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Societat del coneixement | Habilitats i competències del S. XXI | 
mLearning i altres formes d’ aprendre   



… “una societat amb capacitat per a generar, apropiar-se de i utilitzar el 
coneixement per atendre les necessitats de desenvolupament i per construir el seu 
propi futur, convertint la creació i transferència de coneixement en eina de la 
societat pel seu propi benefici       
                     

                                       GEPSEA, 2010 



Els skills són la moneda global del segle XXI. Sense inversió en skills, la gent 
queda als marges de la socetat, el progrés tecnològic no es tradueix en creixement 
econòmic, i els països no poden competir en una societat cada vegada més global i 
basada en el coneixement.  



 
Ways of thinking: Creativity, critical 
thinking, problem-solving, decision-
making and learning 
 
Ways of working. Communication 
and collaboration 
 
Tools for working (ICT) and 
information literacy 
 
Skills for living in the 
world. Citizenship, life and 
personal and social responsibility 

21st Century skills 



6 Daily Telegraph - 30 Jan 2013 



• UE/H2020/Agenda post 2015 -> Cal que els estudiants assumeixin la 
responsabilitat del seu propi aprenentatge i el desenvolupament 
personal al llarg de la vida, cal proporcionar-los "competències" 
essencials o ‘skills’ per participar amb èxit tant en la societat com en el 
treball. 
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"la nova missió de les escoles ha de ser preparar els nens 
per treballar en feines que no existeixen, per resoldre problemes que 
encara no són aparents, utilitzant tecnologies que encara estan per 
inventar. Això vol dir equipar-los amb la capacitat d'aplicar i tornar a 
aplicar el coneixement de formes innovadores que els permetin 
incorporar-se en un món laboral complex. 
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nadius digitals - no competents 



Gener 
2014 



+WH, +CC 



          Les noves formes d’ aprendre 
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aprenentatge informal 
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#xarxes #obertes de #col-laboració: Twitter, 
Facebook, LinkedIn, Youtube... 
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aprenentage autònom i auto-regulat 
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mobile learning 
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UNESCO NMC14 

ISTE 
COSN 



TE: 
+Apps 
+tablet computing 
+Internet de les coses 
+GBL 
+AR 
 

http://www.youtube.com/watch?v=NyQK2ZucXJI�


  

mLearning és en definitiva l’ art d’ utilitzar les 
tecnologies mòbils per a potenciar i accentuar 
l’  experiència d’ aprendre 

 
 

es tracta d' entendre i saber utilitzar la nostra vida 
quotidiana com espai d’aprenentatge 

 
 
cal incorporar els dispositius mòbils en els 

processos E/A -> no prohibir-los! 
   

Pacheco, Bachmair & Cook, 2010  
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@hfarley 
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#murv 





32 





#1 Una educació + basada en 
habilitats   



#2 models d’aprenentatge  
 híbrids i flexibles - 



 



#4 .. on s’ empri una gran 
multiplicitat  
d’ eines i tecnologies seamless… 
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#5 ... I on el paper de la tecnologia 
sigui no només captivador sinó també significatiu 



 
 
       l' educació és cosa de tots!! 

tots!!!  
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Moltes gràcies! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mar.camacho@urv.cat 
@marett 
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