4. ESCOLA D’ADULTS (EdA)

¿QUINES
NECESSITATS
COBREIX EL
PROJECTE?

La necessitat de complementar la formació d’adults amb temes
d’interès social i que influeixen en el benestar tant a nivell individual
com familiar i de comunitat.
La manca de formació en centres educatius en àrees essencials per la
vida com, per exemple, l’educació financera, l’educació emocional, el
lideratge, la nutrició i l’educació per la salut, la criança i
l’acompanyament familiar en les diferents etapes de
desenvolupament dels éssers humans.

REFERENCIA #10
Nivell d'educació financera de la població espanyola (2013) – ADICAE
(Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances)

REFERENCIA #11
Per què és necessària l'educació en alimentació i nutrició? (2014) FAO - Organització de les Nacions Unides

REFERENCIA #12
La infantesa a Espanya (2014) - UNICEF

REFERENCIA #13
La salut i el sistema sanitari en 100 taules. Dades i xifras España.
(2016) – Ministeri de Sanitat, Serveis Sociales i Igualtat
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¿QUÈ
S’ACONSEGUIRÀ
AMB AQUEST
PROJECTE?

Creació d’un programa de formació complementària destinada a
adults per impartir tant a nivell presencial com on-line.
Diagnòstic d’àrees d’aprenentatge i desenvolupament d’adults
d’interès per la comunitat educativa.
Aliança amb organismes, institucions i empreses de formació en les
àrees d’interès.
Facilitació de tallers presencials i formació on-line en les àrees
d’interès.
2017-2018

2018-2019

2019-2020

100 ADULTS

500 ADULTS

2000 educadors

FORMATS

40 FAMÍLIES
FORMADES

¿QUI SÓN ELS
BENEFICIARIS?

FORMATS

20 FAMÍLIES
FORMADES

FORMATS

20 FAMÍLIES
FORMADES

Adults interessats en seguir completant la seva formació en àrees
relacionades amb el benestar personal, familiar i col·lectiu.
Famílies, preferentment de l’Escola Inspira Educació, interessades en
aprofundir en el model pedagògic de la Fundació Inspira Educació.
Empreses, organismes i Institucions interessades en oferir al seu
personal formació en les àrees d’interès de la Fundació.
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RESUM DEL
PROJECTE

Es crearà un procés de diagnòstic i planificació de formació específica
dirigida a adults i orientada a complementar la seva formació i
desenvolupar habilitats essencials pel benestar humà.
Es realitzarà un diagnòstic de les àrees d’interès d’aprenentatge a
partir d’enquestes tant on-line com presencial.
Es crearà un equip de formadors tant a nivell presencial com online.
Es dissenyaran les formacions específiques requerides com a resultat
del diagnòstic.
Es crearan les aliances necessàries per finançar la formació, accedir a
espais de formació online, realitzar la difusió i màrqueting dels
programes de formació, facilitar la formació i realitzar un seguiment
de l’èxit de la formació i l’impacte en el benestar dels participants i del
seu entorn.
El seguiment es farà en col·laboració amb el CI3E, i el diagnòstic i
desenvolupament de la formació es realitzarà en col·laboració amb
municipis, centres educatius, i altres organismes públics i privats
associats a l’àrea de benestar social.
La formació es realitzarà tant a la seu de la Fundació Inspira Educació
(Escola Inspira Barcelona) com en qualsevol altre espai apropiat que
sol·liciti l’organització sponsor sempre que sigui factible. També es
desenvoluparà un pla de formació online.
El finançament per la formació i la plataforma on-line de formació
provindrà tant de les aportacions dels participants com de donacions
realitzades per entitats i organismes públics amb interessos similars a
aquells promoguts per l’Escola d’Adults.
Per la difusió dels resultats de les diferents investigacions i de l’impacte
de la formació de l’Escola d’Adults, s’utilitzaran els serveis del projecte
Edicions Inspira de la Fundació Inspira Educació.
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CRONOGRAMA

Diagnòstic de les
necessitats formatives

ABR 17
Disseny del pla
estratègic de formació
en cada àrea

MAI 17
Configuració de l’equip
d’educadors de la EdA

MAI 17
Divulgació de l’oferta
formativa

JUN 17
Inici dels cursos de
formació presencial

SET 17

SET 17

Avaluació dels resultats, de
l’impacte de l’oferta
formativa i de la satisfacció
del client – Retroalimentació

Inici dels cursos de
formació online.

ABR 18
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