
 

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Formació al Llarg de la Vida 

 

Sessió 3 Curs 2021-2022 

14 de març del 2022 – de 17h a 18.30h 

Sala de Zoom: https://zoom.us/j/97585839035?pwd=NWtxSi9sV3hSWEw1bE4rd0tIK0lvdz09 

 

  

Assistents 

Juan Llanes Ordoñez, Universitat de Barcelona  

Lluís Bages, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió) 

Laia Garcia, tècnica CEMB 

Sílvia Burset, Universitat de Barcelona  

Jordi Jubany, Consell Escolar de Catalunya 

Mª Dolors Martí, Col·legi de Doctors i Llicenciats 

Ester Rams de Pablo, La Troca  

Clara Rodríguez, CEB 

Marta Carranza, secretària CEMB 

 

Ordre del dia  

17:00h – 17:05h Benvinguda  

17:05h – 17:25h Presentació a càrrec de Juan Llanes, investigador de la Universitat de 
Barcelona, sobre l’orientació de qualitat en el camp de la formació al 
llarg de la vida 

17:25h – 18:25h Espai de debat 

18:25h – 18:30h Avaluació i tancament de la sessió 

 

S’inicia la trobada amb la benvinguda de la sessió. A continuació, fa la seva presentació Juan 
Llanes, investigador de la Universitat de Barcelona, sobre l’orientació de qualitat en el camp 
de la formació al llarg de la vida.  

https://zoom.us/j/97585839035?pwd=NWtxSi9sV3hSWEw1bE4rd0tIK0lvdz09


 

Destaca com a elements a treballar la detecció de les necessitats de la ciutadania, 
l’orientació de qualitat, i la coordinació entre els diferents recursos i el treball en xarxa. 
Quant a resultats de la seva recerca, es diferencia entre perfils joves i adults i es destaca la 
necessitat de repensar el model. També es senyala la necessitat de revisar la llei d’adults, 
emfatitzant l’arrelament al territori de les escoles d’adults i les seves capacitats com a 
generadores d’oportunitats d’èxit. A més, es destaca la necessitat de personalitzar els 
itineraris i fer-ho a partir de la figura de l’orientador/a, que ofereixi un acompanyament 
proper. 

 

Temes tractats: 

Mª Dolors Martí: 

Del que has dit, és important que el model d’escoles adults ha quedat fora de qualsevol 
model o marca que teníem fins ara. També, de cara a la formació de la gent (joves, adults i 
jubilats), necessiten un model d’orientació que ara mateix no existeix. Des de la secundària 
hi ha orientadors a través dels EAPS, però amb unes tasques molt definides i un marc molt 
tancat. S’ha de fer un canvi.  

Quan parlem de formació cal diferenciar entre la que té com a objectiu treballar, i la que és 
un complement, que pot servir per socialitzar, col·laborar amb una perspectiva comunitària. 
Si es redefinís el model, això s’hauria de contemplar. Cal definir els perfils i objectius de cada 
un. Cal definir el model d’escola d’adults que necessitem. Cal formar els orientadors. 

Juan Llanes: 

El Departament el que fa ara, quan un estudiant entra a l’escola d’adults el temps teòric per 
fer l’ESO són 1 o 2 anys, però la realitat és que s’hi estan molt més temps. Això provoca 
problemes de rendició de comptes a les institucions, però és al que s’enfronten els centres 
al dia a dia. Fan una funció d’acompanyament social molt important. Nosaltres, a la recerca 
que vam fer durant 3 cursos, a tota la gent que havia abandonat al final del període (tenint 
en compte que la definició d’abandonament és problemàtica), vam fer-los entrevistes. El 
que ens deien és que el problema no eren les escoles d’adults, amb les que estaven 
encantats, sinó que les seves vides no els havien permès seguir els estudis. 

Aquí hauríem de parlar dels itineraris personalitzats, que inclogui un acompanyament que 
és importantíssim. Quan és molt personalitzat, el professor acaba sent també orientador. 
Quan parlàvem amb el professorat, comentaven que havien arribat a l’escola d’adults 
perquè no havien entrat a altres opcions i pensant que seria feina fàcil, però es trobaven 
problemàtiques a les que no sabien donar resposta ni sortida. No tenien formació sobra 
diversitat i la feina d’orientació tampoc es trobava entre les seves tasques o competències, 
pel que ningú se n’acabava ocupant. En aquest sentit, el projecte NICE, que fa una 
classificació en 6 perfils professionals d’orientació, va en camí del que hauria de treballar la 
figura de l’orientador al llarg de la vida, que va més enllà d’una etapa o perfil específics. En 
paraules de la Gemma Verdés, Directora de l’Àrea d'ensenyament postobligatori al Consorci 
d'Educació de Barcelona, les escoles adultes s’haurien de diversificar. Hi hauria d’haver 
l’escola d’adults per la secundària, connectada al moviment de segona oportunitat, que a la 
vegada no fos en entitats privades. A més, hi ha la formació al llarg de la vida, formació per 
aprendre. Ara mateix els números no surten per fer aquest tipus de formació. La Gemma 



 

Verdés deia que s’haurien de fer dos sistemes. Per altra banda, el fet que en aquests centres 
convisquin persones de diferents edats (joves, adults i persones grans), dóna una 
perspectiva ciutadana que amb diferents sistemes es segregaria. 

Ester Rams: 

No estic d’acord en crear més sistemes i subsistemes, ja que pot perdre a la gent. Crec que 
hi ha d’haver més treball en reconèixer les competències de les persones i que el GES no 
interessi només a les persones que no el tenen, sinó que hi hagi continguts/càpsules que 
puguin fer persones que no l’estiguin cursant. Crec que hi ha d’haver més intencionalitat en 
fer itineraris personalitzats però en un mateix espai. 

Juan Llanes: 

Estic d’acord en part. Per això he parlat del treball en xarxa, perquè hi ha moltíssima oferta. 
Penso que cal tornar a donar valor a les escoles d’adults. L’escola de segona oportunitat té 
funcions molt similars, i, tot i que ocupa alguns espais que l’escola d’adults no ocupa, és 
sorprenent perquè no existeix relació entre les dues institucions quan fan molta cosa 
vinculada. 

Ester Rams: 

No estic en contra de l’escola de segona oportunitat, només penso que s’ha de crear un 
sistema integral i unificar enlloc de segregar. 

Jordi Jubany: 

Estem notant els efectes d’un paradigma canviant. Tenim un sistema d’educació obligatòria 
però una necessitat que s’allarga més enllà dels anys obligatoris. Si tenim una figura de 
l’orientador que ha d’acompanyar tota la vida, potser no ha d’anar vinculat al centre 
educatiu, sinó que potser hauríem de tenir un orientador de capçalera a qui poder-nos 
adreçar, a partir d’un portal o espai físic. 

Juan Llanes: 

Sí. El que passa és que no tenim formació per l’orientació al llarg de la vida, pel que no hi ha 
persones formades. Actualment no hi ha regulació d’aquest model de treball, malgrat al nou 
decret del Servei d’ocupació Català sí que s’han afegit algunes qüestions específiques. 

Jordi Jubany: 

D’acord, tot i que penso que no té per què ser una persona amb totes les especialitats, sinó 
que equivalent a un metge de capçalera, ha de ser una persona que et pugui derivar al que 
necessitis. 

Juan Llanes: 

Actualment el que passa és que les persones amb més recursos contracten un “coach”, però 
que no té la formació ni ve del món social. Fa un servei d’acompanyament que hauria de ser 
gratuït per tothom i des d’una altra mirada, però hi ha un problema de regulació. No és que 
vulgui regular tota la formació, però cal poder donar garanties. 

Jordi Jubany: 



 

Sí, és el meló de l’intrusisme laboral. 

Lluís Bages: 

De cara a l’informe/propostes que hem de fer des de la comissió, com ha de ser l’orientador 
del futur? Hi ha algun decàleg o ítems que hauria de complir l’orientació fins que acabi la 
vida? 

Juan Llanes: 

És una pregunta complicada. Penso que la figura ha de dependre del públic que tingui al 
davant. Els principis de l’orientació encara estan vius: la connexió amb la persona, la 
diagnosi personalitzada. En l’entrevista cal treballar l’autoconeixement, i veure les seves 
concepcions sobre els processos de formació, interessos, etc. També hi ha una part de 
macro diagnosi estructural per veure les oportunitats reals de la persona. Fet això, cal fer 
l’encaix de la vida-interessos-possibilitats i crear un projecte comú consensuat. 
Seguidament, cal dur-lo a terme amb acompanyament adaptat a l’evolució i capacitats de la 
persona. La feina per tota la vida ja no existeix, cal formar al llarg de la vida i treballar 
l’ocupabilitat. L’orientador hauria de tenir formació en “risk intelligence”, en treballar les 
possibilitats reals, les competències digitals/virtualitat (repte), i que la persona gestioni el 
seu projecte vital (s’ha de superar la instrumentalització de la figura de l’orientador i posar 
més focus en la diagnosi). A l’hora de fer la diagnosi cal concretar i transformar les 
preguntes en aspectes a treballar. L’energia és limitada i cal canalitzar-la. Cal reflexionar 
sobre les decisions i treballar l’autogestió (proporcionar eines perquè la persona pugui ser 
autònoma). També cal superar la visió de l’orientació com a mitjà per trobar feina amb 
funcions de suport tècnic i basar-se en una mirada de ciutadania i sistèmica (incloent, per 
exemple, la gestió de l’oci, xarxes socials i altres aspectes de la vida). Són qüestions que ja es 
parlen des dels anys 80. Cal canviar el model d’orientació. 

Lluís Bages: 

L’Ester ha demanat pel xat més informació sobre el programa NICE. 

Juan Llanes: 

NICE és una xarxa internacional de professionals d’orientació. Espanya està representada 
per Santiago de Compostela (no és oficial). Treballen molt en el que s’hauria de revisar o cap 
a on caminar. Parlen de 6 perfils professionals. Té molta connexió amb moviments 
associatius. També amb la Llei Europea sobre polítiques d’Orientació al Llarg de la Vida 
(LGPN). 

El ministeri d’Educació i Formació Professional ha fet molta feina i ha fet la pàgina web 
Euroguidance (sobre orientació professional al llarg de la vida), on hi ha molts recursos i 
enllaços a diversos projectes i xarxes. 

També hi ha la Plataforma d’Aprenentatge de persones Adultes, que és el que fa l’EPALE. 
S’hauria de veure com encaixen formació al llarg de la vida, de persones adultes, també en 
un moment va sortir el PIAC (com PISA però d’adults, anàlisi de competències). Hauria 
d’estar lligat però hi ha una desconnexió i no se'n parla en els canvis del Reial Decret. Ara 
hem proposat al Ministeri d’Educació, des de l’Associació Espanyola de FP, fer el llibre blanc 
de l’orientador/a i no volen des de l’administració. 

https://euroguidance-spain.educacionyfp.gob.es/inicio.html


 

Per mi l’orientació és molt important i m’hi he dedicat (des de la feina d’orientació, des de la 
feina de formació a orientadors, o la recerca). Intento que en el meu treball es mantingui el 
contacte amb els professionals que estan al territori. A vegades és difícil fer un bon 
organigrama que integri els serveis/xarxes/professionals/etc. Fet que dificulta fer canvis i 
innovacions. A vegades es té la percepció que no es fa orientació, però sí que se’n fa i molt 
bé. El que passa és que no hi ha prou professionals i se’ls ha de donar més valor. 

 

Es tanca la sessió. 

 

 

Acords:  

- Es farà arribar l'acta als membres de la comissió per tal que puguin complementar 
les intervencions recollides i les propostes que se'n deriven.  

- La propera sessió serà el 25 d’abril a les 17h en format telemàtic. 

 

 


