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Traditional teaching (and learning) pedagogy 
has the younger person learning from the older. 

Surely it represents a missed opportunity. 
Carol Baily 

1- Introducció 
 
 
 La Formació Professional (FP) està vivint a Espanya en els últims temps tota una 
sèrie de canvis i transformacions per tal d’adaptar-se al nou marc europeu i als objectius 
educatius marcats per les seves institucions. La Unió Europea determina uns objectius 
estratègics per a la educació, així com les competències a fomentar entre els estudiants, sota 
uns percentatges fixats per al 2020, i cada estat membre és responsable de concretar-ne les 
mesures dins dels seus respectius territoris. 
 A Espanya s’ha canviat la llei educativa que hi havia fins ara, la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, coneguda com a LOE, per la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, la coneguda i controvertida LOMCE. 
Deixant de banda les controvèrsies que està generant a nivell territorial, com a mínim a 
Catalunya, pel fet de  posar en dubte el model d’immersió lingüística de la Llei d’Educació de 
Catalunya (la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació) que tant ampli consens va aconseguir 
en la seva implantació, o altres controvèrsies com amb la matèria de religió; si ens fixem en 
la FP, sí que la nova legislació pretén potenciar aquests objectius europeus, mitjançant tots 
els Reials Decrets que se’n despleguen, per tal d’adequar la legislació a les directrius 
europees, pel que fa referència  a la FP Dual, la FP Bàsica, la Ordenació general de la FP i 
tot un seguit de mesures1 per a establir un nou marc legal on encabir i des d’on potenciar 
aquestes directrius que tots els estats membres han de potenciar. No és qüestió d’aquesta 
recerca qüestionar la recent llei d’educació, sinó constatar que s’estan prenent mesures que 
el temps dirà si són o no les correctes. 

Sota aquesta estratègia educativa, la FP ha d’assumir el rol de ser el gran motor 
actiu per a la formació permanent al llarg de la vida, per poder acostar els centres educatius 
a les empreses, per una banda, i preparar per a una millor sortida laboral als nostres 
estudiants, i per l’altra, oferir la possibilitat a treballadors en actiu d’adquirir nous 
coneixements que la rapidesa amb que canvia el món laboral, sobretot pels continus avenços 
tecnològics, requereixen de la seva mà d’obra. A més, s’han de fomentar les 8 competències 
bàsiques (social i cívica, digital, en llengua estrangera i comunicació, matemàtica i científica, 
iniciativa i emprenedoria, consciència i expressió cultural i aprendre a aprendre), ser eficaç i 
atractiva per tal de reduir l’abandonament prematur dels estudis, tot promovent l’equitat, la 
cohesió social, la ciutadania activa i la mobilitat per tal de contribuir a crear el sentiment de 
ciutadà europeu i, a més, augmentar tots els índexs de matriculats a Cicles Formatius, de 
titulats i d’ocupabilitat (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2013). La FP té en aquest 
sentit un gran repte per davant, i els seus docents també. 

El Sistema Nacional de Qualificacions de la Formació Professional 2  ja s’està 
encarregant, per una banda, de donar una qualificació equiparable a tots els estudis dels 
Cicles Formatius per tal de compatibilitzar coneixements a nivell europeu i promoure així la 
mobilitat, i a més, dividir els Mòduls Professionals i les Unitats Formatives en acreditacions 
concretes que responen a diferents Resultats d’Aprenentatges. D’aquesta manera permet 
acreditar de manera molt precisa i específica les capacitacions adquirides en els seus 
estudis, afavorint la formació permanent, i donant la possibilitat a un treballador de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Real Decreto 127/2014, per a la Formació Professional Bàsica 
  Real Decreto 1529/2012 per a la Formació Professional Dual 
  Real Decreto 1147/2011 per a l’Ordenació general de la Formació Professional 
  Real Decreto 1529/2012 per a la Formació Professional Dual 
  Real Decreto 1147/2011 per a l’Ordenació general de la Formació Professional 
 
2 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
  Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la   
  Educación Superior 
  Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones  
  Profesionales 
 
     (http://todofp.es/todofp/profesores/Normativa/legislacion.html, consultat el 23 de maig de 2014) 
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matricular-se a una part d’un cicle formatiu (una unitat formativa, fins i tot) per tal de rebre 
una acreditació molt concreta que li permeti ampliar la seva activitat laboral. 

Les aules de FP estan cridades a ser un espai d’aprenentatge per a persones de 
diferents edats, compartint entre elles la voluntat d’adquirir uns coneixements que li permetin 
una millor adaptació al món laboral. Aquesta ha estat sempre una realitat, però per a 
acomplir els objectius europeus, serà una realitat que anirà a més, trencant-se i diferenciant-
se encara més amb el concepte tradicional d’escola graduada, aquella que separa els 
alumnes per edats en funció d’uns criteris psicoeducatius que, com veurem més endavant, 
es basen en la creença que alumnes de la mateixa edat tenen ritmes d’aprenentatges 
semblants (Jiménez Bustos, 2010). La realitat de la FP és una altra. 

Aquesta realitat multigeneracional de l’educació no es troba només a la FP, sinó que 
hi ha altres realitats educatives que també parteixen d’aquesta premissa de buscar en les 
diferències generacionals una eina més d’aprenentatge a les aules, per la causa que sigui. 
És per això que aquesta recerca pretén centrar la mirada en aquells punts de l’anomenada 
Educació Intergeneracional que poden ser un recurs que per analogia poden aplicar-se 
també a la FP en aquest nou repte que se li presenta. 

Així doncs, aquest treball pretén veure com es tracten les diferències d’edats a les 
aules a altres realitats educatives. Primerament, situarem els Programes d’Educació 
Intergeneracional (PEI) en el seu context, per veure després 3 models educatius que 
compten amb participants de diferents edats: la Gerontologia, que ha trobat en els PEI un 
gran suport per a la tasca educativa amb la gent gran, ja que veuen en aquest model 
educatiu una eina de suport amb molts beneficis per a aquesta franja d’edat, que són, al cap i 
a la fi, a la població a qui es deuen. Per altra banda, les Escoles Rurals, que per necessitat 
geogràfica també han de reunir a les seves aules a alumnes de diferents edats, de diferents 
graus, però que en escoles emplaçades en un altre indret aquesta manera de dividir els 
alumnes no seria fruit de la necessitat, sinó de la voluntat pedagògica del claustre de 
professors. I per últim, ja que la FP té una finalitat professionalitzadora, ens fixarem en 
alguns estudis sobre el món laboral que intenten aprofitar les diferències generacionals que 
hi ha en una empresa per tal de treure’n el màxim rendiment. 
 

 

 

 

 

 

 

 
	  
	  
	  



L’Educació Intergeneracional a la Formació Professional 
 

5 
	  

2- Contextualització 

2.1- Enquestes a professorat 
 
 
Per tal de situar l’Educació Intergeneracional a la FP del nostre entorn més immediat, 

vaig elaborar una enquesta per a professorat per tal de veure, per una banda, la realitat 
multigeneracional que els docents es trobaven a les seves aules, i per l’altra, veure el 
coneixement que tenien sobre els PEl i en quina mesura els feien servir i els aplicaven a 
classe. Com es pot observar a l’annex, l’enquesta pretenia ser breu i oberta per tal de donar 
facilitats a l’hora de respondre-la. Es va elaborar amb GoogleDocs de manera que es pogués 
contestar fàcilment des de qualsevol lloc. Gràcies als companys del Màster, vam intentar 
contactar amb els respectius centres de pràctiques, de manera que cada alumne tenia accés 
a un centre docent diferent amb la idea d’arribar al màxim professorat possible. La mesura no 
va ser suficient i només han estat quinze les persones que l’han contestada, i per tant, no és 
una xifra suficient com per a donar-li massa transcendència fins i tot per a un Treball Final de 
Màster (TFM). De totes maneres, les dades que se n’extreuen poden servir per a donar-nos 
una pinzellada. 

Les Famílies Professionals on impartien classes els docents enquestats són Imatge i 
So, Sanitària, Fabricació Mecànica, Electricitat i Electrònica, Informàtica i Perruqueria, i set 
d’ells són professors a Grau Mig, tres a Grau Superior i cinc a tots dos tipus de cicles. 

La percepció que tenen els docents d’on creuen que la diferència d’edat és més gran 
es decanta per als Cicles de Grau Superior, ja que només un dels docents creu que es trobi 
a Grau Mig i quatre que és indiferent 

Només un dels professors enquestats no considera que hagi tingut alumnes d’edats 
molt diferents a l’aula, mentre que tota la resta sí. En aquest punt cal ressaltar l’ambigüitat de 
la pregunta, ja que la percepció del que edats molt diferents representa per a cada persona 
pot ser diversa. Si observem a la Figura 1 el ventall d’edats que han arribat a tenir en una 
aula, veiem que el ventall oscil·la entre uns màxim de cinquanta-dos i un mínim de setze. 

 
 

 
Figura 1 
 
 
Tot i el baix número de persones enquestades, la varietat d’edats que aquests 

docents tenen a les aules no és poca. Cal pensar que els alumnes més grans podrien ser els 
pares dels alumnes més joves i que per tant són, sense cap mena de dubte, generacions 
diferents. Si mirem les respostes de manera individual, la diferència més petita es troba entre 
els alumnes de setze i vint-i-dos anys, del Cicle de Grau Mig de Laboratori d’Imatge, de la 
Família Professional d’Imatge i So (LOGSE), que és el Cicle on he estat fent les pràctiques. 

Pel que he pogut observar al Centre Educatiu durant les pràctiques, les diferències 
d’edats entre l’alumnat varien en funció de la Família Professional a la que pertanyen. A la 
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branca Sanitària, per exemple, l’exigència de certificats que acreditin les competències 
professionals d’un treballador és més elevada que a la branca d’Imatge i So. Per tant, és més 
lògic que en aquestes Famílies Professionals on la responsabilitat i el risc inherents a la 
professió són més elevats hi hagi un espectre d’edats de l’alumnat més ampli, degut en gran 
part, a la formació permanent que molts professionals requereixen per a les feines que ja 
desenvolupen. Sense un estudi més ampli en aquest sentit, no puc més que assenyalar el 
que així, a primera vista, sembla que pot influir en quines Famílies Professionals tenen més 
diferències d’edats a les aules. L’objectiu d’aquest TFM no pot ser tan ampli, tot i que podria 
ser-ne interessant un estudi més detallat. Per al que a aquest TFM respecta, la constatació 
que hi ha diferència d’edats a les aules de FP és suficient. 

Dotze dels enquestats troben diferències significatives entre els estudiants de 
diferents edats a les aules. D’entre els alumnes d’edat més avançada en destaquen el 
comportament a classe, la motivació i l’actitud, normalment més bona que alumnes més 
joves. També són més responsables, tant del material emprat a classe com de la seva 
implicació en el seu propi procés d’aprenentatge. D’altra banda, però, tot i que els alumnes 
més grans poden relacionar els nous aprenentatges amb el món laboral del qual provenen, 
consolidant així els coneixements en aprenentatges significatius per a ells, tenen un ritme 
més lent. “Els de menor edat aporten el model d’aprenentatge i els adults l’experiència 
laboral i professional”, diu un dels docents enquestats. 

Així doncs, els docents enquestats perceben que hi ha diferències entre els alumnes, 
les quals poden identificar i anomenar. Però en canvi només sis d’ells consideren que una 
gran diferència d’edats entre l’alumnat pot significar un inconvenient a l’hora de donar classe, 
mentre que nou no en veuen cap. La intenció en fer aquesta pregunta era la de demostrar 
que edats molt diferents requereixen al docent diferents tipus d’activitats, de demandes, de 
coneixements, de rols, de dinàmiques a l’aula, però la formulació de la pregunta no ha estat 
la més idònia. Dóna la sensació que la pregunta anava dirigida a trobar un inconvenient com 
a un factor que destorba la classe o que n’impedeix el correcte funcionament. En cap cas 
volia dubtar de la professionalitat dels docents que des de fa anys assumeixen aquesta 
diferència d’edats a les aules, ja que no és un fet nou, i per tant, ja fa temps que treballen 
tenint en compte aquesta variable a les seves classes. Volia intentar deixar constància que la 
FP requereix dels seus docents unes habilitats i unes competències extres a l’hora de fer 
classes, ja que aquesta és una variable que no es troba en altres tipus d’estudis 
convencionals d’Educació Secundària.  

Després d’aquesta pregunta en la que nou docents no trobaven cap inconvenient en 
aquesta diferència d’edats a l’hora de fer classe, només els sis que sí que en trobaven han 
contestat a la pregunta de quins són els inconvenients més significatius. Dos creuen que 
l’actitud, mentre que els altres quatre veuen un inconvenient en els ritmes d’aprenentatges, 
dos “perquè són diferents”, un que especifica que els adults tenen ritmes més lents, i un altre 
docent “perquè requereixen maneres d’explicar diferents”. Tot i que només són sis respostes, 
també pot ser un petitíssim reflex que els docents perceben també que les habilitats que han 
de desenvolupar a les classes va en funció de l’alumnat que tenen, i que com aquest és molt 
divers, han d’atendre diferents necessitats i demandes que els estudiants requereixen d’ells. 

La pregunta de quin creus que pot ser el major avantatge educatiu d’aquesta realitat 
multigeneracional a l’aula deixa entreveure la consciència que els docents ja tenen sobre els 
avantatges que significa tenir alumnes de diferents edats a l’aula, i no pas com un 
inconvenient. En certa manera, coincideixen a dir que els alumnes més joves aprenen de 
l’experiència que els més grans tenen del món laboral, i que per tant, això els motiva i els fa 
ser més responsables del seu propi procés d’aprenentatge. “Que aprenen els uns dels 
altres”. 

Com veurem al llarg del TFM, hi poden haver molts avantatges educatius, però com 
tot avantatge, requereix d’uns professionals, els docents, que sapiguem veure en la 
diferència generacional una eina per a la millora educativa, però cal entendre que com a tal, 
cal aprendre a usar-la. 

Els PEI poden ser un gran recurs d’on adquirir i potenciar aquestes habilitats, però 
del professorat enquestat cap coneixia prèviament els PEI, per tant no els podien tenir en 
compte a l’hora de preparar les seves classes, tot i que tots consideren interessants uns 
estudis sobre com aprofitar les diferències generacionals que hi pugui haver en una aula per 
tal de millorar els mecanismes d'aprenentatge dels alumnes. 

Així doncs, tot i que 15 professors no es poden considerar una mostra significativa 
per a un estudi quantitatiu, sí que serveix per a justificar aquesta recerca. No tant per l’interès 
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que han mostrat sobre aquest treball que els presentava, sinó perquè en certa manera 
demostra que els docents són conscients de l’oportunitat que representa aquesta diferència 
d’edat, però que l’aprofiten de manera intuïtiva, sense cap referència directa i sense una 
sistematització. 
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2.2- L’Educació Intergeneracional 
 
 

Abans de veure concretament els PEI, és necessari veure que el concepte de 
generació no té una definició clara i concreta, sinó que fa referència a diferents marges 
d’edat en funció de l’ús que se’n vol fer. És per això que l’Educació Intergeneracional 
arrossega, en certa manera, aquesta mateixa ambigüitat, però no per això perden força els 
seus conceptes. 

Generació són tots els membres que formen la línia de successió d’una família 
(besavis, avis, pares, fills, besnéts...), però també, a nivell més sociològic, poden ser aquells 
que han viscut un esdeveniment històric, o un moviment intel·lectual concret. També fa 
referència als que han nascut en una dècada concreta (els dels setanta, vuitanta...), o fins i 
tot en un mateix  any (el 78, 79, 80...). 

És en aquest sentit que l’Educació Intergeneracional es veu afectada, en certa 
manera, per aquesta indefinició de la seva arrel, i és per això que trobem diferents tipus de 
definició en funció del punt de vista des del que es mira l’Educació Intergeneracional. 
L’Institut de la UNESCO per a l’Educació defineix els Programes d’Educació 
Intergeneracional com a “vehicles per a l’intercanvi determinat i continuat de recursos i 
aprenentatges entre les generacions més velles i més joves per a beneficis individuals i 
socials” (Hatton-yeo, 2001), concretant només en més joves i més velles, mentre que García 
Mínguez i Sánchez García (1998) la defineixen com “un model d’intervenció educativa no 
formal que té com a finalitat la realització personal i la participació social de la gent gran a 
través d’un procés de retroalimentació”  (Hernandis i Martínez, 2005), excloent de la definició 
l’educació formal i centrant-se només en la gent gran. A causa d’aquestes diferents 
definicions, es parla també d’Educació Multigeneracional, en la que són diverses generacions 
les que participen de les activitats formatives, deixant a banda la discussió de quines o 
quantes han de ser les generacions que participen d’aquests programes per tal de poder 
considerar-se PEI. 

Al cap i a la fi, la realitat supera les teories: gent d’entre un gran ventall d’edats estan 
compartint les aules o diferents programes d’aprenentatges, siguin del model que siguin, i 
poden, per tant, mirar-se l’un a l’altre i veure què els pot ser útil. 

Segons M. Sánchez, per a que es compleixi un PEI ha de tenir tres característiques: 
que participin persones de diferents generacions (amb aquesta ambivalència), que es 
produeixi gràcies a certa organització i gestió (és a dir, que no sigui espontània) i que suposi 
una relació d’intercanvi de recursos entre els participants. D’aquests tres requisits la FP 
acompleix, per la seves pròpies característiques, les dues primeres, i la tercera és la que pot 
esdevenir si el docent cerca noves estratègies (Fischer, 2008). 
 Gillian Granville (2002), a iniciativa de la Beth Johnson Foundation, va fer un 
interessant treball a la Gran Bretanya per a avaluar els programes intergeneracionals al país. 
Arrel de l’estudi, va concloure que “si bé les pràctiques intergeneracionals es perceben com a 
valuoses, manquen encara suficients evidències com per a confirmar-ho. És necessari 
estudiar-les més a fons per a comprendre’n el seu impacte”. I aquesta percepció positiva és 
la que reflexa també la UNESCO, que veu en els PEI una eina de cohesió social, per tal 
d’unir generacions separades, replantejant i rescatant la transmissió de la cultura tradicional, 
fonamentant una vida laboral i social activa entre generacions, compartint recursos i 
contribuint a l’aprenentatge per tota la vida. 
 Els joves no només tenen moltes coses per a aprendre dels més grans, sinó també 
molt a ensenyar-los. I viceversa. L’aprenentatge intergeneracional ofereix valuoses 
oportunitats no només d’aprenentatges basats en l’experiència, sinó també per a que els 
alumnes adoptin nous rols. Però aquestes pràctiques intergeneracionals poden trobar recels 
entre els participants per prejudicis que tant els joves com els adults poden tenir contra les 
altres generacions (Enciso Combarros, 2012), i és per això que aquesta haurà de ser una de 
les primeres situacions a corregir per part del docent, de manera que uns i altres puguin 
aprendre mitjançant la cooperació i els aprenentatges significatius. “La trobada entre 
generacions ofereix una sèrie d’avantatges i oportunitats per a l’aprenentatge al llarg de la 
vida que no podem desaprofitar” (Fernández Tejada, 2006). 
 L’Educació Intergeneracional és doncs una pràctica educativa que pot ser entesa 
des de diferents realitats educatives, i és per això que es fa necessari conèixer-ne alguna de 
més a prop per tal de veure què poden oferir a la FP que pugui ser-li útil. 
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2.3- Gerontologia 
 
 
 La longevitat heretada de finals del segle XX, sumat al ràpid creixement de la 
població a la primera meitat del segle XXI, ens mostren un horitzó de transformació 
geogràfica mundial, un món que envelleix amb profundes conseqüències individuals i socials, 
nacionals i internacionals, amb repercussions que es projecten a totes les dimensions de 
l’existència humana. Si observem la Figura 2, amb els gràfics de la piràmide de població 
elaborats per les Nacions Unides a nivell mundial, podem veure aquesta tendència (Pinazo 
Hernandez, 2012), però si observem la mateixa piràmide elaborada per l’Instituto Nacional de 
Estadística només a Espanya, podem observar com aquesta tendència és encara més gran i 
queda més patent (INE, 2012): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 2 
 
 
 A nivell internacional van produir-se dos esdeveniments que van tenir una àmplia 
repercussió en la declaració d’un model d’envelliment amb qualitat de vida, identificant-lo 
amb l’autonomia personal i l’esperança de vida sense discapacitat. Un d’aquests va ser l’Any 
Internacional de les Persones Grans (1999), on es va instal·lar el concepte d’una societat per 
a totes les edats. L’altre esdeveniment va tenir lloc a Madrid el 2002, amb el Pla Internacional 
sobre l’Envelliment, que va plantejar com a objectiu “garantir que a tot arreu la població pugui 
envellir amb seguretat i dignitat i que les persones d’edat puguin continuar participant, en les 
seves respectives societats, com a ciutadans de ple dret” (Tamer, 2008).  
 Aquests dos esdeveniments han marcat l’inici dels estudis sobre la vellesa des d’una 
visió interdisciplinària, que tendeix a avançar en el coneixement dels mecanismes d’un 
envelliment actiu. Les Ciències de l’Educació també han entrat de ple en aquest nou repte 
social, i la Gerontologia, entesa en sí mateixa com a la ciència que es dedica a estudiar els 
diferents aspectes de la vellesa i l’envelliment de la població, ha pres un protagonisme actiu 
en aquesta nova realitat educativa (Pinazo Hernandez i Sánchez Matínez, 2005). 

De manera històrica, podem dir que l’Educació en la Vellesa ha passat per 3 etapes 
diferenciades, segons apunta Requejo Osorio (1998) . Per una banda, la que es va anar 
establint durant la dècada dels seixanta, on els programes educatius de la gent gran es 
centraren, bàsicament, en l’oci i el temps lliure derivat de la jubilació, però amb molta 
escassa preocupació formativa. A continuació, a les dècades dels vuitanta i noranta, sorgeix 
una doble orientació: una que pretén donar prioritat a les accions educatives relacionades 
amb la salut i el món assistencial, i per l’altra la que sorgeix del desenvolupament del que es 
coneix com a Aules de la Tercera Edat i les Universitats Populars, amb un caràcter de 
formació cultural (Sánchez, 2008). Aquestes iniciatives a l’Estat Espanyol van començar a 
Catalunya amb els Programes Universitaris per a Majors d’Edat als anys vuitanta, estenent-
se per la resta de l’estat als anys noranta. 
 Així doncs, les primeres accions, de caràcter marcadament assistencial, han anat 
obrint pas a propostes més formatives, fins al punt de poder afirmar que “l’educació és una 
base indispensable per a una vida plena i activa” (Tamer, 2008). La Gerontologia, com a 
ciència multidisciplinari, ha trobat el suport dels estudis en psicologia social, sociologia i 
ciències educatives, i s’ha pogut recolzar sobre la forta base que els avenços de la 
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neurociència ha brindat als coneixements científics del cervell i el sistema nerviós, 
proporcionant una nova manera d’entendre els processos mentals implicats en el 
comportament i, també, en els aprenentatges. Aquests estudis constitueixen una valuosa 
aportació per sustentar revisions conceptuals sobre els aprenentatges, donar un nou 
significat a les pràctiques educatives al llarg del curs de la vida i validar l’ampliació dels límits 
d’espai i del temps pedagògics. Aquests àmbits han desbancat a les ciències de la salut, en 
gran mesura, de la posició privilegiada que ocupaven. 
 En aquesta vessant educativa, la Gerontologia ha trobat en els Programes 
Intergeneracionals un gran recolzament a la seva finalitat educativa respecte a la vellesa. La 
Gerontologia esmenta que per parlar d’Educació Intergeneracional no n’hi ha prou amb que 
simplement persones de diferents generacions participin en una activitat conjunta, sinó que 
ha de complir una sèrie de requisits (Hernandis i Martínez, 2005):  
 
 

a) Demostrar beneficis mutus per als participants. 
b) Establir nous rols socials i/o noves perspectives per als nens, joves i gent gran 

implicada. 
c) Involucrar múltiples generacions, incloent-hi com a mínim dues generacions no 

adjacents i sense llaços familiars. 
d) Promoure major coneixement i comprensió entre les generacions més joves les 

més grans, així com el creixement de l’autoestima per a ambdues. 
e) Ocupar-se dels problemes socials i de les polítiques més adequades per a les 

generacions implicades. 
f) Incloure els elements necessaris per a una planificació del programa. 
g) Propiciar el desenvolupament de relacions intergeneracionals. 

 
 

No podem oblidar que en sí mateixa, la Gerontologia, està implicada en l’estudi de la 
vellesa i, per tant, es marca com a objectiu el desenvolupament cognitiu i formatiu d’aquests. 
Els PEI esdevenen, en certa manera, una eina més per acomplir aquest objectiu, i és per 
això, que si intentem encabir la FP i el seu paradigma en aquestes necessitats i requisits 
indispensables, no ho podrem fer, ja que els docents hem de procurar els aprenentatges de 
tots els membres de l’aula. De totes maneres, per al nostre objecte d’estudi, aquest és un 
matís que caldrà tenir en compte, però en cap cas haurà de canviar  la nostra intenció 
respecte aquests estudis. A més, de manera més estricta encara, els estudiants de FP poden 
tenir un ventall molt ampli d’edat, però en cap cas, o difícilment, els alumnes seran jubilats, 
mentre que el gruix de la Gerontologia es troba en aquest espectre de la població. 

Però en qualsevol cas, cal que a la FP partim també d’una premissa conjunta amb la 
Gerontologia per tal d’aprofitar al màxim els avantatges que la multigeneracionalitat de les 
aules ens dóna, i és la de considerar els alumnes “com integrants d’una comunitat de 
generacions que, precisament per ser diferents entre sí, poden crear un espai per a la 
comunicació, el diàleg, de trobada i aprenentatge” (McClusky, 1990). 
 L’educació en la vellesa s’assenta en les bases que dóna la interactivitat, l’educació 
intergeneracional i la reflexivitat crítica (Sánchez, 2008). Aquests punts, aplicats a la 
Gerontologia, poden ser aplicables, també, a la Formació Professional, juntament amb 
d’altres aspectes que tenen importància per a aquests estudis.  
 Per una banda, com ja hem comentat, les persones grans no són només objectes 
d’educació, sinó que també són subjectes constructors de coneixement, apel·lant al bagatge 
de coneixements i experiències que han anat recollint al llarg del seu recorregut vital. És per 
això que un dels eixos sobre els que l’acció educativa gerontològica es desenvolupa és la 
interactivitat. La interactivitat no és exclusiva a l’educació gerontològica, sinó que s’estén per 
tots els àmbits educatius, inclosa la FP. Ja hem vist com les noves tecnologies, les 
anomenades TIC, però sobretot internet, estan tendint a modificar el rol del professorat, que 
ha passat de ser el dipositari del coneixement i transmissor, per a esdevenir un facilitador i 
mediador del coneixement. El coneixement no recau en el docent únicament. Avui en dia 
Internet posa a l’abast de manera immediata els coneixements necessaris per a qualsevol 
alumne. A més, els alumnes de les aules de FP, tots, venen amb coneixements previs que 
cal tenir en compte, i en el cas dels professionals que aposten per la formació al llarg de la 
vida, aporten uns coneixements molt més amplis i vivencials sobre el món laboral que poden 
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enriquir, de manera general, a tota l’aula. Cal, per això, que el rol del docent continuï canviant  
i adaptant-se. 
 Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) contribueixen de manera 
molt clara a facilitar els aprenentatges intergeneracionals, contribuint a la cooperació i al 
coaprenentatge mitjançant les noves eines tecnològiques (García-Muñoz et al., 2007). 
 Una altra base sobre la que es recolza la Gerontologia educativa és la reflexivitat 
crítica (Sáez Carreras i Escarbajal, 1998). Cal “superar visions estereotipades, negatives i 
edatistes d’un període de la vida amb gran potencial d’aprenentatge” , així com “promoure 
pràctiques educatives que permetin entrenar la capacitat reflexiva, mitjançant estratègies que 
proposin un aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu” (Sánchez, 2008). En aquest sentit, les 
innovacions en el marc de la FP també estan encaminant-se en aquesta direcció, adequant-
se també a les necessitats derivades del món laboral. 
 La pràctica educativa gerontològica ha d’analitzar les demandes i els interessos dels 
participants, així com les necessitats prèvies, han d’intentar equilibrar el que saben els 
alumnes i el que no saben, donant un espai per a comunicar i transmetre el seu saber 
experiencial, millorant la seva capacitat d’organització i comunicació. La pràctica educativa 
ha de fer que els participants tinguin finalitats i objectius conjunts, valent-se d’estratègies 
metodològiques pròpies d’un aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu, creant un clima de 
treball positiu que faciliti el treball en grup més enllà del simple companyerisme i intentar 
utilitzar processos i tècniques d’avaluació participatives (Sánchez, 2008). Podem veure com 
aquests punts considerats bàsics per a tractar els PEI són igualment aplicables, i desitjables, 
a la FP. 
 Com a docents, cal que modifiquem el nostre rol, ja ho hem dit, per tal de ser uns 
facilitadors de coneixement. Però des de la gerontologia se’ns demana una concepció 
positiva sobre les capacitats d’aprenentatge de la gent gran, així com que siguem promotors 
del diàleg i la interacció del grup i la reflexió compartida per tal d’estimular els intercanvis 
espontanis entre alumnes. “Cal implicar el grup de persones grans (i joves, afegeixo) en el 
coneixement de les bases i objectius de la intervenció educativa de la que son partícips, en el 
seguiment i avaluació del seu propi procés d’aprenentatge i de les dificultats i objectius que 
va adquirint en el mateix” (Sánchez, 2008). No és el mateix que podríem demanar a tots els 
docents de FP? 
 De l’educador també se’n demana un allunyament del model de professor basat en 
coneixements acumulats per donar pas al de constructor de coneixement, entenent que el 
coneixement no és una cosa estàtica sinó provisional; flexibilitat, adaptabilitat, capacitat de 
crear, construir i projectar, ja que la realitat de l’envelliment és heterogènia, dinàmica i 
contextual. És a dir, com les aules de FP. 
 Cal tenir en compte que a la hora d’encarar qualsevol plantejament d’aprenentatge, 
hi ha tota una sèrie de factors de diversa procedència que afecten aquest procés i que el fan 
únic (socials, psicològics, pedagògics, somàtics...), però tot i així, podem extreure diferents 
paradigmes gerontològics totalment vàlids per a la FP (Fernández Tejada, n.d.): 
 Per una banda, que l’estudiant adult compta amb alguns avantatges en el moment 
d’aprenentatge, i és que aquest pot ser realment significatiu en estructurar-se en base a uns 
coneixements previs molt més extensos que la persona més jove, però pel contrari aquests 
mateixos coneixements previs poden esdevenir una autèntica barrera a nous coneixements 
(per això es diu que per aprendre a aprendre, cal saber desaprendre). 
 Els joves compten amb més memòria i rapidesa mental per comprendre noves 
situacions o combinar fets, però pel contrari té més buits de coneixements, menys motivació, 
poca concentració o inclús falta d’estratègies cognitives. 
 Amb tot, existeixen algunes claus per garantir l’èxit en el aprenentatge 
intergeneracional: 
 

a) Establir un context significatiu d’ensenyament/aprenentatge, relacionant al mateix 
temps coneixements previs, experiències, interessos, pràctiques... 

b) Dissenyar materials estructurats i ajustats als nivells de coneixement i descodificació 
dels estudiants. 

c) Fer cercles d’aprenentatge o tàndems de treball. 
d) Possibilitar un feedback ràpid i autoavaluatiu per a no disminuir la motivació inicial. 
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Hi ha qui s’atreveix a proposar el que podria ser un escenari ideal per a l’Educació 
Intergeneracional (Gracia y Calvo i García Corrales, 2012): 

 
 
a) Anar d’allò individual a allò global (passant pel local i altres escales creixents). 
b) Aprofitar la perspectiva històrica i respectar les històries de vida. 
c) Amb ritmes de treball dinàmics però no exigents. 
d) Amb un pes rellevant d’activitats pràctiques. 
e) Combinant oci i educació. 
f) Incorporant accions orientades a la pràctica. 
g) I tenint en compte que els processos són a vegades més importants que els resultats 

(el major resultat hauria de ser el procés). 
 

A la Guia de Programes Intergeneracionals (IMSERSO, 2010), es recull tot un llistat dels 
impactes que poden tenir els PEI en els participants, recollits a la Figura 3, que tot i que 
també són observats des del punt de vista gerontològic, haurien de fer-nos reflexionar si a la 
FP ens passa el mateix. 

 
A les persones grans A nens i joves 

 
 
Canvis d’humor, augment de la vitalitat. 

 
Increment del sentiment de vàlua, 
autoestima i confiança. 
 

 
Millora de la capacitat per enfrontar-se a 
malalties físiques o mentals. 
 

 
 
Menor soledat i aïllament. 

 
Increment del sentiment de vàlua. 

 
Tenir accés al suport d’adults en 
moments de dificultats. 
 

 
Oportunitats per aprendre. 

 
Augment del sentiment de 
responsabilitat social. 
 

 
Fugida de l’aïllament. 

 
Percepció més positiva de les persones 
grans. 
 

 
Renovada estima per les pròpies 
experiències. 
 

 
Major coneixement de la heterogeneïtat 
de les persones grans. 

 
Reintegració en la família i en la vida 
comunitària. 
 

 
Dotar-se d’habilitats pràctiques. 

 
Increment de l’autoestima i la motivació. 
 

 
Millora dels resultats acadèmics. 

 
Compartir experiències amb una audiència 
que aprecia els èxits. 
 

 
Millora de les habilitats lectores. 

 
Respecte, honor i reconeixement de la 
seva contribució a la comunitat. 
 

 
Menor implicació en actes violents i 
menor ús de drogues. 

 
Aprendre sobre la gent jove. 
 

 
Augment de l’optimisme. 

 
Desenvolupar activitats, en particular les 
socials i ús de noves tecnologies. 

 
Fer-se fort davant de les adversitats. 
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Transmetre tradicions, cultura i llenguatge. 

 
Increment del sentit cívic i de la 
responsabilitat davant de la comunitat. 
 

 
Exposar-se a la diferència. 

 
Aprendre en base a les històries de 
vida d’altres. 
 

 
Ajudar a enfortir-se enfront de l’adversitat. 

 
Construir la pròpia història de vida. 
 

  
Respecte cap als èxits dels adults. 
 

       Figura 3 
 
 
Està clar que aquests són uns impactes basats en l’ideal, en el que el rebre suport i 

donar-lo fa créixer l’autoestima i l’autoconfiança, i permet encarar la vida amb més 
optimisme. No tot està en mans del docent, sinó que com ja hem dit, molts factors són els 
que influeixen i fan que cada aula sigui un món particular, però si el docent té en compte 
aquests aspectes positius que la gerontologia ens ofereix, no deixarà passar l’oportunitat que 
potser, dins de l’aula, pugui crear-se aquest clima i impactar en els estudiants de manera 
positiva.  

Si tenim en compte els avantatges educatius que la Gerontologia ha observat en els PEI i 
trobem la manera d’aplicar-los a la FP, de ben segur que com a docents estarem col·laborant 
en l’adquisició de les competències que intentem fomentar, així com tota una sèrie de valors 
ètics i morals que contribueixen a formar persones amb una responsabilitat social i cívica. La 
FP té un caràcter professionalitzador, però no per això hem de deixar de banda tots aquests 
objectius socials que des de l’educació ens demanen de promoure, i més si aquests es 
poden donar de manera natural entre els nostres alumnes a partir dels mètodes didàctics que 
nosaltres proposem. 
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2.4- Escoles Rurals 
 
 
 Les Escoles Rurals són un altre exemple de centres que per les característiques 
demogràfiques del seu emplaçament, combinen diferents generacions en una mateixa aula. 
En aquest cas, però, molts autors parlen de la multigraduació per diferenciar-se de les 
escoles més tradicionals, que compartimenten el currículum en graus en funció de criteris 
psicoevolutius associats  a l’edat de l’alumnat (Viñao, 1998). 
 “Les estructures de la nostra societat estan segregades per edats: guarderies, 
centres d’adults, centres de joventut, residències d’estudiants, residències de gent gran, 
universitats de gent gran...” (Enciso Combarros, 2012). La Multigraduació pot donar-se, o bé 
per necessitats demogràfiques de la zona on s’emplaça el centre educatiu o pot ser també 
una opció educativa, com una alternativa al sistema de graus tradicionals. En el cas que sigui 
una opció educativa del centre, es parla també d’agrupació flexible, entesa com a la decisió 
del claustre de professors pel que refereix a l’agrupament d’estudiants per aules. 
L’agrupament flexible és una necessitat a les Escoles Rurals degut al baix índex de 
matriculacions. 
 Val a dir, però, que les escoles amb una agrupació d’alumnat per graus, tradicional, 
s’ha donat perquè s’esperava que tenint edats iguals o similars, els alumnes progressarien 
sota un mateix currículum uniforme, per tal de mostrar igualtats i sota un mateix ritme 
d’aprenentatge, basat en la falsa creença que tots els nens i nenes tenen les mateixes 
capacitats físiques, mentals i socials (Uttech, 2001), i donant per fet que un alumne dominarà 
a certa edat uns coneixements específics (Jiménez Bustos, 2010). Avui en dia trobem una 
oposició frontal a aquestes creences, ja que sabem com a docents que no tots els alumnes 
tenen un mateix ritme d’aprenentatge i que l’atenció a la diversitat i la preparació de diferents 
activitats d’ensenyament/aprenentatge per a respondre a les diferents demandes de 
l’alumnat són una feina i una de les tasques més importants del professorat. 
 Bé, sigui pel motiu que sigui, ens trobem tant a les Escoles Rurals com a la FP, la 
combinació de dos o més graus a la mateixa aula (Faber y Shearron, 1974; McEwan, 1998; 
Young, 1998; Hargreaves, 2001; Berry, 2001; Little, 2001), i tot i que a la FP la diferència 
d’edats és més gran, no per això deixem d’extreure conclusions que ens podran ser útils a 
les nostres classes. 
 La multigraduació afavoreix la realització de monitorització entre alumnat, és a dir, 
que basat en l’aprofitament de l’estructura heterogènia de capacitats i edats, estimula l’ajuda 
entre alumnes (Jiménez Bustos, 2010). A més, hi ha una sèrie d’avantatges de tipus 
acadèmics i socials (Uttech, 2001) que són: 
 

a) Els estudiants més petits busquen imitar els comportaments dels més grans. 
b) La cooperació i l’entesa és mútua. 
c) Els més petits tenen l’oportunitat d’aprendre estratègies d’aprenentatge dels més 

grans, i els grans a repassar constantment allò que ja van estudiar. 
d) L’esperit de cooperació sorgit del treball en equip els porta a tenir menys conflictes 

intragrupals i intergrupals. 
 

Tot això desencadena un tipus d’aprenentatge per contagi, per impregnació. I d’igual 
manera pot passar a la FP, tot i que cal entendre les diferències entre els centres educatius 
rurals i els de FP. 

 
Dues pinzellades més a tenir en compte de les Escoles Rurals: 

 
a) Les escoles petites, com són les rurals, poden arribar a ser més eficaces i 

productives que les grans, apuntalant la idea de més és menys (Martín-Moreno, 
2002). A falta d’estudis estatals sobre l’efectivitat de les escoles rurals, però agafant 
l’exemple francès per proximitat, en una avaluació global del sistema educatiu rural, 
es va constatar que els nivells de resultat acadèmic de l’alumnat de les Escoles 
Rurals era lleugerament superior al dels centres urbans (Direction de l’Évaluation et 
de la Prospective, 1995) 
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b) A més poden arribar a ser llocs potencials per a la experimentació educativa i 
convertir-se en laboratoris que afavoreixin l’extrapolació de les indicacions sorgides 
de la pròpia investigació (Feu, 2004; Tonucci, 1996). 

 
Si observem la Figura 4, podem veure uns quadres amb els possibles agrupaments que 

podem fer a les aules on hi hagi alumnes de diferents graus, ordenats de major a menor ús, 
segons ens diu Jiménez Bustos (2010):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 

 
Les primeres agrupacions flexibles es fa ajuntant els alumnes per graus (tot i que sigui en 

una mateixa aula), mentre que les darreres tendeixen més a barrejar-los. Cal entendre que 
en una Escola Rural cada grau té, de manera més o menys definida, un currículum 
diferenciat, i que per tant la feina que els alumnes fan a classe serà diferent entre ells (i més 
diferents quanta més diferència d’edat hi hagi entre els alumnes. A la FP les activitats 
d’ensenyament/aprenentatge seran més semblants entre l’alumnat, de manera que ens serà 
més fàcil barrejar-los entre sí. I cal forçar aquesta barreja entre els alumnes, que com hem 
vist, pot donar bons resultats d’aprenentatges entre ells mateixos, possibilitant així els 
aprenentatges mutus, en el que cada alumne pot aportar algun aspecte que a un altre del 
grup li manca, i del qual en pot aprendre.  
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2.5- Món Laboral 
  
 
 Si la FP pretén ser un centre formatiu amb caràcter professionalitzador, sembla 
evident que haguem de fixar la nostra atenció també en el món laboral, on hi ha estudis que 
intenten aprofitar les característiques de les diferents generacions que treballen en una 
empresa per tal de millorar l’eficàcia i la productivitat d’aquesta. 
 Des del món empresarial s’intenta, en primer lloc, definir i limitar quines són les 
generacions que actualment estan formant part de les empreses. Amb poques diferències 
entre la documentació llegida, podem dir que actualment en el món laboral hi coexisteixen 
entre quatre i cinc generacions. Aquestes són (León Porras, 1990): 
 

La generació Tradicional o Silenciosa: els nascuts entre l’any 30 i el 45 Aquests són cada 
vegada menys els que encara es troben treballant, però les seves característiques ens 
ajudaran a entendre altres aspectes de les altres generacions. Aquests van créixer després 
de la Gran Depressió, i com a resultat de les dificultats econòmiques que van patir, molts 
dels seus membres van aprendre a sacrificar-se, fet que va fer que veiessin augmentar les 
riqueses que ells mateixos produïen (Cekada, 2012). Reflecteixen l’ètica laboral d’aquest 
període amb lleialtat i disciplina, amb una visió més jeràrquica i de respecte cap a l’autoritat 
(León Porras, 1990). 

 
Baby Boomers: Nascuts entre el 46 i el 64, van créixer en època de prosperitat 

econòmica, abundància suburbana i sòlids nuclis familiars. És una generació competitiva i 
esforçada, amb una gran devoció pel treball. Moltes persones d’aquesta generació encara es 
troben treballant, ja que degut a la crisi financera actual molts han sacrificat la seva jubilació 
per tal de poder mantenir un nivell de vida. Això ha frustrat les expectatives d’ascendir de la 
següent generació, com veurem, i ha desencadenat una manca de llocs de treball per a les 
generacions més joves (Cekada, 2012). Davant l’autoritat mantenen una relació d’amor/odi i 
són favorables al consens (León Porras, 1990). “Moltes empreses experimenten el major 
conflicte generacional quan gerents boomers confronten amb empleats més joves, que no 
encaixen en els motlles que ells mateixos van crear” (Scheef i Thielfoldt, 2004). 

 
Generació X: Nascuts entre el 65 i el 80, van créixer en un entorn diferent. Més mares 

treballant i més divorcis, els nens que creixen sols són més freqüents. Poden demostrar 
compromís amb el cap de l’empresa o l’equip de treball, però molts no tenen lleialtat a les 
empreses ja que van créixer veient com els seus pares eren acomiadats. Com que van 
ingressar al mercat laboral durant una depressió econòmica, va fer que es preocupessin a 
mantenir el lloc de treball (Cekada, 2012). Són més productius que els Baby Boomers o la 
generació Y, i es mostren competitius per tal d’aferrar-se al lloc de treball. 
 

Generació Y: Aquesta és la generació racialment més diversa de la història, i els seus 
membres tenen també els nivells més alts d’educació i coneixements tecnològics. Han rebut 
molta atenció, i s’han guiat per les altes expectatives dels seus pares. En resposta a aquesta 
pressió dels pares, la Generació Y ha après a compatibilitzar tasques i interessos, i això ha 
fet persones especialment eficaces per a tasques múltiples (Cekada, 2012). Es mostren 
cortesos davant de l’autoritat, però prefereixen formes col·lectives i cooperatives de treballar 
(León Porras, 1990). 

Hi ha qui diu que aquesta generació dura fins ara, o hi ha qui diu que és fins als 90, i que 
a partir dels 90 apareix la Generació N (de NET). Jo prefereixo encabir-la aquí pel temps, ja 
que si acceptem que la Generació Y acaba als 90, només són 10 anys, mentre que les altres 
generacions duren més temps. Crec que la falta de perspectiva històrica pot fer que veiem 
diferències significatives per a que els salts generacionals siguin més curts. Aquest matís, 
però, no afectarà a la nostra recerca. 
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Tracey Cekada (2012) ens proposa en aquesta Figura 5 un  resum per a veure les 
generalitzacions de les diferències entre generacions: 

 
 

Generalitzacions Principals de cada generació 
Generació Silenciosa “Baby Boomers” Generació X Generació Y 
 
Auto-sacrifici 
 

 
Compromès 

 
Pràctic 

 
Optimista 

   
Accepten la diversitat 

 
Admeten la diversitat 
 

 
Economia de la Gran 
Depressió 

 
Economia bullent 

 
Recessió econòmica 

 

 
Els nens van contribuir a 
l’èxit de la família 
 

 
Fort suport familiar 

 
Nens que es crien sols 

 
Nens mimats 

  
Desenvolupa i acata les 
normes 
 

 
Es resisteix a les normes 

 
Reescriuen les normes 

  
Es resisteix a la 
tecnologia o l’utilitza de 
manera ineficient 
 

 
Utilitzen la tecnologia 

 
Assumeixen la tecnologia 

  
Màquines d’escriure 
 

 
Fan servir el PC 

 
Internet/tecnologia portàtil 

 
Lleialtat a llarg terme amb 
l’empresa 
 

 
Lleialtat amb l’empresa 

 
Desconfien de les 
organitzacions 

 
Irrelevància de 
l’organització 

   
Multitasques 
 

 
Fan multitasques 
ràpidament 
 

    
Els agrada l’estructura 
 

  
Treballadors 
independents 
 

 
Resolen problemes per si 
mateixos 

 
Prefereixen treballar en 
equip 

 
Ètica laboral sòlida 
 

 
Treballadors esforçats 

  
Es senten titulars de drets 

  
Argumentatius 
 

  
Prefereixen portar-se bé 
(comunitat) 
 

  
Senten que ha de 
passar un temps abans 
de demanar coses 
 

  
 
Exigeixen horaris flexibles 

  
“Viuen per treballar” 
 

  
“Treballen per viure” 

 
Nota de Cekada. Adaptat de “The Fight of the Millennials in Higher Education”, de M. Monaco i M. Martin, 2009, 
Athletic Therapy Today, 14, 1, pp. 21-26; “Leveraging Generational Work Styles to Meet Business Objectives, per 
N. Simons, 2010, Information Management, gen/feb., pp. 28-33; “Gaining the Edge: Connecting Con the 
Millennials”, de K. Smith, 2008,  Air Force Journal of Logistics, XXXIII, No 3 i 4. 
 

Figura 5 
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Entendre aquestes diferències generacionals, tot i que molt a grans trets,  ens ha 
d’ajudar a veure els diferents potencials que presenten cada una per tal d’aprofitar-ho també 
els docents a les aules, així com fan les empreses per als càrrecs que tenen a oferir. “Les 
diferències generacionals poden causar fricció, desconfiança, problemes de comunicació, 
impedir treballar en equip satisfactòriament i col·laborant, així com tenir un impacte negatiu 
en els nivells de satisfacció laboral i de productivitat” (Ruch, 2005), i és per això que per tal 
de millorar l’aprenentatge en un ambient laboral cal que trenquem amb les barreres que 
poden significar aquestes diferències. Cal entendre que cada generació aporta unes actituds 
i expectatives úniques a la feina. En certa manera, el mateix que ens trobem a la FP. 

Primer de tot, cal entendre que una d’aquestes barreres que impedeixen aprofitar les 
característiques úniques que cada generació aporta és que la Generació X, per exemple, són 
els pares de la Generació Y, i s’hi associen de manera inherent i subconscient formes 
d’interacció d’autoritat paternal (Baily, 2007). A Escandinàvia, ens explica el mateix autor, 
aquest problema va ser detectat i es va optar per incorporar membres de la Generació 
Tradicional, que podrien ser els pares de la Generació X, de manera que el problema es va 
solucionar saltant-se una generació. Aquesta solució no és aplicable a les aules, ja que no 
podem triar qui ve a estudiar, sinó que són els estudiants qui escullen què volen cursar. 

Una de les característiques del món laboral, ja hem dit anteriorment, és que canvia 
constantment a remolc d’una tecnologia que avança a ritme vertiginós. Aquest esdevé, per 
tant, un dels punts més tractats des del punt de vista laboral, i en aquest sentit cal entendre 
que la Generació Y ha estat connectada a telèfons mòbils, portàtils i tauletes i aquest ha 
estat des de sempre un dels seus entorns d’aprenentatge. En aquests sentit, aquesta 
generació té molt a ensenyar a les altres, com per exemple la Generació X, que s’ha vist que 
fan servir internet per a realitzar la seva feina i després apaguen els ordinadors (Behrstock-
Sherratee i Coggshall, 2010). La Generació Y es connecta i desconnecta d’internet 
indistintament i no fa diferència entre estar i no estar connectat. Això, però, també porta el 
valor afegit que la Generació Y dóna a la immediatesa, d’una resposta a un mail, per 
exemple, fins i tot a vegades donant més valor a la rapidesa que al contingut en sí. 

Però no és només en el món de la tecnologia on aquestes diferències generacionals 
aporten una plusvàlua al món laboral. “La diversitat generacional aporta també sinèrgies 
creatives a la solució de problemes, i pot, fins i tot, generar noves oportunitats” (Baily, 2007). 

Segons una investigació de la IESE Business School de Navarra, els membres de la 
Generació X que estan entrant a ocupar llocs de gerència empresarial els costa tenir 
reunions efectives quan els treballadors són membres de la Generació Y, ja que, com hem 
observat anteriorment, els estils laborals d’ambdues generacions són força diferents (Stein; 
García; Pin, 2008). 

Així doncs, per tal de gestionar la força de treball multigeneracional, cal canviar de 
paradigma i entendre que la diversitat és valuosa, i que l’habilitat de lideratge requerirà 
d’entendre les diferències generacionals a l’hora de tractar amb els seus empleats, o 
alumnes en el cas que ens afecta, i en aquest sentit caldrà que un líder desenvolupi l’empatia 
per entendre què busquen, què valoren i quin tipus de lideratge requereix cada generació.  
Caldrà ser flexible davant de diferents estils de treball i evitar judicis de valor. .  Caldrà ser 
flexible davant de diferents estils de treball i evitar judicis de valor. En el món laboral també 
caldrà intentar determinar, en funció de les generalitzacions abans esmentades, quin tipus de 
generació necessita en funció de la seva estratègia i del sector on aquesta empresa operi 
(León Porras, 1990), entenent els treballadors no com a fitxes de dames, sinó d’escacs. Si el 
sector on opera l’empresa tendeix a canvis ràpids de productes o serveis, la IESE Business 
School ens recomana tenir directius de la Generació Y i treballadors de la Generació N, ja 
que són aquestes les que més acostumades estan als canvis, buscant remuneració per 
resultats, sense una lleialtat incondicional a l’empresa, però que requereixen constantment 
de nous reptes i que ràpidament desenvolupen nous aprenentatges (León Porras, 1990). 

Una altra solució que ens brinda el món laboral en aquest sentit és el que pot aportar el 
paper del Mentor, o la mentoria entesa com a un mètode de formació i desenvolupament en 
què un professional amb experiència transmet els seus coneixements a una persona menys 
experimentada, referint-se, però, a la mentoria inversa: “aquell procés on se li demana al jove 
d’aprofitar el seu coneixements en tecnologia per a assessorar als adults” (Baily, 2007). Però 
aquesta nomenclatura que utilitza Baily no acaba de respondre a la realitat, ja que ella 
mateixa comenta que “s’ha demostrat que és beneficiós mútuament, ja que la generació més 
jove també és capaç d’aprendre estratègies generals del negoci i extreure coneixements dels 
seus companys de feina amb més experiència”. Així doncs, no es tracta només del gran 
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aprenent del jove, o el jove del gran, sinó que l’un aprèn de l’altre ja que com hem vist, les 
diferents generacions aporten uns coneixements concrets i valuosos per a l’empresa. La por 
a que els seus llocs de treball seran ocupats per generacions més joves evita, en gran 
mesura, que aquesta mentoria intergeneracional recíproca esdevingui una realitat a les 
empreses (Baily, 2007). 

La formació en llocs de treball tendeix a posar el punt d’atenció en l’adquisició de noves 
habilitats, però aprendre té una connexió molt més àmplia amb el desenvolupament del 
coneixement, amb una actitud. “Amb una formació laboral eficient, les quatre generacions 
poden aprendre a treballar millor juntes, i a comunicar-se de manera efectiva les unes amb 
les altres” (White, 2006). 

Aquesta Figura 6 és la proposta de formació per a cada tipus de generació, basada en 
les generalitzacions abans esmentades (Cekada, 2012): 

 
 

Enfocaments d’entrenaments per generació 
Generació Silenciosa “Baby Boomers” Generació X Generació Y 
 
Prefereix un entorn de 
sala de classe 
 

Prefereix les 
conferències i tallers 

Prefereix aprendre 
mitjançant l’exploració 

Prefereix l’entorn 
d’aprenentatge electrònic 

 
Li agrada un entorn 
estructurat on se li digui 
allò que ha d’aprendre 
 

Els agrada un entorn on 
enfronta desafiaments i 
on poden compartir 
experiències 

Els agrada un entorn on 
enfronta desafiaments i on 
poden compartir 
experiències 

Utilitza un entorn 
d’aprenentatge centrat en 
els mitjans de 
comunicació 

Utilitza mètodes per 
prendre apunts 

Utilitza llibres, manuals, 
PowerPoints 

 
Utilitza mètodes 
d’aprenentatge interactius i 
amb formulació de 
preguntes 
 

Utilitza software, CD’s, 
vídeos, dispositius mòbils, 
blogs, podcasts, reds 
socials... 

 
Aprenentatge basat en 
tècniques de 
memorització i estudi 
intens 
 

Prefereix aprendre amb 
estudi de casos i 
exemples 

Prefereix les activitats 
pràctiques, interpretar rols, 
activitats recreatives, jocs 

Prefereix practicar jocs i 
utilitzar mitjans digitals per 
aprendre 

 
Nota de Cekada. Adaptat de The Workshop Leader’s Resource Podcast: Training to Different Generations with 
Yvonne F. Brown (transmissió d’àudio), per K. Sparta (Productor). 8 de gener de 2010, extret el 6 de setembre de 
2011, de www.wor_shopleadersresource.com/2010/08/training-to-different-generations-with-yvonne-f-brown. 
    

Figura 6 
 
 
 Prenent aquests diferents models d’aprenentatge de les diferents generacions, 
podem triar les nostres pròpies metodologies de treball a l’aula. D’aquesta manera, podem 
intentar elaborar diferents mètodes pedagògics per tal de treballar diferents aspectes que 
beneficiïn a alguna de les generacions, per tal que la resta puguin aprendre noves 
metodologies, o si més no, acostumar-s’hi i trobar mecanismes per afrontar-ho. 
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3- Resultats 
 
 
 La nova realitat que la FP ha d’assumir per tal d’adaptar-se als requeriments que 
marca la Unió Europea pot significar un inconvenient afegit per a alguns docents, que veuen 
com les aules acolliran membres de molt diversa edat i procedència. Lluny d’això, he volgut 
buscar en altres realitats educatives què implica tenir alumnes de diferents edats a les aules, 
així com la gestió de la realitat multigeneracional en el món laboral. Cal entendre que cada 
generació té unes característiques que li són pròpies, a causa de diferents aspectes socials, 
psicològics i educatius de la realitat en la que han nascut i crescut, i és en la gestió 
d’aquestes característiques on tenim una de les eines que ens pot portar als docents a 
millorar la qualitat i l’eficiència educativa. 
 Cal entendre que el rol del docent ja no és el que era, que ha passat de ser aquell 
que sap, a ser el que ha de facilitar el coneixement, assumint que el coneixement no és una 
cosa estàtica. Internet per una banda (font inesgotable de coneixements) i les noves 
tecnologies que constantment van apareixent per l’altra, han desplaçat el paper que 
tradicionalment hem exercit a les aules els docents. En aquest sentit, la incorporació 
d’estudiants que provenen del món laboral modifica encara més aquest rol, i s’ha d’assumir 
que els coneixements previs que els alumnes tenen davant d’un Mòdul Professional poden 
invertir el rol, deixant espai per a que els professors puguin ser en alguns moments els propis 
estudiants. Cal que com a docents desenvolupem habilitats que facilitin aquest intercanvi de 
rols, ja que els beneficiats en seran els alumnes. Aquest és doncs un motiu més per implicar 
els alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge, afavorint no només l’adquisició de nous 
coneixements, sinó una infinitat de noves concepcions socials que contribueixen a fomentar 
una societat més cohesionada. 
 Hem vist, però, que cada generació és més receptiva a un tipus de formació que a 
una altra, i és per això que cal fomentar el treball cooperatiu entre el grup, afavorint els grups 
multigeneracionals per tal de treballar en base a la mentoria inversa, que jo he anomenat 
recíproca, en la que les habilitats que cadascú té al seu abast seran part dels aprenentatges 
implícits que els seus companys de grup poden rebre, creant aprenentatges significatius 
entre els alumnes. 
 Aquesta realitat no modifica els resultats d’aprenentatge ni els continguts que els 
alumnes busquen a la FP, i per tant, no modifiquen allò essencial de les aules de les diverses 
famílies professionals, però sí que, en certa manera, ens dóna una eina més que pot fer més 
efectiva l’educació professionalitzadora que és la FP, fent-la, a més, més socialitzadora. 
Contribuirem d’una manera més clara a desenvolupar les competències que les institucions 
de la UE consideren necessàries per als seus ciutadans. 
 Hem vist com la Gerontologia ha trobat en els PEI una eina eficaç en el 
desenvolupament cognitiu de les persones grans, i tot i que cal salvar les diferències que 
trobem entre els participants de l’educació gerontològica, encarada principalment a alumnes 
més grans, fins i tot en edat de jubilació, i per tant, més grans que els alumnes que tindrem a 
les aules de FP, hem pogut veure tots els beneficis personals i socials que es desprenen 
d’aquesta pràctica educativa. Aquests beneficis podem trobar-los també a les aules de FP si 
hi posem mesures. 
 També a les Escoles Rurals se’ns ha mostrat com a causa d’una necessitat que 
aquests centres tenen, degut bàsicament a la baixa matriculació d’alumnat, com la 
multigraduació de les aules estimula no només els aprenentatges dels alumnes, els més 
grans repassant constantment allò après i els més petits escoltant i participant dels 
aprenentatges dirigits als més grans, sinó també de cohesió de grup, responsabilitat en 
l’entorn educatiu i importants beneficis socials. 
 I per últim, si en el món laboral hi ha estudis sobre com aprofitar millor les diferències 
generacionals en pro d’una millora qualitativa (i fins i tot quantitativa) de la productivitat de 
l’empresa, aquestes mesures poden aplicar-se també a la FP, que pretén ser una formació 
professionalitzadora, acostant les escoles a les empreses tant amb la Formació en Centres 
de Treball així com visites guiades per tal de donar a conèixer als alumnes aquesta realitat 
laboral a la qual volem introduir-los. També es fa necessari acostar-nos al món empresarial i 
econòmic pel que fa referència a la formació dels treballadors. L’aprenentatge al llarg de la 
vida és una necessitat del món laboral actual, i aquesta formació es donarà tant als centres 
de FP com a les mateixes empreses, que necessiten formar els seus treballadors per al 
càrrec específic que ocuparan. Els estudis de com realitzar aquesta formació en el lloc de 
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treball, ja sigui per un reciclatge que l’empresa proposa als seus treballadors o per una 
necessitat d’un nou treballador, ens mostren diferents maneres de fer-ho segons l’edat del 
treballador en concret. La FP també pretén una millor adaptabilitat dels estudiants en el món 
laboral, i si tenim en compte que els alumnes poden trobar-se amb aquesta força 
multigeneracional en el lloc de treball i amb equips i formacions pensats per a una millor i 
més rendible adaptabilitat d’aquest a l’empresa, també podem proposar a la FP models que 
s’acostin a aquesta realitat laboral, com una altra manera d’apropar l’escola a l’empresa, no 
només amb aspectes directament relacionats amb la feina i els coneixements que se’n 
desprenen, sinó també com una metodologia d’organització de la que ells mateixos en seran 
partícips en un futur pròxim en el món laboral, avançat en els seus estudis de FP. 
 

4- Conclusions 
 
 Aquest treball ha tingut la pretensió d’intentar veure altres models educatius en els 
que la diferència d’edats a les aules és una cosa normal i habitual, per tal d’observar què fan 
aquests centres davant d’aquest fet diferenciador per tal de trobar-ne tots els avantatges 
possibles i poder, així, desenvolupar la seva activitat acadèmica de manera normal. 

La finalitat de tot procés educatiu, independentment de l’edat, del tipus de centre o 
de l’opció formativa escollida pel participant, hauria de ser la d’estimular l’adquisició de 
coneixements per part de l’alumnat, de manera que s’haurien d’utilitzar tots els mecanismes 
que es tinguin a l’abast en benefici dels alumnes. Si per perseguir aquesta finalitat cal mirar 
què fan altres models educatius, no hauria de significar cap inconvenient. Els diferents 
models educatius han de mantenir certa estructura que els donin un sentit de ser i els 
diferenciïn dels altres, però amb una certa permeabilitat per tal de poder adoptar i utilitzar 
com a propi el que altres models fan servir però poden ser-los útils. 

És per tots aquests motius que per tal d’adaptar-nos a aquest nou model de FP que 
s’està establint des de la UE i tots els seus estats membres, com a docents seguim cercant 
noves estratègies i nous mètodes innovadors que ens ajudin i ens facilitin la finalitat última de 
tot procés educatiu, que és que els nostres alumnes aprenguin. Aprenguin en el ventall més 
ampli de la paraula, aglutinant coneixements i conceptes, però també habilitats i 
competències. Els PEI ens proporcionen una eina més, una entre d’altres, que ens pot ser 
molt útil si aprenem a usar-la a les aules de FP. Però una entre d’altres, i és per això que 
“animo a tots els docents a tenir una mínima ambició que permeti fer les coses 
pedagògicament i organitzativament diferents, potser innovadores, però sempre coherents i 
pertinents” (Gracia y Calvo i Garcia Corrales, 2012). 
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