




“L’escola no és la preparació per a la vida, ÉS LA VIDA MATEIXA”   
                 John Dewey





El sistema educatiu actual no permet una aproximació que tingui en compte la singularitat de cada jove per acompanyar-lo 
en la seva trajectòria vital sovint trencada. Aquest és estàndard i així, any rere any, expulsa i centrifuga adolescents i joves, 
generant circuits de segregació i dinàmiques d’exclusió vital. Des d’una política fragmentada, les solucions proposades són 
pegats que generen recorreguts erràtics dels joves: cursets formatius curts i finalistes, instal·lats en la lògica perversa de 
la subvenció i el concurs públic en la que prima l’oferta econòmica més baixa, i sovint arriben quan el curs acadèmic ja ha 
començat. Aquesta opció no permet un treball integral, ni respecta el temps lògic necessari de cada jove. ¿Per què oferim 6 
anys formatius a un jove que vol llicenciar-se a la universitat, i en canvi, un jove que no ha acabat l’ESO ja hauria de poder 
trobar una feina amb un curs de 300 hores? Al final, només generem més frustració. Ni permetem que es reconnectin al 
sistema educatiu, ni al món laboral, ni molt menys a la vida.

Construïm  una nova política educativa articulada des de les diferències, no des de la homogeneïtat. Acceptem la complexi-
tat humana i treballem des d’allà allunyats de les lògiques de simplificació com la medicamentalització i judicialització de tot 
allò que fa d’obstacle al procés educatiu. Les alternatives passen per ser valents, acceptar els dèficits del sistema i apostar 
per nous posicionaments metodològics, per fórmules que articulin propostes educatives de qualitat, amb acreditacions 
reconegudes en el nostre sistema educatiu, generant una política educativa integradora. Aquesta aposta vol impulsar una 
lògica interdepartamental que articula mesures que garanteixin equitat i igualtat d’oportunitats. Potser podríem parlar d’un 
únic sistema educatiu amb escoles diferents?
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“En aquesta escola confien en mi, ens ensenyen a partir del que ja sabem” 

350 adolescents i joves entre 14 i 25 anys en itinerari formatiu per curs 
escolar.

Tenen en comú qüestions com el fracàs escolar i la fragilitat personal, que 
els impedeix participar d’altres recursos formatius del territori. Aquests 
adolescents i joves requereixen d’un acompanyament molt personalit-
zat. El conjunt de vivències personals, angoixants i difícils, la manca de 
titulació acadèmica i una qualificació professional molt baixa són un obs-
tacle infranquejable per a la construcció del seu futur personal i laboral.

REQUISITS ADMINISTRATIUS
En funció de la formació, l’alumnat ha de complir amb alguns requisits 
formals: edat, disposar o no d’alguna titulació, estar donat d’alta com a 
demandant d’ocupació, disposar de NIF o NIE... Tanmateix, cal preveure 
sempre  la possibilitat d’acollir a joves que no els compleixin.
Cada alumne/a paga una matrícula de 25€.

TREBALL EN XARXA
Treballem amb joves provinents d’Instituts de Secundària, Serveis Socials lo-
cals, Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), Dept. de 
Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, Xarxa d’Infància i Adolescència 
de Cornellà Ll., i les regidories d’educació dels ajuntaments de Cornellà de Ll. i  
L’Hospitalet de Ll.





formativa
Aposta ferma per un portafoli formatiu coherent, qualificat i de qualitat

Es treballa en grups reduïts d’entre 10 i 15 alumnes a l’etapa d’ESO flexible 
i adaptada, i d’entre 15 i 17 a la Formació Professional Inicial, en un ambient 
professionalitzador que permet l’elaboració d’un desig particular per seguir 
formant se. Es treballa per competències, a partir del saber inicial de cada jove. 
S’aposta per formacions més llargues, d’entre 700h i 1.000h, i en clau d’itinerari.  

Itineraris 
Itineraris educatius i formatius singulars, amb abordatges molt a mida en 
escenaris mixtes que integren formació i treball. Els alumnes poden tran-
sitar entre diferents ofertes formatives, des d’una ESO flexible i adap-
tada, fins a una Formació Professionalitzadora i certificada de Nivell 2. 

Durada d’un itinerari  
No està fixat, ja que depèn de la situació i el pla de treball de cada adoles-
cent o jove. La mitjana és de 2 o 3 anys.

Certificació 
Les formacions han de poder anar acompanyades d’un certificat oficial. Es 
treballa amb Certificats de Professionalitat i el Carnet per Competències. 

Espais de treball  
Les aules i els tallers, estan orientats a possibilitar l’aprenentatge dels con-
tinguts educatius en diferents nivells i ritmes de treball particulars. 
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“El lloc de formació és l’empresa, que és l’escola mateixa”
L’Àrea de Serveis amb Joves està pensada per ajustar la formació profes-
sionalitzadora de joves, al temps que se’ls garanteix una experiència de 
treball real a través de serveis amb valor social a la ciutadania, entitats, 
empreses i administracions del Baix Llobregat i Barcelonès Sud (Fase III). 
Se’ls prepara en el seu trànsit al món laboral, assolint les competències 
necessàries per fer-ho amb èxit, fent el pas d’alumne/a a treballador/a.

Els i les joves alternen la formació professionalitzadora i l’orientació la-
boral amb el servei al públic. D’aquesta manera, perfeccionen la seva 
formació, garantint una major connexió amb el món laboral, i facilitant 
així la seva posterior incorporació al món laboral, i/o la tornada a l’entorn 
formatiu.

Els Serveis es composen d’un conjunt d’iniciatives formatives que inte-
gren, sota el model de l’economia social de lluita contra l’atur, projectes 
de negoci vinculats al sector de la imatge personal, la rehabilitació i man-
teniment d’edificis i la restauració. 

• Centre de formació i assessorament en imatge personal Cebado–El 
Llindar → Serveis de perruqueria i imatges al propi saló, a residències 
per a gent gran i a domicili.

• El Repartidor – Escola Restaurant. Tragaluz – El Llindar → Servei de 
bar, restaurant i càterings.

• Rehabilitació i manteniment d’espais interiors d’Immobles → Serveis 
de pintura, pladur, electricitat, lampisteria, fusteria, serveis auxiliars.
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Impacte 
Els Serveis van més enllà dels propis joves. Es potencia la complici-
tat i la implicació dels agents púbics, socials, empresarials i a la prò-
pia ciutadania, ja sigui com a socis del projecte, o quan contracten 
els nostres serveis. 
S’està demostrant que aquest model d’FP Dual a Mida són 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 ma-
teixa.

Know how 
En aquest projecte, la vinculació amb una empresa referent del sec-
tor és cabdal, ja que aporta el seu coneixement i l’impuls empresa-
rial suficient per poder oferir serveis de qualitat.

Actualment, es treballa fonamentalment amb dues empreses:



Donar un Lloc i un Temps a cada jove 
Partim d’un abordatge humanista i singular, treballem més des de la 
invenció que des del dèficit. Donem un Lloc i un Temps a cada jove. 
Aquest ha de ser el centre de tota acció, l’hem d’escoltar i responsa-
bilitzar-lo, hem d’inventar actuacions concretes individuals. Ens exigim 
investigar permanentment, busquem allò que fa d’obstacle per consentir 
l’aprenentatge, per poder esdevenir alumnes primer, i treballadors/es 
després. És això els que ens orienta.

 • FP Dual i a Mida → El lloc de formació és l’empresa, que és l’escola mateixa.

• Itineraris més llargs, flexibles i adaptats en tres fases → Ens adaptem 
al temps lògic de cada alumne, no el cronològic habitual d’altres cursos 
de formació.

• Acompanyament subjectiu →L’alumne/a té un/a educador/a de re-
ferència | Acompanyem els adolescents i joves a afrontar el seu malestar 
que fa d’obstacle a un aprenentatge d’èxit. | En un treball conjunt, tot 

l’equip docent busca la particularitat, el tret individual i la dificultat sin-
gular de cada jove per orientar-lo en com fer-ho per ajudar-lo a construir 
el seu procés formatiu i personal.

• Espais de treball de l’equip docent → La base del funcionament rau 
en el treball de l’equip i en l’elaboració conjunta d’un saber a partir del 
que no sabem i ens interroga. Apostem per espais de treball que garan-
teixin la metodologia i la política educativa centrada en el cas per cas, 
en una mirada diferent i una reflexió sobre els nois i noies. Construïm 
conjuntament estratègies individualitzades, noves intervencions meto-
dològiques i projectes.

• Treball col·laboratiu → Centres educatius, serveis socials, empreses 
i administracions públiques. | Col·laboració: transferència de coneixe-
ments (know how), impuls empresarial, treball conjunt amb joves, com-
partir bones pràctiques...

eLeMents MetoDoLÒGics 
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professional
Un equip estable garanteix una implicació i un capital humà expert.

El Llindar el formem un equip de 50 professionals 
multidisciplinars, estable i consolidat del món de 
l’educació (psicopedagogs/es, educadors/es so-
cials, psicòlegs/ es,…) i mestres de taller especia-
listes del seu ofici. Treballem de forma conjunta 
per generar un clima de confiança que es tra-
dueixi en un acompanyament conjunt i integral 
dels adolescents i joves. 

Per millorar la intervenció educativa comptem amb 
el suport de l’Àrea d’Innovació l’Àrea de Recerca i 
Desenvolupament 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. Construïm conjuntament una lògica on allò 
particular de cada jove no porti a l’estigmatització. 
Es busca conjuntament la brúixola de cada jove 
que orienta per l’acompanyament.

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

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

eQuip
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L’Escola de Segona Oportunitat de Cornellà de Llobregat es fa realitat en 
diferents espais d’El Baix Llobregat i Barcelonès Sud que s’han anat con-
dicionant a mesura que anàvem creixent. Alguns són cessions municipals 
i altres estan en règim de lloguer. El conjunt està pensat per acomodar les 
diferents necessitats educatives i de les famílies professionals que s’hi des-
envolupen. Estan homologats per poder impartir formacions certificades. 

Actualment la Casa dels Coloms de Can Mercader és un indret familiar i 
tranquil que propicia l’acollida d’aquells adolescents que des de fa anys 
viuen l’escola com un espai hostil. Les famílies d’imatge personal i de 
restauració han de poder oferir un servei al públic i, per tant, reproduir 
al 100% un ambient real de treball situant-se en espais urbans conco-
rreguts i accessibles. Finalment, el model per a les famílies de manteni-
ment d’edificis i mecànica de vehicles es pensa diferent. Pels estrictes 

requisits tècnics i formatius es necessiten espais més amplis. Les naus 
industrials poden adaptar-se i habilitar. 

Cada edifici està vinculat a una especialitat formativa. Per una banda, 
l’alumne/a pot visualitzar el seu recorregut a El Llindar. De l’altra, la inte-
racció d’alumnes de diferents edats en un mateix espai genera lògiques 
educatives molt positives i potents, reduint per exemple la conflictivitat 
i potenciant el desig d’aprenentatge.

Els Departaments de Treball i d’Ensenyament de la Generalitat de Cata-
lunya han fixat uns requisits mínims i imprescindibles per a l’homologació 
de la formació i/o  rebre l’autorització com centre educatiu. Els requeri-
ments es fixen en relació a espais (superfícies, distribució,...), instal·lacions 
i equipaments.





Institucions públiques

Entitats privades

Treballem amb








