
Les persones 
grans són 
rígides, ja no 
aprenen coses 
noves

En un temps en què tot canvia a una 
velocitat frenètica, ens trobem immersos en 
una transformació permanent de paradigmes 
i marcs de coneixement culturals, socials, 
tecnològics, polítics... En aquesta cursa 
per la modernitat, l’objectiu primordial és, 
abans que tot, “no quedar-se enrere”. En 
aquest context, la incapacitat per aprendre 
i canviar que s’associa a les persones 
d’edat més avançada les situa com a gent 
desactualitzada, que no entén el present i 
que està ancorada a un altre temps. 
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Diuen que...

La gent es pensa 
que et fas gran i 
et desconnectes 
de tot, com si 
tallessis el fil 
amb el món.

Rosa, 81 anys
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Algunes dades

6.800
Les aules d’extensió 
universitària mobi-
litzen aproximada-
ment 6.800 alumnes 
cada curs.

34
Hi ha 34 aules d’in-
formàtica als casals 
i espais de gent 
gran municipals de 
Barcelona.

20%
El 20% de les 
entitats de persones 
grans s’autodefi-
neixen com a enti-
tats de formació.

200%
A Barcelona, el 
nombre de persones 
grans que utilitzen 
Internet és el doble 
que fa deu anys.

1.886
El 2015, 1.886 per-
sones majors de 60 
anys van fer cursos 
d’alfabetització digi-
tal a Barcelona.

en realitat...

Moltes persones grans 
busquen conèixer i saber-ne 
més de la societat actual
en l’àmbit cultural, tecnològic, polític... perquè 
aquesta també és la seva època! En el cas de les 
persones jubilades, es disposa de flexibilitat 
horària per llegir, documentar-se, cercar fonts 
d’interès, assistir a formacions...

La motivació d’aprendre 
coses que no es van poder 
aprendre quan s’era jove
Avui dia proliferen les escoles d’aprenentatge de 
la tercera edat, les aules universitàries i els cursos 
d’aprenentatge permanent per a adults. 

Totes les persones poden 
veure afectada la seva 
capacitat d’aprenentatge,
independentment de la seva edat. I el 
deteriorament físic no sempre va associat a 
deteriorament mental: algunes persones grans 
poden tenir pèrdues d’autonomia física, però 
conservar les capacitats intel·lectuals.  

La rigidesa dels models 
d’ensenyament
Tot i que es poden veure afectades 
capacitats com la memòria, l’atenció o la 
rapidesa mental, el procés d’aprenentatge 
a edats avançades és possible si s’adapten 
ritmes i metodologies. De fet, aquest seria 
el sistema desitjable per a les persones de 
totes les edats: que cada persona pogués 
aprendre al seu ritme, potenciant-ne les 
habilitats i els talents. Cal reflexionar sobre 
si, de forma general, totes les persones 
disposem de sistemes d’ensenyament 
adaptats a la nostra diversitat.

Motivació i confiança, claus 
per aprendre 
La confiança motiva, la motivació dóna 
confiança. Si s’alimenta aquest cercle, es 
maximitzen les possibilitats de tenir èxit 
en l’aprenentatge. Això és especialment 
important en el cas de les persones grans, 
que han de lluitar contra el prejudici que 
diu que a la seva edat ja no aprendran 
coses noves... 

Els meus fills 
es pensen que 
no m’assabento 
de res, però jo 
llegeixo diversos 
diaris cada dia, 
tinc molt més 
temps que ells. 
I tant, que me 
n’assabento!

Antoni, 79 anys

Hi ha gent que és 
més conservadora 
i d’altra que es va 
adaptant a tot. 

Manuela, 72 anys

Diuen que no ens 
adaptem al ritme 
i que sempre 
parlem del passat. 
Portem molts anys 
a l’esquena, hem 
viscut moltes 
coses...

Joan, 82 anys

Envellim  
com hem viscut.

Dolores, 82 anys


