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Estudis

El 2020 Aula Estudis, amb més de deu anys 
d’experiència en el sector de l’educació, 
creix amb la incorporació d’un nou model 
de suport educatiu responent a la necessitat 
emergent degut a la COVID19, un element 
indispensable per a la cohesió social, 
l’apoderament de l’individu i la transmissió 
de competències i habilitats per a la 
construcció d’un futur plural, equitatiu 
i sostenible. 

Vivim en una societat definida com a 
complexa i líquida, on les paraules canvi 
i movilitat formen part de la quotidianitat. 
El món avança tant ràpidament que ni tant 
sols som conscients de les transformacions 
a les que estem sotmesos constantment. 
Una societat de grans desequilibris, noves 
formes de desigualtat i de fractura social; 
d’amenaces però també d’oportunitats. 

El futur és entendre que no és una pàgina 
en blanc i que els punts de partida els estem 
construint aquí i ara. 

En aquest context, si volem transformar 
la direcció a la que ens estem dirigint, 
és imprescindible la contribució: una acció 
coordinada entre diferents agents educatius 
que actuin en una zona geogràfica determinada 
en benefici de tots els joves. 

Amb aquesta intenció, dissenyem un 
programa d’innovació social com a proposta 
de cooperació edcativa amb els centres 
i altres agents del territori. AulaEmprèn 
té l’objectiu d’aconseguir l’èxit personal, 
acadèmic, social i professional de l’alumnat, 
en especial atenció als que viuen en un 
context de vulnerabilitat i/o exclusió. 

Un dels grans reptes de la societat actual 
és aconseguir l’èxit educatiu de tots els 
nens i joves. 



Potenciar l’educació de les competències 
per una educació en valors, transformadora 
i d’igualtat. 

La formació de les persones constitueix 
el nucli de tot el sistema democràtic. 
L’escola forma a ciutadans que puguin 
participar, de manera conscient i activa, 
en el progrés individual i comunitari. 
Per això, el fracàs escolar és considerat 
un problema de primer ordre, molt 
especialment a Espanya, on les taxes estan 
per sobre de la mitjana europea i dels països 
de la OCDE. 

Abandonar el sistema escolar és una decisió 
personal, resultat final d’un procés de 
desmotivació progressiva. L’abandonament 
és la culminació d’una trajectòria de 
resistència a la participació en el sistema 
educatiu. El procés del fracàs escolar sovint 
s’entén, per part dels seus protagonistes, 
com una combinació dee tres ingredients: 
el desinterès, la dificultat i l’exclusió. 

Un dels principals problemes és acoplar 
en un mateix espai inquietuds diverses, 
d’alumnes amb un entorn familiar, cultural 
i social  molt divers. A cada aula hi ha 
varis escenaris que l’educació formal, 
malgrat els esforços, no pot afrontar. 

Les competències de cada un adopten 
moltes formes i s’haurien d’impulsar de 
maneres igual de diverses. Cada individu 
és únic. Tots sóm fisicament diferents, 
així com les nostres habilitats, personalitat 
i interessos. La imposició que suposa 
adaptar-se, genera de forma inevitable, 
un gran número d’inconformistes als que el 
sistema pot excluir o educar. 

Tots els nens i joves tenen el potencial 
i la capacitat de crear un projecte de 
vida exitós, però no tots disposen de les 
oportunitats per a fer-ho. Els obstacles 
que afronten - pobresa, disciminació, 
sistemes escolars excloents - ens afecta 
a tots i cada un de nosaltres: perpetuació 
de la pobresa, divisió de societats i 
debilitació de l’economia. 



Oferim dos programes de suport i 
acompanyament per a la formació de les 
futures generacions amb el disseny d’una 
metodologia transformadora que, prolongada 
en el temps, ens sumem en la generació d’un 
impacte social positiu.  

El programa 
té com a objectiu impulsar 
el creixement personal, social 
i educatiu dels estudiants 
en totes les etapes.
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Aula            promou 
el  suport educatiu dels joves 
i els acompanya en la seva 
formació com en el creixement 
personal. 

El suport és integral 
oferint l’acompanyament 
en diferents àmbits: 
tecnològic, tenen 
accés a ordinadors; 
humà, treballem 
el desenvolupament holístic; 
social,amb l’ajuda d’un mentor; 
acadèmic, amb l’adquisició 
de competències i habilitats. 

Estudis



Àmbit d’actuació
AulaEstudis
Tot i la implicació i esforços dels 
centres educatius en la prevenció del 
fracàs escolar, l’índex d’abandonament a 
Espanya és del 18%, el més elevat de la Unió 
Europea, però encara és més greu entre els 
col·lectius que es troben en risc d’exclusió 
socioeconòmica, que arriba el 35%. 

El desinterès pels estudis, la dificultat de 
seguir el pla acadèmic o sentir-se exclòs 
del sistema educatiu com també de l’entorn 
escolar en són les principals causes. 
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Joves ni estudien 
ni treballen 

La taxa d’abandonament 
escolar prematur, entre homes 
(20,3%) i dones (11,6%) al 2020, 
fonamentalment és en famílies amb 
rendes més baixes. 

Quatre de cada deu joves a 
Espanya estaven desempleats 
a finals del 2020. Suposa un 
23,7% més que el 2019. 
L’impacte del COVID afecta amb 
intensitat la població jove. 

La taxa d’exclusió social 
incrementarà fins el 27% de la 
població a finals del 2021. 

(1) Ministerio Educación y Formación Profesional (2) EPA 2020 (3) X Informe Arope – 2020 (EAPN) referida a dades de 2019 
(4) Estudi Caixabank
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Teixit territorial

Una xarxa de diferents agents 
acompanyen els nens i joves a re-conectar 
amb el coneixement fent de nou atractiu 
el pensament.
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Impacte en xifres
AulaEstudis

El treball que desenvolupem contribueix 
directament a la consecuió de l’Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible número 4, oferint 
accés a una educació de qualitat com a dret 
incondicional de tots els ciutadans. 

L’acompanyament i comprensió de les 
circumstàncies personals, treballar 
l’actitud, la capacitat emocional, 
les competències bàsiques i les habilitats 
són la base pel coneixement i la inserció 
de l’alumnat. 
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Pla de formació 
i acompanyament

Adquirir 
les habilitats
i competències 
que requereix 
el segle XXI.

Acompanyament 
i suport acadèmic 

durant l’etapa escolar 
de Primària 

i ESO. 

Garantitzar 
el desenvolupament 
personal, social 
i professional. 

CAPACITACIÓ 
DE LES 

HABILITATS 
DEL SEGLE XXI

PREPARACIÓ 
DE LES 

DIFERENTS 
MATÈRIES

APRENENTATGE
SOCIOEMOCIONAL

Considerem que totes les 
persones tenen dret a la 
llibertat, a la felicitat i a 
l’autonomia; protagonistes del 
seu propi desenvolupament. 

Volem facilitar la oportunitat 
de que cada persona sigui 
responsable del seu projecte de 
vida. La nostra feina en aquest 
procés consisteix en aportar 
suport i acompanyament a tots els 
nens i joves, intentant disimnuir 
els desavantatges que pateixen 
els sectors més vulnerables 
assegurant un entorn favorable 
pel seu desenvolupament. 

Aprenem al llarg de la vida, 
per tant tota persona està en 
un procés de desenvolupament 
constant, de transformació 
i creixement. 

La nostra metodologia 
proporciona les eines per 
activar les habilitats i 
competències necessàries per a 
prosperar al segle XXI. 

Una experiència educativa 
signiticativa permetrà 
desplegar les capacitats i 
transferir l’aprenentatge en 
el context real. Treballem la 
confiança, la resiliència i 
l’apoderament per fer camí cap 
a l’autonomia i l’emancipació 
de la persona, aconseguint la 
plena integració de l’alumnat 
en la societat. 



L’aprenentatge s’orienta com un procés en el qual cada un 
va construint la seva identitat. Es basa en un equilibri 
entre el pensament (raó), sensibilitat (emoció) i moviment 
(acció). 

ENFOCAMENT INTEGRAL DE LA PERSONA

Que assumeixin i resolguin situacions quotidianes i pròximes, 
cambiants i complexes, des d’un sentit ètic i humà, més enllà 

de la transmissió de coneixements. 

MOVILITZACIÓ D’APRENENTATGES

Aproximant-nos en la comprensió de l’entorn podrem donar resposta 
als reptes que es plantejen adquirint les habilitats i competències 
per a desenvolupar-se en el món. 

En el procés d’aprenentatge per fomentar les relacions, el diàleg, 
la cooperació i la participació activa aconseguint la transformació 
del jove. 

Assumint progressivament un augment de l’autonomia 
per construir el seu propi projecte de vida personal, acadèmic, 

social i professional.  

APROXIMACIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA

ACCIÓ I PARTICIPACIÓ

PROTAGONITZACIÓ DE LA PERSONA

Presentem el conjunt de principis 
metodològics que orienten el programa:



L’element diferencial del 
programa és la llarga duració: 
pot abarcar un curs acadèmic 
sencer (de setembre a juny) o 
per mesos. 

La col·laboració roman oberta 
tot l’any per poder oferir una 
resposta en el moment que el 
centre, la institució o qualsevol 
agent educatiu acudeix a 
nosaltres. 

L’objectiu del programa és 
aconseguir la millora del 
rendiment acadèmic i el 
desenvolupament personal com 
emocional, per tant aconsellem 
una prolongabilitat de llarga 
durada.

Per això, s’estableixen 
reunions amb l’equip directiu 
i s’acorden els objectius per 
a cada alumne en l’inici del 
programa, adaptant-nos a les 
necessitats individuals com 
grupals, la situació de partida 
i els ritmes d’aprenentatge. 

El seguiment és individualitzat 
treballant en grups reduïts per 
aconseguir bons resultats. 

El programa està disseñat per 
implementar-se en horari lectiu 
com en extra-escolars. 
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EVALUACIÓ I ACOLLIDA

CAPACITACIÓ 
PER EL FUTUR

ACOMPANYAMENT 
ACADÈMIC

INSERCIÓ EDUCATIVA,
SOCIAL I LABORAL

DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL

Entrevista amb el centre
Evaluació
Pla d’acollida 

Pensament crític | 
Comunicació | 
Participació | 
Creativitat |
Lideratge |
Autonomia

Llengües | 
Matemàtiques | 
Ciències |
Disseny i innovació | 
Tecnologia

Ser | 
Pertànyer | 
Poder | 
Fer


