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Desaprendre 

 “Els analfabets del segle XXI no seran aquells 
que no sàpiguen llegir o escriure, sinó aquells 

que no sigui capaços d’aprendre, desaprendre 
i re-aprendre.” 

Alvin Toffler 

 

 

 

 

UNITAT DE  

CONEIXEMENT 

Setembre 2018 



 

Unitat de Coneixement –  Desaprendre 
Setem bre  2018  

factorhuma.org    -2- 

  

Què és? 

 Desaprendre és el procés de descartar marcs conceptuals, hàbits i 
pràctiques arrelades per fer lloc a nous aprenentatges i obrir-nos a 

canvis profunds. Aquest procés és vàlid a escala individual, però també 
pot ser un catalitzador del canvi a les organitzacions si establim, com fan 

algunes persones expertes, que existeix la memòria organitzativa. En 
aquest sentit, el fet de desaprendre seria “la disrupció i recreació de 
parts de la memòria organitzativa” (V. Anand). 

 Cert component de desaprenentatge sempre acompanya tot procés 

d’aprenentatge. En un procés gradual i continu, els antics coneixements 
es van esvaint i van fent lloc als nous. El que marca la diferència, però, 
és l’esforç deliberat, conscient i col·laboratiu per fomentar el 

desaprenentatge organitzatiu. 

 Per què és necessari aquest esforç? La teoria organitzativa ha posat molt 

èmfasi durant les darreres dècades en la noció d’aprenentatge. 
Organitzacions que aprenen, aprenentatge continu, entorns personals 

d'aprenentatge, etc.  són conceptes que han obtingut una gran circulació 
i ressò. El problema de la insistència en l’aprenentatge com a finalitat és 

que podem acabar amb una organització cosmètica, on cada successiu 
canvi és només una fina capa que recobreix i amaga les pràctiques i els 
hàbits del passat. 

 Desaprendre no és oblidar. És fer-nos conscients de la pluralitat de 

models i paradigmes alternatius. És un procés necessari per fer aflorar 
els biaixos cognitius i les inèrcies del nostre actual model. Per tant, és 
una condició necessària per encarar canvis profunds. 

 Alguns conceptes arrelats que cal qüestionar des del desaprenentatge 

actiu són: 

 L’essència de l’estratègia és establir límits a allò que volem 

aconseguir. 

 Les organitzacions només funcionen si són estructures jeràrquiques 

piramidals. Conceptes com l’holocràcia (veure ‘Materials’) comencen a 
qüestionar-ho. 

 La gestió de les persones és responsabilitat de Recursos Humans. 

 Les sèries de dades històriques del passat són predictives del futur. 
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Eines 

 Identificació de resistències al canvi: els éssers humans som animals 

de costums i les resistències als canvis sempre hi són. Negar o no voler 

veure les resistències al canvi manifestes o implícites és molt perillós i 
posa en risc la major part de processos d’innovació. Les seves 
conseqüències són boicots inconscients, passivitat i una tendència a 

adaptar o conformar forçadament els nous models als models anteriors. 

 De l’aprenentatge incremental a l’aprenentatge substitutiu:  en 

formació i desenvolupament ha predominat un model formatiu que s’ha 
dedicat a identificar i a pal·liar mancances. Aquest model de “tapar 

forats” ja no serveix en un entorn d’incertesa en el qual la velocitat dels 
canvis és vertiginosa. En l’actualitat molts dels coneixements que hem 
d’adquirir entren en conflicte i són incompatibles amb els coneixements i 

maneres de fer anteriors. Són coneixements que no sumen ni 
complementen, sinó que substitueixen els anteriors. Sense una fase 

prèvia dedicada a desaprendre, la formació tindrà els peus de fang i es 
produiran retorns a la zona de confort. 

 Learnability: en la societat del coneixement actual, paradoxalment, el 
coneixement pur deixa de tenir valor. La prova més clara és la inflació 

acadèmica de molts currículums.  L’avantatge competitiu —i el que cal 
cercar en els processos de selecció— és la competència de desaprendre, 
aprendre i re-aprendre, és a dir, la capacitat d’aprenentatge 

adaptatiu. 

 Mindfulness: pot ser una eina molt útil per propiciar un estat mental i 

anímic propici a desaprendre. Desaprendre és una operació de buidatge, i 
la mindfulness ajuda a habituar-nos al buit, ens fa ser conscients de la 

inconsistència dels agafadors i les inèrcies mentals que hi ha darrere dels 
nostres hàbits més arrelats, siguin individuals o organitzacionals. 

 Repensar les “eines invisibles”: hi ha eines i processos que usem 
cada dia però que ni tan sols considerem com a tals perquè la força de 

l’ús les invisibilitza i les fa part del medi. Un exemple clar és: 

 “La meva taula i el meu ordinador”: aquest paradigma ha estat 

posat en qüestió per les noves formes d’organitzar els espais que ens 
conviden a desaprendre allò que hem entès fins ara com a oficina. 

Conceptes com el Free seating  o el Bring Your Own Device (BYOD) 
posen en qüestió aquest model secular. (Veure la unitat Nous espais 

de treball a ‘Materials’) 
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La dada 

Segons un estudi d’investigadores de la Universidad Politécnica de  Cartagena i 

de la Universidad de Sevilla —amb una mostra de 112 organitzacions incloses al 

SABI  (Sistema  de  Análisis  de  Balances  Ibéricos)—, les organitzacions que 
introdueixen elements de desaprenentatge en la formació del seu capital humà 
registren un retorn superior en mètriques objectives com el ROI. La seva 

hipòtesi, tot i reconèixer la dificultat de mesurar-la, és atribuïble al 
desenvolupament i aprofitament de noves habilitats que incrementen el valor 

del capital humà.   

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES D’UN PROCÉS D’APRENENTATGE ADAPTATIU 

IMPACTE 

 

 La història prèvia ha anat creant un seguit d’inèrcies i usos solidificats.  

 La primera reacció davant un procés de canvi és l’impacte, una certa 

desorientació unida a la sensació que allò que creiem sòlid cedeix sota els nostres 

peus. 

 En aquesta fase es faran visibles les resistències al canvi més “superficials” i 

immediates. Cal que ens hi anticipem i la millor manera és fer partíceps les 
persones del procés de canvi col·laboratiu. 

RETIRADA 

 En aquesta fase el canvi ja està en marxa, però afloren les resistències al canvi 
més profundes i amagades. 

 Cal analitzar els biaixos implícits i cognitius que hi ha darrere aquestes 
resistències i partir de la premissa que sempre hi són. 

 Si no es combaten mitjançant trobades i eines com ara tallers de mindfulness o 

de programació neurolingüística, aquestes reticències més subtils són 
perfectament capaces de torpedinar el procés d’innovació. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300249
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L'experiència 

 

 La Fundació Jesuïtes Educació agrupa una xarxa de 8 centres educatius 

que desenvolupen la seva tasca docent des del respecte a la persona i als 

drets humans que brolla de l’Evangeli, en el marc de l'Església Catòlica i 
amb la inspiració del carisma ignasià: Jesuïtes Casp, Jesuïtes El Clot, 
Jesuïtes Sarrià, Jesuïtes Lleida, Jesuïtes Bellvitge, Jesuïtes Poble Sec, 

Jesuïtes Sant Gervasi i Jesuïtes Gràcia 

 El Projecte Horitzó 2020 és una iniciativa de transformació del model 

educatiu que Jesuïtes Educació està implementant en determinats 
cursos de tres centres concertats a tall d’experiència pilot. L’objectiu és 

que l’any 2020 aquest model funcioni als 8 col·legis catalans (que sumen 
13.000 alumnes). 

 Les característiques principals del model són: 

 L’alumnat és protagonista actiu i corresponsable del seu 

aprenentatge. 

 L’aprenentatge es realitza segons el model del descobriment guiat, 

en oposició al model de classe magistral + examen. 

 Els nens i nenes treballen en un grup en projectes que integren 
diferents disciplines (es trenca la compartimentació per assignatures). 

 L’avaluació és contínua. 

ACCEPTACIÓ 

 En aquesta fase s’accepta la necessitat de desaprendre. 

 Les sensacions predominants són les de “deixar anar llast” i d’haver fet “espai 

per a nous coneixements”. 

 En l’acció posterior i en el compromís creatiu de les persones implicades en el 

procés de canvi, es podrà calibrar si el procés d’aprenentatge adaptatiu ha 
estat reeixit.   

http://h2020.fje.edu/
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 La docència es realitza de manera compartida per 3 professors/es que 

actuen de manera conjunta. Cadascun/a és especialista en un 
d’aquests àmbits: ciències, humanitats, llengües. 

 Hi ha un canvi del rol de la persona educadora cap a un rol de 

preparadora/dinamitzadora/avaluadora. 

 Els grups són grans, d’uns 60 alumnes (resultat de fusionar dues 

classes). 

 Els temps i els espais són susceptibles d’agrupacions flexibles. 

 L’aula tradicional rígida de fileres de taules i una pissarra és 

substituïda per una aula oberta (taules amb rodes, graderies, sofàs, 
pufs, jardins) i llibertat de moviments. 

 És un model que pressuposa el desaprenentatge d’allò que 

tradicionalment s’havia entès com a educació. L’objectiu és que els nens i 

nenes aprenguin a crear sistemàticament en equip, que experimentin i 
perdin la por a equivocar-se, així com potenciar la millora contínua i 
defugir el perfeccionisme. 

 

 Project Implicit és una organització sense ànim de lucre que agrupa una 

xarxa internacional de persones expertes en biaixos i estereotips 

inconscients que condicionen la nostra cognició social. 

 Ofereixen una sèrie de tests, dissenyats per la Harvard University, que 

ens permeten explorar els nostres biaixos implícits i tendències no 
conscients al racisme, sexisme o al rebuig a les persones amb sobrepès. 

 Aquestes eines són molt útils com a part dels programes de formació en 
diversitat de les organitzacions. Ens poden ajudar a fer-nos conscients i a  

desaprendre automatismes, reaccions inconscients i dreceres mentals 
que afecten la relació amb els companys, companyes i clients. 

 Segons els seus impulsors, els resultats (sovint colpidors per a la persona 
que es pensava que no tenia cap tendència a aquests biaixos implícits) 

no s’han de prendre com un diagnòstic, sinó com una eina educativa.  

 Recomanen precaució a l’hora de comunicar els resultats i no creure que 

són eines per detectar racistes o masclistes. Els resultats mostren com 
ens situem en relació a la mitjana i si som proclius a algun biaix cognitiu. 

Això ens permet reflexionar sobre els nostres automatismes mentals i 
prejudicis adquirits i treballar-los de manera constructiva. 

 Un exemple recent de biaix implícit que ha saltat als mitjans és l’actuació 

del responsable d’un Starbucks de Philadelphia que va denegar l’ús del 

lavabo a dos afroamericans tots dient-los que eren d’ús exclusiu per a 

https://implicit.harvard.edu/implicit/
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clients.  Els dos homes estaven asseguts en una taula esperant un tercer 
per fer la comanda. El responsable, a més, els va fer fora i va trucar a la 
policia. 

 Altres biaixos implícits són menys subtils i més tràgics. És el cas de la 

shooter bias, la tendència de la policia nord-americana a disparar contra 
afroamericans desarmats amb més freqüència que contra persones de 
raça blanca. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Byrne, Hugh G. El hábito del aquí y ahora. Màlaga: Sirio, 2016. 

Marcet, Xavier. Esquivar la mediocridad. Notas sobre management: 
complejidad, estrategia e innovación. Barcelona: Plataforma Editorial, 2017. 

  

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

The Backwards Brain Bicycle (vídeo) 

Vídeo molt il·lustratiu sobre les dificultats que té el nostre cervell per 

desaprendre hàbits adquirits. L’autor del vídeo intenta aprendre a fer anar una 
bicicleta amb un manillar que funciona a la inversa de les bicicletes normals. 

https://youtu.be/MFzDaBzBlL0 

 

“Unitat de coneixement: Nous espais de treball”. Fundació Factor Humà, 

04/04/2017. 

Els nous espais de treball són tendències recents en l'organització dels entorns 

laborals que tenen l'objectiu de superar algunes de les mancances dels models 
tradicionals. L'estreta vinculació de l'organització d'aquests espais amb les 

noves tecnologies de la informació i amb les noves formes de treball flexible fa 
que algunes persones expertes parlin de l'Oficina 3.0 o del nework.  

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12931-nous-espais-de-
treball  

 

“Unitat de coneixement: Holocràcia”. Fundació Factor Humà, 01/04/2014. 

https://youtu.be/MFzDaBzBlL0
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12931-nous-espais-de-treball
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12931-nous-espais-de-treball
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L’holocràcia (terme que prové del grec holos, que significa element que és 

alhora un tot autònom i part d’un tot) és un model organitzatiu que pretén 
substituir la tradicional organització jeràrquica basada en comandaments que 

exerceixen un càrrec, per una organització basada en cercles semiautònoms i 
auto-regulats dins dels quals les persones poden adoptar diferents rols.. 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10847-holocracia  

 

Marcet, Xavier. “L’aprenentatge sòlid només servirà si ens ajuda a 

desaprendre”. Sintetia, 08/05/2017.  

Article de Xavier Marcet, professor universitari i  president de la consultora Lead 

To Change, on posa l’accent en la necessitat d’un aprenentatge àgil i adaptatiu 
en l’actual realitat complexa i dinàmica. 

https://www.sintetia.com/el-aprendizaje-solido-solo-servira-si-nos-ayuda-a-

desaprender/ 

 

Hernández González, Raúl. “Desaprendre: la trampa del passat”. 
blog.raulhernandezgonzalez.com, 17/04/2017. 

Article que descriu de manera contundent perquè el pes del passat (i la 

necessitat de ser coherents per sobre de tot amb nosaltres mateixos) sovint 
ens pot conduir a decisions errònies. 

http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2017/04/desaprender-la-trampa-del-

pasado/ 

 

Dhawan, Erica. “Business Schools Need To Focus On Unlearning”. Forbes, 

13/06/2012. 

Article que posa de relleu l’excessiva similitud dels itineraris formatius de les 

diferents escoles de negoci. Afirma que ha arribat l’hora que les escoles de 

negoci posin en valor les preguntes per sobre de les respostes i receptes de 
tota la vida. 

https://www.forbes.com/sites/85broads/2012/06/13/deck-business-schools-

must-teach-unlearning/#677c6cdc357b 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10847-holocracia
https://www.sintetia.com/el-aprendizaje-solido-solo-servira-si-nos-ayuda-a-desaprender/
https://www.sintetia.com/el-aprendizaje-solido-solo-servira-si-nos-ayuda-a-desaprender/
http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2017/04/desaprender-la-trampa-del-pasado/
http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2017/04/desaprender-la-trampa-del-pasado/
https://www.forbes.com/sites/85broads/2012/06/13/deck-business-schools-must-teach-unlearning/#677c6cdc357b
https://www.forbes.com/sites/85broads/2012/06/13/deck-business-schools-must-teach-unlearning/#677c6cdc357b

