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Presentació 
La formació ha esdevingut un tema central en el debat públic actual del país i d’ar-

reu pel moment de crisi que vivim, en què es fa palesa la fi d’un cicle (o de model) eco-
nòmic. Com adaptar-se o com poder incidir millor sobre el mercat laboral canviant?
Quin paper té la formació en aquesta transformació laboral i social? Quines estratè-
gies formatives prenem com a país i quines opcions de formació prenem individual-
ment? Òbviament no hi ha una solució a mode de vareta màgica; les respostes són
complexes, d’una banda perquè el sistema educatiu no persegueix exclusivament la
inserció laboral de l’individu, i d’altra banda, perquè el mercat laboral no depèn
només de la formació, sinó d’un conjunt interdependent de components: l’estructura
demogràfica, l’organització social del treball, els avenços tecnològics, els mercats
internacionals… 

En l’escenari actual sembla, doncs, molt pertinent generar un espai de reflexió i
diàleg al voltant de la pregunta Quina formació per a la vida laboral? Aquest és l’ob-
jectiu de les XV Jornades de la SAC. Per analitzar la situació, identificar reptes i for-
mular propostes s’hi ha convidat persones del sector educatiu, del món empresarial,
de la societat civil i responsables de polítiques públiques. Es pretén que des de les
seves disciplines i els diferents camps de treball es contribueixi a aquesta anàlisi com-
partida que ha de contribuir a avançar en aquest debat d’actualtiat. 

Com a introducció voldria aportar només cinc notes inicials que de ben segur
seran abordades amb precisió i rigorositat al llarg de les ponències presentades al
llarg de la jornada. 

1. La formació més enllà de l’ocupabilitat. La formació no té com a única missió la
insersió laboral, o si més no, no n’és l’únic resultat. En el procés formatiu, l’educand,
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l’educador/a, i el seu seu entorn adquereixen moltes més habilitats que les estricta-
ment professionals. En aquest procés també s’assoleixen, de forma més o menys
explícita, un conjunt de competències socials, de valors i de vincles amb les persones
amb qui es comparteix el fet educatiu. D’aquesta manera, qualsevol formació repre-
senta una evolució en la trajectòria vital de l’individu i, de retruc, en el seu entorn. La
formació és part d’un projecte més ampli d’educació per a la vida. 

2. L’educació al llarg de la vida. Els aprenentatges i les competències no són està-
tics. Els canvis socials ràpids fan que sigui necessària una actualització permanent d’a-
questes competències, tant de les bàsiques com de les professionalitzadores. En els
darrers quinze anys la transformació del nostre entorn immediat és clara, sobretot si
tenim en compte la introducció i consolidació de les tecnologies de la informació i la
comunicació; hem après des de fer servir un mòbil fins a twittejar amb l’iPhone4.
Aquests canvis afecten la nostra manera de relacionar-nos amb la societat i de desen-
volupar la nostra feina. La formació, lluny de ser una píndola perenne, és una eina que
ens hauria d’acompanyar durant tota la vida, per adaptar-nos als canvis, per interpre-
tar millor la realitat, per viure amb més sentit…

3. La formació és una eina imprescindible. En la societat de la informació en què
estem immersos el coneixement és un element diferencial, com a individus i com a
societats. L’accés al coneixement i la seva gestió no només permet diposar d’una tra-
jectòria professional amb més o menys èxit, sinó també afavoreix l’exercici ciutadà.
Les competències bàsiques (com ara la comprensió lectora, la capacitat crítica o el
treball en equip) són atributs imprescindibles de punt de partida per a la vida laboral
(fins i tot per a feines poc qualificades), i també per a un ple desenvolupament de la
ciutadania, com a individus lliures que entenen el seu entorn i participen en els afers
col·lectius). Per tant, l’educació bàsica ha de garantir l’èxit escolar, l’equitat i la quali-
tat educativa de totes les persones, i la formació professional inicial ha de garantir
l’assoliment de competències professionals especialitzades, que permetin la realitza-
ció de les seves tasques de forma eficient, eficaç i amb qualitat. Aquestes competèn-
cies bàsiques i competències professionals són adquirides a través de processos for-
matius que les polítiques públiques han de garantir. 

4. La formació des d’una visió holística de sabers. La formació per a la vida laboral
no es limita a coneixements tècnics, perquè no és millor professional aquell qui domi-
na molt una disciplina (continguts i destreses) i per contra, per exemple, no és capaç de
relacionar-se amb els seus companys/es o té comportaments èticament reproblables.
Adquirir unes competències és possible a partir de les capacitats individuals i tenint en
compte els requisits de la participació social, econòmica i política com a ciutadà o ciu-
tadana que viu en una societat. Aquestes competències responen als diferents tipus
de sabers, definits per la Unesco: saber, saber fer, saber estar, saber ser. Així doncs, la
formació té una dimensió tècnica, metodològica, relacional, participativa i ètica. 

4. Silvia puente:0. presentaci_  01/12/10  10:35  página 14



15Quina formació per a la vida laboral?

5. La formació com a decisió estratègica. L’equiparació de la formació com a inver-
sió de futur és ben coneguda. És una inversió a escala individual, de qui decideix des-
tinar temps i recursos a estudiar o de les famílies que fan l’esforç de finançar els estu-
dis als fills/es. També ho és a escala nacional, d’administracions públiques que tenen
en el sistema educatiu una de les partides de despesa més important (en particular, el
nostre país). Els resultats poden ser immediats en aquelles formacions ocupacionals,
atentes a la demanda conjuntural del mercat laboral. Però els resultats són a llarg ter-
mini per a qualsevol programa que afecti el sistema educatiu. La formació és una eina
per definir i consolidar un model de país, i per tant respon a diferents preguntes estra-
tègiques: quina ciutadania volem?, cap a on volem orientar la nostra economia i les
condicions laborals (i de ciutadania) de la població?, quina serà la posició i l’aportació
del país en un context d’economia globalitzada i una societat del coneixement? És a
partir d’aquest horitzó que es pot definir una estratègia educativa, sabent que les
polítiques públiques que s’impulsen avui en el sector educatiu tindran un impacte a
mitjà i llarg termini. 

En conclusió, l’abordatge de la pregunta que ens plantegem en aquestes Jorna-
des, Quina formació per a la vida laboral?, parteix de la consideració que la formació
i la vida laboral són elements de vital importància per als ciutadans i les ciutadanes, i
per al conjunt del país. És fonamental definir una oferta formativa que s’ajusti a les
necessitats presents del mercat laboral dinàmic, alhora que també aprofiti i posi a la
llum les potencialitats que el país i els seus habitants tenen, per avançar cap a un
horitzó de progrés social. Les ponències que a continuació es presentaran contribui -
ran a donar pistes per apropar-nos a respondre a aquests interrogants. 

Voldria aprofitar per agrair la confiança que ha dipositat en mi a la Societat Andor-
rana de Ciències i l’oportunitat de formar part de tan a prop d’aquestes Jornades. 

Sílvia Puente i Rodríguez
Llicenciada en pedagogia, DEA en sociologia i màster en Polítiques públiques i socials. 

Coordinadora de les XV Jornades.
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