Què és la competència global?
Vivim en un món cada cop més complex i interconnectat. Com a societat, només podrem fer front als múltiples
desafiaments que aquesta complexitat ens presenta si trobem un consens, uns compromisos i unes actuacions
conscients i responsables: defensar el medi ambient, enfortir la pau i la democràcia, lluitar contra la pobresa i les
desigualtats socials, entre molts altres. En aquest sentit, el rol de l’educació és fonamental, ja que només a través
de processos d’ensenyament i aprenentatge ben estructurats l’alumnat estarà més disposat a actuar i adoptarà
la visió requerida per actuar amb desimboltura en aquest entorn (Boix Mansilla i Jackson, 2011; UNESCO, 2013,
2014, 2017).
En aquest context és on adquireix importància la competència global. L’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmics (OCDE) defineix la competència global com la capacitat d’examinar i apreciar
diferents perspectives i visions del món a escala local, nacional i internacional, desenvolupant les
habilitats necessàries per mantenir interaccions obertes i respectuoses amb persones de diferents
cultures i contextos socioeconòmics, actuant sempre en pro del bé comú i el desenvolupament
sostenible (OCDE, 2018).
És a dir, la competència global és un conjunt d’habilitats, coneixements, actituds i valors que apoderen l’alumnat
perquè s’enfronti als reptes i treure profit de les oportunitats que aquest nou segle ens presenta, actuant
sempre de manera responsable i respectuosa amb l’entorn.
Des de la pràctica educativa i el món acadèmic, s’han establert quatre dimensions fonamentals de la competència
global:
Dimensió 1. Examinar qüestions locals, globals i de rellevància cultural
Les persones globalment competents han de ser capaces de formar les seves opinions aplicant el pensament crític
al coneixement que tenen sobre el món. És a dir, han de fer ús d’habilitats de pensament superior, com l’anàlisi
de les dades i de la informació per avaluar la multitud de missatges, problemes i altres qüestions d’importància
global.
Dimensió 2. Comprendre i apreciar les perspectives i idees dels altres
A mesura que l’alumnat adquireix coneixements sobre història, valors, estils de comunicació, creença, sistemes
de pensament i pràctiques culturals comença a reconèixer que les seves pròpies perspectives i comportaments
estan formats per múltiples influències de les quals no sempre se n’és conscient. També arriba a entendre les
raons per les quals les perspectives i els comportaments dels altre són diferents, i que la diferència no els fa
menys vàlids.
Dimensió 3. Participar en interaccions obertes, respectuoses i efectives amb altres cultures
La tercera dimensió fa referència a la capacitat d’interactuar amb persones d’altres cultures. Ser globalment
competent implica conèixer i respectar les normes i els valors d’altres societats, per així poder interactuar de
manera oberta i tolerant.
Dimensió 4. Actuar en pro del bé comú i el desenvolupament sostenible
L’alumnat ha de tenir el coneixement per entendre el món, però també les habilitats i la disposició d’actuar i
aplicar allò que ha après per oferir solucions als problemes del seu entorn immediat i el context global.

Què diuen les evidències?
Durant les últimes dècades, investigadors del Project Zero i l’OCDE han realitzat diverses investigacions per
determinar l’impacte de la competència global en l’aprenentatge de l’alumnat, un cop aquesta s’ha adoptat
com un dels objectius principals d’aprenentatge.
En els estudis realitzats a Project Zero, la doctora Veronica Boix Mansilla mostra que una educació centrada en la
competència global no implica necessàriament una transformació radical del currículum. Més aviat requereix un

canvi en la mirada sobre el que ja ensenyem. Preguntes tals com per què és rellevant comprendre aquest tema
per a mi, per a la meva gent i per al món? o com hauran resolt aquest problema les persones en altres llocs del
món avui o en el passat?, com es veurà el món des de la perspectiva dels altres i què aprenem sobre nosaltres
mateixos quan intentem prendre aquestes perspectives? Ens permeten connectar els nostres continguts amb
el món i la vida dels joves i convidar-los a indagar i pensar per ells mateixos. Vist així, cada disciplina presenta
àmplies oportunitats per connectar l’aprenentatge amb el món i esdevenir un instrument important per
interpretar el món on vivim:
Els nens de primària poden explorar la «cultura» en visites ben planejades a les cases dels companys.
Els nens de quart de primària poden aprendre a indagar sobre el món i sobre el mètode científic
realitzant maquetes que mostrin l’impacte de la pujada dels oceans en zones costaneres del món
diferents.
Els joves de secundària poden aprendre regressions logarítmiques i exponencials a través de l’estudi
del creixement poblacional.
Els resultats demostren que, quan a l’aula s’incorporen temes del món contemporani, com, per exemple, casos
de desenvolupament sostenible o un projecte d’art i immigració, els estudiants donen un nou sentit a la seva
experiència educativa, perquè en comprenen la rellevància i es comprometen més amb el propi aprenentatge.
També observem canvis en els docents, que per ells mateixos, comencen a indagar sobre el món i sobre la vida i
les perspectives d’aquells que els envolten. Esdevenen guies d’indagació i troben un nou sentit a l’ensenyament:
la formació d’un ciutadà competent, informat, empàtic, creatiu que coneix el seu lloc en un món canviant.
Una troballa significativa rau en els efectes que una educció centrada en la competència global té sobre la
competència digital i les soft skills de l’alumnat.
S’ha demostrat que, treballant de manera deliberada la competència global-intercutural i digital,
l’alumnat pot començar a utilitzar els mitjans de comunicació de manera crítica i responsable, aprendre
a dialogar en línia de manera productiva i respectuosa, i transformar alguns estereotips culturals
Una educació cap a la competència global de qualitat tendeix a convidar al treball cooperatiu, les
converses obertes i honestes o a l’escolta. Això millora les habilitats comunicatives i de cooperació
del treball en grup; les anomenades soft skills que cobren cada vegada més importància atesa la
complexitat i la incertesa del futur de les nostres societats en els àmbits econòmic, polític, social i
cultural.
La clau està no a preparar el ciutadà del futur, sinó a comprendre que els nostres joves són ciutadans avui, i que
la millor manera d’aprendre a pensar, sentir i actuar en àmbits locals i globals és fent-ho dia a dia amb l’ajuda
de les disciplines acadèmiques que ens permeten adoptar una mirada informada de la realitat.

Com treballar les competències globals?
Per desenvolupar la competència global, l’alumnat ha d’estar implicat de manera activa en el seu procés
d’aprenentatge i comprendre la rellevància que té per a la vida i per a la comprensió d’ell mateix com a
ésser humà al món. Necessitem brindar espais de reflexió i l’oportunitat per conrear la curiositat, la capacitat
d’indagació i el pensament sobre el món. És essencial generar un clima d’aula o una cultura escolar que convidin
a compartir mirades diverses, on es respiri el respecte i la curiositat per les perspectives dels altres i la reflexió
sobre com relacionar-se millor. Importa que el jove es vegi com a actor local i global, creatiu i capaç d’influir en
el seu entorn immediat i més enllà. Només així serà capaç de combinar allò que ha après per conceptualitzar i
crear solucions per als problemes que es trobarà al llarg de la vida. Serà capaç d’expressar i defensar les seves
idees, però amb la disposició de considerar-les si cal; col•laborar amb companys de diferents cultures i nacions.
Hye-Won Lee, reconeguda educadora coreana que estudia com els països treballen la competència global,
diu que l’ensenyament ha de ser «més interactiu, més democràtic, més enfocat a problemes, més centrat en
la investigació i, sobretot, més centrat en els estudiants». Per descomptat, les classes magistrals, llegir llibres
i memoritzar certes coses són importants i han de tenir el seu lloc dins de l’aula. Però, per ser globalment
competent, l’alumne ha de tenir poder de decisió sobre la seva ruta d’aprenentatge. Els processos d’ensenyament
i aprenentatge han d’estar basats en pedagogies actives i participatives. Alguns consells pràctics en aquest sentit
són els següents:

Fomentar, per part del professorat, la cultura en el centre educatiu i a l’aula en la qual l’alumnat s’ha de
sentir lliure per expressar-se, especular, estar en desacord i equivocar-se.
Realitzar debats estructurats de manera constant. Aquest format permet la discussió oberta de totes les
temàtiques, els problemes i les qüestions de rellevància global. Es poden desenvolupar assignant rols i
posicions específiques a l’alumnat o discutint opinions argumentades seguint una estructura de debat.
Investigar periòdicament en grup i de manera individual els successos importants de caràcter polític,
econòmic, cultural i ecològic a l’aula.
L’aprenentatge basat en projectes (ABP) és una metodologia bastant útil a l’hora de treballar la
competència global en els centres educatius. El fet de treballar en un projecte autèntic motiva l’alumnat,
la qual cosa millora el seu aprenentatge. Un altre avantatge resideix en què l’ABP es pot adaptar també
a totes les edats, nivells i temàtiques, per la qual cosa permet treballar de manera interdisciplinària i
intergeneracional.
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On i com puc em formar?
Visita el nostre blog
En el blog d’EduCaixa trobaràs informació sobre la competència global i moltes altres temàtiques
directament relacionades.

Visita els enllaços i pàgines web següents:
http://www.pz.harvard.edu/
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm
Marco de competencia global. PISA 2018.
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“(R)evolució
educativa

és capacitar l’alumnat perquè
comprengui qüestions d’importància
global i actuar-hi”

