
Repte

Pel sistema educatiu passen milers d’estudiants per formar-se en

diferents nivells, Secundària, Formació Professional i Universitat.

L’Alumnat dels centres educatius, durant els seus anys de formació

en aquest, sol establir vincles amb molts membres de la comunitat

educativa: altres companys i companyes, docents, orientadors,

famílies i un llarg etcètera. Aquests vincles i el sentit de pertinença

serà un fet que sempre els acompanyarà al llarg de la vida.

Malgrat això, molts cops aquestes relacions, es queden en l’àmbit

de la informalitat i el pas del temps fa que minorin. Un problema que

ens troben molts cops els centres educatius i l'exalumnat es que els

mecanismes per mantenir aquesta relació i que creï valor són

escassos. En molts centres s’estableixin associacions d’alumni

(exalumnes) que donen un marc per intentar donar aquest valor i

mantenir aquests lligams, però semblen no ser suficients.

De quina manera podem millorar la relació entre l’exestudiantat dels

centres educatius i que a més aquesta relació generi un valor

bidireccional?
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Com mantenir i crear valor en la relació entre 

l’exalumnat i el centre creatiu?

Descripció

del repte

ODS 

relacionats
4. Educació de qualitat, 8. Treball

decent i creixement econòmic



• El grau d'innovació del projecte

• El grau de viabilitat del projecte

• El grau d'escalabilitat del projecte

• El grau de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del 

projecte

• Vídeo resum del projecte

• La presentació en format pitch del projecte
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Elements 

clau

Eines, recursos i informació addicional per conèixer el problema

Ministerio de educación y Formación profesional (any 2022) 

Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE. 2022

Premi Categoria Júnior

1 setmana d'acceleració

del projecte a Barcelona 

amb totes les despeses

pagades

Categoria Sènior

1 setmana d'acceleració

del projecte a Barcelona 

amb totes les despeses

pagades

1 setmana d'acceleració

del projecte a una ciutat

estrangera amb totes les 

despeses pagades
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https://www.educacionyfp.gob.es/inee/indicadores/indicadores-internacionales/ocde.html

