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La crisi sanitària d’aquests darrers mesos ha fet saltar les costures del sistema educatiu. Les 
desigualtats educatives s’han tornat a evidenciar, alhora que han incrementat. Ja no podem 
seguir recosint el vestit, sinó que hem de teixir-ne un de nou.

A El Llindar, la voluntat institucional i el compromís individual dels professionals de seguir 
acompanyant als 400 adolescents i joves han estat essencials per mantenir viva l’escola. Ara 
comencem a ser conscients d’aprenentatges i reptes de futur. La majoria d’ells vinculats a com 
vivim la no presència de l’altre (l’altre alumne i l’altre professional); tant en la part formativa, 
com sobretot en la generació d’aquest vincle que permet el consentiment a l’aprenentatge.

Hem pogut experimentar que la connectivitat, entesa com disposar de dispositius i accés a 
Internet, és importantíssima però no suficient. El més important en relació al nostre alumnat 
ha estat com enfortir el vincle. Malgrat les dificultats tecnològiques, si existeix un vincle entre 
l’alumne i l’escola, es troben estratègies, canals i maneres de fer-se present tot i la distància. 
El repte pel curs vinent és com generar aquest vincle en la hibridació docent. És hora de crear 
una cyberescola?

Més enllà de la 
connectivitat, el vincle 

Juny 2020

Més enllà de la 
connectivitat, el vincle 

Juny 2020



ESCOLA VIVA: ACCIONS I APRENENTATGES

Més enllà de la 
connectivitat, el vincle 

Juny 2020



SOSTENIR EL VINCLE 

Els espais de treball dels professionals s’han confirmat com a espais claus per a la 
reflexió i construcció col·lectiva i compartida de la manera de seguir treballant amb els 
nois i noies. Hem treballat a partir de preguntes com:  
 
“Com seguir estant a prop, estant lluny?”  
“Com mantenir el vincle educatiu sense el cos, sense la mirada i sense la veu…?”

Finalment, hem estat escola també per a les famílies. Explicar que seguíem sent l’escola 
dels seus fills i filles, calmar-les, recolzar-les, i així elles poder estar al seu costat. 
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Més de  
trucades, whatsapps i 
videotrucades.

Disponibilitat a temps 
i destemps de l’equip 
educatiu.

Dedicació del  
de la jornada setmanal 
de l’equip educatiu a 
pensar com sostenir el 
vincle educatiu.

25 %13.000
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NOVES ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES VIRTUALS

Hem incorporat eines digitals i hem fet canvis en la dinàmica formativa amb el nostre 
alumnat amb la lògica d’insistir sense exigir. Hem utilitzat noves eines i canals: 

Formularis online, vídeos, grups d’Instagram i Whatsapp, EVAs, patis online, 
etc.  
 
Alhora, hem identificat la necessitat de seguir treballant en aquesta línia, formant-nos 
(professionals i alumnes) per explorar-ne la potencialitat.
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LA BRETXA DIGITAL 

El 50% del nostre alumnat no disposa d’ordinador ni/o connexió Wifi: una barrera 
més que agreuja les desigualtats perquè incrementa la probabilitat que quedin 
desconnectats de l’educació. Hem fomentat col·laboracions per facilitar la 
infraestructura necessària per a que segueixin la formació virtual.

103
 Packs de      
 connectivitat

129
 Dispositius

Han col·laborat: 
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BEQUES DE NECESSITATS BÀSIQUES

Per a un col·lectiu que ja parteix de situacions socioeconòmiques molt fràgils, la crisi 
actual ha agreujat aquesta fragilitat. Hem col·laborat amb altres entitats per recolzar 
les famílies a cobrir les seves necessitats bàsiques (alimentació, habitatge…).

Han col·laborat: 

Tripliquem  
les beques de necessitats  
bàsiques
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EL TREBALL COL·LABORATIU AMB ALTRES

Hem seguit sumant per construir model d’escola, fer-nos visibles, reinventar els 
Serveis amb Joves i mantenir el treball integral amb l’alumnat.

Coordinació amb instituts,
serveis socials, Justícia 
Juvenil, EAIA, DGAIA…

Aliances amb: Formació amb: Treball conjunt amb:
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COM ENCAREM EL CURS VINENT? COM CONSTRUÏM CYBERLLINDAR?

El repte principal que afrontem el curs vinent és el d’adaptar-nos a un context marcat per 
la docència híbrida, en la que s’entrelligaran la formació presencial i la virtual. Aprofitem 
els aprenentatges d’aquests mesos per plantejar dues premisses essencials: mantenir 
l’acompanyament del nostre alumnat i que ningú es quedi fora a causa de la bretxa digital. 
Comencem a construir un CyberLlindar.
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PLANIFIQUEM UN CURS MARCAT PER LA DOCÈNCIA HÍBRIDA

Els itineraris formatius tenen un marcat component tècnico-professionalitzador. Ens 
caldrà reestructurar horaris, grups i espais per garantir la presència a l’escola. 

Haurem de generar Entorns Virtuals d’Aprenentatge per recolzar els moments 
que l’alumnat no està a l’escola, o es fa treball virtual. Això influirà, alhora, en la relació 
estreta que mantenim amb les empreses aliades, que ens permeten l’alternança entre 
formació i treball. 
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SEGUIM PENSANT L’ACOMPANYAMENT

El vincle és un element fonamental de la nostra proposta educativa. Durant el 
confinament hem acompanyat des de la no presència, però amb un vincle prèviament 
creat. Ens cal continuar reflexionant sobre com generar aquest vincle en un 
context de docència híbrida. De res servirà plantejar un nou curs amb moltes 
innovacions digitals o pedagògiques si no es té present aquest pilar fonamental.
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FORMEM ALS PROFESSIONALS I DESENVOLUPEM NOVES 
DINÀMIQUES PEDAGÒGIQUES

No es tracta de replicar un model presencial en un format virtual. Per això, en 
col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya, hem dissenyat i estem 
impartint càpsules formatives per a l’equip educatiu. Estan pensades per dotar als i 
les professionals de les competències digitals i pedagògiques necessàries 
per fer ús d’Entorns Virtuals d’Aprenentatge i eines digitals, i desenvolupar 
estratègies educatives amb el nostre alumnat.

Estem explorant futures col·laboracions amb la Fundación Orange.
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FORMEM A L’ALUMNAT EN COMPETÈNCIES DIGITALS
Estem dissenyant càpsules formatives específiques en competències digitals  
per al nostre alumnat, de manera que garantim el seguiment de les formacions online, 
al temps que els equipem amb competències que els permetran participar 
plenament en la societat actual i futura. 

DIMENSIONEM LES NECESSITATS TECNOLÒGIQUES
A hores d’ara, més del 50% de l’alumnat no podria seguir la part virtual de la nostra 
proposta formativa. Estem duent a terme accions per assegurar que cada 
jove disposi de la infraestructura que li permeti fer-ho: ordinador i connexió 
adequada a Internet.

ARTICULEM EL RECONEIXEMENT PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ
Estem treballant per assegurar que l’administració pública reconegui  
i certifiqui la proposta de docència híbrida. 
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Fundació El Llindar
Ctra L’Hospitalet s/n (Can Mercader)
08940 Cornellà de Llobregat
93 377 31 89
info@elllindar.org
www.elllindar.org
@ElLlindar (Twitter)


