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Canvi

Innovació

Transformació

Diferent en algun aspecte 

particular

Alguna forma nova de fer 

les coses

Alterar forma, compossió o estructura 

Canvi climàtic

Innovació tecnològica

Transformació social



Kumi Yamashita: Building Blocks,1997

Una transformació necessària
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Èxit educatiu Noves oportunitats Educació a llarg de la Vida

Servei d’Educació al llarg de la 

vida (SELV)

Suport a la construcció d'itineraris educatius 

personalitzats (segons interessos i necessitats) 

que connecti els aprenentatges formals i no 

formals

- Detecció de necessitats  

- Elaboració de plans individualitzats

- Suport escolar, educatiu i pre-professional 

El professorat dels CFA, co-responsables institucionals 

0-3 3-18 16-18

Orientació i acompanyament 

a les famílies:

- Detecció precoç

- Suport sòcio-sanitari

- Orientació educativa

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Entapes

obligatòries

Etapes post-

obligatòries

- Alumnat altament 

vulnerable (NiNi, MeNas)

- Orientació, formació,  

acompanyament i 

seguiment  a l’alumnat no 

graduat o en risc 

d’abandonament.

- Suport escolar 

18-....    ....    ...

- Ensenyaments formals

- Ensenyaments no-formals

- Ensenyaments informals

- Alumnat no graduat o en 

risc d’abandonament.

- Suport escolar en 

processos d’actualització i 

canvi d’orientació 

professional



Gaëlle Villedary: Vertigo at the Chateau de Ate at Verneil-le-Chétif, 2012

L’educació de persones adultes

- Què és?
- Com es fa ?
- Per a què es fa?



Per transformar: construïm ecosistemes enriquits 
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1-Cultura ètica: Construir valors i principis que generen

conceptes compartits i accions d’impacte a curt, mig i llarg termini. 

2-Polítiques responsables: Concretar decisions que concreten 

canvis organitzatius, metodològics, i de recursos, amb una oferta 

educativa coherent amb les necessitats detectades.

3-Pràctiques sostenibles: procediments, documents, accions 

d‘orientació i acompanyament a la pràctica docent inicial, la formació 

continuada, i la transferència de la innovació rellevant.
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1-Cultura ètica: 
UNESCO 2030, 17 objectius per transformar el nostre món



Aplicació curricular de les 4 Ps pels ODS 
de l’Agenda UN 2030
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2-Polítiques responsables:

Ref: http://fonseuropeus.gencat.cat/ca/la_politica_de_cohesio/

❑ Creació de llocs treballs

❑ Competitivitat empresarial

❑ Creixement econòmic

❑ Desenvolupament sostenible

❑ Millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la UE

La Unió Europea desenvolupa i prossegueix la seva acció

destinada a reforçar la cohesió econòmica, social i territorial.

https://www.parlament.cat/document/activitat/150212.pdf

Tractat de Funcionament de la Unió Europea (art. 174) 

http://fonseuropeus.gencat.cat/ca/la_politica_de_cohesio/


Línies prioritàries

Aprofundir en l’autonomia dels centres educatius, l’auto-avaluació i els models de qualitat.

 Centres formadors d’adults amb experiències singulars: 

Analitzar l’impacte de l’autoaprenentatge, l’educació semi-presencial, el treball en xarxa, la 

recerca amb la universitat, projectes Erasmus+, i el desenvolupament contextual de les 

necessitats dels PEC.

Impulsar línies de flexibilització amb un sistema educatiu inclusiu al llarg de la vida.

 Adaptació metodològica a les noves necessitats i els nous perfils d’alumnat d’adults

 Flexibilització per l‘acreditació educativa en edats post-obligatòries, i pel reconeixement 

d’aprenentatges pels adolescents vulnerables i joves en situació de risc.

 Millorar les estratègies d’orientació, acompanyament i suport a l’alumnat

 Promoure Programes de Noves Oportunitats i personalització de l’aprenentatge

Potenciar el model d’acollida i orientació que garanteix la igualtat d’oportunitats i l’èxit educatiu



Funcions de l’Orientador/a  en el marc del Pla d’Entorn 0.20

3-Pràctiques sostenibles: Creació de comunitat

Plans educatius d’entorn 0.20 [fase inicial]

Dur a terme, d’acord amb l’inspector/a de la zona d’escolarització, les següents funcions: 

 Elaborar una base de dades amb l’alumnat no graduat o en risc d’abandonament de la zona.

 Col·laborar en l’orientació de l’alumnat no graduat i fer-ne el seguiment

 Fer un seguiment continuat, al llar de tota l’etapa, de l'alumnat que, tot i cursant estudis 

postobligatoris presenta un alt risc d’abandonament.

 Atendre a l’alumnat no escolaritzat o desatès i aquells altres que proposi el Servei d’Orientació 

comunitària, 

 Elaborar un informe de seguiment de l’alumnat ates (segons model) 16-22

 Col·laborar en la difusió de les proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO o accedir a 

altres ensenyaments.

 Dinamitzar els tallers d’estudi assistit per a l'alumnat de risc (orientació i suport, reforç 

competències bàsiques...)

 Elaborar una memòria anual que inclogui l’avaluació i l’impacte de cadascuna de les actuacions 

Alumnat - 16-22 anys 



https://cdn6.aptoide.com/imgs/2/b/3/2b34569ff73e0d0bf5cc59df4c058316_screen.png?h=464

Una mirada NECESSÀRIA

Moltes gràcies
per fer-ho possible!
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