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2. DADES GENERALS DE L’ENTITAT 

 

Nom Fundació Privada El Llindar 

NIF G63705578     

Adreça Ctra. de L’Hospitalet s/n (Parc de Can Mercader) 08940. Cornellà de Llobregat. 

Telèfon 93 3773189 / 636 253 118.  

Correus electrònics aulataller@elllindar.org | begonyag@elllindar.org 

Data de constitució 28/12/2004 

Registre i data 
d’inscripció 

09/05/2005. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, amb el núm. 2094.  

Certificat de qualitat ISO 9001:2008 (SGS) 

CNAE 80423. Altres ensenyaments 

Entitat autoritzada, pel Servei d’ Ocupació de Catalunya, per actuar com a  Agència de Col·locació (Abril 
de 2012) 

Apliquem les mesures de seguretat de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal. 

 

Representant legal 

Nom i cognoms Begonya Gasch Yagüe 

NIF 35104805C 

Càrrec Directora 
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3. RESUM EXECUTIU DEL PROJECTE 

La Fundació El Llindar és una Escola de Noves Oportunitats que ofereix acompanyament i formació a nois 

i noies en situacions personals i familiars de molta fragilitat. 

Després de 15 anys d’acompanyar i formar a nois i noies ens hem trobat amb un fenomen malauradament 

més comú entre el nostre alumnat: nois i noies que, havent estat tutelats per la Direcció General d’Atenció 

a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), quan fan els 18 anys i surten del sistema de protecció de la infància 

no tenen accés a recursos específics a on poder anar a viure en tant que joves ex-tutelats. 

Aquests nois i noies es queden, doncs, sense un lloc a on viure i, per tant, en una situació personal 

d’extrema fragilitat. Aquest situació es converteix, en la majoria de casos, en un obstacle infranquejable 

per que aquests joves puguin seguir construint el seu futur personal i laboral. Són nois i noies que no 

disposen de cap xarxa social que els pugui acompanyar i que encara no disposen de plena autonomia per 

poder integrar-se a la vida adulta amb garanties i oportunitats. 

Davant aquesta situació, s’ha engegat el projecte del pis d’El Llindar. Per condicionar i posar en marxa un 

pis per a joves majors de 18 anys, majoritàriament ex-tutelats, i sempre vinculats a la Fundació El 

Llindar, que no disposen d’un lloc on viure. 

En aquest sentit, l’objectiu principal que persegueix el projecte és el de garantir un allotjament per 

aquests nois i noies i oferir-los un espai de vida que els permeti concentrar-se en seguir formant-se i 

construir el seu projecte personal, formatiu i laboral. 

El pis té capacitat per a 5 joves i està gestionat pels propis joves amb el suport d’El Llindar. Un o dos joves 

de més edat i amb un recorregut més llarg a l'entitat seran els encarregats de coordinar-ne el 

funcionament, fer les acollides dels nous joves i ajudar-los en la seva adaptació. Membres de la Fundació 

El Llindar els donen suport i acompanyen en aquest procés. 

Després de la campanya de micromecenatge Joves d’El Llindar OKUPEN un pis, que va permetre assolir els 

recursos necessaris per permetre que dos joves entressin a viure al pis, actualment estem en situació de 

recerca de nous finançadors, públics o privats que ens acompanyin a recolzar el present d’aquests joves 

per permetre’ls concentrar-se en el seu futur.  
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4. EL LLINDAR: ESCOLA DE NOVES OPORTUNITATS 

Nascuda el 2004 a Cornellà de Llobregat, som una escola, un lloc de vida que orienta i acompanya a 

adolescents i joves que es troben exclosos del sistema educatiu i social. Impulsem actuacions educatives 

i professionalitzadores. Apostem per recorreguts formatius d’entre dos i quatre anys, personalitzats, en 

escenaris reals de treball. Acompanyem la seva transició cap a la vida adulta, fomentant el seu retorn al 

sistema educatiu reglat, augmentant la seva ocupabilitat per accedir amb millors condicions al mercat 

laboral. 

La proposta educativa alterna formació i treball, de qualitat i qualificada, en itineraris més llargs i flexibles 

que transiten entre diferents trams educatius: ESO Flexible, la Formació Professional Inicial i els Serveis 

amb Joves. El Llindar orienta, acompanya i recolza la seva transició cap a la vida adulta.  

Els itineraris i els programes educatius estan enfocats a evitar l'abandonament prematur de l'educació, 

promovent la continuïtat educativa dels joves que han abandonat els estudis de secundària obligatòria (o 

estaven en risc de fer-ho), i mantenint les trajectòries educatives d'aquells/es que han accedit a la 

Secundària post-obligatòria. La mitjana d’un recorregut està entre els 2 i els 4 anys. Així es promou la 

qualificació professional, la igualtat d'oportunitats i el creixement com a persones, descobrint que són 

valuoses i que poden aportar quelcom a la societat. Al final, adquireixen unes competències bàsiques, 

professionals i sobretot transversals que els permet continuar amb els seus estudis i inserir-se, a mitjà-

llarg termini, en el mercat laboral amb unes mínimes garanties d'estabilitat i futur professional. 

La finalitat última és poder oferir al jove un espai educatiu que permeti trencar la successió de fracassos 

dels joves i adolescents que són exclosos del sistema educatiu i social, a través d'una proposta educativa 

d'alternança entre formació i treball, de qualitat i qualificada, orientant, acompanyant i recolzant la seva 

transició cap a la vida adulta. Més concretament, es treballa per potenciar el desenvolupament personal 

i la millora de les competències bàsiques, professionals i transversals per acabar incrementant la seva 

ocupabilitat. 

 

4.1. Tres grans objectius 

1) Promoure el retorn al sistema educatiu i l’accés a la qualificació professional. 

2) Acompanyar i construir el projecte vital de cada adolescent i jove. 

3) Millorar la futura ocupabilitat d’adolescents i joves. 
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4.2. Elements clau i diferencials 

1) Acompanyament subjectiu  Escoltem per a responsabilitzar. 

2) Formació en alternança a mida  Aprenem fent. 

3) Itineraris més llargs, flexibles i adaptats  Qualifiquem i certifiquem. 

4) Espais de treball metodològic de l’equip docent  Elaborem conjuntament un saber. 

5) Treball col·laboratiu  Construïm amb altres. 

6) DIDACLAB  Investiguem i dissenyem nous entorns d’aprenentatge. 

 

4.3. Arquitectura formativa 

Itineraris Personals d’Acompanyament 

Competencial (14-18 anys) 

Programes educatius molt personalitzats 
dirigits a adolescents que han quedat 
exclosos del sistema educatiu. Es combina la 
formació bàsica amb un ampli ventall de 
tallers professionalitzadors. S’orienta el seu 
futur professional i es treballen les 
competències transversals. 

 Aula taller |Programes d’Adaptació 
Curricular | Ventallers | Accés a CFGM. 

 

Itineraris Personals d’Experiència 

Professional (16-25 anys) 

S'adrecen a joves sense el graduat d’ESO i 
amb poca qualificació. Estan enfocats a 
orientar el seu retorn al sistema educatiu 
reglat en una especialitat concreta, o la 
inserció al mercat laboral.  

 Especialitats: Imatge Personal | 
Automoció | Manteniment Integral 
d’edificis | Restauració 

 

Serveis amb joves 

Iniciatives formatives que integren, sota el model de l’economia social, projectes de negoci i un servei 
transversal d’acompanyament i orientació laboral. Estan pensats per allargar la formació 
professionalitzadora de joves, al temps que se’ls garanteix una experiència de treball real. 

 Escola d’Imatge personal Cebado – El Llindar | El Repartidor. Escola Restaurant El Llindar – Tragaluz | 
Rehabilitació i manteniment d’espais interiors. 
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4.4. Sorties d’èxit 

Els joves que surten d’El Llindar havent cursat un itinerari formatiu, ho fan havent augmentat 

significativament les probabilitats d’entrar al mercat laboral o de retornar al sistema educatiu reglat amb 

èxit. Això es deu, en gran part, al model d’alternança entre formació i treball que caracteritza El Llindar. 

Gràcies a aquest model, els joves aprenen l’ofici en el lloc de treball, que és l’escola mateixa. Així, alhora 

que es formen en una família professional, garanteixen una major connexió amb el món laboral, facilitant 

així la seva posterior incorporació al món laboral i/o la tornada a l’entorn educatiu. Algunes xifres són un 

bon indicador de les sortides d’èxit dels joves que passen per El Llindar:  

 

 

 

 

 

És a dir, un cop acaben el seu recorregut a El Llindar, el 75% dels joves adquireixen un Certificat de 

Professionalitat. A més, el 80% retornen al sistema educatiu, ja sigui fent un CFGM, un altre curs 

professionalitzador, o a l’escola d’adults per a treure’s la ESO, o s’incorpora al mercat laboral. 

 

4.5. Altres dades 

 Joves en formació: 350 - 400 per curs 

 Joves en Serveis amb Joves (contractació de llarga durada): 15/any 

 Hores de formació per jove i any: 1.000 (un curs escolar de setembre a juny)  

 Mitjana d’itinerari formatiu: 3 anys. 

 Equip professional: 60 persones. 

 Inscripcions curs 2019-20: 550 per a 250 places per a majors de 16 anys. 

  

65% 
Retorn anual al sistema 

educatiu 

15% 
Inserció laboral 

anual 
 

75% 
Certificats de 

Professionalitat 
anuals 
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5. NECESSITATS DETECTADES 

La Fundació El Llindar ofereix acompanyament i formació 

a nois i noies en situacions personals i familiars de molta 

fragilitat des de fa 15 anys. 

L’experiència ens mostra que aquells joves amb majors 

dificultats personals (manca d’habitatge, mancances 

materials importants, etc.), presenten moltes més 

dificultats per poder sostenir i continuar qualsevol procés 

formatiu o d’inserció sociolaboral. En aquest sentit, des de 

la Fundació El Llindar tenim en marxa programes per 

cobrir necessitats bàsiques i de transport per aquells joves i famílies que ho necessiten. 

Després de d’acompanyar i formar a nois i noies ens hem trobat amb un fenomen malauradament més 

comú entre el nostre alumnat: nois i noies que, havent estat tutelats per la Direcció General d’Atenció a 

la Infància i l’Adolescència (DGAIA), quan fan els 18 anys i surten del sistema de protecció de la infància 

no tenen accés a recursos específics a on poder anar a viure en tant que joves ex-tutelats. 

Aquests nois i noies es queden, doncs, sense un lloc a on viure i, per tant, en una situació personal 

d’extrema fragilitat. Aquest situació es converteix, en la majoria de casos, en un obstacle infranquejable 

per que aquests joves puguin seguir construint el seu futur personal i laboral. Són nois i noies que no 

disposen de cap xarxa social que els pugui acompanyar i que encara no disposen de plena autonomia per 

poder integrar-se a la vida adulta amb garanties i oportunitats. 

És per aquestes raons que la Fundació El Llindar ha vist la necessitat d’anar un pas més enllà i de donar 

una resposta àgil i immediata per garantir l’accés a un habitatge per aquells joves que no han pogut 

accedir a cap recurs públic d’habitatge i necessiten un espai d'emancipació i transició cap a l'autonomia. 

Des d’El Llindar sabem que recolzant el seu present, els permetem fer-se càrrec del seu futur. 

 

6. EL PIS D’EL LLINDAR 

Es tracta d’un projecte de condicionament i posada en marxa d’un pis d'emancipació per a joves majors 

de 18 anys ex-tutelats, vinculats a la Fundació El Llindar i que no disposen d’un lloc on viure. 

L’objectiu principal és garantir un allotjament per aquests nois i noies i oferir-los un espai de vida que 

els permeti concentrar-se en seguir formant-se i construir el seu projecte personal, formatiu i laboral. 

El pis d’El Llindar és un espai de vida que ha de permetre la transició cap a l’autonomia per a aquells 

alumnes majors de 18 anys, majoritàriament ex-tutelats, alumnes d’El Llindar que temporalment ho 

necessitin i que no disposin de cap altre recurs. Permet donar una resposta àgil i immediata a una situació 

d’emergència habitacional.  

El pis té capacitat per a 5 joves i està gestionat pels propis joves amb el suport d’El Llindar. Un o dos joves 

de més edat i amb un recorregut més llarg a l'entitat seran els encarregats de coordinar-ne el 

funcionament, fer les acollides dels nous joves i ajudar-los en la seva adaptació. Membres de la Fundació 

El Llindar els donen suport i acompanyen en aquest procés. 

El pis és un recurs temporal que ha de permetre que els nois i noies continuïn els seus itineraris formatius 

a El Llindar, adquireixin una majora autonomia i puguin anar incorporant-se a la vida adulta de manera 

progressiva i amb majors garanties. 
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6.1. La realitat actual 

Actualment al pis hi viuen dos joves vinculats a les formacions de l’escola i amb una trajectòria d’alguns 

anys de vinculació amb l’entitat. Se’ls fa un seguiment continuat per part d’El Llindar i se’ls acompanya en 

el seu procés d’emancipació.  

La previsió és que, a mesura que es disposin de més recursos es puguin anar incorporant nous joves al pis 

fins a la seva plena ocupació.  

 

 

 

7. ELS JOVES D’EL LLINDAR 

Els adolescents i joves que arriben a El Llindar estan 

deslligats de la vida i despenjats dels circuits educatius, i són 

joves molt poc qualificats. Tenen entre 16 i 25 anys i estan 

en situació de vulnerabilitat social. 

Tenen en comú qüestions com el fracàs escolar i la fragilitat 

personal, que els impedeix participar d’altres recursos 

formatius del territori i amb els quals s'ha de dur a terme un 

treball molt individualitzat i d'acompanyament constant. El 

conjunt de vivències personals, angoixants i difícils, la manca 

de titulació acadèmica i una qualificació professional molt baixa són un obstacle infranquejable per a la 

construcció del seu futur personal i laboral. Algunes de les característiques concretes són:  

 Mancances educatives i dificultats d’integració social i laboral. 

 Desajustaments conductuals i un quadre de fragilitat emocional.  

 Conductes predelictives.  

 Absentisme escolar. 

La majoria arriben derivats dels Serveis Socials locals, la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

Adolescència (DGAIA), el Dept. de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya o els Instituts d’Educació 

Secundària.  
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8. RECURSOS NECESSARIS 

8.1. Recursos humans 

El Llindar disposa i assumeix el cost de l’equip de professionals necessari per dur a terme el projecte. 

 

8.2. Recursos materials 

Una família va cedir un pis amb capacitat per a 5 joves. Estava buit i no disposava de pràcticament cap 

element que el fes habitable. Actualment està equipat per a que dos joves hi puguin viure.  

 

8.3. Recursos econòmics 

Campanya de micromecenatge 

Per tal de poder engegar el projecte, durant els mesos de juny, juliol i agost vàrem engegar la campanya 

de mircomecenatge a la plataforma Goteo: Joves d’El Llindar OKUPEN un pis. L’objectiu era assolir 

recursos per condicionar el pis i convertir-lo en un espai habitable i acollidor que permetés als nostres 

joves poder seguir fent el seu procés vital. 

La campanya va permetre obtenir 2.848 € dels 4.050 € inicialment previstos pel condicionament bàsic. 

Aquests recursos ens han permès que dos joves ja puguin viure el pis, es pugui assegurar la seva 

manutenció i permetre’ls concentrar-se en els seus processos formatius.  

 

Campanya per ampliar joves i despeses ordinàries 

Des d’El Llindar seguim cercant finançament per ampliar el número de joves que poder utilitzar el pis i fer 

front a les despeses ordinàries del pis (subministraments...). En aquest sentit, qualsevol aportació serà 

molt ben rebuda, per petita que sembli.  

Una aportació de 1.000€ permetria l’entrada d’un tercer jove i cobrir la despesa de subministraments i 

manutenció durant 3 mesos. 

 

 

 

https://ca.goteo.org/project/joves-llindar

