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Els pronòstics sobre la importància creixent que assumirà l’aprendre a aprendre en 
l'educació del futur es basen en dues de les característiques més importants de la 
societat moderna: la velocitat significativa que ha adquirit la producció de 
coneixements i la possibilitat d'accedir a un volum d'informació enorme. 
 
Això significa que:  
 

• Els coneixements caldrà adquirir-los en un llarg període de formació inicial. 
• L'obsolescència serà molt més ràpida, i obligarà a un procés de reconversió. 
• La quantitat enorme d'informacions ens obliga a seleccionar i processar. 
• L’educació ja no podrà estar dirigida a la transmissió de coneixements. 
• Caldrà ensenyar la capacitat d’obtenir-los, produir-los i d'emprar-los.  

 
Aquest canvi d'objectius és a la base de les tendències pedagògiques actuals. Cal 
donar coneixements sobre com obtenir el coneixement. 
 
Si l'objectiu de l'educació consisteix a transmetre aquest coneixement, el paper del 
docent no pot continuar sent el mateix que en el passat. La seva funció es, des 
d'aquest punt de vista, ensenyar l'ofici d'aprendre. 
 
En el model actual, l'ofici d'alumne està basat en una dosi alta d'instrumentalisme, 
dirigit a obtenir els millors resultats possibles d'acord amb els criteris d'avaluació, el 
currículum, moltes vegades implícit, dels professors. 
 
En què consisteix l'ofici d'aprendre? Pensem en l'aprenentatge tradicional dels 
oficis, basat en la relació entre l'expert i el novici. A partir d'aquesta parella "expert-
novici", el paper del docent es defineix com el d'un "acompanyant cognitiu". En el 
procés clàssic d’oficis, el procediment emprat pel mestre és visible i observable. El 
mestre mostra com es fan les coses. En l'aprenentatge escolar, en canvi, aquests 
procediments estan ocults i el mestre ha de ser capaç d'exterioritzar un procés 
mental generalment implícit, proposant activitats que el facin visible i significatiu. 
 
Sobre aquestes bases, si analitzem la tasca del docent permetria, cal superar el 
dilema típic dels mestres i professors, el dilema al voltant de la seva identitat com a 
educador o com a especialista en una disciplina. Però si la tasca d'ensenyar no es 
redueix a transmetre coneixements d'una disciplina sinó sobre les operacions que la 
defineixen, la dicotomia entre l'ensenyament i el treball científic tendeix a reduir-se. 
 
Aquest enfocament implica, òbviament, un esforç molt més gran en el procés 
d'aprenentatge, tant del professor com dels alumnes, i obre una sèrie molt important 
de problemes per a la formació inicial dels professors, les seves modalitats de 
treball pedagògic, els seus criteris d'avaluació i els materials didàctics. 
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