? 
   Elemental  Mig   Alt  Bilingüe 
Català   □  □  □  □ 
Castellà  □  □  □  □  
Anglès   □  □  □  □ 
Alemany  □  □  □  □ 
Francès  □  □  □  □ 
Italià   □  □  □  □ 
 
Altres 
________________      □       □   □         □ 
 
 
15. Quins coneixement informàtics té vostè? (possibilitat de multiresposta) 
Cap                        □ 
Nocions d'ofimàtica            □ 
Usuari habitual d'ofimàtica           □ 
Usuari amb coneixement avançats d'ofimàtica         □ 
Nocions en l'ús d'internet i correu electrònic         □ 
Usuari habitual d'internet i correu electrònic         □ 
Coneixements avançats d'internet i correu electrònic       □ 
Coneixements avançats d'altres programes (a més de l'ofimàtica)  □ 
Nocions de programació           □ 
Coneixements avançats de programació         □ 
Altres (especifiqui) ________________________________           □ 
 
16. Em podria dir quin és el nivell d'estudis finalitzat del seu pare i mare? 
     Pare   Mare 
Sense estudis    □   □ 
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Estudis primaris   □   □ 
Estudis secundaris   □   □ 
Estudis superiors   □   □ 
Ns/Nc     □   □ 
 
17. Quins canals li resulten més favorables a vostè personalment per trobar feina? (triï el 
mitjà més eficient (1) i el segon més eficient (2)  
Premsa escrita    □ 
Coneguts, amics d'altres amics  □ 
Empreses de treball temporal  □ 
Internet     □ 
Familiars i amics propers   □ 
Oficines públiques d'ocupació  □ 
Penjar cartells i anuncis   □ 
Altres       □  Especifiqui _________ 
 
18. En cas de necessitar ajut econòmic per arribar a final de més o perquè li sobrevingui 
alguna despesa imprevista, a qui acudiria principalment? (assenyali amb 1 el mitjà a qui 
acudiria en primer lloc i 2 el mitjà a qui acudiria en segon lloc)  
 
Serveis socials públics   □ 
Coneguts, amics d'altres amics  □ 
Associacions, ONG’s    □ 
Bancs, caixes o altres entitats financeres □ 
Familiars i amics propers    □ 
Altres        □  Especifiqui _________ 
 
 
19. Per què ha volgut vostè fer el curs de formació permanent que està realitzant 
actualment? (només una resposta): 
 
Per trobar feina       □ 
Per gaudir del meu temps lliure      □ 
Per poder trobar una feina millor de la que tinc actualment  □ 
Per millorar en les meves relacions personals/socials  □ 
Per millorar la meva formació general    □ 
Per millorar el meu estat d'ànim     □ 
Per millorar en el meu treball actual     □ 
Per provar noves experiències o habilitats    □ 
 
21. Per quin mitjà et va arribar la informació sobre aquest curs, abans de triar-lo? (només 
una resposta) 
 
Em van enviar publicitat      □ 
Un amic o familiar m'ho va recomanar   □ 
L'empresa on treballo em va motivar a fer-lo  □ 
Vaig buscar cursos formatius per internet    □ 
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Vaig buscar cursos a les pàgines grogues, premsa  □ 
Altres (especificar)_______________________________ □ 
 
22. Per què vas optar per aquest curs en concret? (màxim 3 respostes, assenyalar amb 1 
el motiu més important, amb 2 el segon motiu més important i amb 3 el tercer motiu més 
important): 
 
Perquè em va bé l'horari     □ 
Perquè és subvencionat     □ 
Pels professors      □ 
Perquè ho puc fer des de casa meva   □ 
Pel lloc on es donen les classes    □ 
Pel preu       □ 
Per la qualitat       □ 
Perquè té borsa de treball     □ 
Perquè fan pràctiques     □ 
Per la metodologia didàctica     □ 
Perquè em permet obtenir un certificat/títol   □ 
Per la qualitat de la informació prèvia que em van donar □ 
Pel nivell d'exigència      □ 
Perquè altres amics/coneguts/familiars s'hi apuntaren □ 
Perquè hi van altres treballadors de la meva empresa □ 
 
23. En quin àmbit creus que podràs aplicar, principalment, els coneixements, informació 
i/o experiència adquirida durant aquest curs? (Només una resposta)  
 
En el treball      □ 
En el meu temps d'oci (temps lliure)   □ 
En les meves relacions personals   □ 
En les meves relacions de negoci   □ 
En la meva salut física    □ 
En la meva salut psíquica    □ 
En els meus hobbies     □ 
En res en particular (enlloc)     □ 
Altres _________________________________ □ 
 
 
24. Penses que en el futur faràs més formació permanent? 
 
Si, gairebé cada any   □ 
 Per què? ________________________________________________ 
Si, esporàdicament   □ 
 Per què? ________________________________________________ 
No      □ 
 Per què? ________________________________________________ 
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25. Si us plau, valora de l'1 al 10 el teu grau de desacord o acord amb les següents 
afirmacions (sent 1 en total desacord i 10 en total acord):  
 
El curs que estic fent actualment...:   
 
Em permetrà aconseguir més ingressos 
 
M'ajudarà a trobar un treball  
 
M'ajudarà a trobar un BON treball 
 
M'ajudarà a trobar un treball millor del que tinc ara 
M'ajudarà a millorar dins del meu treball actual 
 
M'ajudarà a fer bons contactes professionals   
 
M'ajudarà a fer bons contactes personals  
 
M'ajudarà a fer amistats 
 
M'ajudarà a adaptar-me als canvis del món laboral 
 
Em permetrà adaptar-me als canvis socials 
 
En permetrà millorar el meu estat d'ànim 
 
Em permetrà millorar el meu estat de salut físic 
 
Em permetrà millorar les meves relacions personals 
 
Em permetrà gaudir més del meu temps lliure 
 
Podré practicar millor els meus hobbies 
 
No em servirà per a res important 
 
 
A més, ens vàrem servir d’un entorn compartit en suport on line per fer arribar el 
qüestionari via web, amb les mateixes preguntes i els mateixos enunciats, però amb la 
mecànica d’ús adaptada a aquest suport.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Fig. 8(Detall de l’enquesta via web) 
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4 Anàlisi dels resultats 
 

4.1 Treball de camp 
 
L'anàlisi dels resultats empírics recollits durant el treball de camp, mitjançant les tècniques 
emprades, es va estructurar de la següent manera: 
 

 Anàlisi (quantitatiu i qualitatiu) de característiques socioeconòmiques, expectatives 
i motivacions de la població que realitza o ha realitzat formació i anàlisi recíproc 
(qualitatiu) per població que no ha realitzat mai formació més enllà de la seva 
etapa educativa.  

 Anàlisi dels resultats: explotació estadística de l’enquesta complementada amb els 
resultats de les entrevistes qualitatives a informants privilegiats i els fòrums. 
L’anàlisi ha combinat gràfics i cotacions d’entrevistes, tallers, grups de discussió i 
dels fòrums. 

 Prospectiva de cara al futur del concepte de ‘Formació al llarg de la vida’ a partir 
de les enquestes i del treball recollit als grups de discussió i als fòrums de 
participació. 

 Com estan posicionades les persones de les tipologies estudiades en relació a la 
percepció de canvi de paradigma, quant a la necessitat de formació permanent, 
dins del nou marc de competitivitat empresarial, que es configura en la 
consolidació de la societat del coneixement 

 Percepció de la formació permanent i transversal, entesa com a opció o estratègia 
d’enriquiment personal a partir dels eixos marcats per a teoria de capitals 

 

4.2 Anàlisi dels resultats  
 
La mostra d'enquestats en que es basa aquesta enquesta està composta per persones 
actives (en atur o amb feina), que estaven fent, durant la realització d'aquest estudi, algun 
curs de formació transversal (és a dir, no directament vinculat a un sector d'activitat 
concret), pertanyent a algun dels tres àmbits d'actuació de les polítiques públiques sobre 
formació: formació d'adults, formació per al treball i formació per a l'enriquiment personal.  
 
La mostra ha estat seleccionada en tres tipus de centres: escoles d'adults, sindicats i 
patronals i centres cívics. Aquesta diversitat dóna com a resultat una mostra molt 
heterogènia quant a perfils i motivacions de les persones que fan formació i és 
precisament aquesta diversitat la que principalment es vol analitzar en les pàgines 
següents. Com a 'grup de control' hem afegit a la mostra un subgrup de casos de 
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persones que no entren dins de cap d'aquestes categories de formació 
pública/subvencionada, que han fet formació privada de molts diversos tipus. 
 
Característiques de la mostra: 

Variable % sobre total de la mostra 

Sexe  

Home 38,4 

Dona 61,6 

Edat  

Menor de 24  19 

Entre 25 i 34  37,1 

Entre 35 i 44 20,5 

Entre 45 i 54 13,7 

Entre 55 i 65 9,7 

Mitjana d'edat 35 

Nivell d'instrucció  

Primaris no finalitzats 12,5 

Primaris 26,5 

Secundaris 30,8 

Superiors 30,3 

Situació laboral  

Assalariat temps complert 51,1 

Assalariat temps parcial 15,7 

Directiu d'empresa o autònom 7,3 

Funcionari 7,7 

Aturat 18,3 

Tipus de formació  

Adults 33,5 

Contínua 42,4 

Enriquiment personal 14,6 

Altres (privada)  9,5 

Tipus de formació transversal  

Títols reglats d'educació general, habilitats personals, 

idiomes, ofimàtica, Internet, nous programes informàtics, 

riscos laborals, comptabilitat, hobbies, alimentació, medi ambient, etc. 

Total  600 enquestats* 

*Error mostral = 4%, calculat sobre el supòsit de població infinita (major a 100.000 unitats), Q=P, 

probabilitat de 95,5% (K=1,96) i mostreig aleatori. 

 

4.2.1 Qui fa formació 
 
En termes generals, podem afirmar que la mostra de persones enquestades dibuixa una 
població que es caracteritza per ser relativament jove (la mitjana és de 35 anys i la moda - 
valor més freqüent - 30 anys), feminitzada (61% són dones), amb un nivell d'estudis 



 

Com impulsar i gestionar la ‘Formació al llarg de la vida’       Pàgina 61 de 116  

 

   
 

mig/alt i assalariada a temps complert. Aquest podria ser, orientativament, el perfil de la 
persona laboralment activa que fa cursos de formació transversal. 
 
Com veurem en les taules següents, aquest perfil general es veu profundament modificat 
segons la tipologia de formació que analitzem, és a dir, segons estiguem parlant de 
formació d'adults, formació contínua o formació per l'enriquiment personal (en escoles 
d'adults; patronals/sindicats; o centres cívics/culturals). 

4.2.1.1 Una formació feminitzada i relativament jove. 

Com succeeix en altres tipus de formació formal no obligatòria (universitària, de postgrau, 
etc.), també la formació continuada durant l'edat activa es troba altament feminitzada: un 
61,6% de les persones actives (aturades o treballadors) que estan realitzant algun curs de 
formació permanent i transversal en algun dels tres àmbits d'actuació de les polítiques 
públiques formatives són dones. És a dir, gairebé dos de cada tres assistents a aquests 
cursos són del gènere femení. Igualment, es tracta d'un tipus de formació que es 
concentra en les edats joves, sobretot en l’interval dels 25 als 34 anys, denotant que, en 
certa manera, es tracta d'un tipus de formació que sovint s’entén com una forma de 
complementar o perfeccionar la formació reglada rebuda durant els anys anteriors:  
 

"hi ha molta gent que un cop acaba d'estudiar fa un master o un postgrau que els acabi 
de formar, sent aquest un element que afegeix valor al currículum de l'estudiant, com 
passa també amb el tema dels idiomes on, avui dia, qui no sap anglès és com si fos 
pràcticament analfabet" (Expert en formació contínua) 

 
En relació a l'edat i el sexe, és destacable també com entre els homes decreix molt 
sensiblement el nombre de persones que fan formació permanent a partir dels 35 anys, 
mentre que entre les dones el nombre d’assistents es manté molt més estable: 
 



 

Com impulsar i gestionar la ‘Formació al llarg de la vida’       Pàgina 62 de 116  

 

   
 

Fig.  10 Font: Elaboració pròpia 

 
Aquesta diferent distribució per edats i sexe cal matisar-la segons el tipus de formació que 
es realitza: en general, podem dir que les dones predominen en tots els grups d'edat i en 
els tres tipus de formació que estem analitzant (formació d'adults, contínua i per a 
l'enriquiment personal), sent màxim aquest predomini en la formació per a l'enriquiment 
personal. Només hi ha una excepció a aquesta regla i és el predomini dels nois en la 
formació d'adults en les edats menors de 25 anys.  
 

Fig. 11 Font: Elaboració pròpia 
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Com sabem, la formació d'adults està dirigida en gran mesura a aquelles persones que 
desitgen assolir títols reglats d'educació primària i secundària després dels 16 anys. Els 
majors nivells de fracàs escolar masculí durant l'educació obligatòria sembla reflectir-se 
posteriorment en les escoles d'adults, on els nois menors de 24 anys es converteixen en 
el grup predominant:  

4.2.1.2 Formació i càrregues familiars 

Fig. 12 Font: Elaboració pròpia 
 

L'estructura familiar de les persones es revela com una altre de les variables explicatives, 
o si més no relacionades, amb les seves decisions formatives un cop acabada l'etapa de 
formació reglada obligatòria. Però no és tant l'estructura familiar el factor explicatiu com el 
que això representa en termes d'edat, emancipació i càrregues familiars. En aquest sentit, 
en la formació d'adults trobem sobretot persones joves (menys de 24 anys) no 
independitzades del nucli familiar, és a dir, que conviuen amb els pares o/i algun altre 
ascendent (avis).  
 
En el cas de la formació continuada, trobem especialment persones que viuen en parella 
o/i amb fills, es tracta aquest d'un perfil on predominen les persones independitzades del 
nucli familiar, que estan en plena edat laboral (entre 25 i 34 anys), i generalment en ple 
desenvolupament professional. En els cursos de formació per a l'enriquiment personal 
trobem, sobretot, persones sense càrregues familiars: persones que viuen soles, en 
parella però sense fills, amb amics o amb els pares. En aquest cas, les persones amb fills 
són minoritàries: 
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4.2.1.3 Formació i nivell educatiu 

El nivell educatiu de les persones es desvela com una de les variables més explicatives 
del perfil dels estudiants de formació permanent. Si a la formació d'adults predominen les 
persones amb un nivell d'estudis primari o fins i tot sense els estudis primaris finalitzats, la 
formació contínua i per l'enriquiment personal està freqüentada per persones amb estudis 
superiors o secundaris. És tracta d'un perfil encara més accentuat en els cursos de 
formació per a l'enriquiment personal, on la presència de persones amb estudis primaris o 
secundaris és molt baixa.  
 

Fig. 13 Font: Elaboració pròpia 

 

En la formació contínua, tot i el predomini de persones amb estudis superiors, també és 
important el nombre d'assistents amb estudis mitjans (batxillerat) o primaris: 
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Fig. 14 Font: Elaboració pròpia 

 
 
Si a més a més tenim en compte que quasi el 70% dels enquestats manifesta la seva 
intenció de fer formació continuada en el futur gairebé cada any, podem concloure que a 
més formació permanent prèvia, més augmenta la probabilitat de fer formació permanent 
en el futur.  
 

4.2.1.4 Una formació segmentada segons perfils laborals i nivell econòmic 

 
La situació laboral dels assistents a cursos de formació permanent està lògicament molt 
relacionada amb el tipus de formació que han escollit (per a l'enriquiment personal, 
contínua o d'adults). El següent gràfic mostra com la formació d'adults recull un gran 
nombre d'aturats, mentre que en la contínua predominen els assalariats a jornada 
completa.  
 
La formació per l'enriquiment personal té un ventall més heterogeni de situacions laborals, 
sent la d'assalariat, funcionari i aturat les més freqüents. No només la diferent 
disponibilitat de temps segons la situació laboral condiciona el tipus de formació que es fa, 
sinó també, com veurem més endavant en l'apartat 2, el tipus d'aplicació o expectatives 
que es vessen sobre la formació condicionen aquesta tria:  
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Fig. 15 Font: Elaboració pròpia 

 

Com en el conjunt de l'estructura ocupacional de les economies postindustrials, les 
categories laborals dels enquestats reflecteixen el predomini d'empleats administratius i 
del sector serveis, seguits dels tècnics i professionals de suport i els treballadors no 
qualificats. El següent gràfic mostra la distribució per categories laborals de la mostra 
enquestada:  
 

Fig. 16 Font: Elaboració pròpia 
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cursen sobretot treballadors manuals i no qualificats, mentre que la formació lúdica la 
cursen sobretot treballadors no manuals i qualificats: 
 

Fig. 17 Font: Elaboració pròpia 

 
Finalment, també el nivell d'ingressos mensuals de la unitat domèstica té un pes sobre les 
decisions formatives, de manera que són les persones que fan formació per a 
l'enriquiment personal les que compten amb un major nivell d'ingressos en la llar. Les que 
fan formació contínua se situen en segon lloc i les persones que assisteixen a formació 
d'adults són les que menys ingressos familiars declaren tenir (les mitjanes d'ingressos han 
estat ponderades pel total de persones que resideixen en la unitat domèstica).  
 
El següent i últim gràfic d'aquest primer apartat mostra la distribució dels ingressos 
mensuals per persona en les llars dels assistents a cursos de formació transversal segons 
el tipus de formació que estiguin cursant. La mitjana dels ingressos està representada per 
la línia negra gruixuda. La capsa de color beix mostra el rang d'ingressos on se situen el 
50% dels enquestats de cada tipus de formació. La línia inferior representa el 25% de les 
persones amb menys ingressos mensuals i la línia superior el 25% de les persones amb 
més ingressos mensuals. Podem observar com, si bé les mitjanes d'ingressos no varien 
substancialment (excepte entre els que fan formació d'adults), hi ha una dispersió 
considerable entre els que tenen més ingressos que la mitjana, i que es concentren entre 
els assistents a cursos de formació lúdica.  
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Fig. 18 Font: Elaboració pròpia 
  
 
 
 

4.2.1.5 Síntesi  

 

 
L'edat, el sexe, l'estructura familiar, el nivell d'estudis, la situació laboral i econòmica 
són tot variables sociodemogràfiques que han mostrat tenir una associació 
significativa amb la tipologia de cursos als quals s'assisteix. 
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En síntesi, i tenint en compte els tres àmbits d'actuació de les polítiques públiques de 
formació que aquí analitzem, podem afirmar que la formació d'adults està 
protagonitzada per nois menors de 24 anys, que resideixen amb els pares, amb un 
nivell d'estudis baix, molts d'ells aturats i amb una situació econòmica familiar més 
aviat baixa. El perfil més habitual entre els assistents a cursos de formació contínua 
en sindicats i patronals és el d'una dona d'entre 25 i 34 anys, independitzada del nucli 
familiar (resideix en parella, amb o sense fills), amb un nivell d'estudis secundari o 
superior, assalariada i una situació econòmica mitjana.  
 

 
Per últim, entre els cursos de formació cultural trobem també predominantment 
dones, d'entre 24 i 35 anys, amb estudis superiors, sense càrregues familiars i una 
situació econòmica mitja o en alguns casos elevada. Lògicament, juntament amb 
aquests perfils trobem molts altres, però menys freqüents. 
 
 
 

4.2.2 Motivacions i expectatives vers la formació  
 
Fins ara ens hem referit al perfil sociodemogràfic de les persones que fan formació 
transversal en els tres àmbits d'actuació de les polítiques públiques formatives durant la 
seva vida activa, però no hem dit res de les seves expectatives i motivacions per fer 
formació. Aquest és, de fet, un aspecte encara poc explorat en la literatura especialitzada 
sobre la ‘Formació al llarg de la vida’. En aquest apartat, intentarem donar resposta a 
quines són les motivacions de les persones enquestades vers la formació que fan, segons 
quin sigui l'àmbit de les seves vides on principalment esperen poder invertir els 
coneixements/habilitats que adquireixen i segons quines siguin les seves expectatives. 
 
Podríem representar les motivacions de les persones com un continu que va des de les 
motivacions de caire més laboral i econòmic a les motivacions netament recreatives i de 
gaudi, segons quins sigui el principal àmbit d'aplicació que les persones veuen en la 
formació que fan. Enmig hi podríem situar les motivacions de tipus social i relacional. Cal 
tenir en compte que la mostra està composta per persones que fan formació transversal, 
és a dir, formació que en principi pot ser útil i necessària en múltiples àmbits (tant 
professionals com vitals) i són les pròpies persones, més que el curs en si mateix, les que 
decideixen quin és el tipus d'aplicació que volen donar al curs. 
 
En primer lloc, i en relació a les motivacions, hem de tenir present que, tal com mostra el 
gràfic, les motivacions laborals/professionals són les que predominen entre les persones 
que fan formació continuada: més de la meitat de les persones esperen poder aplicar la 
formació que reben principalment en el seu treball. Tot i així, hi ha dos altres grans 
motivacions destacades: per un costat, persones que dirigeixen les seves motivacions per 
fer formació al seu temps d'oci, on esperen aplicar principalment la formació, i persones 
que veuen en la formació un mitjà per millorar la seva integració social, en tant que l'àmbit 
on volen aplicar la formació és sobretot el de les relacions personals: 
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 Fig. 19 Font: Elaboració pròpia 

 
El pròxim gràfic mostra com es distribueixen les motivacions de les persones per fer 
formació, segons quin sigui el principal àmbit on volen aplicar-la i segons la tipologia de 
formació que fan. Podem veure la motivació fortament laboral/professional dels assistents 
a cursos de formació contínua.  
 
Pel que fa en canvi a la formació d'adults i la formació d'enriquiment personal veiem una 
major dispersió de les motivacions, tot i que n'hi hagi una de predominant: així, entre les 
persones que fan formació d'adults destaquen les motivacions de caire sociolaboral, en 
tant que és l'àmbit laboral i l'àmbit relacional (millora de les relacions social i de la pròpia 
salut psíquica) el que preferentment esperen millorar a través de la formació.  
 
Entre les persones que fan formació d'enriquiment personal predomina una motivació 
orientada al lleure, que és on majorment esperen donar utilitat a la formació que fan, però 
també podem observar com les motivacions socials i laborals són importants (entorn el 
30% de les persones que fan formació d'enriquiment personal tenen una motivació social i 
entorn un 25% tenen una motivació laboral):   
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 Fig. 20 Font: Elaboració pròpia  

 
 
Per obtenir una major claredat, podem agrupar les motivacions per fer formació en tres 
grans grups, segons l'àmbit principal d'aplicació: formació per al gaudi (on s'inclouria la 
formació que es fa dirigida al temps d'oci, als hobbies i la millora de la salut física); 
formació per a la integració social (que englobaria la formació dirigida a la millora de les 
relacions personals i la salut psíquica) i formació per a la millora laboral/professional 
(aplicable en l'àmbit del treball i les relacions de negoci).  
 
Aquestes tres categories agrupades seran les que utilitzarem per a l'anàlisi que segueix. 
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Fig. 21 Font: Elaboració pròpia  
 

Els dos anteriors gràfics demostren que, més enllà de l'àmbit formatiu al que ens referim 
(formació d'adults, continua o d'enriquiment persona) i de les institucions que imparteixen 
la formació (escoles d'adults, sindicats, patronals, centres cívics, etc.), és la pròpia 
persona, o millor dit, la seva motivació per formar-se, la que decideix en quin aspecte vital 
aplicarà la formació que rep, és a dir, són les persones les que decideixen la utilitat que 
per ells té la formació permanent.  
 
Per tant, si bé fins ara ens hem referit a les tipologies de formació segons els àmbits 
d'actuació de les polítiques públiques, distingint entre formació d'adults, contínua i 
d'enriquiment personal, a partir d'ara farem servir una nova tipologia, basada en les 
motivacions/expectatives de les persones per fer formació permanent, distingint entre 
motivacions laborals, socials i de gaudi. 
 
Una anàlisi detallat de les expectatives que es dipositen en la formació ens complementa 
la comprensió de les motivacions per fer formació. Es tracta d'expectatives que expliquen 
amb més detall la utilitat que s'espera treure a la formació i que es corresponen amb les 
motivacions que els porten a invertir temps personal i esforços en la formació permanent.  
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Segons un anàlisi de factors17, existeixen tres grans tipus d'expectatives entre les 
persones que fan formació que coincideixen amb les tres grans motivacions assenyalades 
anteriorment: expectatives laboral/econòmiques; expectatives d'integració social i 
expectatives de gaudi o recreació.  
 
Expectatives laborals: es tracta principalment de persones amb expectatives respecte al 
curs de formació que estan fent que repercuteixen fonamentalment en l'àmbit laboral i 
econòmic de les seves vides. Així, les persones amb coeficients alts en les expectatives 
laborals per fer formació mostren un alt grau d’acord amb que el curs de formació 
permanent que estan fent els servirà per millorar la seva situació laboral, els ajudarà a fer 
bons contactes professionals i/o a adaptar-se als canvis del món laboral.  
 

                                                
17

 Anàlisi factorial de la pregunta 25 de l'enquesta. Valor de KMO 0.86 (test acceptable a partir de 

0,5). S'han extret tres factors de 15 ítems inicials, que expliquen un 68'2% de la variança total. Components 

rotats per varimax. Factor 1 (motivacions laborals per fer formació) inclou els ítems: m'ajudarà a trobar un bon 

treball; m'ajudarà a trobar un treball; m'ajudarà a trobar un millor treball del que tinc ara; em permetrà 

aconseguir més ingressos; m'ajudarà a fer bons contactes professionals; m'ajudarà a millorar dins el meu 

treball actual; m'ajudarà a adaptar-me als canvis del món laboral. Factor 2 (motivacions socials per fer 

formació) inclou els ítems: m'ajudarà a fer amistats; m'ajudarà a fer bons contactes personals; em permetrà 

adaptar-me als canvis socials; em permetrà millorar les meves relacions personals. Factor 3 (motivacions 

recreatives per fer formació) inclou els ítems: podré practicar millor els meus hobbies; em permetrà gaudir més 

del meu temps lliure; em permetrà millorar el meu estat de salut; em permetrà millorar el meu estat d'ànim. 
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Fig. 22 Font: Elaboració pròpia
 
(Nota: puntuacions del 25% de les persones enquestades amb una 

major coeficient en el factor 'motivació laboral’) 
 

Així mateix, la decisió de fer formació permanent és una resposta a les elevades 
exigències que demanda el mercat laboral, sobretot per aquelles persones amb un nivell 
d'estudis alt que aspiren a feines qualificades. La formació permanent és, en aquest cas, 
una forma de 'completar' el currículum:  
 

"...al sortir avui en dia els estudiants universitaris al mercat laboral i veure que les 
exigències d'aquest són cada vegada més grans, és més que probable que només amb 
una llicenciatura o amb una diplomatura no n’hi hagi prou per competir per obtenir un lloc 
de treball concret, i cada vegada els estudiants són més conscients de la necessitat 
d'aquest complement” (Expert en formació contínua i superior) 

 
Com es pot veure en el gràfic, l'expectativa de trobar un millor treball pesa més que el 
desig de millorar en el treball que es té en el present. En molts casos, la formació 
permanent es veu com una manera relativament 'fàcil' o 'assequible' de canviar a 
ocupacions més qualificades, més estables o sectors d'activitat més atractius:  
 

"els treballadors que venen a formar-se ho fan pensant en la seva qualificació personal, en 
estar millor preparats per poder accedir a altres llocs de treball que no pas pel seu lloc 
actual" (Experta en formació contínua i ocupacional).  
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"después de acabar el instituto hice un curso de programación de ordenadores y empecé a 
hacer pequeños trabajos para ayuntamientos de diseño gráfico, primero con algunos 
compañeros en un pequeño despacho y luego yo solo en mi casa. Después de varios años 
trabajando de forma intermitente decidí que quería buscar algo más estable y decidí hacer 
un curso de diseño gràfico industrial. Tiene mucha más salida laboral y te puede abrir 
puertas para un trabajo más estable" (participant grup de discussió 'formació per al treball). 

 
Per últim, és important remarcar que aquesta motivació laboral no es contraposa ni és 
incompatible amb altres tipus d'expectatives en l'àmbit més social i relacional, és a dir, 
també s'espera, tot i que de forma secundària, que el curs pugui servir per fer bons 
contactes personals o adaptar-se als canvis socials. Lògicament, l'àmbit laboral i el social 
no són terrenys dissociats de les persones, sinó que es desenvolupen en certa sintonia. 
 
Expectatives d'integració social: les persones amb coeficients alts pel que fa a aquesta 
categoria  concentren les seves expectatives de la formació permanent que estan fent en 
l'àmbit de les seves relacions socials i personals, la seva adaptació al canvi social i, fins i 
tot, la millora del seu estat anímic. En aquest cas, les expectatives també s’aboquen en 
certa mesura vers l'àmbit laboral, especialment en l'adaptació als canvis del món laboral: 
 

 Fig. 23 Font: Elaboració pròpia
 
(Nota: puntuacions del 25% de les persones enquestades amb una 

major coeficient en el factor 'motivació social') 

 
Cal remarcar que en la majoria dels casos estem parlant d'una motivació social a un nivell 
de base, d'integració social, més que de desig de passar-ho bé coneixent gent (aquest 
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aspecte relacional el trobarem en la formació per al gaudi, però en aquest cas estem 
parlant de persones amb dificultats d'integració social).  
 
Entre les persones que entren dins d'aquesta categoria trobem, entre d'altres, persones 
adultes que no van tenir l’oportunitat d'estudiar, joves amb fracàs escolar o immigrants, 
tots ells amb dificultats agreujades per entrar en el mercat laboral i desenvolupar-se en la 
societat actual:  
 

"llengua oral i escrita, iniciació a la informàtica i iniciació a la llengua estrangera que són 
unes necessitats, tant per la gent d'aquí com per la gent que ve de fora, de la immigració 
d'abans i la nova que ve d'aquests països d'Europa de l'Est i africans, que creiem que és 
bàsic per reintegrar-los aquí a Catalunya; com ara la llengua catalana a nivell oral i escrit, 
iniciació a  la informàtica perquè (...) una persona abans per ser alfabetitzada calia només 
que sapigués parlar i escriure, ara necessita conèixer les noves tecnologies i igual una 
llengua estrangera" (Experta en formació d'adults). 

 
Expectatives de gaudi: en aquest cas trobem persones per a les quals la formació que fan 
significa principalment una manera de gaudir o si més no d'aprofitar el seu temps lliure 
aprenent noves habilitats personals, practicants els seus hobbies o simplement nodrint les 
seves curiositats i inquietuds per a l'aprenentatge. Un tret comú de les persones que fan 
formació pel propi gaudi és l'alta valoració que fan de l'aprenentatge com a tal: 
 

"Tot és una experiència o un creixement personal i et poses a prova en una situació 
diferent i a veure com la resols o aprens a tractar les coses d'una altra manera. 
Absolutament de tot aprens" (Grup de discussió 'formació per al gaudi'). 
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Fig. 24 Font: Elaboració pròpia (Nota: puntuacions del 25% de les persones enquestades amb una 

major coeficient en el factor 'motivació recreativa') 

 
Alhora, aquest tipus de formació repercuteix en la seva salut tant física com anímica i és 
una manera de fomentar les seves relacions personals. De fet, la motivació recreativa de 
la formació llinda molts cops amb una certa inquietud social per fer nous contactes 
personals i amistosos, encara que en aquest cas no hi ha una necessitat d'integració o 
d'adaptació als canvis als canvis socials: 
 

"i el motiu principal va ser per enriquiment personal, però també per conèixer gent i entrar 
més en profunditat dins d'aquest àmbit (...) coneixes un ambient diferent del que vaig 
conèixer a nivell universitari" (Grup de discussió 'formació per al gaudi'). 

 
En alguns casos, l'opció d'apuntar-se a un curs de formació permanent respon només a la 
intenció d'autoimposar-se una major disciplina en l'aprenentatge o la pràctica d'aquelles 
aficions que altrament aprendrien o practicarien per compte propi i de forma autodidacta: 
 

"Ho vaig fer per estudiar, perquè jo... m'agrada llegir, però si no m'apunto a un lloc a 
estudiar..." (Grup de discussió 'formació per al gaudi'). 

 
 
Per tant, tenim tres grans grups de motivacions (laborals, socials i de gaudi), que es 
corresponen amb expectatives diferenciades vers la formació permanent, tot i que, com 
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hem pogut comprovar, en cap cas estem parlant de motivacions excloents o contràries, 
sinó simplement de motivacions predominants que poden conviure amb motivacions 
secundàries: és a dir, una persona pot tenir una motivació fonamentalment laboral per fer 
formació, però això no treu que també pugui veure en la formació un eina per millorar en 
altres àmbits, com pot ser el social o, de gaudir del seu temps lliure:  
 

 
"i realment és una tècnica molt maca, perquè a part que aprens uns coneixements, 
coneixes gent, fa falta anar a fer cursos" (Grup de discussió 'formació per al gaudi) 
 
"no saps si t'hi podràs dedicar o no, però sempre hi ha un poso de... i si demà em puc 
dedicar a això?" (Grup de discussió 'formació per al gaudi') 
 
"Comences com a hobbie... i t'hi vas posant i li vas veient sortida professional" (Grup de 
discussió 'formació per al gaudi) 
 
"Estaba cursando económicas y me di cuenta de lo importante que era saber ni que fuera 
nociones básicas de informática. Era algo necesario para poder hacer trabajos y también 
para buscar información. Es decir, lo necesitaba también para mi carrera, para 
desenvolverme en cualquier parte..." (Grup de discussió formació per al treball) 
 
"Yo hice informática para tener más conocimientos, me di cuenta de que cada vez era más 
importante para encontrar trabajo o seguir estudiando, pero además es que era algo que 
me gustaba" (Grup de discussió 'formació per al treball). 
 
"Vi el anuncio y me gustó porque a parte de la formación te daban la posibilidad de hacer 
también algún curso en el extranjero para aprender idiomas y me apunté" (Grup de 
discussió 'formació ocupacional/integració social) 

 
Val a dir també que aquestes motivacions secundàries són més àmplies quant més jove 
és la persona.  
 

4.2.2.1 Què determina l'orientació que es dóna a la formació?  

Seguint la nostra teoria de partida, les motivacions que animen les persones a fer 
formació durant la seva vida activa vindrien explicades pel seu bagatge previ en forma de 
capital cultural, econòmic i social.  
 
Com hem argumentat anteriorment, el capital econòmic d'una persona pot definir-se com 
aquell que ve donat en forma de diners o que és fàcilment traduïble en diners i que atorga 
el dret a la 'propietat'. El capital social està format, per una banda, pel prestigi social que 
hom disposa (que en les societats contemporànies occidentals ve fonamentalment 
determinat per l'estatus de la seva professió) i, per altra banda, per la xarxa de relacions 
familiars, d'amistat, de reconeixement etc. basades en els principi de reciprocitat i 
solidaritat i de la que hom pot esperar algun tipus de suport en cas de demanar-ho.  
 
El capital cultural es resumeix en allò que hom coneix i sap fer i es presenta sota tres 
formes: l'habitus (el saber estar, les actituds, la distinció, la 'compostura', etc.); els títols, 
certificats i credencials institucionals; i els bens culturals (llibres, diccionaris, obres d'art o 
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de disseny, instruments i tecnologies relacionades amb el coneixement, etc.). Lògicament, 
les tres formes de capital es trobem molt relacionades, es nodreixen entre si i gairebé 
sempre s'acumulen en els mateixos col·lectius de persones.  
 
L'enquesta ha tractat de copsar alguns indicadors de cadascun dels tres tipus de capitals 
a partir dels quals ha estat possible elaborar índexs que ens aproximen (en cap cas 
mesuren exhaustivament) els capitals dels enquestats, per tal de posar-los en relació amb 
la seva motivació principal per fer formació. Els índexs dels capitals s'han calculat de la 
següent manera (tal com ja es va explicar en el model d'anàlisi): 
 
El capital econòmic s'ha mesurat segons els ingressos mensuals de la llar i els ingressos 
disponibles per persona i més. D'aquesta manera es tenen en compte, per un costat, el 
total d'ingressos que entren en la llar de cada enquestat i, per un altre, es pondera pel 
nombre total de persones que resideixen en la llar, obtenint la mitjana d'ingressos 
disponibles per a cada membre de la llar. L'índex resultat ens divideix la mostra 
enquestada en tres grups de persones amb un nivell econòmic baix, mig i alt. Tenint en 
compte que en termes globals estem parlat d'una mostra de nivell econòmic mig-baix 
(característica, per altra banda, de les persones que fan formació permanent 
subvencionada), els grups han quedat fixats en uns nivells d'ingressos bastant modestos.  
 
Així, el grup de 'nivell econòmic baix' queda definit per dues condicions simultànies: a la 
llar entren menys de 1.000 euros mensuals i la mitjana d'ingressos disponibles per 
membre de la llar és inferior als 800 euros per mes. El nivell d'ingressos mig ve determinat 
per aquestes dues condicions: a la llar entren més de 1.000 euros mensuals però els 
ingressos disponibles per membre de la llar són menys de 800 euros. El nivell d'ingressos 
alt, per últim, ve marcat per obtenir més de 1.000 euros mensuals a la llar i tenir més de 
800 euros disponibles per cada membre.  
 
El capital social: el capital social ve determinat per un costat per la posició sociolaboral de 
la persona: tipus de càrrec professional de la persona (si és qualificat o no, de tipus 
manual o intel·lectual) i la situació laboral (persona aturada, assalariada, empresària o 
funcionari). I per un altre costat, pels seus recursos relacionals, en aquest cas 
exemplificats pel tipus de canals que preferentment podrien utilitzar les persones per 
trobar feina o obtenir diners en cas de necessitat (disponibilitat de xarxes familiars o 
d'amistat per obtenir feina o diners; possibilitat d'obtenir diners a través d'institucions 
privades selectives (bancs, caixes o entitats financeres, en contraposició a institucions 
públiques o assistencialistes com serveis socials o ONG) o feina a través de canals 
relativament qualificats (Internet o premsa, en contraposició a canals poc qualificats com 
penjar cartells, el 'porta per porta', etc.). La combinació dels diferents criteris extreu una 
classificació de tres nivells (capital social alt, mig i baix) segons compleixin més de dos; 
dos o menys de dos, dels criteris assenyalats. 
 
Finalment, el capital cultural s'ha mesurat a través de tres grans dimensions: el nivell 
d'estudis adquirit (superiors, secundaris o primari), el capital cultural transmès a través 
dels pares segons el seu nivell d'estudis (segons l'enquestat tingui algun o els dos pares 
amb estudis superiors) i les habilitats transversals adquirides (grau d'habilitat amb les 
noves tecnologies de la comunicació; i grau de coneixement de llengües altament 
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valorades/demandades en el context català). L’índex del nivell cultural resulta en tres 
grans categories: capital cultural baix, mig i alt, segons reuneixin menys de dos, dos o 
més de dos dels requisits exigits (tenir estudis superiors, almenys un dels pares amb 
estudis superiors, ser usuari habitual/avançat o expert en tecnologies informàtiques, tenir 
un nivell alt d'almenys tres llengües).  
 

4.2.2.2 Els capitals de les persones i les motivacions per fer formació  

Serveixen els capitals de les persones per explicar les seves motivacions per fer 
formació? La resposta a aquesta pregunta requereix fer certs matisos. Els capitals 
intervenen significativament en les motivacions de les persones per fer ‘Formació al llarg 
de la vida’, però aquesta influència està mediada per l'edat. Les edats joves, fins els 35 
anys, concentren una forta motivació laboral per fer formació, mentre que a partir 
d'aquesta edat les motivacions laborals (tot i que continuen sent predominants) van 
perdent força en favor d'altres motivacions de tipus més social (integració social), en uns 
casos, o de gaudi personal, en altres.  
 
Per altra banda, el capital cultural es revela com aquell més explicatiu de les decisions 
formatives de les persones, de manera que quant més capital cultural disposa una 
persona més augmenta la probabilitat que pugui fer formació amb expectatives de gaudi. 
El capital social i econòmic, per la seva banda, tot i tenir també una influència significativa 
en les motivacions per fer formació, tenen un menor poder explicatiu o predictiu sobre 
aquestes. En general, podem afirmar que quant més capital cultural, més augmenten les 
expectatives de gaudi de la formació (sense excloure les expectatives professionals).  
 
En realitat, el que aquest fet ens indica, tal com veurem més endavant, és que les 
persones amb més capital cultural entenen la formació com un valor en si mateix, no 
només com un mitjà, i conceben un ventall d'aplicacions de la formació molt més ampli 
(aplicacions simbòliques i materials) que les persones amb un capital cultural baix. Hem 
de tenir en compte, a més a més, que les persones amb un capital cultural alt són també 
aquelles que han tingut unes experiències més exitoses dins el sistema educatiu reglat i 
que aquest fet, en si mateix, és una motivació per continuar fent ‘Formació al llarg de la 
vida’.  
 
Alhora, quant menys capital cultural té una persona, majors són les seves 
motivacions/expectatives socials per fer formació (en un sentit primordialment d'integració 
social: adaptació als canvis socials i del món laboral, millora de les habilitats per les 
relacions personals, etc.), sempre en conjunció amb les expectatives laborals, que com 
sabem són principals per a tots els grups socials que fan formació contínua durant la seva 
vida activa.   
 
Lògicament, el fet que el capital cultural estigui en si mateix molt vinculat a la formació, fa 
que es converteixi en el tipus de capital més explicatiu de les motivacions per fer formació 
permanent durant l'edat activa. Però el fet que el capital cultural sigui el més explicatiu de 
les motivacions per fer formació té també com a raó que es tracta d'un capital que 
aglutina, o resumeix per si mateix, la informació que aporten els capitals socials i 
econòmics: és a dir, la forta correlació que hi ha entre els tres tipus de capitals 
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(l’acumulació de capitals que es dóna en les mateixes persones) fa que un d'ells, en 
aquest cas el cultural, sigui capaç de concentrar el poder explicatiu i predictiu de les tres 
formes de capital conjuntament.  
 
El pròxim gràfic mostra com els tres tipus de capital augment o disminueixen 
conjuntament o, dit d'una altre manera, quant més capital cultural té una persona, més alt 
acostuma a ser el seu nivell de capital social i econòmic.  
 

Fig. 25 Font: Elaboració pròpia 
 

 
Un cop fets aquests dos matisos, podem passar a estudiar quines variables socials  i 
demogràfiques fan que les motivacions laborals, social i de gaudi siguin màximes en cada 
cas. L'Anàlisi de Regressió Logística Binària ens permet predir quines variables 
sociodemogràfiques fan més probables que una persona pugui albergar motivacions 
laborals/professionals (primer supòsit), d'integració social (segon supòsit) i de gaudi/ 
recreatives (tercer supòsit). Els resultats es mostren a continuació. Cal tenir en compte, si 
més no, que ens estem referint sempre a persones actives, que fan formació transversal i 
de promoció pública (segons els tres àmbits d'actuació de les polítiques públiques en 
formació):  
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4.2.2.3 Diagrama de Motivacions laborals/professionals 

 
 

 
 

Fig. 26  

 
El primer diagrama18 mostra les variables o condicions sociodemogràfiques en les quals 
les motivacions laborals per fer formació continuada (sempre de tipus transversal i 
pública) són màximes: una persona menor de 35 anys, independitzada del nucli familiar 
(residint en parella o/i amb fills) i amb un nivell cultural mig seria el perfil prototípic 
d'assistent als cursos de formació que estem estudiant. 

                                                
18

 Diagrama segons anàlisis de Regressió Logística Binària. Variable dependent: aplicació laboral de 

la formació. Factors: capital cultural, social i econòmic (com a variables socials); grup d'edat, sexe i tipus 

d'unitat domèstica (com a variables demogràfiques) (63% global de pronòstics correctes). Les variables que 

no es mostren en el diagrama no són significatives (no aporten major poder predictiu al model). 
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4.2.2.4 Diagrama de Motivació d'integració social 

 

Fig. 27  

 
 
Aquest segon diagrama19 mostra quin és el perfil de la persona amb una major motivació 
d'integració social a l’hora de fer formació: es tractaria d'una persona major de 45 anys, 
amb un capital social baix (en atur, no qualificat, amb pocs recursos relacionals) i amb un 
baix nivell cultural. Es tractaria per tant d'una motivació social bàsica, relacionada amb la 
integració social i adaptació als canvis sociolaborals que, per aquest perfil de persona, 
han tingut un impacte negatiu que els fa sentir en risc d’exclusió. 
 
 
 
 
 

                                                
19

 Diagrama segons anàlisis de Regressió Logística Binària. Variable dependent: aplicació social de 

la formació. Factors: capital cultural, social i econòmic (com a variables socials) i grup d'edat, sexe i tipus 

d'unitat domèstica (com a variables demogràfiques) (81% global de pronòstics correctes). Les variables que 

no es mostren en el diagrama no són significatives (no aporten major poder predictiu al model). 
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4.2.2.5 Diagrama de Motivacions recreatives/gaudi 

 
 

 
Fig. 28 

 
 
 
Finalment, l'últim diagrama20 mostra els factors que fan que la motivació recreativa de la 
formació sigui màxima: el capital cultural alt i l'edat (major de 45 anys) fan màxima aquest 
tipus de motivació. Conflueixen en aquest cas l'efecte de l'edat i del capital cultural, 
ambdós amb un efecte positiu sobre les motivacions recreatives de la formació.  
 
Lògicament, això no significa que entre les persones majors de 35 anys i amb un capital 
cultural alt predominin les motivacions recreatives per fer formació per sobre de les altres, 
simplement indica que, proporcionalment i en comparació la resta de població que es 
forma al llarg de la vida, les motivacions recreatives són més elevades en aquest perfil 
sociodemogràfic (el mateix és vàlid per la resta de perfils i motivacions presentats). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20

 Diagrama segons anàlisis de Regressió Logística Binària. Variable dependent: aplicació recreativa 

de la formació. Factors: capital cultural, social i econòmic (com a variables socials) i grup d'edat, sexe i tipus 

d'unitat domèstica (com a variables demogràfiques) (79,4% global de pronòstics correctes). Les variables que 

no es mostren en el diagrama no són significatives (no aporten major poder predictiu al model). 

Màximes 

expectatives 

recreatives de la 

formació

Capital Cultural

Alt

Edat

Major de 45 anys

Màximes 

expectatives 

recreatives de la 

formació

Capital Cultural

Alt

Edat

Major de 45 anys



 

Com impulsar i gestionar la ‘Formació al llarg de la vida’       Pàgina 85 de 116  

 

   
 

4.2.2.6 Síntesi  

 

 
Existeixen tres grans tipus de motivacions per fer formació: motivacions 
laborals/professionals; motivacions socials (en el sentit d'integració social) i 
motivacions de gaudi/recreatives. Es tracta de tres tipus de motivacions que es 
corresponen amb expectatives sobre la formació que es poden classificar en els 
mateixos termes (laborals, socials i recreatives).  
 

 
Els capitals de les persones són en part explicatius de les motivacions per fer 
formació de les persones, sent el capital cultural el que més força explicativa conté. El 
capital cultural introdueix el gaudi i la pròpia recreació entre les motivacions per fer 
formació. Es tracta d'un tipus de motivació que rarament es troba entre les persones 
amb un capital cultural baix.  
 

 
Per altra banda, també l'edat fa augmentar les motivacions recreatives per fer 
formació, en tant que les motivacions laborals (màximes durant la joventut) anirien 
perdent força. Ara bé, en el cas de persones amb una baix nivell cultural, l'edat també 
fa augmentar les motivacions d'integració social per fer formació: es tractaria de 
persones que es veuen davant la necessitat d'actualitzar moltes de les seves 
habilitats i capacitats personals per adaptar-se a un context fortament canviant.   
 

 
 

4.2.3 Les decisions formatives 
 
Aquest apartat fa referència a les decisions formatives de les persones per tal 
d'aproximar-nos als factors que les indueixen a assistir a un curs de formació permanent 
(de tipus transversal i de promoció pública) durant l'edat activa. 
 
El primer aspecte a destacar és la importància de les relacions informals i personals  en la 
pressa de decisions sobre formació permanent: més d'un de cada tres assistents a cursos 
de formació permanent ha estat informat per algun familiar o amic sobre el curs que 
finalment han triat. Veiem com les recomanacions en primera persona pesen més que 
qualsevol altre factor, com pot ser la publicitat o la pròpia cerca de cursos: 
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Fig. 29 Font: Elaboració pròpia  

 
Cal dir, tanmateix, que els canals d'informació sobre els cursos varien segons el tipus de 
centre que l'imparteix: així, el boca-orella pren la màxima importància entre els alumnes 
de les escoles d'adults, on el 56% dels alumnes hi van recomanat per algun amic o 
familiar. Dins la formació per l'enriquiment personal, a més dels amics i familiars, prenen 
força rellevància la cerca per internet i la publicitat:  
 

"...si us heu d’informar per un altre curs, quins creieu que són els canals principals?" 
"Google, Google descarat" 
"Amics i coneguts de torn" 
"Amics i internet" (Grup de discussió 'formació per al gaudi') 

 
Entre els canals d'informació per fer formació contínua en patronals i sindicats pren força, 
a més dels canals esmentats, l'empresa com un important punt d'informació sobre 
aquests cursos:  
 

"estaba como peón de obra y por mi propio entorno laboral sabía que la UPC hacía cursos 
de Obras Públicas, así que fui a informarme y me apunté" (Grup de discussió 'formació per 
al treball) 

 
 
Pel que fa als motius per escollir un curs, l'horari, el fet de ser subvencionat i l'accés a un 
títol o certificat destaquen com les tres principals motivacions. L'horari és de la màxima 
importància en els tres tipus de formació (contínua, d'adults i d’enriquiment personal) en 
tant que estem analitzant una població majoritàriament treballadora o, si més no, que 
cerca feina. La subvenció i el títol minven la seva importància en la formació per a 
l'enriquiment personal, en pro d'altres raons com la qualitat (que en la resta de formacions 
té un pes molt poc destacable), el preu i el lloc on es donen les classes:  
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Fig. 30 Font: Elaboració pròpia  

 
 

"I l’horari, evidentment a la tarda o nit allò cap a les 10 o 10 i mitja de la nit... les classes te 
les has de combinar amb la feina i molts... " (Grup de discussió 'formació per al gaudi')  
 
"Diners i temps, aquestes són les prioritats que tu poses davant, evidentment si tu tens fills 
aniran davant, lògicament" (Grup de discussió 'formació per al gaudi) 
 
"la cuestión económica es determinante, no sólo a la hora de decidir si hacer o no hacer 
formación, sino también a la hora de decir qué formación voy a hacer. Yo hice este curso 
porque era gratuito, si no probablemente hubira estudiado otra cosa, escogí claramente 
entre la oferta subvencionada" (Grup de discussió 'formació per al treball). 

 
 
Per últim, com s'ha mencionat anteriorment, el 70% dels enquestats manifesta la seva 
intenció de continuar fent formació gairebé cada any. El 25% restant vol fer formació 
esporàdicament i només un 5% assegura que no vol fer més formació continuada. Val a 
dir que aquests alts percentatges de satisfacció augmenten encara més entre els 
assistents a cursos de formació per a l'enriquiment personal: 
 

"(...) he fet des de comunicació, he fet estils de vida saludable, he fet... no sé... mil coses" 
(Grup de discussió 'formació per al gaudi') 
 
"Cursos... bueno... grafologia, tècniques de relaxació, humanista... de titelles de cartró 
pedra i el que estic fent és el de joieria (...) Per què? No sé, m'agrada molt, vaig fer dansa 
contemporània fa dos anys, ballet clàssic i..." (Grup de discussió 'formació per al gaudi') 
 
"Jo arriba un moment que no em queden cursos per fer..." (Grup de discussió 'formació per 
al gaudi') 
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La major propensió a fer formació permanent un cop ja s'ha fet alguns curs anteriorment 
ha estat ja comentada en apartats anteriors. Aquest fet pot ser un indicador de que la 
formació permanent es percep com a quelcom útil i satisfactori. També poden influir en 
aquest aspecte la pròpia xarxa formativa en la que hom s'involucra quan comença a fer 
formació: coneixement de proveïdors concrets de formació, inclusió en bases de dades 
que mantenen els antics alumnes informats de les noves possibilitats formatives, major 
conscienciació sobre la necessitat de fer formació permanent, etc. 
 
Per aprofundir més en aquest aspecte, l'enquesta preguntava també sobre perquè es vol 
o no es vol continuar fent formació. Entre els motius per no voler fer formació destaquen 
les dificultats de conciliació familiar/laboral. Entre els motius per fer-ne, les dues respostes 
principals fan referència a la ‘Formació al llarg de la vida’ com un valor en si mateix i a la 
formació com un mitjà per superar-se o prosperar. La formació com a necessitat imposada 
pel propi entorn laboral/professional i la formació com a mitjà purament instrumental per 
aconseguir algun altre objectiu: em demanen el títol o l'empresa m'obliga, han estat la 
tercera i quarta resposta en ordre d'importància.  
 
Més enllà d'aquesta variabilitat de respostes, cal destacar que les motivacions de les 
persones per fer formació en el futur tenen, de nou, una correspondència amb el grau de 
capital cultural: per a les persones amb un nivell cultural alt, la formació s’entén 
principalment con un valor en si mateix i com una forma de gaudi ('m'agrada', 'crec en la 
formació', 'és bo formar-se'... eren respostes habituals). A més a més, hi ha una idea més 
àmplia de la aplicabilitat dels cursos, que no té perquè traduir-se en aspectes tangibles 
com pot ser un augment de sou o un ascens de categoria laboral, ans al contrari, es 
valoren igualment altres aspectes més simbòlics que tenen a veure amb l'adquisició de 
capital cultural no reglat (el 'saber estar', 'la distinció'), el propi benestar amb un mateix i 
els que l'envolten o la pròpia capacitat per mantenir activa la inquietud per aprendre.  
 
És a dir, tal com expressàvem en el marc teòric, la formació permanent no només ha 
d'estar dirigida a un 'aprendre a fer', sinó també a un 'aprendre a conèixer', 'aprendre a 
viure amb els altres' i 'aprendre a ser', i són les persones amb un nivell cultural més alt les 
que majorment donen a la formació permanent aquesta amplitud de mires:  
 

"Evidentment les coses apreses en els cursos de feina sí que tenen una aplicació més 
directa, però els lúdics també, perquè no? En els cursos d'història que he fet, t’ajuden a 
parlar, o a entendre millor segons quines coses, i el curs de portar barquetes també, 
perquè en puc portar" (Grup de discussió 'formació per al gaudi). 
 
"Podries recomanar algun vi, segur, que molt millor que jo" (Grup de discussió 'formació per 
al gaudi). 
 
“A mi em van intentar ensenyar a educar el paladar per distingir coses..." (Grup de 
discussió 'formació per al gaudi). 
 
"Tot és una experiència o un creixement personal i et poses a prova en una situació 
diferent i a veure com la resols o aprens a tractar les coses d'una altra manera". (Grup de 
discussió 'formació per al gaudi) 
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La formació com a valor en si mateix no sembla ser una percepció tan estesa entre 
aquells amb menys capital cultural, pels quals la formació permanent és, abans que res, 
un mitjà per superar-se i prosperar, sigui social o laboralment. La formació representaria, 
podríem dir, una forma d'esforç personal que hom fa per millorar la seva vida. Per 
finalitzar, podem destacar les diferències que també s'observen en el grau de No sap/No 
contesta obtinguts segons el nivell cultural dels enquestats, ja que en si mateix podria 
estar il·lustrant la seva actitud/seguretat com a persones que es formen: 
 

 Fig. 31 Font: Elaboració pròpia 

 
 

4.2.3.1 Síntesi de l’apartat 4.2.3 

 

 
Les decisions formatives no es prenen en un vacuum social sinó que tenen lloc en un 
context de relacions. Aquest apartat posa de manifest aquest fet, en tant que dóna 
compte de com les relacions d'amistat i familiaritat són de primordial importància com 
a canals informals d'informació i recomanació, assolint la màxima importància en 
l'elecció concreta dels cursos de formació continuada. Així mateix, entre les raons 
que porten a les persones a optar per un curs concret, l'horari i la subvenció dels 
cursos té un elevat pes, tenint en compte que estem analitzant una mostra composta 
per persones actives que fan cursos de promoció pública.  
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Finalment, podem veure com el grau de satisfacció amb la formació continuada és 
molt alt (el 70% de les persones pretén continuar formant-se en els pròxims anys). 
Aquesta voluntat per fer formació amaga motius diferenciats segons el nivell cultural 
previ: per alguns, amb un alt bagatge cultural previ i amb una experiència exitosa dins 
el sistema educatiu, la formació s'arriba a convertir en una forma de plaer. Per als 
altres, la formació contínua representa més aviat un esforç personal que s'assumeix 
amb més o menys voluntat, tot i que com a mitjà, no com a objectiu en si mateix.   
 

 
 

4.2.4  La formació com estratègia per guanyar capitals 
 
Per tal de conèixer els imaginaris sobre la ‘Formació al llarg de la vida’ de les persones 
que no en fan habitualment, es van organitzar per aquest estudi dos tallers participatius, 
amb 8 persones cadascun de diferents categories professionals, amb estudis superiors o 
secundaris, on es tractava de veure quina és la seva percepció de la formació com 
estratègia per augmentar el seu nivell d'ingressos (augmentar capital econòmic), ampliar 
la seva xarxa de relacions socials (augmentar capital social) i desenvolupar les seves 
capacitats individuals (augmentar el seu capital cultural).  
 
Sense mencionar expressament la qüestió formativa, el taller va poder copsar en quina 
mesura i en quins casos la formació representa per als participants en el taller una 
estratègia vàlida i eficaç per augmentar els seus capitals (recordem que, segons el nostre 
model d'anàlisi, la formació s'ha d'entendre com una inversió que fa l'individu en si mateix, 
per millorar sigui en l'àmbit laboral, relacional o personal). A més a més, vàrem poder 
representar quin lloc ocupa la formació enmig de moltes altres estratègies possibles per 
prosperar (econòmicament, social o individualment).  
 
En tant que el taller és una tècnica participativa, els resultats que es presenten a 
continuació mostren els consensos a què van arribar els participants. Aquests consensos 
ens permetran fer una reflexió final sobre els imaginaris actuals entorn la ‘Formació al llarg 
de la vida’.  
 

4.2.4.1 Augmentar els ingressos o millorar la nostra ocupació 

 
Demanar un augment de sou, formar-se professionalment o fer formació de reciclatge, 
buscar un nou lloc de treball, pluriemplear-se, esforçar-se més en el treball per ascendir, 
etc. han estat, totes elles, estratègies destacades pels participants per aconseguir un 
augment d’ingressos o una millora de la seva ocupació. Totes aquestes estratègies, però, 
estan mediades per l’efecte de l’edat: és a dir, l'edat altera l'eficàcia de cadascuna 
d'aquestes possibles estratègies, en alguns casos per augmentar-la i en d'altres per 
minvar-la.  
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El consens respecte l'eficàcia d'aquestes estratègies en funció de l'edat va quedar 
plasmat en el següent gràfic, on l'eix de les abscisses representa l'augment d'edat i l'eix 
de les ordenades representa el nivell d'eficàcia:  
 
  
 

 Fig. 32 Font: Elaboració pròpia
 

 
Les estratègies que augmenten la seva eficàcia amb l'edat són aquelles que van lligades 
a l'experiència professional: per exemple, negociar amb l'empleador un augment de sou o 
un ascens de categoria laboral incrementa les possibilitats d'èxit quant més temps porta 
una persona en un lloc de treball i més pot fer valer l'experiència acumulada. Igualment, 
l'opció de crear una empresa pròpia (com empresari o com autònom) és també un tipus 
d'estratègia que pot resultar més efectiva un cop ja es té una experiència professional 
àmplia i uns bons contactes professionals.  
 
Tenim un segon conjunt d’estratègies en les que no influeix l'edat: com són treballar més 
hores (‘pluriemplear-se’ o fer hores extres) o fer formació continua per al reciclatge 
professional. El ‘pluriempleo’ pot ser només una estratègia efectiva a curt termini, tant per 
l'alt cost personal que té (a nivell d'esforç, manca de temps lliure, etc.) com per les 
renuncies que obliga a fer en altres àmbits com pot ser el formatiu. El reciclatge 
professional, en canvi, es considera necessari tant per accedir a una millor feina com per 
evitar estancar-se en el lloc de treball que un ja té o millorar en la feina actual, saben 
quina és la formació estratègica que pot donar més oportunitats d'ascens en l'empresa.  
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Hi ha un acord generalitzat en què aquest tipus de formació s'ha de fer sempre, al llarg de 
la vida, independentment de l'edat perquè en qualsevol àmbit es produeixen molts canvis i 
perquè, a més a més, la formació contínua es considera com un mitjà valorat dins les 
empreses per assolir categories professionals més qualificades. 
  
Tenim, per últim, un conjunt d'estratègies que disminueixen l'eficàcia quant més vella es fa 
una persona: per exemple, a partir de determinada edat canviar de treball es fa més cada 
cop més difícil, no només perquè les empreses contracten menys a les persones grans, 
sinó també perquè a partir d'una certa edat, les persones acostumen a estar hipotecades, 
a tenir càrregues familiars, etc. que les frenen a l’hora d‘optar per canviar de feina i 
assumir els riscos que això comporta (incertesa, contractes temporals inicials, etc.).  
 
Esforçar-se més en la feina per ascendir sembla ser també una opció que es fa més 
improbable a mesura que un compleix anys en una empresa, ja que, segons els 
participants dels tallers, les inquietuds professionals es van perdent amb l'edat i altres 
tipus d'interessos vitals van prenent rellevància. Finalment, hi ha un tipus d'estratègia que 
disminuiria de forma molt acusada amb l'edat: es tracta de la formació professional, no ja 
en el sentit de formació de reciclatge o contínua, sinó formació troncal per iniciar una 
carrera professional o canviar de trajectòria laboral (estaríem parlant de llicenciatures o 
estudis de llarga durada). La joventut és el moment propici per formar-se en una 
professió, perquè a mesura que passa el temps es fa cada cop més improbable assolir i 
fer valer aquest tipus de formació de llarga durada.  
 
De tot l'anterior ventall d'estratègies assenyalades, es poden extreure dues conclusions: 
En les possibilitats d'augmentar els ingressos o millorar la ocupació intervenen dos grans 
factors, l’experiència i la formació. Les persones joves sovint tenen la formació però no 
l'experiència. Les persones de més edat sovint es troben que tenen l’experiència però no 
ja la formació (doncs els requeriments formatius canvien). Certament hi ha empreses que 
valoren més la formació i altres que valoren més l'experiència, però hi hauria un acord 
generalitzat en què hom ha d’intentar trobar un equilibri entre la formació i l'experiència 
professionals que assoleix per prosperar a nivell econòmic i laboral.  
 
Quins serien, en aquest sentit, les principals raons per no fer formació professional al llarg 
de la vida? A banda de les dificultats de conciliació feina/família i la manca de temps o 
recursos econòmics, sorgeix una altra raó: la sobrevaloració de l'experiència com a mitjà 
d'aprenentatge (formació informal), "el treball, a la pràctica em forma". És a dir, és 
innegable el poder formatiu de l'experiència i la pràctica laboral diària, però aquest poder 
formatiu no s’hauria de veure com a substitutori o compensatori de l'aprenentatge formal. 
Ambdues vies d'aprenentatge són complementàries i necessàries.  
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4.2.4.2 Augmentar la xarxa de relacions socials 

 
Practicar activitats esportives, fer-se membre d'associacions, clubs, ONG, participar en 
activitats lúdiques o festives com poden ser festes de barri, discoteques, etc., utilitzar la 
pròpia xarxa d'amics i coneguts per accedir a gent nova, viatjar, fer cursos lúdics, xats 
d'internet, etc. són tot possibles mitjans per conèixer gent de forma amistosa. Assistir a 
fires, congressos, conferències, seminaris, fer cursos de formació professional, cursos 
d’idiomes, participar en fòrums professionals especialitzats, etc., són, per altra banda, 
possibles mitjans per fer bons contactes professionals.   
 
En aquest cas, l’edat no influiria en l’eficàcia dels diferents mitjans mencionats però sí que 
existeix una certa incomoditat en acceptar que la fi explícita de totes les activitats citades 
hagi de ser 'conèixer gent' o fer 'nous contactes socials'. És a dir, se suposa o es 
considera moralment més acceptable que la coneixença de noves persones ha de ser 
quelcom 'casual', 'no intencionat' o 'no buscat', tot i que es reconegui que no sempre és 
així.   
 
La formació emergeix clarament com un mitjà per entrar en contacte amb altres persones: 
tant en el sentit més professional com en el més amistós. Tant si es tracta d'accions 
formatives més intensives (seminaris, congressos), com més extensives (cursos). Per 
tant, tot i que la formació 'no hauria' de tenir com a propòsit explícit l'establiment de nous 
contactes professionals/amistosos, sembla clar que aquest és un valor afegit de la 
formació molt present en els imaginaris de les persones. Com expressava un dels 
participants en l'estudi: 
 

"Tant important o més és el coneixement que adquireixes que les persones que et trobes. 
La formació inclou dues coses, coneixement i persones". 

 
 

4.2.4.3 Augmentar les capacitats individuals 

 
Fer activitats esportives, activitats de relaxació i meditació, llegir, l'autoaprenentage, 
viatjar, relacionar-se i aprendre dels altres, estar obert a nous reptes i noves experiències 
en la vida (professionals o no), navegar per Internet, desenvolupar a través de cursos les 
habilitats artístiques, lúdiques, culturals o professionals, etc. totes elles serien estratègies 
o mitjans possibles per desenvolupar les pròpies capacitats individuals, formes possibles 
d'enriquiment personal. Per a tots els participants en els tallers, aquest és el terreny per 
definició més subjectiu, més simbòlic i més ampli perquè cadascú decideix què és el que 
el motiva, què el satisfà, independentment dels beneficis materials que en pugui obtenir.  
 
El més important a destacar és, però, que la formació per al propi enriquiment, la formació 
com a valor, està també present en l'imaginari sobre la ‘Formació al llarg de la vida’. 
Aquesta concepció de la formació com a valor en si mateix, com a forma d'enriquiment 
personal, fa que, en aquest cas, la rendibilitat material que es tregui o no als cursos 
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prengui una importància molt secundària, per darrera de la rendibilitat en termes de 
satisfacció i benestar personal. La formació perd, per tant, el seu valor instrumental per 
augmentar el seu valor simbòlic. Aquest valor simbòlic, 'el gaudi d'aprendre', seria el 
fonament últim de la motivació per formar-se al llarg de la vida.  
 
De fet, igual que els capitals de les persones (econòmic, social i cultural) estan íntimament 
interrelacionats i es nodreixen entre ells, d'igual manera, la formació que un assoleix al 
llarg de la vida pot o ha d'esdevenir una inversió en qualsevol dels seus àmbits vitals 
(laboral, social, personal). Qualsevol aprenentatge por arribar a servir en qualsevol àmbit 
perquè la formació, en realitat, augmenta les nostres oportunitats en tots ells.  
 
 

4.2.4.4 Últimes reflexions sobre la ‘Formació al llarg de la vida’ 

 
Hi ha un acord generalitzat en què la gent cada cop es forma més perquè hi ha més 
facilitats per formar-se, més oferta i més diversitat de cursos i proveïdors. Probablement la 
‘Formació al llarg de la vida’ ara per ara és un aspecte més integrat en la cultura de les 
persones joves que en la cultura de les persones de mitjana edat però actualment són 
molt freqüents les persones que fan algun tipus de formació al llarg de la seva vida activa. 
Els diners, el temps i els fills serien els principals obstacles que imitarien les opcions de 
fer formació permanent, però en aquests casos estaríem parlant de factors externs que 
limiten les possibilitats de fer formació, no d'una manca de conscienciació sobre la 
necessitat de formar-se.  
 
Les noves tecnologies de la comunicació faciliten sens dubte aquesta accessibilitat de la 
formació permanent, per exemple, entre aquelles persones amb menys flexibilitat horària 
o que viuen en poblacions allunyades dels centres urbans. Tot i així, la formació a 
distància assistida per ordinador o on line continua tenint una menor acceptació com a 
metodologia d'aprenentatge. Preval encara la idea que és una formació solitària, teòrica i 
feixuga.  
 
Tot i així, si el que es busca de la formació és una alta rendibilitat en termes monetaris o 
de prestigi, aleshores s’ha de ser molt selectiu en la tria de quina formació fer. De fet, les 
desigualtats socials també es fan presents en la ‘Formació al llarg de la vida’ que fem: 
precisament, la formació més 'selecta', més 'rendible' 'és aquella a la qual menys gent pot 
accedir. És més, el que fa que una acció formativa sigui més prestigiosa i estigui més 
valorada socialment són, en bona mesura, la quantitat de requisits per accedir-hi (preu, 
nombre de places, durada, exàmens d'admissió, exigència, etc.). No oblidem que mentre 
que la formació és per alguns grups socials una via d'inserció sociolaboral, per d'altres és 
una via per distingir-se de la majoria.  
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4.2.4.5 Síntesi de l’apartat 4.2.4 

 

 
Es pot afirmar que el grau de sensibilització sobre la necessitat de fer ‘Formació al 
llarg de la vida’ s'ha estès enormement durant els últims anys i que actualment 
existeix un imaginari bastant compartit que considera la ‘Formació al llarg de la vida’ 
com un requisit necessari per mantenir-se actiu laboralment, social i intel·lectual.  
 

 
A nivell laboral, hi hauria un acord generalitzat en què hom ha d’intentar trobar un 
equilibri entre la formació i l'experiència professionals per aconseguir prosperar a 
nivell econòmic i laboral. A nivell social, la formació emergeix clarament com un mitjà 
per entrar en contacte amb altres persones. Tot i que la formació 'no hauria' de tenir 
com a propòsit explícit l'establiment de nous contactes professionals/amistosos, 
sembla clar que aquest és un valor afegit de la formació molt present en els 
imaginaris de les persones. Quant a la formació com a forma d'enriquiment personal, 
la formació pren un valor en si mateix. En aquest sentit, és la satisfacció i el benestar 
personal els que produeixen el fet d'aprendre. Aquest valor simbòlic, 'el gaudi 
d'aprendre', seria el fonament últim de la motivació per formar-se al llarg de la vida.  
 

 
I és que, al cap i a la fi, d'igual manera que els capitals de les persones (econòmic, 
social i cultural) estan íntimament interrelacionats i es nodreixen entre si, també la 
‘Formació al llarg de la vida’ pot esdevenir una inversió en qualsevol dels seus àmbits 
vitals (laboral, social, personal). Qualsevol aprenentatge pot arribar a servir en 
qualsevol àmbit perquè la formació, en realitat, augmenta les nostres oportunitats en 
tots ells. Potser és aquest el tipus de consciència formativa cap el qual encara s'ha 
d'avançar.  
 

 
 

4.3 Conclusions  
 
En aquest punt hi volem incloure i reforçar tots aquells elements contemplats a les síntesis 
precedents on exposem la interpretació els resultats obtinguts en el nostre treball de 
camp, amb la vista posada en el proper punt, on farem propostes concretes en el marc 
d’un pla d’acció a raó del conjunt de conclusions exposades en aquesta recerca. 
 
Hem tractat d’identificar i definir, especialment, quins són els motors per a la presa de 
consciència de la necessitat de formar-se permanentment. El concepte global de 
‘Formació al llarg de la vida’ tal i com l’hem anat perfilant en aquest projecte parteix d’un 
trencament de paradigma, del concepte clàssic de formació, a un concepte “modern” 
basat en la màxima de que el procés formatiu d’una persona ha de ser obert en la 
dimensió temps (procés vital) i en la dimensió de continguts (tipus de formació). 
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Quant a la dimensió temps o procés vital, s’ha posat en evidència que qui més es forma al 
llarg de la vida és aquell qui més estudis de partida té i, sovint, necessitats professionals. 
Per altra banda, també hem pogut observar que les expectatives no són sempre laborals 
o econòmiques.  
 
Qui més formació de partida té, atorga a la ‘Formació al llarg de la vida’ un valor en si 
mateix. Són persones que conceben la formació des d’una òptica ampliada que supera 
l’àmbit estrictament laboral o econòmic. En aquest sentit, la formació és una inversió que 
repercuteix en tot el cicle vital de les persones. 
 
És necessari fomentar la ‘Formació al llarg de la vida’ des de l’inici del sistema educatiu 
amb dos fronts diferenciats i complementaris: fomentar la transmissió que el procés 
formatiu no acaba amb “l’escola” (formació reglada) i, alhora, millorar l’índex d’educació 
de la població catalana. 
 
No hem d’oblidar que a Catalunya, segons el darrer cens de població, gairebé dos milions 
de persones adultes21 no tenen cap títol del sistema educatiu i dues terceres parts 
d’aquestes té, com a màxim, estudis primaris22. Com hem pogut comprovar en el nostre 
treball de camp, aquestes mancances formatives s’accentuen si en fem una lectura de 
classes o bé d’estratificació social. Els resultats obtinguts en aquesta recerca, ens posen 
en evidència, una vegada més, les desigualtats socials existents de lliure accés a la 
cultura i als coneixements.  
 

“Catalunya, a l’albada de la societat xarxa i l’economia del coneixement, és una societat en 
transició, marcada per un contrast extraordinari entre el seu passat recent i el futur que 
comença. A la superfície, res més allunyat d’una societat de la informació que una societat 
amb un escàs nivell d’educació. Segons la nostra enquesta, la primavera de 2002, un 
62,3% de la població de Catalunya de més de 15 anys tenia, com a màxim, estudis 
primaris. La dada equivalent per a França l’any 1999 és del 24,1%, per als Estats Units el 
21,5% i per a Estat espanyol el 64,1%. El percentatge de nivell màxim d’estudis primaris, a 
Catalunya, es manté en el 61% quan calculem les persones majors de 18 anys. Encara hi 
ha un 1,9% d’analfabets. Per contrast, segons la nostra enquesta solament un 12% de la 
població catalana de més de 15 anys ha acabat estudis universitaris, quan el percentatge 
per a França és del 18% i per als Estats Units del 28%. Fins i tot la mitjana espanyola 
(13,1% el 2001, segons l’EPA) està per sobre del resultat que trobem en la nostra mostra 
per a Catalunya. Aquesta és l’herència de l’endarreriment cultural i educatiu que Catalunya 
ha rebut de l’Estat espanyol franquista”. (Castells i Tubella, 2002: 415) 

 

En quant a la dimensió de continguts o tipus de formació, el fet de tenir en compte una 
dimensió més oberta (formació lúdica i cultural) en el que nosaltres entenem com a 
‘Formació al llarg de la vida’ és relativament nou pel que fa a les teories existents, i resulta 
certament innovador pel que fa al programes públics de formació encarats a persones 
adultes. Malgrat que des de l’Informe Delors (Learning: The Tresaure Within, UNESCO 
1996) ja s’aposta de forma general en el creixement personal que suposa la formació 

                                                
21

 Dins del marc conceptual del projecte, sempre considerarem persones majors de 16 anys com a 

persones adultes  
22

 Fundació Jaume Bofill “La formació de persones adultes a Catalunya: propostes per afavorir la 

participació i evitar la desigualtat”, (Debats 2005) 
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continuada23, molta de la teoria que se n’ha desprès posteriorment ha posat l’accent en la 
formació de millors professionals i en la necessitat de l’adquisició de certes habilitats per 
construir societats més competitives, sense entrar en què aquesta adquisició de nous 
coneixements o vivències hagi d’estar destinada a una aplicació directa a l’activitat 
professional. 
 
Sense pretendre restar valor a la necessitat d’una mà d’obra cada vegada més preparada 
en la realitat productiva de Catalunya, hem d’insistir en obrir el focus per tal d’encabir dins 
del concepte de ‘Formació al llarg de la vida’ tots aquells factors de creixement personal 
que fomenten d’una manera decisiva en aquesta visió ampliada de la formació per a cada 
persona. És més, considerem que és de vital importància, el fet de potenciar 
coneixements transversals i tot tipus d’experiències que, molt sovint, actuen d’efecte 
decisiu en les potencialitats de les persones. 
 

“La sociedad del conocimiento plantea considerables riesgos e incertidumbres, pues 
amenaza con provocar mayores desigualdades y aumentar la exclusión social (...). El 
aprendizaje permanente es un componente básico del modelo social europeo y una 
prioridad fundamental de la Estrategia Europea de Empleo (...). Según un reciente informe 
de la OCDE, cada vez hay más indicios de que el aprendizaje y la inversión en capital 
humano no sólo se asocian con un mayor PIB, sino también con una mayor participación 
cívica, un mayor bienestar y un descenso de la criminalidad (...). Las necesidades de 
competencias básicas son la base del aprendizaje ulterior y a menudo deben actualizarse 
durante toda la vida”. (CCE, 2001) 

 

Per tant, no es tracta sols de “crear bons professionals” més preparats pels canvis de 
l’entorn i amb més possibilitats de ser contractats i ser més competitius. Hem de proposar 
un model de “creació de millors ciutadans”, fet que ens ha de portar per força a potenciar 
tots els àmbits d’aplicació social de la formació. 
 
Les nostres propostes per fomentar la ‘Formació al llarg de la vida’ es basen en accions 
que ens han de portar a potenciar-la a partir de les motivacions que porten als diferents 
tipus de població a desenvolupar accions formatives durant tot el seu cicle vital. 
 

4.3.1 Les motivacions com a motor de la ‘Formació al llarg de 
la vida’  

 
Fruit del nostre treball de recerca, hem detectat un conjunt de motivacions que han de 
venir precedides o acompanyades d’una expectativa o unes expectatives en el tipus de 
formació triada. En l’anàlisi del treball de camp hem diferenciat tres grans motivacions: 
 

                                                
23

 Del KAS (knowledge-abilities-skills) exclusiu, s’ha de passar a un model que sigui complementat 

amb el CAR (control-attitudes-role). L’UNESCO va presentar el 1996 l’Informe Delors, Learning: The Tresaure 

Within, en el que s’insta a profunditzar en la 'formació per a tota la vida' sota els pilars de l’educació conèixer, 

fer, viure conjuntament i ser 
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 motivacions laboral/econòmiques  

 motivacions d'integració social 

 motivacions de gaudi personal o recreació 
 

4.3.1.1 Motivacions laboral/econòmiques 

 
En aquesta recerca hem constatat l’evidència d’estudis anteriors24, de que una concepció 
de la ‘Formació al llarg de la vida’ centrada en aquella etapa vital definida com etapa 
productiva, ara com ara, a Catalunya està orientada majoritàriament al camp professional 
pel agents públics de formació. Això sens dubte és necessari, però també insuficient, ja 
que amb això cobrim només aquelles expectatives i motivacions que fan referència a la 
feina que un desenvolupa o que vol assolir. 
 
Per  tant, hem vist que es forma aquell qui: 
 

 Vol progressar professionalment 

 Està sotmès a canvis constants en el seu entorn laboral, sobretot: 
o Tecnològics 
o De mercat 
o Estructurals 
o Normatius 
 

 Vol ingressar en el mercat laboral (formació ocupacional) 
 
En aquest escenari, la motivació per fer formació molt sovint ve acompanyada, en major o 
menor grau, d’un sentiment d’obligatorietat notori, implícit o explícit. 
 
El nostre estudi, posa en evidència que les motivacions laborals i econòmiques són les 
que major pes tenen entre els diferents tipus de població adulta observada, i en les 
tipologies de formació subvencionada més recurrents (Formació de Persones Adultes i 
Formació Ocupacional i Contínua). La població definida per aquests paràmetres, rara 
vegada la trobarem participant d’aquestes iniciatives formatives, perquè normalment 
consideren la ‘Formació al llarg de la vida’ com un complement de la vida professional i, a 
la vegada, no tenen la percepció de necessitat en relació a ella.  
 

4.3.1.2 Motivacions d’integració social 

 
S’ha pogut veure en els resultats obtinguts que per a moltes de les persones incloses, el 
fet de fer formació les identifica socialment. La motivació d’ampliar el cercle de relacions 
socials és forta i es manifesta sobretot en grups amb un baix capital cultural. Per mitjà de 
la formació hom té la certesa que pot adquirir significació social, ja sigui per la 
materialització d’assolir titulacions, ja sigui per la via de mobilitat laboral a partir de la 
formació, com també ampliant la seva xarxa de relacions socials.  
                                                

24  Com a model d’estudi de compilació tenim: Aprendizaje a lo largo de la vida y gestión del conocimiento , Josep M. Monguet, UPC 2004 
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Com hem exposat en el capítol d’anàlisi de resultats de la recerca, normalment, les 
motivacions laborals i econòmiques i les d’integració social mantenen una correlació molt 
estreta. El motiu evident i nexe d’unió ve determinat per la noció d’estatus simbòlic 
associat al món professional o, en alguns casos, acadèmic.    
 
Per  tant, es forma aquell qui: 
 

 Té expectatives de progressar professional i acadèmicament  

 Pateix el sentiment d’exclusió relacionat amb les seves capacitats culturals i 
competencials 

 Té la necessitat de potenciar la seva autoestima 
 

4.3.1.3 Motivacions de gaudi personal o recreació 

 
Aquest últim grup d’expectatives ve marcat per l’associació implícita de despullar les 
estratègies formatives del component d’obligatorietat. És aquella població que es forma al 
llarg de la vida pel gaudi personal per qui la formació esdevé una finalitat en si mateixa i 
no un mitjà. Les necessitats associades a les accions formatives passen per la realització 
personal i el creixement cultural i rara vegada estan condicionades per l’entorn social o 
professional de la persona. 
 
Aquest grup és el més heterogeni de tots. Podem encabir aquelles persones que es 
formen de manera contínua en el temps en alguna determinada disciplina, com també és 
comú el perfil de la persona que es forma de manera permanent en diferents disciplines 
de forma eclèctica: poden situar les seves motivacions més en l’acció de formar-se que no 
en el fons o contingut de la formació. I també influeixen les motivacions de relació social 
als tipus d’accions formatives. 
 
Per  tant, es forma aquell qui: 
 

 Té expectatives en progressar en coneixements i habilitats 

 Té expectatives en progressar culturalment 

 Percep una necessitat de realització personal vinculada a la formació contínua 
 

4.3.2 Barreres estructurals a la ‘Formació al llarg de la vida’ 
 
La nostra recerca ha posat en evidència un seguit de barreres de naturalesa estructural a 
la ‘Formació al llarg de la vida’: 
 

 Nivell socioeconòmic i educatiu de partida 

 Dimensió temporal: conciliació d’horaris  

 Dimensió territorial: concepte de proximitat 
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Aquestes barreres condicionen enormement les expectatives de les persones, ja sigui 
dificultant el seu acompliment, ja sigui impedint que aquestes s’arribin a manifestar.  
 

4.3.2.1 Nivell socioeconòmic i educatiu de partida 

 
Com hem vist en l’anàlisi d’aquesta recerca, hi ha una forta correlació entre el nivell 
cultural de la persona i el referent cultural d’origen familiar que nosaltres mesuràvem a 
través del nivell d’instrucció dels pares. També és comú, que aquest nivell cultural vagi 
associat a un nivell adquisitiu determinat. Per aquest motiu, ens ha semblat apropiat de 
combinar aquests dos indicadors, cultural i adquisitiu, en una sola barrera estructural que 
ens condiciona l’accés de determinades persones als processos de ‘Formació al llarg de 
la vida’.  
 

“...les persones amb nivells més baixos d’instrucció acadèmica acostumen a tenir menys 
ofertes formatives, sovint amb una difusió inadequada que fa que moltes vegades no arribi 
al seu destí. Es crea, per tant, un cercle viciós en el qual els més formats es continuen 
formant i els menys formats no arriben ni a la formació possible.” Fundació Jaume Bofill “La 
formació de persones adultes a Catalunya: propostes per afavorir la participació i evitar la 
desigualtat” (Debats 2005) p51 

 
Com diu la cita, hem pogut constatar que es dóna una estratificació manifesta en els 
perfils de referència per cada tipus de formació contemplat en el nostre marc conceptual. 
Ja hem vist que molt sovint aquesta estratificació esdevé excloent i s’esdevé el fet que 
grups socials amb menys bagatge cultural de partida (estudis finalitzats i estudis dels 
pares) i menys poder adquisitiu, són els que menys participen d’accions formatives un cop 
finalitzada la seva etapa educativa. 
 
Per les persones amb un baix nivell cultural pot tractar-se de manca d’iniciativa, de no 
reconèixer la formació com una estratègia vàlida de promoció, o bé que les ofertes 
formatives que els hi arriben no s’ajusten a les seves motivacions i expectatives. Per 
contra, aquells amb un alt nivell cultural propi i d’origen, sumat a una situació econòmica 
més folgada, són aquells que troben més motivacions per continuar formant-se. 
 
La situació resultant, tal com expressa la cita, esdevé endogàmica: les persones amb més 
formació són les que continuen formant-se i, per contra, aquelles que ja parteixen d’un 
dèficit en la seva formació de partida, presenten més dificultats per accedir a les 
estratègies pròpies de la ‘Formació al llarg de la vida’. Aquesta correlació no és gratuïta 
però cauríem en una simplificació dels fets si no contempléssim altres factors (barreres) 
que hi intervenen.    
 

4.3.2.2 Dimensió temporal: conciliació d’horari 

 
“El tiempo siempre es un factor importante. El adagio "el tiempo es oro" es especialmente 
pertinente en un contexto en el que la participación en la formación es un sustituto directo 
del trabajo destinado a producir bienes vendibles (por ejemplo, algunas empresas 
francesas financian, con ciertas condiciones, la participación de los trabajadores en 
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actividades de formación fuera del horario laboral). El tiempo también es un recurso 
complementario que garantiza el acceso a las oportunidades de formación. Los planes de 
licencias de estudios o de formación reconocen la importancia de ofrecer tiempo a los 
individuos para que participen en el aprendizaje. Algunos planes se combinan con 
incentivos fiscales para superar el doble obstáculo del tiempo y el dinero. Todos los 
Estados Miembros tienen interés en fomentar políticas de licencias de formación, ya sea a 
través de medidas legislativas o voluntarias, debido a los beneficios previstos: mejora de la 
capacidad productiva y, consecuentemente, de la competitividad y crecimiento a largo 
plazo.” CEDEFOP/Eurydice Iniciativas nacionales para promover el aprendizaje a lo largo 
de la vida en Europa (2001) (p:69) 

 
Es bastant comú que la capacitat de conciliació dels horaris laborals i familiars, tingui molt 
a veure amb la capacitat adquisitiva de la persona, així com també és determinant la seva 
posició laboral en relació a la seva qualificació. Factors importants, com les càrregues 
familiars (fills i persones a càrrec), tot i tenir molt pes, podem arribar a pensar que no són 
determinants, gràcies a la possibilitat de delegació d’aquestes càrregues si es disposa del 
poder adquisitiu suficient.  
 
Podem establir, que es considera viable la destinació d’un espai temporal per a la 
‘Formació al llarg de la vida’ més holístic, transversal i “voluntari” si es donen les facilitats 
perquè així sigui. Això arriba fins al punt de no observar diferències apreciables entre els 
horaris d’impartició dels diferents cursos observats, perquè aquestes determinin les 
diferències de públic referent que hem pogut constatar que hi acudeix.  
 

4.3.2.3 Dimensió territorial: concepte de proximitat 

 
Amb les dades recollides i la consulta d’estudis precedents, es pot establir que la situació 
geogràfica esdevé determinant per l’accés a llocs a on es doni formació. Això sumat a la 
variable de conciliació d’horaris del punt anterior, ens dóna elements per pensar que una 
major concentració de l’oferta pot perjudicar el lliure accés de les persones amb una 
situació perifèrica. 
 
De totes maneres, en aquest punt, volem anar més enllà i en concret amb el que 
anomenem concepte de proximitat. Amb aquest concepte volem posar en evidència que 
en determinades tipologies de formació observades, el coneixement físic del centre i de 
l’oferta estimulen especialment a la població. 
 
El fet que una persona hagi de tenir coneixement de cursos de formació pel sol fet de 
viure o transitar a prop d’un centre ens denota un dèficit de comunicació. Si la distància 
provoca desconeixement, hem de pensar nous canals de publicitat i difusió. Hem pogut 
constatar en la nostra recerca que la situació geogràfica del centre, és determinant a 
l’hora de programar l’oferta formativa i que pot tenir un efecte pervers a l’hora de fer tria 
de la població que hi acut.   
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Això ens porta a pensar que un enfocament de la gestió de manera “supradepartamental” 
i de l’aplicació de la subsidiarietat25 administrativa, haurien de servir per notar una millora 
en relació a aquesta barrera.   
 
L’escenari actual d’oferta de formació pública en l’àmbit de persones adultes reflectit en 
aquesta recerca, ens evoca un fraccionament departamental que considerem, en certa 
manera, una barrera que ens impedeix la posada en pràctica polítiques de major abast. 
En el proper capítol, quan parlem de la necessària implicació de l’Administració en les 
accions proposades, ho farem referint-nos a un enfocament “supra departamental” amb la 
participació dels diferents dispositius amb competència sobre la matèria. 
 

“La preocupació pel canvi se centra en la reforma dels sistemes educatius de la infància i la 
joventut, des de l’educació infantil a la formació professional o la universitat, i es despreocupa 
d’una reforma en profunditat de la xarxa d’educació adulta, confinant-la [l’educació d’adults] al 
marc escolar —el marc poc efectiu tradicional— i estacionant les formacions ocupacionals, 
contínues o culturals en regnes independents sense cap relació entre ells. És a dir, s’oblida de 
la millora del nivell d’instrucció i cultural de la població adulta d’avui —la població en edat de 
treballar, en edat de votar, en edat de participar en la societat amb plenitud— i es plantegen 
solucions del sistema educatiu que donaran el seu fruit d’aquí 10 o 50 anys.” Fundació Jaume 
Bofill “La formació de persones adultes a Catalunya: propostes per afavorir la participació i 
evitar la desigualtat”, (Debats 2005) p30  

 
Com també, a la vista dels resultats obtinguts, apostem decididament per una oferta 
pública de ‘Formació al llarg de la vida’ que parteixi de criteris d’estandardització interna i 
d’equiparació plena amb Europa, tot respectant el principi bàsic de subsidiarietat: 
 

 “Defensem, també, la idea que les administracions locals han de tenir una responsabilitat 
competencial més gran i l’assignació de recursos corresponent. L’eix competencial dels 
municipis rau en l’elaboració i el desenvolupament de plans o xarxes locals de formació de 
persones adultes. Això significa que el Govern de la Generalitat haurà de vetllar per l’equilibri 
territorial i pel seguiment i l’avaluació dels indicadors de qualitat exigibles als projectes i als 
programes formatius locals. Finalment, en el nou entramat que significaria una política global 
de formació de persones adultes, els centres i espais educatius haurien de tenir el marge 
d’autonomia suficient per poder actuar per projectes que responguin a les línies generals 
establertes a Catalunya, als plans locals del seu municipi o districte i al seu propi tarannà, 
discutit i acordat entre els sectors adults participants i l’entorn pròxim.” Fundació Jaume Bofill 
“La formació de persones adultes a Catalunya: propostes per afavorir la participació i evitar la 
desigualtat”. (Debats 2005) p11)  

 
 

                                                
25

 És un concepte que podem definir com: "Res del que pugui fer la societat no ho ha de fer 

l'Administració, res del que pugui fer un nivell pròxim d'Administració no ho ha de fer un altre de més llunyà". 

El trobem en l'ideari del federalisme "de baix a dalt", i per molts, és un dels principis del primer catalanisme i 

del municipalisme català. 
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5 Pla d’acció per al foment de la ‘Formació al 
llarg de la vida’ 

 
Des d’un inici, i com ja s’ha explicat en capítols precedents, hem plantejat el nucli de la 
recerca des de la perspectiva de les motivacions que porten a les persones adultes 
actives a realitzar diferents estratègies formatives. Mitjançant tècniques de recollida de 
dades quantitatives i qualitatives hem intentat copsar aquestes motivacions de cara al que 
serà l’objectiu principal del nostre Pla d’Acció: proposar mesures per incentivar i motivar 
als ciutadans i per predisposar-los a la ‘Formació al llarg de la vida’. 
 
Som conscients que per posar a la pràctica moltes de les accions proposades serà 
necessària la voluntat política i els recursos que l’Administració i els diferents agents 
socials puguin comprometre, i ben segur que portarà discussió.   
 
Com ja hem explicat en el punt anterior, quan parlem de la necessària implicació de 
l’Administració, ens referim a un enfocament supradepartamental amb la participació dels 
diferents dispositius amb competència sobre la matèria, fet que ha estat molt reclamat en 
diferents estudis consultats i que també tenen com a objecte d’estudi Catalunya. Les 
nostres propostes aniran encaminades vers una visió interdisciplinar i compartida entre els 
diferents departaments, sobre les necessitats de foment de la ‘Formació al llarg de la 
vida’.  
 
Tot seguit presentarem una sèrie de propostes o eixos d’actuació, amb sintonia amb els 
resultats de l’estudi de camp realitzat i les conclusions aportades: 
   

5.1.1 Gestió supradepartamental de la ‘Formació al llarg de la 
vida’ 

 
En una anàlisi de la situació actual, veiem que l’oferta pública de la formació està 
influenciada pel caràcter compensatori que s’ha atribuït a la Formació de Persones 
Adultes per “pal·liar” dèficits històrics dels sistema educatiu i reconduir els alts índexs de 
fracàs escolar i, per altra banda, la Formació Contínua i la Formació Ocupacional, ocupen 
un paper de complement del treball. Per últim, tenim la formació que hem definit com a 
d’enriquiment personal, que ocupa un paper clarament secundari en l’oferta pública. 
 
Al nostre entendre, si es volen assolir els objectius marcats per la UE26, ens cal fer un pas 
en la direcció d’entendre la ‘Formació al llarg de la vida’ com un conjunt que, malgrat sigui 
polièdric, persegueix un objectiu comú: tenir una població permanentment més formada i 
dotar al país de les eines per facilitar-ho. 
     

                                                
26

 CEDEFOP/Eurydice Iniciativas nacionales para promover el aprendizaje a lo largo de la vida en 

Europa (2001) 
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5.1.1.1 Mesures 

 Creació d’una Agència amb el consens de la resta d’actors socials i 
administracions implicades que gestioni transversalment les diferents accions 
públiques de ‘Formació al llarg de la vida’ 

 Sistema de classificació estandarditzat en cicles i nivells que ens permeti tutelar un 
mapa evolutiu de la ‘Formació al llarg de la vida’ 

 Difondre la necessitat de creació d'un ens d'aquest tipus i cercar la complicitat dels 
agents públics i privats, i de qui oferta formació  

 Seguiment i control de les accions que es desenvolupin 

 Marcar objectius, proposar, validar i liderar projectes 

5.1.1.2 Potencialitats 

 Homogeneïtat del procés 

 Lideratge 

 Corresponsabilitat 

 Transparència 

 Legitimació 

5.1.1.3 Agents impulsors 

 Departaments de la Generalitat (Treball i Indústria, Educació i Cultura) amb els 
seus organismes dependents 

 Administració local 

 Altres administracions amb competències en formació (pròpies o no) 

5.1.1.4 Amenaces 

 Insuficient acompanyament pressupostari 

 Falta de consens amb agents socials 

 No col·laboració i interès del mercat 

 Burocratització excessiva 

5.1.2 Subsidiarietat administrativa en la gestió directa  
 
Considerem que l’administració més propera al ciutadà és moltes vegades, la més ben 
informada. Més enllà de la titularitat dels centres de formació o el finançament d’aquests, 
la naturalesa de les matèries impartides i les estratègies d’adaptació a les necessitats, 
han d’estar marcades i pautades per l’administració local sota criteris de significació i de 
redistribució de recursos. 
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La subsidiarietat esdevé un potent sistema per fomentar el concepte de proximitat. A 
banda de considerar la importància de disposar d’una xarxa territorialment extensa 
d’infrastructures, també s’ha de portar a terme tasques de difusió del què es fa per arribar 
a una major visibilitat pública del servei.  

5.1.2.1 Mesures 

 Elaboració de mapes formatius municipals, comarcal i provincials 

 Realització d'estudis d'estat de la situació i necessitats locals 

 Gestió municipal coordinada de la promoció econòmica/laboral i la ‘Formació al 
llarg de la vida’  

 Planificació coherent de l'oferta 

5.1.2.2 Potencialitats 

 Proximitat administrativa 

 Coneixement 

 Immediatesa 

 Autonomia de gestió interna 

 Visibilitat pública 

5.1.2.3 Agents impulsors 

Nivells d’administració local, en especial Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions 

5.1.2.4 Amenaces 

 Les desigualtats ocasionades per diferent nivell de recursos en l’administració local 

 Barreres polítiques 

 Incapacitat d'assolir les expectatives del ciutadà 

5.1.3 Crèdit educatiu pels ciutadans  
 
Iniciatives com el crèdit educatiu per als ciutadans per finançar la ‘Formació al llarg de la 
vida’, ja s’estan portant a terme a països de la UE27 i s’estan mostrant molt útils per 
rendibilitzar la inversió pública en formació, com també, en corresponsabilitzar al ciutadà 
beneficiari en la consecució de les fites marcades. 
 

                                                
27

 CEDEFOP/Eurydice Iniciativas nacionales para promover el aprendizaje a lo largo de la vida en 

Europa (2001) 
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Seria interessant també una revisió en paral·lel de l’actual sistema de bonificacions28 de la 
formació contínua per adaptar-ho i flexibilitzar-ho, i fomentar la seva utilització per part 
d’iniciatives particulars.  

5.1.3.1 Mesures 

 Finançament públic de la ‘Formació al llarg de la vida’ a través de comptes de 
formació en sintonia amb l’establert al Proyecto Europeo de Cuentas de Formación 
(PECF) 

 Adequació a les possibilitats segons cotització i poder adquisitiu 

 Microcrèdits de formació/progressió curricular 

 Estímul al finançament privat de ‘Formació al llarg de la vida’ 

5.1.3.2 Potencialitats 

 Mesures de política educativa i laboral que flexibilitzin les fórmules d’accés a la 
formació 

 Prendre consciència el ciutadà que inverteix en ell mateix 

5.1.3.3 Agents impulsors 

 Administració 

 Empresa  

 Sistema financer 

5.1.3.4 Amenaces 

 Criteri de valoració de l'operació financera 

 Rebuig del sistema o part del sistema 

 Valoració del risc per part del sistema financer 

5.1.4 Llicències per formació 
 
La proposta de llicències per formació vol ser una mesura per pal·liar la barrera temporal i 
per facilitar l’accés a iniciatives de formació a aquelles persones que no disposen de la 
flexibilitat horària necessària. També creiem que és de vital importància 
corresponsabilitzar les empreses i la iniciativa privada envers els seus treballadors i que 
això sigui promogut des de la funció pública. 

5.1.4.1 Mesures 

 Articular jurídicament l'impuls de les llicències de formació 

                                                
28

 REAL DECRETO 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación 

profesional continua. (BOE núm. 219 12/09/2003) 
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 Incentius fiscals a l’empresa 

5.1.4.2 Potencialitats 

 Reforçament motivacional 

 Estabilitat laboral 

5.1.4.3 Agents impulsors 

 Administració 

 Empresa 

5.1.4.4 Amenaces 

 Resistències a l'adopció del sistema de llicències 

 Resistències sobre el tipus de formació que es pot acollir a les llicències 

 

5.1.5 Optimitzar la utilització dels diferents equipaments 
públics de formació 

 
Proposem la optimització de la utilització dels recursos ja existents, el fet de considerar 
viable que en un centre de Formació de Persones Adultes, per exemple, s’hi puguin portar 
a terme programes permanents de formació contínua o ocupacional, així com també, 
cursos de formació cultural i lúdica.  
 
Aquesta acció ens ajudaria a obrir el ventall de coneixement de la realitat formativa 
existent a la població. El principal avantatge de propostes d’aquesta naturalesa rau en el 
fet que són efectives a l’hora de trencar estereotips i fomentar la cultura de ‘Formació al 
llarg de la vida’.  
 

5.1.5.1 Mesures 

 Ampliar l'oferta formativa i, així, les possibilitats de finançament 

 Aprofitar els temps de "no utilització" d’equipaments públics de formació 

5.1.5.2 Potencialitats 

 Desestigmatització de la Formació de Persones Adultes com a formació 
compensatòria 

 Optimitzar la utilització dels recursos públics 

 Foment d'una visió integradora de la formació 
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5.1.5.3 Agents impulsors 

 Administracions amb gestió i propietat d’infrastructures 

 Administració en general amb competències en formació 

5.1.5.4 Amenaces 

 Aquesta mesura serà molt vàlida sempre i quant no estigmatitzi als usuaris 
d’aquestes infrastructures enfront dels seus usuaris habituals 

 Potenciar la idea que la ‘Formació al llarg de la vida’ no pressuposa l'existència 
d’un fracàs previ de l’etapa educativa inicial, sinó un enriquiment personal i/o 
professional, a través de cursos diversificats i especialitzats   

 Capacitat dels dispositius d'assumir la demanda  

 Disminució de la qualitat de la formació 

 Desequilibri amb equipaments privats 

 Increment d'inversió per condicionament i amortització 

 Rebuig social 

 

5.1.6 Inversió en l’ús de les TIC  
 
La necessitat d’inversió en infrastructures tecnològiques i en programes de formació que 
afavoreixin l’extensió de l’ús de les TIC ha esdevingut un tret recurrent en totes les 
propostes de canvi i transformació dels sistemes educatius en general. Considerem 
l’aprenentatge de les TIC com un element instrumental i transversal, potencialment 
aplicable a l’ensenyament de moltes matèries.  
 
Per altra banda, cal fer una aposta per l’aprenentatge a distància amb certs criteris de 
qualitat. L’ús de metodologies i tecnologies que permeten i combinen l’ensenyament 
presencial i on line (blended learning) poden ser una bona via per a la seva introducció.    

5.1.6.1 Mesures 

 Polítiques d’informatització d’aules, tant en material d’alumne com en aquella 
tecnologia necessària per noves metodologies pedagògiques a l’aula 

 Polítiques d’ajuts per adquisició de tecnologies i inversió en competències del 
personal 

 Establir estàndards de continguts formatius e-learning 

 Ampliar l’oferta pública a distància  

 Promoure la digitalització de continguts 
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5.1.6.2 Potencialitats 

 Millorar l’accés a la formació tot trencant barreres d’espai i temps  

 Preparació de l’alumnat en les TIC de forma activa i transversal: les TIC com a 
eina de treball 

 Flexibilitat en la gestió d'oferta formativa 

 Garantir la qualitat i integralitat de continguts formatius 

 La utilització de les TIC com a eina de contacte i aprenentatge 

5.1.6.3 Agents impulsors 

 Administració 

 Agents socials 

 Empreses 

5.1.6.4 Amenaces 

 El grau d’utilització de les TIC en els processos formatius no pressuposa la qualitat 
d’aquests. 

 S’ha de plantejar l’accés a les TIC com un mitjà, com l’adquisició d’habilitats o 
competències en una eina d’ús transversal (laboral i social) 

 Resistències del professorat  

 Cost d'adaptació del professorat 

 Insuficient oferta de continguts formatius segons estàndards i/o problemes 
d'adaptació a aquests de l'oferta actual 

 

5.1.7 Prestigiar i acreditar curricularment la ‘Formació al llarg 
de la vida’ 

 
La consecució d’un títol homologat que acrediti la formació realitzada, és un estímul 
important per fomentar les motivacions laborals i socials. Proposem dibuixar un escenari 
formatiu estandarditzat que reconegui els coneixements adquirits amb formació formal i no 
formal. Aquest esforç d’estandardització ha de fomentar la legitimitat de la formació 
realitzada perquè aquesta tingui significació en el mercat laboral. 
 
En aquest sentit, seria interessant fer un esforç d’homologació d’aquells cursos que, ara 
com ara, són considerats formació cultural i lúdica.  
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5.1.7.1 Mesures 

 Mecanismes d’acreditació (titulació homologada) que valorin els coneixements, les 
competències i les habilitats, independentment del canal que hom hagi seguit per 
la seva adquisició 

 Adoptar el model de CV europeu 

5.1.7.2 Potencialitats 

 Prestigiar la ‘Formació al llarg de la vida’ 

 Establir criteris de classificació i homogeneïtzació de l'oferta formativa 

 Unificar processos curriculars d’aprenentatge 

 Visió integral del individu 

5.1.7.3 Agents impulsors 

 Administració amb les competències normatives 

 Empreses 

 Agents socials 

5.1.7.4 Amenaces 

 El reduccionisme de continguts i d’oferta formativa 

 Resistències del sistema en adoptar i valorar la ‘Formació al llarg de la vida’ 

 Dificultat en valorar la formació del gaudi 

 Valoració de la ‘Formació al llarg de la vida’ 

5.1.8 Col·laboració amb sectors empresarials i econòmics 
 
Una societat més formada i culta esdevé per força una societat més competitiva. Entenem 
que una de les claus de l’èxit de qualsevol proposta que es plantegi deriva de la 
participació i implicació de les empreses en el foment de la ‘Formació al llarg de la vida’. 
Per aquesta raó, és necessari cercar mecanismes que fomentin la col·laboració amb els 
diferents sectors empresarials i econòmics. 

5.1.8.1 Mesures 

 Corresponsabilitat 

 Conciliació d’horaris laborals 

 Nous criteris de contractació i empleabilitat 

5.1.8.2 Potencialitats 

 Obrir noves vies d'accés de la ‘Formació al llarg de la vida’ 
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 Fomentar el compromís social des de l’òptica privada 

 Enxarxar formació i empresa 

 Apropar centres de formació i empresa 

5.1.8.3 Agents impulsors 

 Administració 

 Empreses 

 Agents socials 

 Centres de formació 

5.1.8.4 Amenaces 

 Contemplar mesures correctores entre sectors i grandàries d’empreses per evitar 
en el possible les diferències de compromís 

 Resistència del sector empresarial en l'adopció de mesures 

 Dificultat de gestió per part dels centres formatius i de les empreses 

 Dificultat a l'hora de valorar la dedicació i acreditar la formació 

 

5.1.9 Promoure noves metodologies formatives 
 
No hem de menysprear l’element motivador que suposa la innovació en metodologies 
formatives, tant per l’alumnat com pels formadors, per descobrir noves formes 
d’experimentar la formació i gaudir-ne del procés. 
 

5.1.9.1 Mesures 

 Promoure la utilització de metodologies i tècniques formatives pròpies d'altres 
àmbits de formació. Híbrid d’instrumental, complementària i gaudi. 

 Innovar en formació 

 Crear espais d'intercanvi 

 

5.1.9.2 Potencialitat 

 Afavorir la cultura de ‘Formació al llarg de la vida’ 

 Efectes motivacionals en professorat i alumnat 

 Visió integradora de la formació 
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5.1.9.3 Agents impulsors 

 Administració amb competències normatives 

 Empreses 

5.1.9.4 Amenaces 

 Agents socials 

 Resistències del professorat  

 Resistències de l'alumne 

 Dificultat de valorar i fer-ne seguiment 

 Qui dinamitza / tothom dinamitza 

 

5.2 Procés 
Per a implementar un Pla d’Acció sobre ‘Formació al llarg de la vida’, és necessari fer tot 
un procés de reflexió i consens entre tots els agents implicats, directa o indirectament. La 
relació de propostes exposades són una primera aposta d’accions possibles que no 
estaran completament definides fins que es realitzi aquest procés de consens entre els 
agents implicats.  
 
Entenem que un procés lògic per realitzar un Pla d’Acció seria el següent: 

 Disseny de l'estructura organitzativa que donarà suport a tot el procés i 
consensuarà un document de punt de partida, que podria inspirar-se en 
documents i informes com el present estudi. 

 Elaboració del Pla d'Acció, tenint en compte les propostes formulades i 
consensuades a la fase anterior es desenvolupen les línies estratègiques fins 
concretar-les en projectes estructurats. Una primera formulació de propostes 
podrien ser les presentades en el present apartat de l’estudi, però és necessari la 
participació i el consens dels diferents actors implicats. 

 Relació d’accions i projectes de la fase anterior dimensionats, prioritzats i 
delimitats en el temps. 

 Implementació del Pla d’Acció. En aquesta última fase es defineixen les diferents 
eines necessàries per l'execució, avaluació i seguiment del Pla, que serà coordinat 
per l’equip de treball constituït en la primera fase. Una vegada identificades i 
formulades les línies d’acció i els projectes, es concreta les accions, agents i 
recursos necessaris per desenvolupar-los.  

 
Quan parlem d’equip de treball pensem que seria oportú l’organització d’una estructura 
mixta en la que es combinarien equips de participació fixa i variable: 
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 Equip fix o grup tècnic que s’encarregués del lideratge i la coordinació de tot el 
procés, que garantís la coherència entre els diferents treballs d’implementació del 
Pla d’Acció i que es consolidi com el nexe d’unió entre els diferents òrgans de 
participació 

 Una Comissió interdepartamental conformada amb un responsable de cadascuna 
de les Administracions amb competències, que seria l’encarregada de fer 
seguiment de les accions a realitzar 

 Una Comissió que podria estar constituïda per persones a títol individual que 
puguin aportar coneixements i experiència en l’àmbit del desenvolupament de les 
diverses àrees que constitueixen el Pla d’Acció 

 

5.3 Indicadors 
 
Per tal d’avaluar el grau d’implantació de les diferents propostes definides en el pla 
d’acció, i per extensió mesurar el nivell de desenvolupament de  la ‘Formació al llarg de la 
vida’, s’haurien de determinar una sèrie d’indicadors. El procés de gestió d’indicadors 
consisteix en captar, de manera sistemàtica, dades a través de diferents mitjans com 
poden ser enquestes i formularis i organitzar-les pel seu posterior anàlisi.  
 
Els resultats es poden treballar des de diferents perspectives. Una primera proposta de 
dades o variables necessàries per donar sentit a la utilització d’indicadors podria ser la 
que detallem a continuació: 
 
Dades personals 

 Edat 

 Sexe 

 Nacionalitat 

 Formació  

 Idiomes 

 Coneixements informàtics 

 Residència 

 Mapa familiar 

 Nivell d'ingressos 
 
Dades laborals 

 Localització  

 Situació laboral / Tipus de contracte 

 Ocupació / Càrrec 
 
Amb aquestes dades podem contextualitzar tot un seguit d’aspectes relacionats amb el 
nostre àmbit d’estudi, com poden ser, els següents indicadors: 
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Individu  

 Conciliació vida laboral, familiar i social 

 Temps dedicat a formació formal i formació no formal 

 Inversió en formació per tipologia 

 Motivacions per realitzar formació 

 Raons per decisió entre oferta formativa 

 Àmbit d'aplicació de la formació cercada 

 Perfils a qui va destinada la formació 

 Durada de la formació 

 Horari formatiu 

 Cost de la formació 

 Finançament de la formació 

 Metodologies formatives (assistida per ordinador, presencial, a distància, etc.) 
 
Sistema formatiu 

 Oferta formativa per metodologies 

 Tipologia d'empreses que oferten formació 
 
D’aquesta manera, la conjunció de variables i indicadors possibilita el seguiment, 
l’orientació, el control i la comparació del resultat de les polítiques públiques de 
desenvolupament de la ‘Formació al llarg de la vida’ al nostre país. 
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