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Introducció  
Al llarg de la història ha anat canviant el concepte d'estar format. Segons l'època, estar format era assolir la 
perfecció; tenir un coneixement harmònic; ser crític. Ara, en la societat de la informació, estar format passa 
per ser creatiu. Però aquesta nova societat és fràgil i està abocada al desconeixement i la incertesa. 
 

1. Què és la societat del coneixement? Quines són les seves característiques definitòries?  
La riquesa ja no són només els recursos físics. La riquesa consisteix a poder controlar el coneixement. 
Ha canviat el tipus de saber que apreciem. Ara ja no es valora tant un saber acumulatiu com un saber basat 
en la creació, reflexiu, amb esperit crític. No és un saber basat en l'experiència, sinó un saber que es 
produeix en processos actius d'aprenentatge, que genera expectatives d'aprenentatge i no pas normes. 
 

S'han multiplicat els actors que generen coneixement expert. Abans el coneixement era patrimoni d'uns 
quants o d'unes institucions dedicades a crear coneixement (l’escola tenia el monopoli del saber). Ara s'han 
instaurat mecanismes de reflexió,investigació i innovació en tots els sectors i àmbits socials. 
 

El saber que busquem no és el de les persones, sinó el dels processos. No es busca ser intel·ligent com a 
persona, sinó un tipus d'intel·ligència col·lectiva.  
 

Una de les característiques principals de la societat del coneixement és que en realitat és la societat del 
desconeixement. La ignorància desenvolupa un paper fonamental. Mai no tenim tota la informació; no 
sabem poques coses, però no en sabem prou per la complexitat de les empreses en què ens embarquem. En 
aquest context de desconeixement i incertesa cal actuar. Hem de gestionar el desconeixement. Cal actuar 
encara que no tinguem tota la informació  
 
2. Paradoxes i inconvenients de la societat del coneixement  
 

a) No tenim un coneixement immediat de la realitat. Gairebé tot el que sabem és perquè ho hem 
«sentit dir». És un fet positiu, però també implica que estem manipulats per un coneixement que no 
hem adquirit amb la nostra experiència. 
 

b) Patim un procés d'infoxicació. El nostre problema no és la ignorància, sinó l'excés d'informació, 
que causa confusió. L'enemic de la intel•ligència és l'excés d'informació. Estem molt informats però 
no ben orientats. Vivim en un entorn d'informació del que cal destriar la bona informació. 
 

c) Som usuaris submisos. Vivim en una societat més intel·ligent que nosaltres com a individus. Estem 
envoltats de màquines i d'experts en els quals cal confiar. Hi ha processos diaris que no controlem 
(com funciona el cotxe o l'ordinador), que només controlen els experts.  
 

3. Què significa ser creatiu?  
 

Gestionar la informació. Saber on hi ha el saber, quin coneixement és prescindible i què cal ignorar. 
Gestionar tècniques. I això és el que cal ensenyar, a estar preparat per a aniquilar informació . 
 

L'aprenentatge creatiu no es basa en un aprenentatge acumulatiu en què davant d'uns problemes s'apliquen 
unes normes i se solucionen aquests problemas, sinó que és un aprenentatge reflexiu. No busca solucions, 
sinó que intenta identificar els problemes. I això és bàsic en la societat del coneixement. 
 

L'aprenentatge creatiu es produeix en canvi constant. Cal estar preparat per a un aprenentatge que entra en 
conflicte amb el que ja se sabia i que provoca reflexions i canvis. L'aprenentatge no s'acumula, es canvia. 
I educar en aquesta línia és difícil. Una educació en la doctrina és molt més fàcil. 
 

El veritable aprenentatge creatiu és el que aprofita la decepció. L'ésser humà té una gran tendència a buscar 
en la realitat la confirmació d'allò que defensa. Però el que cal fer és buscar en què fallem. Llavors, cal 
reaccionar modificant no pas la realitat, sinó les nostres expectatives. 
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