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«Atrevim-nos a examinar-ha tal, 
discutir-ha tot, fins i tot ensenyar-ho tot.» 

(Condorcet, del Ilibre blanc Enseñar y aprender, 
hacia la sociedad del conocimiento) 

En aquest article s'abordara la situació actual de la formació professio
nal, tant formal com contínua, apel'lant a dos elements que poden coadju
var a comprendre millor I'univers teóric que es genera entorn seu: el fe no
men de la globalització i la interacció que es dóna entre la formació i 1'0-
cupació; amb aixó volem ajudar a clarificar i orientar d'altres perspectives 
d'investigació i estudi del món vastíssim de la formació professional. 

Aquesta posició es justifica des de I'actualització constant de qué és ob
jecte la formació professional, fet que legitima, alhora, la transcendencia que 
aquesta tematica té en les agendes europees, tal com es va manifestar a la 

. Cimera de Luxemburg celebrada al novembre de 1997 (Comissió Europea, 
1998). Es tracta d'una mostra de la ferma voluntat de la Comunitat Europea 
de lIuitar de manera cada vegada més sistematica i integrada contra /'es
pectre de I'atur, aprofitant I'actual conjuntura económica favorable en el con
text europeu, la consolidació cap al mercat únic i la inclusió de I'ocupació en 
totes les polítiques comunitaries; i una de les bases sobre les quals es pen
sa treballar de manera més intensa és, precisament, la formació i consegüent 
qualificació deis treballadors. 1 Així, amb una disposició optimista i plena de 
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(1) En la revista Forum, editada per la Comissió Europea (1997), es recullen les directives ge

nerals consensuades en els estats membres en la Cimera de Luxemburg. Igualment, es 
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projectes en aquest camp, es tracta de combatre I'esperit d'euroesclerosi que 
assola Europa, tal com el va anomenar Rifkin (1996), i que comen<;:ava a es
devenir constitutiva, enfront de la resta del món (el s Esta s Units i el Japó, 
com a exemples més esmentats).2 En efecte, conscients que aquesta sera 
una de les vies més prometedores per a un aven<;: segur, s'espera arribar a 
taxes d'ocupació superiors al 70 'Yo, així com a una reduccié, de la taxa de de
socupació al 7 'Yo, objectiu que representa, al hora, la cread) de dotze milions 
de Ilocs de treball? Tot i aixo, no es tracta d'un procés a'lllat una conditio sine 
qua non perqué el que hem dit esdevingui realitat consisteix en el fet que 
aquestes primeres reformes hauran d'anar necessariament. de la ma d'altres 
reformes (de caire estructural i financer). 

O'aquesta manera, i sota el reconeixement que I'educació i la formació 
són dues armes estratégiques unides estretament al creixement, la com
petitivitat i el desenvolupament,4 entrare'm en I'entramat c,)nformat per dos 

poden consultar, via Internet, els documents següents: COMISSIÓ EL ROPEA: Jobs Summit 
20-21 November 1997, Background, 1997b. Document electrónic, sem e paginar; COMISSIÓ 
EUROPEA: Jobs Summit 20-21 November 1997, President Conclusl Jns, 1997c. Document 
electrónic, sense paginar; COMISSIÓ EUROPEA: Jobs Summit 20-21 November 1997, Em
ployment in Europe Report 1997: executive summary. Issues and policies, 1997c. Document 
electrónic, sense paginar; i COMISSIÓ EUROPEA: Jobs Summit 20-21 IJovember 1997, Com
mission adopts Guidelines for Member Sta tes Employment Policies for 1:198, 1997d. Document 
electrónic, sense paginar. 

(2) En el document escrit per Delors es fa una al'lusió constant als Estat, Units i al Japó com 
a exemples als quals s'haurien d'acostar els parametres europeus, i no solament des de 
I'óptica educativa. Vegeu COMISSIÓ DE LES COMUNITATS EUROPEE:S: Crecimiento, com
petitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI. Luxenlburg: Oficina de Pu
blicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1993a. 

(3) En una comunicació recent de la Comissió es mostra I'estat de la qGestió, i es destaquen 
les reaccions que no s'han fet esperar i han suscitat els primers corlentaris i necessitats 
de millora en aspectes molt puntuals, com és el cas concret de la farmació. COMISSIÓ EU
ROPEA: From guidelines to action: the National action plans for emp"¡yment. Op.cit. 1998. 

(4) En efecte, hi ha diversos documents comunitaris que recullen aque::ta idea capital. Fent 
una repassada rapida deis més significatius, en el vessant educatiu i formatiu, vegeu: CO
MISSIÓ DE LES COMUNITATS EUROPEES: Educación y formación er la Comunidad Euro
pea: directrices para el medio plazo.' 1989-1992, Luxemburg: Oficina de Publicaciones Ofi
ciales de las Comunidades Europeas, 1991; COMISSIÓ DE LES COMIJNITATS EUROPEES: 
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ropeas 1996a; COMISSIÓ DE LES COMUNITATS EUROPEES: Vivir y tróbajar en la sociedad 
de la información. Las personas primero. Luxemburg: Oficina de Public aciones Oficiales de 
las Comunidades Europeas, 1996b; i COMISSIÓ DE LES COMUNITATS ::UROPEES: Agenda 
2000. Luxemburg: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas,1997a. 
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tópics -a manera de tragos ferms- que corroboren la rellevancia que, 
des de diferents perspectives politicoeducatives, ha de tenir el tractament 
de la realitat educativa de la formació professional. Peró, abans d'endinsar
nos en aquest tema, cal consensuar una definició de formació professio
na/. Un bon exemple és aquella que entén per formació professiona/: 

" Tates les formes i nivells del procés educatiu, en addició al coneixement ge
neral, /'estudi de les tecnologies, ciéncies i I'adquisició de destreses practiques, 
de procediments, actituds i comprensió relatives a les ocupacions de diversos 
sectors de la vida económica i social.» (UNESCQ, 1989:2). 

Així, <des fronteres que hi h~ en educació i formació tendeixen en molts 
casos a desdibuixar-se» (Comissió de les Comunitats Europees, 1989:5).5 
Des d'aquesta lógica, la mateixa Comissió Europea ha mirat d'interioritzar 
en les polítiques educatives deis pa'lsos membres, sota I'epígraf de /ife/on
g/earning, un projecte d'aprenentatge més enlla de I'adquisició formal de 
coneixements, embarcant-se en un pla tan atractiu com difícil de dur a ter
me, pel fet que representa una condició essencial per a I'emergencia de 
nous models formatius que sorgeixen en els estats membres. Alhora, s'esta 
demostrant de manera concertada I'opinió que I'educació i la formació han 
de tenir un paper cada vegada més crucial en I'estrategia de desenvolu
pament general de la Comunitat en els anys propers. 6 

Sera present igualment en el document COMISSIÓ DE LES COMUNITATS EUROPEES: The 
Social and Labour Market Oimension of the Information Society-People First-the Next Steps. 
Luxemburg: Office of Publications Officials of the European Communities, 1997b; i fins arri
bar a la Cimera de l'Ocupació, com a continuació del Tractat d'Amsterdam. 

(5) Aquesta hipótesi també és compartida per Retuerto de la Torre, en el seu discurs de les 
qualificacions, segons el qual les barreres de I'educació i la farmació es desdibuixen ac
tualment en el món de I'empresa. Vegeu Retuerto de la Torre, E.: «¿Nuevas cualificaciones, 
o una nueva forma de entender la profesión?», a Revista Formación Profesional-CEOEFOP: 
Esencia de las cualificaciones, 2. República Federal d'Alemanya, 1991, pp. 8-10. 

(6) Aquesta és, precisament, una de les idees basiques en que es fonamenten les línies di
rectrius d'un deis lIibres de la Comissió més significatius en materia de formació: COMIS
SIÓ DE LES COMUNITATS EUROPEES. COM 590 final. (29.11.1995): Libro blanco sobre la 
educación y la formación. Enseñar y aprender: hacia la sociedad cognitiva. Op.cit. La seva 
continuació, seguint la lógica del continuum de la formació professíonal, esta avalada en el 
document COMISSIÓ DE LES COMUNITATS EUROPEES. COM 180 final 30.04.1997: Infor
me de la Comisión: sobre el acceso a la formación continua en la Unión (Recomanació del 
Consell de 30 de juny de 1993). Luxemburg: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Co
munidades Europeas,1997c. 
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L'impacte de la globalització en la formació con'iÍnua 

El primer deis tópics que estudiarem comporta apelür a la globalitza
ció. Penso que és un principi primer i inexcusable del qUll cal partir, i més 
si es vol comprendre el nexe que uneix la formació amb ni context des del 
qual es genera. La globalització es mostra com un prodlJcte de forces di
verses, i té un caracter sovint impreciso Hasan (1994) la defineix com un 
procés pel qual I'activitat económica, a escala local, regional i nacional, 
res pon cada vegada més als incentius económics que ES perceben i ge
neren a escala mundial. No hi ha dubte que I'actual cornmt de globalitza
ció «ha tingut efectes profunds d'interconnexió amb les e ,tructures econó
miques i politiques» (McGinn, 1997:43). Portat al nostre escenari, I'euro
peu, o més concretament, els quinze paIsos que formen la Comunitat Eu
ropea, el principi de globalització és un axioma determinant sobre el qual 
es poden col'locar tantes politiques (en el nostre cas, les. de caire educa
tiu) com es vulguin proposar, i I'anterior actua com un dE.ls objectius prio
ritaris que es desitja aconseguir per materialitzar projecte!; educatius i pro
fessionals. 

Tanmateix, la magnitud de les transformacions de le:; nostres econo
mies i cultures és tan considerable que es podria esperar ~ue aquesta glo
balització ja hagués provocat canvis de la mateixa mena en els sistemes 
educatius. Sens dubte, es parla de la manera de transfcrmar I'educació, 
des. d'aquesta perspectiva. Alguns treballs actual s mostmn de quina ma
nera han influ'it els resultats deis sistemes educatius en Ells diferents pro
ces sos d'integració económica. De fet, molt pocs es ce,ncentren en els 
efectes directes de la globalització sobre els sistemes educatius, encara 
que ho supleixin amb un cabal bastant sólid i ampli sobm I'aplicació i els 
efectes consegüents de les polítiques de reforma educativa associada a la 
globalització. Fins i tot reconeixent que hi ha una major cOl1centració en al
tres aspectes de I'educació -per exemple, en I'educacil) superior- ara 
ens interessa dirigir I'atenció cap a la formació continua, )erqué la consi
derem integradora d'altres modalitats d'educació. La globalitzaCió esdevé 
«punt de referéncia necessari quan I'educació continua e~; defineix com a 
producte de les forces primaries de I'educació que es ccncep aixi» (Jar
vis, 1996:233). Des d'aquesta perspectiva, la globalització resulta ser pro
ducte de forces económiques i tecnológiques generades en pa'isos 
avanr;ats de caire capitalista que desenvolupen de manma continua els 
mercats globals, aspecte que conté repercussions evidents i reverteix di
rectament sobre I'educació. 

Aixi dones, el terme globalització ha d'anar vinculat, necessariament, 
amb altres axiomes que ajudin la formació continua a carregar-se de més 
significat: és el cas del postmodernisme (i tot el que representa: I'actualit
zació continua de processos en la indústria i I'empresa, I'accés a mercats 
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mundials, la participació en companyies transnacionals, la successió de 
canvis tecnológics a un ritme trepidant, la societat de la informació, etc.); 
o de les conseqüencies, en el terreny polític, que poden sorgir de I'ante
rior, com ara el principi de subsidiarietat per part de cada un deis estats 
membres de la Unió. En efecte, sota aquest postulat els estats membres 
acaten la globalització per poder aplicar la subsidiarietat, principi comuni
tari segons el qual es pretén, més enlla de fer front a un estat excessiva
ment centralitzador, establir un esperit informant i vertebrador comú a tots 
els paYsos (Ortiz, 1995), que ben bé podria casar ambla globalització que 
ara s'esta plantejant. Tot i aixó, es reconeixen d'altres reptes d'aquesta glo
balització que també es presenten com a axiomes vertebradors d'aquesta 
última, justificats per la consecució d'una formació contínua de qualitat i 
per a tots, com és aconseguir una societat que sigui justa i cohesionant, 
tal com fixa la UNESCO (1997).7 

Tornant sobre la globalització i la seva íntima relació causal amb la for
mació contínua, es reconeix que la globalització requereix respostes di
rectes i discretes enfront de les demandes contretes, mentre que la for
mació és més lenta, pel fet que el coneixement cultural canvia de forma 
menys rapida que el coneixement científic i tecnológic. De fet, el que té de 
nou el fenomen mateix de la globalització no és I'existencia d'intercanvis 
internacionals, «sinó la seva formidable acceleració» (Comeliau, 1997:27). 
Es fa necessari, així, recórrer a una major exploració del paper que tindra 
la globalització en el terreny que ara ens ocupa, i una de les línies d'estu
di i reflexió estaria constituYda precisament per la naturalesa del coneixe
ment que s'ha anat creant en les societats contemporanies. I és que, avui, 
el coneixement ha esdevingut una «mercaderia del mercat»; és a dir, des 
que I'educació contínua s'ha unit estretament a I'ocupació, les referencies 
al mercat s'han tornat imprescindibles, a partir del reconeixement que la 
formació pot servir a aquest darrer de diferents maneres. I tot aixó, des del 
canvi d'un empirisme inicial cap a un viratge cada vegada més ideológic, 
ja que la necessitat d'invertir en la formació contínua es podria entendre 
també des de I'óptica segons la qual la competitivitat i la finalitat de pro
duir beneficis en les empreses poden conduir a I'«explotació» deis recur
sos humans, alla on es consideri que és més profitós per a elles (Petrella, 
1994). En I'actualitat, així, és la cultura empresarial relacionada amb la tec
nologia la que marca bona part de les mires en I'entorn formatiu de I'em
presa. Per aixó no resulta estrany el fet que «la trampa de la globalització 
i la mundialització competitiva hagin trobat en la lógica de I'adaptació a les 
noves tecnologies la seva «racionalitat» económica i la seva "Iegitimació" 
social» (Petrella, 1994:31). En qualsevol cas, s'entreveu una tendencia se
gons la qual es consolida el disseny d'una formació al servei de la cada 
vegada més omnipotent empresa. 

(7) A Hugues, P.: "Educación y trabajo: diálogo entre dos mundos», a Perspectivas. París, vol. 
XXVI, 1997, marg, pp. 7-16. 
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I avui el coneixement, igualment, s'empaqueta en llrups d'aprenen
tatge amb noms similars, de manera que la societat del coneixement i la 
informació han esdevingut un genere comode que es pJt comprar i ven
dre, com productes inserits dins el mercat. Aixo implica, a més a més, 
competicions per un poder cada vegada més creixent, luites pel control 
de la informació, etc. El marc teoretic que justifica tot procés de globa
lització del coneixement acaba reconeixent cinc dimensions sostingu
des com a marc temptatiu i de cara a analisis i estudi~; posteriors: I'es
tructura de la clientela i els aprenents; la naturalesa de la qualificació (ti
pus i continguts, en transformació continua); la natura,esa deis prove'i
dors; el sistema de provisió (d'abast divers, des de I'e!¡cala local fins a 
la internacional) i, finalment, el metode de presentacio de la formació 
continua. L'analisi de tots aquests factors coadjuvara a :enir un retrat ro
bot de quin tipus i quina modalitat de coneixement es 'equereixen avui 
en I'empresa. 

I que es converteix en globalitzant? La noció de «competencia» pas
sa a primer pla, fins al punt que assistim a la transformació d'una eco
nomia de protecció contra la competencia a una econor~ia d'acceptació 
i foment d'aquest fenomen. Aixi, les empreses es veuell obligades avui 
a distribuir de manera més efica<;: els recursos i han d'aconseguir igual
ment un alt grau de desenvolupament tant en el camp de la tecnologia 
com en el de la gestió. Les importants mutacions economiques i tecni
ques produeixen alhora una nova economia internaciollal global, sum
mament accelerada, de manera que és poc probable que els treballa
dors s'actualitzin, de tacto, continuament. Sota I'espectre, sempre preo
cupant, de I'obsolescencia en qualificacions, la resposta davant la glo
balització ha de cobrir els flancs següents: «-un marc solid de politi
ques macroeconomiques en ambits com la inflació, el c)mer<;:, els tipus 
d'interes, la inversió, les des peses i estalvis d'emprese~; i consumidors, 
etc.; -una ma d'obra que serveixi de base per refor<;:ar la qualitat i I'e
ficacia, per a la creació i manteniment de productes, ai):i com la flexibi
litat per adquirir les noves competencies que requereixir les professions 
modernes; -un personal científic, tecnic i informatic su Tlmament quali
ficat, que comprengui persones amb competencies elevddes en materia 
d'investigació, capaces d'assumir i entendre plenament les innovacions 
que, de manera contínua, es van establint» (Haddad, 1997:35). Tot el 
que hem dit tindra repercussions evidents sobre I'educa:::ió general (ne
cessitat d'una base solida) i també sobre I'educació p'3rmanent o for
mació de competencies. Aquestes són, en definitiva, les demandes que 
es van perfilant en les empreses. 
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Estudiant un binomi: la formacló i I'ocupació 

El segon topic que m'agradaria assenyalar fa referencia a la rellevancia 
que adquireix la formació i, per tant, la pertinenc;:a d'enfortir polítiques ac
tives centrades en la intensificació d'un aprenentatge continu de qualitat, 
optimitzant els recursos humans, i sempre amb I'objectiu d'aconseguir una 
feina futura i immediata. En principi, el repte consisteix a «convertir els re
cursos humans i I'accés al saber en el centre del nou paradigma socioe
conomic, amb la finalitat de poder afavorir les transformacions industrials i 
I'evolució general del sistema productiu» (Ruberti, 1994:7). 

El binomi formaci6-ocupació és un deis més discutits, tal com argumenta 
Lázaro (1996 i 1999). En efecte, avui es posa en dubte I'existencia d'una cor
relació provada entre els nivells de formació adquirits i la capacitat d'usar-Ios, 
pel fet que s'entén que aspectes com la debilitat de la demanda del mercat, 
la inadequació de les estructures economiques o la divisió internacional del 
treball tenen un pes molt més significatiu. Així, Finegold (1991) manté que, tot 
i que I'argument és prou logic per considerar-ne la naturalesa causal, s'ha 
comprovat igualment la dificultat clara de demostrar teoreticament, o empíri
cament, les relacions entre educació, la formació professional i I'organització 
economica i el creixement i desenvolupament consegüents. 

La teoria del capital huma, provinent de les teories classiques i ne
oclassiques segons les quals els estudis tenen com a conseqüencia fer les 
persones més productives, dotant-Ies així d'un «capital huma més gran» ,8 

comenc;:a a presentar tota una serie de problemes des del moment que en
tren en joc les distincions entre destreses generals o transferibles, entre el 
paper jugat per l'Estat, les empreses i els individus, etc. Dit d'una altra ma
nera, els models abstractes demostren esdevenir més complexos des del 
moment que la realitat demanda transferir-los a casos particulars. I tot aixo 
s'ha d'unir a la problematica que comporta I'estudi intensiu d'aquest capi
tal huma -per exemple, a I'hora de mesurar-lo. 

A vegades sembla que el problema adopta una major simplicitat, quan 
el redu'lm a qüestions de simple causalitat (OCDE, 1995a); perque el de
senvolupament educatiu és el resultat del creixement economic o és I'edu
cació que contribueix al creixement economic? Es prefereix, per raons ob
vies, interpretar que I'educació condiciona el creixement, i no a I'inrevés, 
entenent així que el capital huma tradueix les despeses d'educació i for
mació com a formes d'inversió, projectant la via deis beneficis futurs. 

(8) A aquesta mateixa iearia se li imputa el caracter selectiu que delega en la institució esco
lar, de manera que els que posseeixin un potencial de productivitat més elevat realitzaran 
estudis més Ilargs i tindran proporcionalment més ingressos. Coleman, J. S. i Torsten, H .. 
Inserción de los jóvenes en una sociedad de cambio. Madrid: Narcea, 1989, pago 78. 
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Tanmateix, avui la connexió entre I'educació i la formació, d'una banda, 
i la consecució de feina, de I'altra, esdevé una estratéuia política global 
inestimable en la Iluita constant contra I'atur. Ho demostren les estadísti
ques de I'OCDE (1997c) respecte de la correlació existent entre el nivell de 
formació adquirit i la participació de la població activa er el mercat de tre
ball. Tres indicadors proposats per aquest organisme inte'nacional resulten 
de gran utilitat per a aquesta argumentació, pel fet que dporten nous ele
ments per alimentar el debat general que s'esta tractant: 

- En primer Iloc, la taxa d'acupació deIs javes diplcmats del sistema 
educatiu. Aquesta circumstancia és un deis elements qUl3 determina la in
serció en el mercat de trebal!. Pot comprovar-se, així, corn es corrobora la 
realitat segons la qual com més alt és el nivell de formac ió de la població 
activa, major és el nivell de participació en els emplac;:aments laborals; 
veiem que el nivell d'estudis d'ensenyament superior uni\'ersitari és el que 
recull la major taxa d'activitat (vg. el quadre 1). 

- En segon Iloc, les taxes d'atur deIs que acaben la ~:eva farmació (de 
I'indicador situació de I'acupació per als que acaben la S3va farmació) , in
dicador que es constitueix com una variant de I'anterior. ,~ través del qua-

QUADRE 1: Taxa d'activitat per nivell de formació per ahornes i dones 
de 25 a 64 anys d'edat Parsos de I'OCDE, 1995. 

Primaria! Ensenyament 
Secundaria Secundaria superior En¡;enyamet 
primer cicle segon cicle no universitari unlVersitari Total 

Estats Units 60 79 86 89 79 
Australia 66 81 84 89 75 
~Iemanya 57 77 87 90 75 
Austria 59 79 86 91 74 
Selgica 55 78 85 89 69 
Dinamarca 72 88 92 93 82 
Espanya 58 80 88 87 66 
Finlandia 69 85 85 82 80 
Franya 60 83 89 87 77 
Grecia 60 68 84 87 67 
Holanda 57 78 86 71 
Irlanda 58 72 85 88 67 
Italia 54 76 B7 63 
Luxemburg 59 77 B9 66 
Portugal 72 82 88 ~4 75 
Regne Unit 62 82 86 31 79 
Suecia 86 91 92 34 9 

Pa'isos oeDE 63 80,8 87,3 HO,2 74,2 

• No se'n tenen dades disponibles 

FONT. OCDE, 1997b: 261 

452 



Reflexions i recerques 

dre s'indica que en gairebé tots els pa'lsos les taxes d'atur, després d'aca
bar la formació, van augmentant en funció del nivell assolit en finalitzar éls 
estudis, i són més altes per als que acaben el primer cicle del nivell se
cundari que per als que finalitzen I'ensenyament superior (vg. el quadre 11). 
Les dades suggereixen que no hi ha gaire demanda per a aquest darrer 
cas, per la qual cosa I'accés que tenen a I'ocupació directa es troba molt 
més limitat.9 En realitat, aquesta xifra revela que es dóna una relació gai
rebé automatica entre els mecanismes d'oferta i demanda i els diferents ti
pus de formació que accedeixen al mercat de treball. 

QUADRE 11: Taxa d'atur nivell de formació de la població de 25 a 64 anys d'edat 

Pai'sos de /'OCDE, 1995. 

Primaria! Ensenyament 
Secundaria Secundaria superior Ensenyamet 
primer cicle segon cicle no universitari universitari Total 

Estats Units 10,0 5,0 3,6 2,5 4,7 
Australia 8,5 6,2 5,1 3,3 6,6 
':"Iemanya 13,3 7,9 5,2 4,7 8,1 
Austria 5,7 2,9 1,4 2,1 3,5 
Belgica 13,4 7,5 3,5 3,6 8,5 
Dinamarca 14,6 8,2 5,3 4,3 10,0 
Espanya 20,6 18,5 16,6 13,8 19,0 
Finlandia 21,6 16,1 9,7 6,3 15,8 
Franga 14,0 8,9 5,9 7,0 9,7 
Grecia 6,3 9,0 10,1 7,1 7,4 
Holanda 7,9 4,8 4,1 5,6 
Irlanda 16,4 7,6 5,0 3,4 10,7 
Italia 9,1 7,9 * 7,3 8,5 
Luxemburg 3,8 2,1 0,6 3,0 
Portugal 12,2 17,4 4,1 3,5 7,4 
Regne Unit 10,1 8,7 4,8 4,2 7,8 
Suecia 4,6 4,3 2,3 2,0 3,8 

Pa'isos oeDE 10,1 7,0 5,6 4,0 7,3 

• No se'n tenen dades disponibles 

FONT. OCDE, 1997b: 261 

- 1, finalment, com a consequencia deis dos indicadors anteriors, i 
també com a conclusió, resta anomenar la participació en I'ensenyament i 
en la forma ció continus relacionats amb el treball (de I'indicador ensenya
ment i formació continus per a adults). La participació en I'ensenyament i 
la formació continus en el Iloc de treball estan íntimament relacionats amb 

(9) Aquesta tendéncia ja es podia visualitzar a OCDE: Análisis del panorama educativo. Indi
cadores OCOE 1995. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 1995c. En I'estudi es reconeixia una 
estabilitat en I'evolució d'aquestes dades. 
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el nivell de formació assolit previament (OCDE, 1995:- 57), per bé que 
aquesta davalla fortament en ocasions, com en el cas de les persones 
amb un nivell d'ensenyament secundari de primer i se~lon cicle, mentre 
que els grups que acrediten un ensenyament terciari (universitari i no uni
versitari) hi participen en proporcions molt més amplies (vg. el quadre III 
de la pagina següent). Al final es dóna la paradoxa, d'altra banda lógica 
en funció de la dinamica amb que s'esta desenvolupant, que les ofertes de 
formació contínua tendeixen a estar orientades més aviat cap a les neces
sitats deis que tenen major nivell d'ensenyament (el jovE que ha comple
tat, almenys, un ensenyament secundari de segon cicle) que cap a les ne
cessitats d'aquells que tenen un nivell d'ensenyament mEiS baix. 

El que sí que tenim present, a partir de la lectura que podem fer deis 
quadres, és que el desenvolupament deis recursos hurnans és un deis 
puntals basics de creixement i de desenvolupament ec:onórnic (Becker, 
1996), pel fet que dóna suport a la contundencia en la rElació de I'educa
ció i la seva alian9a amb el progrés económic d'un país. També troba aliats 
la idea de concedir a la formació el paper d'inversió nece:,saria, com quan 
Galbraith (1996) manté que avui dia hi ha pocs temes qJe es discuteixin 
amb més vehemencia que el paper de I'educació en la societat actual, i 
especialment la seva relació amb I'objectiu económico TCltes i cadascuna 
de les analisis de la situació competitiva de I'economia de s Estats Units se 
centren en la importancia d'una ma d'obra instru'i'da i qua ificada,10 encara 
que després esmenti que, quan hi ha crisi, en pateixen els efectes terribles 
tant els qualificats com els no qualificats. A més a més, no s'ha de perdre 
de vista un altre aspecte, i és que, a banda del factor económic, també cal 
tenir en compte els factors polític i social, arguments igualrnent legítims per 
consolidar una bona societat. 

També cal considerar el canvi constant que experimenté I'anomenat «ca
pital huma», que camina cap a una major responsabilitat, sobretot en eco
nomies liberalitzadores, en que el concepte anterior troba el medi més pro
pici. Com a problemes fonamentals, en aquest camí cap a una major efica
cia i eficiencia per part de qui apren, trobem una realitat t::astant allunyada 
d'aquests objectius primordials: «un capital huma extremament heterogeni, 
una mica infrautilitzat i el valor dependent económic del qual vindra segons 
sigui assignat» (Eliasson, 1994:6). Per contra, com a majcrs potencialitats, 
ofereix una flexibilitat i una transcendencia deis dominis qua esdevenen les 
majors virtualitats d'aquest capital huma. Perque aquestes tuncions s'aprofi
tin al maxim, caldra revisar la competencia d'aquells que el oestionen, a més 
de I'organització per part deis mercats i el paper que els atc1rgui. Només així 
la inversió en formació valdra la pena. 

(10) Juntament amb la idea anterior, la transcendéncia que adquireixen a~tualment les qualifi-' 
cacions als Estats Units es despla~a des de la necessitat d'actualitzar la classe treballa
dora fins a la posició més actual de potenciació del tercer sector o I)conomia social. Ve
geu Rifkin, J.: El fin del trabajo. Barcelona: Paidós, 1994. 
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Quadre 111: Taxes de participació en educació i formació continua en el Iloc de treball, per nivell educatiu, edat i genere. PaYsos de I'OCDE, 1995 - 1996. 

Educació Ensenyament se- Ensenyament se- Ensenyament Ensenyament 
preescolar cundari cundari terciari de nivell terciari de nivell Tots els nivells 

Any Sexe Ensenyament primari 1rcicle 2n cicle no universitari uriiversitari d'ensenyament 

H+d m 15 28 43 33 50 
Alemanya 1994 Homes m m 29 44 35 50 

Dones m 14 28 40 31 50 
H+d m 31 44 61 45 65 

Finlandia 1995 Homes m 30 43 63 45 65 
Dones m 31 44 59 45 63 
H+d m 27 37 57 42 61 

Suecia 1996 Homes m 28 35 56 39 56 
Dones m 27 40 58 44 67 

Austria 
H + d m 3 8 13 8 14 

1995 Homes m 4 9 14 8 13 
Dones m 2 7 13 7 15 
H+d 1 1 2 4 3 6 

Belgica 1994 Homes 1 1 3 5- 3 6 
Dones 0,5 1 2 3 2 6 
H+d m 4 14 18 15 24 

Dinamarca 1995 Homes m 5 12 15 13 22 
Dones m 6 17 21 17 26 
H+d 0,4 1 7 4 3 9 

Espanya 1995 Homes 0,3 1 6 3 2 7 
Dones 1 2 8 6 5 11 
H+d 1 2 5 7 4 8 

Irlanda 1994 Homes 1 2 4 6 3 8 
Dones 1 3 6 8 6 9 
H+d 0,3 0,5 2 m 1 3 

Italia 1995 Homes 0,3 1 2 m 1 3 
Dones 0,1 0;4 3 m 1 3 
H + d m 1 12 m 1 2 

Luxemburg 1996 Homes m 1 2 m 1 3 
Dones 1 2 1 m 1 1 
H+d 4 10 22 12 23 

Regne Unit 1995 Homes 3 9 19 11 22 
Dones 4 12 25 13 24 

• No se'n ten en dades disponibles 
FONr. OCDE, 1997b: 261. Se segueix la classificació del CITE. 
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El que hem dit abans comporta igualment interpretar que un nivell edu
catiu elevat, ingredient fonamental per al desenvolupamE nt deis recursos 
humans, repercuteix en una major capacitat d'assimilar te::nologies sofisti
cades i estructures organitzatives eficients, cosa que, al hora, comporta un 
increment de productivitat. Així, estudis de I'OCDE proven i posen en re
Ileu el paper de la difusió en I'aprofitament deis avantatge~. socials i econo
mics de les noves tecnologies i en la limitació de les co lseqüencies ne
gatives que presenta (Abrar, 1994:14). No sorpren, així, qLe les economies 
de creixement més rapid hagin realitzat inversions considerables en I'am
bit educatiu. 

En definitiva, les inversions en ensenyament i forma::ió sembla que 
es constitueixen com una de les formes per establir bases solides i du
radores per a la consolidació de les competencies profElssionals reque
rides des de I'entorn laboral. Les inversions en educa,:ió resulten ser 
font d'aportacions externes positives, que cristal'litzen en forma «de re
serva creixent d'idees, informació i personal creatiu, i inc louen amb aixo 
un potencial molt valuós d'innovació i progrés constanü;>,> (Mallampally, 
1997:59). Tanmateix, es podria fer una lectura dins del e iscurs sociopo
lític, aprofitant aquesta hipotesi, en reconeixer que, per bé que la con
següent inversió en educació és la tendencia que es difon, I'orientació 
d'aquestes inversions en materia educativa es podria en1endre d'aques
ta manera com a filtre, més que com a inversió propiam:lnt dita, si s'in
terpreta que formar més i millor implica una selecció plevia (en funció 
deis talents naturals, per exemple).11 Si aquesta lectura -és a dir, la 
major consideració de la funció de filtre sobre la d'inversi)- pogués de
mostrar-se, tindria repercussions evidents sobre I'escola i sobre el mer
cat, com a emplac;aments legitimadors d'aquesta funció de filtre. Perol 
en última instancia, el paper de I'individu quant a subjece a'illat es con
vertiria en maxim responsable de la seva propia dinamic:a de formació, 
tant en els centres educatius com en les institucions del mercat de tre
ball, de manera que els contextos anteriors es convertirilm en elements 
secundaris. Aquesta és, sens dubte, una argumentació que requerira 
ser analitzada i revisada amb més profunditat i amb vista a posteriors 
estudis, tot i que ja comenci amb les reflexions que aquEst discurs pre
tén suggerir a I'estudiós de I'educació. 

(11) Petrella reconeix que aquest filtre actua com a element fonamental a I'hora d'aspirar no 
solament a ser educat en institucions educatives, sinó a accedir a de imitats Ilocs de tre
ball. Petrella, R.: «Las trampas de la economía del mercado para la fe,rmación del futuro: 
más que un anuncio, la necesidad de una denuncia ... Revista Formac ón Profesional, ele
mento constructor de la UE. Políticas y programas comunitarios. Repú Jlica Federal d'Ale
manya, núm. 3, 1994, pp. 28-34. 
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Els beneficis de I'educació 

Més enlla d'aquestes dues visions, «educació com a inversió» versus 
«educació com a filtre», dues formes de ccimprendre les qualificacions i 
competencies adquirides en la formació, i només des deis prop6sits ante
riors, se sustenten en la necessitat i la pertinenga d'una sólida formació 
professional de base i específica, com a condició necessaria, tot i que no 
suficient, per aconseguir I'ocupabilitat de les persones, bé siguin joves di
plomats recentment en el sistema educatiu i professional (o els que no han 
acabat els estudis), bé siguin treballadors qualificats en reciclatge i trans
formació continus. 

Una qüestió relacionada amb els beneficis que I'educació i la formació 
reporten les vincula directament amb els aspectes económics de I'educa
ció. En aquest sentit, la Comissió Europea (1995b) va elaborar un informe 
respecte de les qüestions financeres que pot suscitar la formació en rela
ció amb la inversió que representa, i sobretot amb la rendibilitat deis re
sultats obtinguts. Perqué, quant s'inverteix en educació? O quin tipus d'in
versions en educació generen els beneficis més significatius? O quins són 
els beneficis econ6mics i no económics de I'educació? Quines formes d'in
versió són més aprofitables? Per bé que es reconeix que tota inversió en 
educació esdevé un aspecte determinant (en constant creixement) sobre 
el benestar económic deis pa'isos, el document ens remet constantment al 
paper que desenvolupa també el context socioeconómic, demografic i tec
nológic que li confereix significació (la demanda de treballadors cada ve
gada més qualificats, la creixent importancia del sector de serveis o I'ac
celeració del canvi tecnológic i la consegüent depreciació del capital in
tel·lectual, per exemple). 

Si ens centrem així en els beneficis socioeconómics de I'educació i la 
farmació, es pot observar I'existéncia d'una amplia panóplia d'analisis, ja 
que s'han realitzat estudis de tota mena, que incideixen en aspectes tan 
relacionats entre si com: 

a) Creixement económic deis paí'sos en relació amb la contribució 
que hi fa la mateixa educa ció. Es reconeix que els estudis més útils són els 
realitzats a partir de les ratio de participació en educació primaria i se
cundaria, 'i que confirmen aquesta hipótesi. 

b) Examens de I'impacte deis exits educatius en relació amb els 
guanys relatius posteriors. Es mostra, en línies generals, com els guanys 
entre treballadors amb un grau d'educació superior són més alts que els 
deis que posseeixen una educació secundaria (fins a un 25 %). Els bene
ficis es cristal'litzen a escala tant pública com privada (OCDE, 1995a), tot 
i que resulta molt més significatiu en uns pa'isos que en d'altres. 
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e) Calculs de la «taxa de retorn» (rate of return) en I'educació (o re
torn deis alumnes que en un moment determinat van aba ldonar els estu
dis), comparant així els beneficis que aquesta reporta en relació amb els 
costos en que s'incorre anteriorment. Es tracta d'una mesura sofisticada 
per comprovar els beneficis economics de I'educació, ja q Je s'estimen as
pectes com ara els efectes del mercat davant d'aquests col·lectius o I'a
profitament de les reinversions en educació. 

En termes generals, es pot dir que la taxa de retorn en la institució es
colar resulta molt més rendible en els primers graus deis nvells educatius, 
mentre que la taxa de retorn de formació professional, en relació amb I'an
terior, segons I'estat de la qüestió, és més baixa que pel que fa a I'educa
ció académica general. 12 La lectura que s'extreu de tot aj):o és que I'edu
cació professional s'ha de promoure en ambits en que es considera relle
vant que la formació per al treball realment ajudara a trobar feina i benefi
ciara I'economia assegurant una unió estreta entre el merC3.t de treball i la 
demanda de destreses. 

Tanmateix, una altra lectura significativa també és que els costos per 
unitat de la formació professional són generalment més alt~ que els costos 
respectius en I'educació -general. La implicació més immediata és que si 
s'esta proporcionant una formació cada vegada més espe,~ialitzada i més 
allunyada de les destreses generals, mentrestant, es cor'e el perill que 
aquesta formació professional pugui perdre rellevancia respecte de les ne
cessitats del mercat, i que el treball deis centres i institucions professionals 
resulti no satisfactori per a aquests proposits. 

d) Analisi de les tendencies d'educació i ocupació pe- establir corre
lacions entre els nivells d'ambdós aspectes. S'estudien, en particular, dos 
indicadors clau: les ratio de desocupació per nivell educa·:iu aconseguit i 
la participació en les forces de treball. En aquests dos factors ja s'hi ha in
sistit en la secció anterior. Ara només caldria detallar que lE. conseqüencia 
més immediata és la tendencia mostrada pels generadors d'ocupació 
d'escollir persones cada vegada amb major qualificació -cosa que gene
ra així una autentica «escala de qualificacions»-, i tambl§ el decreixent 
nombre de feines que requereixen una educació i uns nivelis de destreses 
baixos, alhora que apareix un major nombre de persones amb qualifica
cions educatives terciaries. 

e) Estudis sobre I'impacte de la formació en la productivitat de I'em
presa, entenént que I'equip de formació pot aconseguir res Jltats significa-

(12) Precisament el Banc Mundial utilitza com a arma potent aquesta argur1entació per Irenar 
el desenvolupament educatiu de la lormació prolessional als pa·¡sos no desenvolupats. 
D'aquí que autors com Bennell rebatin la metodologia de les "laxes de relarn", com a es
tratégia legítima d'elecció-selecció. Vegeu Bennell, P.: "Using and abu::ing rates 01 return: 
a critique 01 the World Bank's 1995 education sector review", a Inlernótiana! Jaurna! Edu
ca liana! Oeve!apment. Regne Uni!. Vol. 16, núm. 3, 1996, pp. 235-248. 
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tius en diferents parametres, com ara: la intensificació de la productivitat 
en les principals tasques, la reducció deis costos de capital, les reduc
cions en costos de material o la intensificació de la qualitat del producte fi
nal i el servei. 

f) Finalment, estudis deis efectes no economics de I'educació. Tots 
ofereixen resultats altament significatius sobre les conseqüencies que 
aquesta reporta: els beneficis psíquics, la justícia social o equitat, salut, 
democratització, medi ambient, etc. 

Si es comprova, així, que poden maximitzar-se els beneficis -econo
mies, pero també d'altres ordres- de I'educació i la formació, el pas se
güent és comprometre els generadors d'ocupació i la indústria amb I'a
prenentatge permanent, pero també tots els subjectes que en són recep
tors, com a principals interessats; s'aconseguira que els sistemes de for
mació professional es trobin, així, més influ'its per les necessitats deis mer
cats de treball (OCDE, 1995). 

Respecte deis primers, els empresaris i generadors d'ocupació, per ma
terialitzar aquest objectiu caldra vencer barreres i eliminar tabús respecte a 
actitud s i comportaments cada vegada més enquistats per part seva, pel fet 
que manquen de conviccions respecte als beneficis que puguin reportar les 
consegüents despeses d'aprenentatge; pero també caldra Iluitar contra el 
sentiment de no-responsabilitat o de por que els treballadors siguin absor
bits pels competidors. Respecte a tots aquests temors, a vegades es reac
ciona amb una qualitat baixa de formació en I'empresa, en forma d'inade
quació als objectius primordials de I'empresa, de falta de planificació o d'a
valuació. La política de la Comunitat Europea ha de respondre amb una le
gislació contundent que consolidi el compromís definitiu amb la formació, ex
hortant a posar-hi més atenció, concedint suports financers i comprometent 
.els generadors d'ocupació en la presa de decisions. 

Respecte deis trebaliadors, el compromís deis individus respecte a la 
proposta d'un aprenentatge permanent, s'ha d'afrontar igualment la manca 
d'intormació deis subjectes respecte a les potencials oportunitats que 
aquest ofereix. Els estats membres han de reaccionar exhortant els sub
jectes sobre la transcendencia de responsabilitzar-se respecte deis seus 
propis i respectius aprenentatges, sobre la base previa del coneixement 
d'aquests; pero també han d'establir drets legals per a la formació tora del 
temps de treball, la provisió de formació gratu'ita o percebuda a través de 
subsidis -sobretot per als individus als qUéils resulti difícil trobar feina-, 
el suport financer, mesures de millora de I'accessibilitat de la formació, etc. 

Pel que fa a la hipotesi de la influencia del mercat de treball sobre els 
sistemes d'educació i formació, i reconeixent que I'educació és alguna 
cosa més que una simple preparació deis joves per a la vida laboral, la for
mació per a I'ocupació anira desenvolupant, a més a més, els seus inte-
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ressos, capacitats, destreses, etc., ja des de I'entorn es(;olar i formal, que 
possibilitin I'accés a I'ocupació en el futur més immediat. Des d'aquesta 
perspectiva, la preparació per a I'ocupació sí que esdev(~ un objectiu prio
ritari sobre tots els sistemes educatius. Per6, a la practica, la influencia del 
mercat sobre I'educació és encara molt feble. En aques sentit, els obsta
cles poden ser: la inadequació en els resultats per definr i comunicar per 
part deis generadors d'ocupació al16 que es requereix )er a I'educació i 
formació professional deis pa'lsos respectius; la inadeqL ació també en la 
res posta per part deis mateixos sistemes educatius i forrlatius; el compro
mís insuficient deis actors i interlocutors socials en la plallificació i direcció 
d'aquests; la inadequació de resultats per als professors i la inadequació, 
finalment, deis assoliments respecte a la guia profess.onal i continguts 
educatius. 13 Com a solució enfront de les mancances :Jresentades, tots 
aquests fronts s'haurien de combatre amb una estrategia integradora que 
apel'li a un major compromís per part tant deis generadors d'ocupació 
com de I'escola, amb el benentes que totes dues parts han d'incidir tant 
en la planificació com en la recerca de currícula i qualificacions, i que re
percuteixi de manera positiva sobre tots els interessats. 

Un bon exemple per acabar aquest apartat sobre ,31 pes del factor 
econ6mic, els beneficis que reporta I'educació i les repercussions que aix6 
té sobre la formació professional és la política educativa portada a terme 
per un deis organismes internacionals més importants pEor a I'educació: el 
Banc Mundial. Creat I'any 1945, i des d'un posicionamont neoliberal, es 
planteja la intervenció sobre I'ensenyament primari i secundari, en funció 
deis resultats que es pretén aconseguir en la perspectiva de les necessi
tats que s'estableixen des deis mercats de treball. Una lectura que se'n pot 
fer és que manté una inspiració econ6mica, que arriba 3 dominar la pe
dag6gica, fins al punt que «tot el que s'inverteix en edlJcació ha de ser 
rendible» (Banc Mundial, 1996). 

El Banc Mundial també advoca per la formació profes:;ional, per6 la in
sereix en un conjunt de mesures que conformen una estrategia que ten
deix al creixement i al desenvolupament, i aix6 des d'Un3. perspectiva in
ternacional. A més a més, aposta fort per crear un contex: polític favorable 
a la formació, aspecte que no s'aconseguira sense la CI)ntribució de les 
institucions privades, que actuen de manera complemertaria a la gover
namental. Aquest aspecte sera fortament criticat per autors com Lauglo 
(1996), que increpara I'organisme esmentat per la mancanQa relativa d'un 
interes públic cap a la formació, a més a més de remarcar la inconsisten
cia not6ria deis seus arguments. 

(13) Tal com s'indica en COMISSIÓ DE LES COMUNITATS EURO PE ES. COM 590 final. 
(29.11.1995): Libro blanco sobre la educación y la formación. Ense, iar y aprender: hacia 
la sociedad cognitiva. Luxemburg: Oficina de Publicaciones Oficial9s de las Comunida-
des Europeas. Op. cil. . 
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D'altra banda, les teories del Banc Mundial contrasten amb la política 
aplicada per un altre organisme internacional, I'OCDE (Lauglo, 1996:225). 
Aquest organisme internacional considera molt més constructiu reformar 
activament els sistemes educatius professionals per assimilar els nous 
canvis, posant més emfasi en I'aprenentatge (input) que en els resultats 
(output) oferts des del mercat (Burnett, 1996:216). Mentrestant, el Banc 
Mundial opina que la formació professional «hauria de concentrar-se més 
en les mesures compensatóries, mentre que es requereixen intervencions 
selectives i parcials en que hi hagi beneficis socials importants de forma
ció» (Banc Mundial, 1991: 10). 

I és que, segons el Banc Mundial, en alguns casos la despesa pública 
en aspectes de formació professional no és satisfactória, precisament per 
aquest caracter compensatori que la porta a complir objectius, a vegades, 
molt vagues: la reducció de la desocupació juvenil, la creació d'una reser
va de treballadors qualificats que atreguin les noves inversions de capital, 
etc. Amb I'absencia d'un creixement substantiu de I'ocupació, aquestes 
polítiques han portat a una formació professional en que es prioritza la 
quantitat sobre la qualitat deis recursos utilitzats. 

Les reaccions del Banc Mundial, la font més extensa quant a suport fi
nancer per a la formació a escala internacional, enfront deis seu s detrac
tors no es van fer esperar, a pesar que les inversions en formació profes
sional mai no han format part d'una estrategia més amplia per dirigir les 
qüestions polítiques. En els anys setanta, les avaluacions dutes a terme 
pels departaments d'Educació i Formació de I'organisme esmentat van co
mengar a incrementar els seus dubtes pel que fa a la relació cost-efectivi
tat de I'escolarització en el vessant professional: costos alts, nivells baixos, 
massa graduats i dificultat de fer pronóstics de demandes de destreses. El 
Banc Mundial va anar restringint els seus recursos financers per a aquest 
nivell educatiu, canviant les prestacions d'una educació professional di
versificada a una formació i preparació professional molt puntuals, i amb 
I'ajuda d'autoritats nacionals. Volia mostrar, així, com les destreses tecni
ques són més ben impartides en el Iloc de treball, i amb aixó la seva in
tenció es va concentrar a canalitzar tots els seus esforgos sobre I'educa
ció general. El sector privat, des d'aquesta óptica particular, hauria de tro
bar-se directament implicat en la provisió, finangament i govern de I'esco
larització vocacional (Bennell, 1996). Alhora, els canvis reflectien una ma
jor i creixent disposició per part del Banc per trobar camins més importants 
i més eficients per proveir formació, sempre des de I'óptica de la necessi
tat peremptória de formar en competencies especialitzades, i no generals, 
pel fet de no trobar aquesta via no económica per poder-la portar a terme. 

Com a resposta als seus plantejaments, i ja per acabar, des de la mei
tat deis anys vuitanta, I'esmentat Banc Mundial va comengar a emfasitzar 
el paradigma de la qualitat en la formació (Samoff, 1996). A partir d'a
quest moment es va pressentir la manca notable d'atenció d'aquest or-
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ganisme sobre les qüestions económiques dirigides a 13. formació públi
ca i I'ascensió notable en el panorama internacional de les formacions 
privades. La pressió cada vegada més creixent per acatar reformes po
lítiques per assegurar el desenvolupament de destrese:, i competéncies 
en res posta als canvis económics va comportar millore¡; substancials en 
el contingut polític i analític de les operacions d'inver~;jó en aquest te
rreny (Banc Mundial, 1991 :65). 

Reflexions finals 

Concloent, es pot dir que I'educació i la formació tenE n un efecte defi
nitiu tant en I'individu com en la societat, i per tant s'han de revisar els be
neficis tant económics com socials que reporten, i iI'lustrar d'aquesta ma
nera que, en definitiva, I'educació és un element determ nant molt potent 
del benestar social i económico Els beneficis económics de I'educació i de 
la formació són, com hem vist, multiformes, tot i que es ¡:::odrien categorit
zar en: intensificació del creixement económic, millora di, la productivitat 
en I'empresa, millora del poder adquisitiu deis subjectes (sous més alts i 
millors), i óptimes perspectives laborals. 

Des d'aquesta filosofia, s'ha d'emfasitzar necessariament I'óptica del li
felonglearning (o «aprenentatge al Ilarg de tota la vida», lópic que resulta 
esmentat de manera reincident), en vista de tots els can'/is que succeei
xen avui, demografics, tecnológics i socioeconómics. Tot aixó implica un 
canvi del model tradicional d'educació i formació professiClnals inicials cap 
a un model molt més flexible i continu, sense ruptures ni barreres institu
cionals, cap als quals es maximitzin els beneficis de la inversió. Si s'hi afe
geix el compromís deis generadors d'ocupació envers aquest projecte 
(ajuts financers, per exemple), per part deis governs, i la responsabilitat 
adquirida pels mateixos individus, veritables actors del seu projecte de 
vida, es pot augurar un increment d'interés i consegüentE accions en for
mació professional més enlla de I'escola. Les implicacions serien, lógica
ment, molt més enriquidores per a aquest projecte formatiu, ja que es trac
taria que, Iluny d'un enfocament concret sobre objectius escolars, la pers
pectiva permanent impliqués una ampliació del paper i les responsabilitats 
de I'escola. O'aquesta manera, la missió de I'escola seria posar fonaments 
per a futurs aprenentatges, i no donar paquets ja acabats. Així, els centres 
formatius es dedicarien a les seves veritables funcions, cem ara la difusió 
de la capacitat de motivació, d'aprendre el que és nou i ele «reaprendre» 
(OC DE, 1997:317). Tot plegat, sense perdre de vista I'equilibri óptim que 
ha de mantenir amb altres marcs tant postescolars com e)(jraescolars. 
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Mirant d'acabar aquesta exposició, tot i ser conscients que el tema que 
s'hi considera podria ser molt més extens i constituir per si mateix tema per 
a molts d'altres projectes, investigacions i referéncies, en definitiva, molt més 
extenses que les que hem tractat aquí, podríem concloure preveient un futur 
prometedor per al vessant de la formació professional unida al referent pro
ductiu en el context europeu. I és que assistim, tal com afirma Lázaro (1996), 
a una progressiva pero evident consolidació en les definicions de polítiques 
educatives orientades certament a reformes convergents, tant en una esca
la general com, més interessant i constructiuen el nostre cas, en la profes
sional, per poder rellanr;;ar el «capital huma», ja esmentat anteriorment, com 
un recurs necessari per a la bona marx~ deis mercats europeus. 
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El artículo plantea el estu
dio de la formación profe
sional partiendo de la im
portancia estratégica que 
tanto la educación como la 
formación poseen en las 
agendas europeas actua
les, de cara a lograr una 
mayor competitividad y efi
cacia en el mercado de 
trabajo. Para ello se anali
zará la interacción de la 
primera con dos variables: 
en primer lugar, la globali
zación y el impacto que 
provoca sobre la formación 
continua. En segundo lu
gar, la atención se centrará 
sobre el binomio forma
ción-empleo, estudiando la 
hipótesis de que a mayo
res niveles de formación 
adquirida, los individuos 
tendrán empleos mejor pa
gados y en mejores condi
ciones, tal y como sostiene 
la OGDE. Desde este pre
supuesto, también se enfa
tiza la transcendencia de 
una sólida formación conti
nua por parte del trabaja
dor. que conecta directa
mente con las políticas 
educativas actuales de la 
Unión Europea, bajo el epí
grafe de «lifelong learning» 
y sus consiguientes reper
cusiones y nuevas respon
sabilidades que recaen so- I 

bre la figura del empleador 
y del sujeto que se forma, 
verdadero protagonista. 
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Abstracts 

Get article présente I'étude 
de la forma tion profession
nel/e en partant de /'ilnpor
tance stratégique que tant 
/'éducation que la formation 
possédent dans les priori
tés européennes actuelles 
afin d'obtenir une plus 
grande compétitivité et effi
ca cité sur le marché du 
travail. Pour cela, on analy
sera I'interaction de la pre
miére avec deux variables: 
en premier lieu, la globali
sation et I'impact qu'elle a 
sur la formation continue. 
Par la suite, on centrera 
notre attention sur le bino
me formation-emploi, en 
étudiant I'hypothése sui
vante: une amélioration du 
niveau de formation entrai
nerait-el/e des emplois 
mieux payés ainsi que des 
conditions plus favorables, 
comme le soutient I 'OGDE? 
A partir de cette hypothé
se, on souligne aussi la 
transcendance d'une for
mation continue solide de 
la part du travailleur, qui 
est directement mis en 
contact avec les politiques 
éducatives actuel/es de I'U
nion Européenne sous 
f'épigraphe «Iifelong lear
ning» et de ses répercus-

. sions consécutives et de 
ses nouvelles responsabili
tés qui retombent sur /'em
ployeur et sur le sujet qui 
re90it la formation et qui 
est, en fait, le véritable pro
tagoniste. 

This anicle studies vocatio
nal edL cation, taking as its 
starting point the strategic 
importánce that both edu
cation and training have on 
current European agendas, 
in orde/' to achieve greater 
competitiveness and effi
ciency .·n the labour mar
ket. TOJO so, the interac
tion of vocational education 
with twCl variables is analy
sed. Firstiy, globalisation 
and its 'mpact on con ti
nuous E ducation. Secondly, 
the traif'ing-employment re
lationsh'p is analysed, 
studyin¡¡ the hypothesis 
that the higher people's le
vel of tr,¡ining, the better 
they wil, be paid and better 
working conditions they wil/ 
have, au the OGDE as
serts. B,¡sed on this as
sumpti01, the importance 
of solid continuous training 
on the ~'art of the worker is 
emphas'sed. This is di
rectly lir.ked to the Europe
an UnioJ1's currenl educa
tional policies, chrislened 
«Iifelong learning», and 
their cOflsequences and 
new res¡Jonsibilities which 
are givel lo Ihe employer 
and the trainee, who is re
al/y mos~ important . 
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