




“Treballem per ser un lloc de vida, on el desig d’aprendre i de futur sigui possible”
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L’eix de la tasca educativa del curs 2013-14 ha estat el de la conceptualització 
d’un model d’escola que donés resposta a les necessitats d’aquells adolescents 
i joves exclosos del sistema educatiu, i que moltes vegades es troben despen-
jats fins i tot de la vida mateixa. La nostra proposta és el resultat de 10 anys de 
treball a partir del que ens han anat dient ells i elles mateixes. 

Això vol dir recorreguts formatius flexibles i més llargs, que alternin for-

mació i treball, amb una formació de qualitat i certificada, i sobretot, que 
l’acompanyament subjectiu estigui present en tot el procés. Li podrem dir 
de moltes maneres: Escola de 2a Oportunitat, Centre d’Oportunitats, Escola 
d’Alternança entre Formació i Treball,... però l’essència ha de ser la mateixa: un 
espai i un temps per a que aquests adolescents i joves puguin ser escoltats i 
on se’ls desperti el desig per aprendre, per ser alumnes i construir-se com a 
persones, amb un futur formatiu i laboral. 

Trobar el seu encaix administratiu no està sent fàcil, però estem treballant per 
aconseguir-ho. Cal insistir per garantir una política educativa rigorosa que per-
meti escoles diferents com El Llindar dins d’un únic sistema educatiu, i no al 
marge com passa actualment.

Encara estem lluny d’implementar el model. Esperem que això es faci realitat 
el curs 2017-18. Ara bé, ja tenim alguns indicadors que ens permeten verificar 
que anem ben orientats:

APUNTS
PER COMENÇAR
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1 - Hem augmentat el nombre d’hores formatives per alumne/a, trencant 
amb la lògica dels programes finalistes de curt recorregut. 

2 - Una part important dels alumnes ens demostren que els seus interes-
sos estan encaminats a les 4 grans famílies professionals que volem imple-
mentar: Imatge Personal, Instal·lació i manteniment d’edificis, Transport i 
manteniment de vehicles i Hoteleria i turisme. 

3 - La voluntat de l’alumne/a és continuar estudiant. Saben que progra-
mes finalistes no els preparen per a entrar al mercat laboral. 

4 - El model de Formació Dual a Mida està donant bons resultats; tant 
des d’un punt de vista pedagògic com d’economia social. La clau: el lloc de 
formació és l’empresa, que és l’escola mateixa.

5 - Un equip estable garanteix una major implicació i un capital humà 
expert. Malauradament, la lògica de la subvenció no sempre ho entén així.

6 - Cal focalitzar l’energia en aprofundir en la metodologia i la didàctica educativa.

El Llindar estem rebent suports i reconeixements a la nostra tasca. Però cal 
mantenir la incidència política envers una acció interdepartamental entre ad-
ministracions públiques que garanteixi el reconeixement oficial del model. El 
seu encaix administratiu ens hauria de permetre millorar la qualitat formativa, 
disposar d’un finançament estable i atorgar certificacions o titulacions vàlides. 
Malauradament, constatem una vegada més que l’organització actual dels re-
cursos formatius existents és feble perquè es troba fragmentada, és disconti-
nua i resulta massa rígida.

D’altra banda, agraïm les aliances empresarials i socials que ens ajuden a tirar 
endavant les nostres iniciatives. No només amb una col·laboració econòmica, 
sinó també amb la transmissió de coneixements.

Malgrat tots els obstacles i complexitats, cada dia és més ferma la convicció 
que educar és acompanyar vides. La nostra ambició és continuar treballant 
per ser un lloc de vida, on el desig d’aprendre i de futur sigui possible.
  

Begonya Gasch
Directora d’El Llindar 



ARQUITECTURA
DE L’ENTITAT
El curs 2013-14 ha estat el de la conceptualització d’un model d’escola adreçat 
a aquells nois i noies que provenen de recorreguts de fracàs i d’abandonament 
escolar, amb situacions personals de gran fragilitat. La proposta trenca amb la 
idea actual de programes finalistes de curt recorregut que, per si sols, no apor-
ten grans resultats. 

El resultat és fruit de l’experiència de 10 anys de feina i escolta d’aquests 
adolescents i joves. El dibuix final és el d’itineraris formatius més llargs, per-
sonalitzats i flexibles, que alternin formació i treball en ambients laborals reals 
(formació dual a mida). Només així es pot garantir un acompanyament subjec-
tiu sostingut en el temps que permeti, per una banda, la construcció personal, i 
de l’altra, la millora de les competències professionals. Només així es pot parlar 
de millora de l’ocupabilitat que permeti que aquests joves puguin retornar al 
sistema educatiu formal o entrar al mercat laboral amb millors garanties.

En el cas d’El Llindar, aquests recorreguts es volen enfocar a 4 famílies pro-
fessionals: Imatge Personal, Manteniment d’Edificis, Mecànica i Restauració. 
El dibuix encara està incomplert. De moment, seguim ancorats amb la lògica 
perversa de les subvencions i les licitacions públiques per concurrència com-
petitiva.  

Malgrat això, cal ser optimistes. S’han fet importants passos de cara a acon-
seguir el reconeixement oficial per part de l’Administració Pública: s’està fent 
una tasca intensiva d’incidència política amb els Departaments d’Ensenyament 
i el d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, s’ha creat un grup 
de reflexió amb experts multidisciplinars vinculats al món educatiu i El Llindar 
ha rebut reconeixements públics a la seva tasca en forma de premis, visites 
institucionals, participació en fòrums especialitzats, o reportatges en mitjans de 
comunicació.

En darrer terme, un altre element per fer possible el model és una gestió efi-
cient dels equips i dels recursos. Per aquesta raó, enguany s’ha fet un esforç 
per reforçar l’àrea de gestió amb personal propi i extern.

Ens construïm com una Escola de Segona Oportunitat

6







EDUCATIVA
ACCIÓ

Consolidació d’una oferta formativa coherent, qualificada i de qualitat

FORMACIÓ
Seguint amb la voluntat d’esdevenir una Esco-
la de Segona Oportunitat, El Llindar ha seguit 
treballant per poder impartir un ampli ventall 
formatiu, certificat i sobretot coherent amb la 
vista posada en la especialització: ESO Flexible i 
Adaptada i una posterior Formació Professional 
Inicial i Especialitzada en 4 famílies professionals 
(Imatge personal, Manteniment d’Edificis, Mecà-
nica i Restauració).

No totes les formacions estan actualment acom-
panyades d’un certificat oficial, però s’està treba-
llant en aquesta línia, ja sigui a través de Certificats 
de Professionalitat o el Carnet per Competències.

Respecte anys anteriors, el nombre de progra-
mes ha estat una mica inferior, si bé el nombre 
d’hores formatives que s’han impartit ha estat 
superior. La majoria de programes estan pensats 
per tenir cada vegada una càrrega lectiva més 
àmplia. Augmenten les formacions de més de 
700 hores i es redueixen les inferiors a 300 
hores. En aquest punt, cal excloure els Progra-
mes d’Adaptació Curricular (Tallers d’Iniciació 

Professional i Programes de Diversificació Pro-
fessional), ja que estan pensats per a que la for-
mació sigui compartida amb l’Institut. Dit d’una 
altra manera, ens estem acostant a formacions 
més llargues en el temps, entre 20h-25h setma-
nals, permetent aprofundir en les unitats forma-
tives i fer un acompanyament més intens i amb 
millors resultats. 

Finalment, i seguint la mateixa línia, s’ha conso-
lidat l’itinerari formatiu complet de la Imatge 
personal en 3 fases i les primeres fases de la 
mecànica i el manteniment d’edificis.
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FOAP: Formació Ocupacional en Àrees Prioritàries (Generalitat de Catalunya – Servei d’Ocupació de Catalunya) I F&I: Forma i Insereix (Generalitat de Cata-
lunya – Servei d’Ocupació de Catalunya) I JxO: Joves per l’Ocupació (Aj. Cornellà de Llobregat) I PQPI: Programa de Qualificació Professional Inicial (Genera-
litat de Catalunya – Dept. Ensenyament)

40

20

51

18

20

10

22

16

17

13

13

18

14

13

5

290

Aula Taller

Programa de Diversificació Curricular (PDC)

Tallers d’Iniciació Professional (TIP)

Accés a Mida. Preparació a les  Proves d’Accés als  CFGM

Tastet d’Oficis

Reforç escolar 

VENTALLers 

PQPI d’Auxiliar de reparació i manteniment de l’automòbil 

PQPI d’Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica 

JxO en Manteniment d’edificis 

JxO en Imatge personal 

FOAP de Lampisteria 

F&I en Imatge Personal 

Beques de formació en Imatge Personal 

Joves treballadors/as als Serveis amb Joves

ESO FLEXIBLE I ADAPTADA

PREPARACIÓ FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL FASE I

FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL FASE II

FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL FASE III

TOTAL GENERAL

ETAPA FORMATIVA        PROGRAMA FORMATIU           PARTICIPANTS
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Hem augmentat el nombre 
d’Hores formatives per alumne.
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EDUCATIVA
ACCIÓ

El lloc de formació és l’empresa, que és l’escola mateixa

SERVEIS AMB JOVES
Els Serveis amb Joves representen l’altra gran àrea d’El Llindar, amb els quals pre-
nen sentit els conceptes d’alternança entre formació i treball, formació dual a mida, 
itineraris formatius més llargs, la intermediació laboral, el treball per competències o 
les iniciatives d’economia social.

Durant aquest curs s’ha posat molt èmfasi en la conceptualització d’aquesta àrea 
per tal d’adaptar-la al model d’Escola que defensem. S’han concretat de forma molt 
operativa els objectius, les accions que cal dur a terme i l’estructura: concreció del 
model en tres fases, l’aposta per portar a terme accions comercials i de difusió, con-
solidació del treball per competències (actualment en la selecció de participants i en 
el disseny dels plans d’orientació formativa i laboral).

També s’ha reestructurat l’equip de manteniment d’edificis. Això ha obligat ha dis-
minuir el nombre de serveis oferts, focalitzant-se pràcticament en el manteniment 
de les seus d’El Llindar i de l’Institut Provençana de L’Hospitalet de Llobregat. Una 

de les primeres mesures ha estat reforçar la formació amb un curs intensiu de pin-
tura de 300 hores, molt específic i dissenyat a mida (Octubre - Desembre de 2013). 

D’altra banda, malgrat no disposar encara d’un servei de restauració, sí que s’han 
ofert càterings puntuals a entitats de la comarca.

Finalment, s’han mantingut pràcticament les xifres d’orientacions laborals i de 
contractacions. 
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De les contractacions destaca el fet que, si bé encara no estan desplegades 
totes les famílies professionals des d’un punt de vista formatiu, les insercions 
s’han produït en aquests mateixos sectors, fet que demostra que la tria és en-
certada. No ha estat l’atzar sinó, de nou, l’escolta als joves. 

L’altre element a tenir en compte és el fet que la Formació Dual a Mida d’El 
Llindar facilita que una quarta part de les contractacions es facin per aquesta 
via. Algunes són de curta durada, però la majoria estan directament vinculades 
als Serveis amb Joves, principalment per treballar al Centre de Formació i As-
sessorament en Imatge Personal Cebado – El Llindar o portant el manteniment 
del centre.

Les pràctiques laborals s’han re-
duït per la tipologia de programes 
formatius. No obstant, gairebé el 
90% de qui en podia fer, les ha 
cursat i superat amb èxit (120h-
200h). El 10% restant correspon 
a nois i noies que havien abando-
nat el programa. A banda, 13 nois 
i noies de l’Aula Taller han pogut 
gaudir de breus experiències la-
borals de 20h. 

les contractacions coincideixen amb les 4 families 
professionals que volem desenvolupar
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EDUCATIVA
ACCIÓ

SERVEIS AMB JOVES
Imatge Personal → Aquest curs s’ha produït un augment significatiu del 30% del 
nombre de serveis que s’han ofert al Centre de Formació i Assessorament en Imat-
ge Personal Cebado – El Llindar, principalment al saló. Aquest es deu principalment 
a la incorporació d’una persona encarregada de la gestió del Centre. Això ha per-
mès, entre d’altres, dedicar temps a fer-ne difusió, augmentar i millorar l’oferta al 
Saló de Bellesa i fer una gestió i organització més eficients.

Rehabilitació i manteniment d’edificis → Un jove d’El Llindar s’ha encarregat del 
manteniment diari d’El Llindar i un cop per setmana de l’Institut Provençana de 
L’Hospitalet de Llobregat. A banda, s’han dut a terme 3 serveis puntuals més. 

Càterings (restauració) → S’han servit un total de 4 càterings en diferents esdeve-
niments de la comarca per a un total de 350 persones.

Altres serveis, activitats i convenis → Venda de roses per Sant Jordi, participa-
ció en la Wellness week que organitza l’empresa Colt, i s’han signat convenis de 
col·laboració amb la mateixa empresa Colt, Fnac, Escribà, Bumar i PPG.

la formacio dual a mida es un model d’exit; tant des d’un 
punt de vista pedagogic com d’economia social. el lloc de 

formacio es l’empresa que es l’escola mateixa.

14





Durant el curs 2013-14, 480 nois i noies d’entre 14 i 25 anys han participat d’algun dels programes formatius, d’orientació, d’inserció i d’economia social. El nombre total en 
termes absoluts és una mica inferior respecte els dos cursos anteriors. No obstant, les formacions han estat de més durada i, per tant, l’acompanyament dels participants ha 
estat major i millor.

I JOVES
ADOLESCENTS 
“En aquesta escola confien en mi, ens ensenyen a partir del que ja sabem” 
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ALUMNES PER SEXE

Alumnes per sexe i tram educatiu

ALUMNES PER EDAT

Alumnes per edat i tram educatiu

ALUMNES PER COMARCA

Alumnes per comarca i tram educatiu
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ALUMNES PER MUNICIPI

Alumnes per sexe i tram educatiu

ALUMNES PER PROCEDÈNCIA

Alumnes per edat i tram educatiu

ALUMNES PER SERVEIS
QUE ELS ATENEN

Alumnes per comarca i tram educatiu
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D’altra banda, els itineraris formatius comencen a ser una realitat consolidada. No sempre són lineals ni cronològics, ja que es respecta al màxim el temps lògic 
de cada alumne i les seves necessitats. En definitiva, el seu procés personal. Per això, poden transitar entre totes les fases formatives sense que necessàriament es 
respecti un ordre o un temps estandarditzat.

Entre els i les alumnes que han cursat el curs 2013-14, n’hi hagut 44 que 
ja havien estat antics alumnes en altres programes formatius. Per la majoria,  
aquest era el segon curs, si bé n’hi hagut que portaven vinculats a El Llindar 
més de 4 anys (que no vol dir que sempre hagin estat rebent formació). 

La singularitat de cada adolescent i jove fa impossible establir un estàndard, 
però sí elements comuns que visualitzin la necessitat d’anar allargant la forma-
ció abans no s’opti a entrar al mercat laboral o passar a cursar Cicles Formatius 
de Grau Mitjà. Per exemple, dels 44 adolescents i joves mencionats, el 31% 
ha finalitzat el seu itinerari superant una Formació Professional Especialitzada 
(Fase III); la majoria dels quals, després d’haver transitat pels trams anteriors i 
haver tingut una experiència laboral de llarg recorregut als Serveis amb Joves. 
La resta continuarà el proper curs el seu procés formatiu a El Llindar.

Per fer el càlcul s’ha tingut en compte el pas d’un programa a un altre, per tant, 
queden exclosos aquells alumnes d’Aula Taller que han estat al programa 2 o 3 anys.

s’Ha millorat l’atencio educativa
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IMPACTE
Certificacions per competències i continuïtat dels estudis

APROFITAMENT DE LES FORMACIONS
El reconeixement parcial del model d’Escola de Segona Oportunitat per part de 
l’Administració Pública impedeix que algunes de les formacions vagin acompan-
yades de certificacions oficials. Per aquesta raó, El Llindar expedim un Certificat 
d’Aprofitament. Aquest es lliura a aquells alumnes que han fet un bon procés de 
creixement personal, adquirint les competències professionals, però també les bà-
siques i sobretot les transversals. Per tant, va més enllà d’aprovar exàmens. En-
guany, dels alumnes que finalitzaven els cursos, el 83% ha obtingut el certificat 
d’aprofitament. 

Paral·lelament, hi ha alumnes que sí poden optar a un títol oficial: Certificat de pro-
fessionalitat de Nivell 1 o 2, o el Graduat en ESO. Enguany han estat el 72%. 

ALUMNES PER GRAU D’APROFITAMENT 
DE LA FORMACIÓ
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PERSPECTIVES DE FUTUR

Un bon indicador d’èxit és calcular el nombre d’alumnes que, un cop finalitat el curs 
de formació, vol continuar formant-se, ja sigui a El Llindar, al sistema formatiu reglat 
o a una altre entitat similar. Això demostra que ha recuperat les ganes de construir-
se un futur i que sap que aquest passa per la formació. Enguany, aquests repre-
senten el 77% dels alumnes. Alguns fins i tot passaran a cursar Cicles Formatius de 
Grau Mitjà. 

Per trams educatius, es veu com la Formació Professional Inicial no és suficient per 
entrar al mercat de treball, ja que gairebé el 70% vol continuar els estudis perquè no 
es veu suficientment preparat.

“Per a mi, la Fundació El Llindar és una segona oportunitat per 
poder formar-me en la meva vida laboral i per construir el meu 

projecte personal” (Ahmed Ben Daoud)
una formacio professional inicial no es suficient per aspirar 

a entrar al mercat laboral.





RECONEIXEMENTS
El Llindar continua rebent el suport i recolzament de les institucions educatives 
i socials, de les administracions públiques i de les empreses col·laboradores. 

Enguany, ha estat protagonista de reportatges en mitjans de comunicació na-
cionals i locals, ha estat convidada a participar en fòrums especialitzats en 
educació i acció social, i ha rebut el 2n premi del Premi Ensenyament 2014 
que atorguen cada any el Cercle d’Economia i la Fundació Catalunya – La Pe-
drera. Així mateix, el març de 2014 han visitat el centre, per a copsar de primera 
mà la tasca que fem, el President de la Generalitat de Catalunya, el Molt Hono-
rable Sr. Artur Mas, i la Consellera d’Educació, l’Honorable Sra. Irene Rigau, i el 
President del Cercle d’Economia, el Sr. Anton Costas.

Però el que és més important, rebem l’agraïment i el reconeixement diari dels 
adolescents, joves i les seves famílies. Creuen en El Llindar, i el viuen com la 
porta d’entrada a un futur millor.  

23



El Llindar el formem un equip de professionals multidisciplinars, estable i conso-
lidat del món de l’educació (psicopedagogs/es, educadors/es socials, psicòlegs/
es,…) i mestres de taller especialistes del seu ofici. Treballem de forma conjunta per 
generar un clima de confiança que es tradueixi en un acompanyament conjunt i 
integral dels adolescents i joves.

Per millorar la intervenció educativa comptem amb el suport de la Fundació Cassià 
Just. Amb ella combinem la mirada educativa i la de la salut mental per construir 
la lògica de cada adolescent i jove.

Tota l’arquitectura organitzativa està enfocada a posar a l’adolescent i jove al cen-
tre de la nostra acció. Això no només és així amb l’equip educatiu, sinó que també 
té una traducció en les àrees de suport.

La tasca educativa s’enriqueix amb l’ajuda i suport d’un grup de voluntaris/es, 
estudiants en pràctiques i col·laboradors/es externs experts en diferents àmbits.

PROFESSIONALS

un equip estable garanteix una implicacio i un capital huma expert.
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1.012.108,86€

42.501,75€

969.607,11€

7,204,50€

1.171,04€

5.258,82€

1.025.743,22€

Ingressos per activitats

a/ Vendes i prestacions de serveis

b/Subvencions, donacions i altres ingressos

Altres ingressos de les activitats

Ingressos financers

Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments

TOTAL

INGRESSSOS                          IMPORT
31.713,64€

1.602,24€

4.441,43€

25.669,97€

872.866,33€

758.166,74€

114.699,59€

904.579,97€

a/ Actiu no corrent

I. Immobilitzat intangible

II. Immobilitzat material

VI. Inversions dinanceres a llarg termini

b/ Actiu corrent

II. Usuaris, patrocinadors i deutos de les activitats i altres comptes a cobrar

VI. Efectiu i altres actiu de líquids equivalents

TOTAL

ACTIU                             IMPORT

798.224,91€

137.543,90€

1.712,24€

7.756,08€

82.478,95€

1.026.716,08€

-1.972,86€

Despeses de personal

Altres despeses d’explotació

Amortització de l’immobilitzat

Ajuts concedits i altres despeses

Aprovisionaments

TOTAL

RESULTAT DE L’EXERCICI

DESPESES                          IMPORT
400.278,75€

324.666,39€

75.612,36€

0€

504.301,22€

904.579,97€

a/ Patrimoni net

a.1/ Fons propis

a.2/ Subvencions, donacions i llegats rebut i altres ajustaments

b/ Passiu no corrent

c/ Passiu corrent

TOTAL

PATRIMONI NET I PASSIU                       IMPORT

ANUALS
COMPTES

COMPTE DE RESULTATS 2013 BALANÇ DE SITUACIÓ 2013

Els comptes han estats auditats per Busquet Economistes, Auditors SL
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Volem agrair el suport i el recolzament que rebem per part d’administracions públiques, empreses privades i particulars. Sense elles aquest projecte no podria 
seguir endavant. Moltes gràcies per confiar en nosaltres i fer-nos costat.

Si vols col·laborar amb nosaltres, envia’ns un correu electrònic a info@elllindar.org o truca al telèfon 93 377 31 89. 

INSTITUCIONS PÚBLIQUES

ENTITATS PRIVADES

TREBALLEM AMB





FUNDACIó EL LLINDAR
Parc de Can Mercader Ctra. de L´Hospitalet S/N 

08940 Cornellà de Llobregat

93 377 31 89 I 636 253 118

info@elllindar.org
www.elllindar.org

Disseny i maquetació per: Berta Ros, professora d’El Llindar  |  bertarosroig@gmail.com


