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Nota de premsa 
 
 

El Llindar impulsa el cicle CONVERSES PEDAGÒGIQUES 
amb l’acte L’ÈXIT MÉS ENLLÀ DEL RENDIMENT 
10/04/2018 
 
El proper dimarts 10 d’abril, a les 18h30, la Fundació El Llindar organitza una Conversa pedagògica 
al voltant de L’ÈXIT MÉS ENLLÀ DEL RENDIMENT. Vol ser la primera d’un cicle de tres converses 
pedagògiques que tenen com a objectiu generar i compartir coneixement en relació a 
l’aprenentatge que ajudi a plantejar possibles escenaris i repensar el sistema educatiu. 

Aquest cicle segueix el camí iniciat amb els seminaris sobre Escoles de Segona Oportunitat que va 
impulsar El Llindar al Palau Macaya de Barcelona el curs passat en col·laboració amb al Red 
Espanyola d’Escoles de Segona Oportunitat. En aquesta línia, continuem buscant escletxes per a 
fer prioritària la necessitat de polítiques educatives que impulsin pedagogies generadores 
d’aprenentatges rellevants emmarcats en el context d’equitat i igualtat d’oportunitats. 

Els adolescents i joves d’El Llindar parteixen d’una situació de fragilitat extrema i d’exclusió social 
que dificulta plantejar-se un projecte formatiu, laboral i fins i tot vital. El compromís amb ells ha 
empès a El Llindar a seguir pensant noves propostes educatives i mantenir els itineraris formatius, 
malgrat no disposar enguany del finançament per cobrir les despeses de formació del 70% 
d’aquests joves. 

La conversa tindrà lloc a la Sala L’Harmonia a L’Hospitalet de Llobregat (Plaça Josep Bordonau i 
Balaguer, 6). L’acte estarà presidit per l’alcaldessa de L’Hospitalet, Sra. Núria Marín i hi 
participaran la Dra. Aina Tarabini de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Sr. Eugenio Díaz 
de la Fundació Cassià Just, així com altres persones interessades en repensar l’educació.  

La Dra. Tarabini presentarà els resultats d’una recerca portada a terme en els darrers dos anys a 
El Llindar amb el Grup de Recerca Globalització, Educació i Política Social (GEPS) de la UAB. La 
recerca ha partit de les diverses concepcions de l’èxit educatiu que cal tenir presents a l’hora de 
configurar polítiques educatives. Els resultats posen de manifest que cal valorar el procés 
personal més enllà del rendiment i la sortida “exitosa” d’un programa formatiu. S’han de tenir 
en compte aspectes com l’adhesió, l’equitat, la transició i l’impacte per a poder configurar una 
concepció de l’èxit escolar que s’ajusti més a les diverses realitats socials i educatives del país. 

Després de la presentació dels resultats, la Dra. Tarabini i el Sr. Díaz mantindran una conversa, a 
la qual s’aniran incorporant persones interessades en repensar l’educació. L’acte el clourà 
l’Alcaldessa Núria Marín. Finalment, El Llindar aprofitarà l’ocasió per lliurar el document 
“CONMIGO no vas a poder: experiència metodològica d’El Llindar” a tots els assistents.  

Previ a l’acte, a les 18h, El Llindar convida a que tots aquells mitjans interessats puguin adreçar 
qüestions relacionades amb l’èxit educatiu tant a la Dra. Aina Tarabini com a la Directora General 
d’El Llindar, la Sra. Begonya Gasch. En aquell moment es lliurarà una còpia amb les principals 
conclusions de l’estudi que es presenta. 

 

 

Persona de contacte: Borja Castellet | bcastellet@elllindar.org | 669281203  
 

http://www.elllindar.org/
http://www.elllindar.org/
http://www.elllindar.org/noves-mirades-a-favor-de-lequitat-educativa/
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Josep+Bordonau+i+Balaguer,+6,+08901+L'Hospitalet+de+Llobregat,+Barcelona/data=!4m2!3m1!1s0x12a49922efd08563:0xb264c816e74b4dc4?sa=X&ved=0ahUKEwjRuc67z6LaAhXJXhQKHYexDMkQ8gEIJTAA
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Josep+Bordonau+i+Balaguer,+6,+08901+L'Hospitalet+de+Llobregat,+Barcelona/data=!4m2!3m1!1s0x12a49922efd08563:0xb264c816e74b4dc4?sa=X&ved=0ahUKEwjRuc67z6LaAhXJXhQKHYexDMkQ8gEIJTAA
mailto:bcastellet@elllindar.org

