
Ho sabies . . .?



�En els propers 8 minuts 
naixeran:

64 nadons a USA
244 nadons a Xina
351 nadons a l'Índia



Com serà el món per ells?



Ho sabies . . .?



Quin és aquest país . . .



• Més ric del mon

• Amb més fortalesa militar

• Centre del món dels negocis i finances

• Sistema Educatiu més fort

• Centre mundial de innovació i invenció

• Amb moneda estàndard de valor mundial

• Amb una alta qualitat de vida



Anglaterra ...



..., però al 1900



•Nombre de graduats escolars 
en el 2006:

- 1.3 Milions a USA
- 3.1 Milions a Índia
- 3.3 Milions a Xina



Quin nombre de graduats 
escolars parlen anglès a la 

Índia?

.....



Quin nombre de graduats 
escolars parlen anglès a la 

Índia?

El 100%



Algunes vegades el tamany

si que és important.



Si tu ets un, dins un milió

a la a Xina . . .



A la Xina existiran

1.300 persones

exactament com tu.



I a l’Índia, hi hauran 

1.100 persones

exactament com tu.



El 25% de la població de Xina

amb el CI mes alt . . .



És més gran que tota la

població de Nord Amèrica.



Ho sabies . . .?



Xina serà dintre de poc temps el 
país on es parlarà més anglès 

del món.



Xina serà dintre de poc temps el 
país on es parlarà més anglès 

del món.
Podríem haver previst això 

fa 60, 40 o 20 anys?



El Departament de Treball dels 
USA estima que:

- els estudiants d’avui hauran 
tingut entre 10-14 treballs . . .



Abans dels 38 anys.



Moltes de les grans universitats
actuals

no existiran dintre de 10 anys



Podem saber quines seran les 
carreres universitàries

dintre de 10 anys?



- Nous mitjans de comunicació
- Agricultura Orgànica
- Negocis a la xarxa
- Nanotecnologia
- Seguretat Nacional
- ....



Segons el 
secretari d’educació 

Richard Riley . . .



Els 10 treballs
amb mes demanda pel 2010

no existien al 2004.



Avui un jove de 21 anys:

- Ha vist 20.000 hores de TV
- Ha jugat 10.000 hores de videojocs
- Ha parlat 10.000 hores per telèfon
- Ha rebut/enviat 250.000 e-mails, sms
(missatges instantanis)
- Més del 50% d’aquests joves han creat 
continguts a Internet
- Més del 70% d’americans més grans 
de 4 anys han fet servir un ordinador.



Anys necessaris per assolir 
una audiència de 50 milions:

- Radio 38 anys
- TV 13 anys
- Internet 4 anys



El primer missatge de text 
comercial es va enviar al 
desembre de 1992.



Avui el nombre de missatges 
que s’envien o es reben supera 
el nombre d’habitants del 
planeta



Ho sabies. . .?



Al 2002 només Nintendo
va invertir més de

140 milions de dòlars en R+D.



El Govern Federal dels USA va 
gastar en el mateix període

menys de la meitat 
en Recerca i Innovació a 

Educació.



Una de cada 8 parelles casades 
als USA

l’any passat es varen
conèixer  a Internet.



Ho sabies. . .?



Estem vivint temps 
exponencials.



Es fan 2.7 bilions de recercas
a Google

cada mes.



A qui fèiem aquestes preguntes 
B.G?

(Before Google)



Hi ha 540.000 paraules en 
l’idioma anglès . . .



Cinc vegades més que en 
temps de Shakespeare.

“web-surfer”,
“blog”,
“widget”,
“e-learning”, …



Es publiquen més de 3.000 
nous llibres. . .



... cada dia.



S’estima que la informació 
publicada durant una setmana al 

New York Times . . .



Té més informació
que la que una persona del segle 

18 rebia en tota la seva vida.



La quantitat de nova 
informació tècnica 

es duplica cada 2 anys.



I es preveu que es dupliqui 
cada 72 hores en el 2010.



La tercera generació
de fibres òptiques 

ja han estat provades recentment
per NEC i Alcatel . . .



I s’ha comprovat que passen
10 trilions de bits per segon

per una sola fibra.



Això vol dir 1.900 CD’s
o 150 milions de trucades 
telefòniques simultànies

cada segon.



I això es triplicarà...

... cada 6 mesos.



La fibra ja existeix, 
només és necessari 

millorar els connectors. 

El que significa que el cost 
d’aquestes millores serà de 0€.



Quasi 2.000 milions de nens 
viuen en països en 
desenvolupament.

1 de cada 3 no acaba el 5é curs. 

Per ells, l’any 2005 es va crear
el projecte 

“un portàtil per cada nen”



Per proporcionar portàtils als 
nens, els primers enviaments  es 

van fer l’any passat.

Es tracta de portàtils de 100$ 
i es preveuen enviaments 

de 50 a 100 milions d’unitats 
cada any.



Nens que mai han tingut un 
llibre de text

tindran ara, el món a la seva mà.

I estaran connectats amb tu.



- Els nens nascuts el 2007 
arribaran a ser 6 anys més vells



- Avui la capacitat de càlcul
d’un  superordinador

és més gran que la ment 
humana.



I, si be les prediccions a més de 
15 anys són difícils de fer 

... entre el 2007 i el 2049 un sol  
ordinador de només 1.000 $

ja superarà la capacitat de càlcul 
de la raça humana.



Què significa tot això?



Que hem de preparar
els nostres joves

per treballs i tecnologies
que encara no existeixen…



... per que puguin 
solucionar problemes
que, ni tan sols sabem

quins seran.



Albert Einstein va dir:

“No podem solucionar 
problemes fent servir el mateix 
raonament que fem servir quan 

els creem.”



Pregunta als teus fills:Pregunta als teus fills:
Esteu fent això a l’escola?Esteu fent això a l’escola?

Pregunta al director de l’escola:Pregunta al director de l’escola:
Com ajudes als meus fills a ser Com ajudes als meus fills a ser 

competitius en el segle competitius en el segle XXIXXI??



Pregunta a la junta escolar:Pregunta a la junta escolar:

S’estan proporcionant recursos i S’estan proporcionant recursos i 
formació necessaris per a preparar formació necessaris per a preparar 

als estudiants a tenir èxit en la als estudiants a tenir èxit en la 
societat del segle societat del segle XXIXXI??



Ara que saps tot això.Ara que saps tot això.

Pregunta als politics:Pregunta als politics:

Quins canvis s’han de fer a la Quins canvis s’han de fer a la 
legislació actual de l’educació? legislació actual de l’educació? 



Quina és la vostre visió?Quina és la vostre visió?



Ara ja ho saps . . .


