Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

PROJECTE Life Long Learning -TRANSVERSALIS
Títol del projecte : EFA162/16/LLL-TRANSVERSALIS - LIFE LONG LEARNING - TRANSVERSALIS
Eix 5 - Afavorir les competències i la inclusió als territoris
8è – Promoure una ocupació sostenible i de qualitat i donar suport a la mobilitat laboral a través de la
integració dels mercats laborals transfronterers, incloent la mobilitat transfronterera, les iniciatives
locals comunes en relació a l'ocupació, els serveis d'informació i consell i la formació continuada.
OE9 - Promoure el potencial endogènic, el desenvolupament dels sistemes de formació i les
competències de les persones del territori transfronterer per millorar l’accés al treball.

Els socis d’aquest projecte són :
1. Universitat de Perpinyà Via Domitia (Cap de files)
2. Universitat de Girona
3. Universitat de Lleida
4. Universitat de Saragossa
5. Universitat Tolosa 2 Jean Jaurès
6. Universitat Tolosa 3 Paul Sabatier
7. Institut Máquina-Herramienta
8. Universitat de Pau et des Pays de l’Adour
9. Universitat d’Andorra
I com a membres associats:
1. Cambres de comerç dels Pirineus Orientals, de l’Alta Garona, de l’Arieja i dels Alts Pirineus
(Occitània)
2. Universitat de Vic (Catalunya)
3. Sciences Po Toulouse (Occitània)
4. Union Pour l'Entreprise dels Pirineus Orientals (Occitània)
5. Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG – Catalunya)
o
o
o

Calendari del projecte : de novembre 2017 a octubre 2020
Pressupost : 1.810.540 euros, dels quals 1.138.077,20 provenen del fons FEDER
Responsable del projecte : SFCA – Frédéric BRAJOU – Dir SFCA UPVD

L’objectiu és harmonitzar i reforçar les pràctiques de la Formació al Llarg de la Vida perquè aquestes
responguin als reptes de l'espai transfronterer: l'atractiu i la competitivitat del territori, el
desenvolupament d'intercanvis i la cohesió social. Basant-se en cooperacions històriques
(TRANSVERSALIS 2009-2013) entre les institucions universitàries i seguint les estratègies establertes
per les autoritats regionals i nacionals, el projecte es compromet en relació a dos aspectes:
1. Unir competències i oferta de formació: la creació de models transfronterers ha de ser una
eina global dels sistemes de formació i d'ajuda a la mobilitat.
2. Tenir present l'evolució dels models empresarials per transformar els models de formació:
(alternança/aprenentatge - reconeixement i validació de les competències professionals).
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El projecte LLL-TRANSVERSALIS s'involucra en la posada en marxa de l'estructuració d'una oferta global
de serveis en 6 regions (Catalunya, Occitània, Andorra, Aragó, Aquitània i País Basc) treballant en la
creació d'una estructura transfronterera.

ACCIONS

Acció 3 - Campus transfronterer i gestió de competències
Tant a França com a Espanya, el concepte competència és la base d’un sistema de formació
professionalitzador. El nostre projecte cerca :
1. Establir, conjuntament, un enfocament comú del concepte de competència;
2. Transformar el model descriptiu de l'oferta de formació professionalitzadora en blocs de
competències.
A més, el projecte permetrà la creació i l’estructuració administrativa i jurídica d'una estructura
transfronterera, la qual assegurarà la perennitat dels resultats.
Responsable de l’acció: Universitat de Perpinyà Via Domitia

Acció 4 - L'orientació universitària i professional com a condició prèvia a la formació dual
En un context de voluntat nacional i transfronterera del desenvolupament de la formació dual i la
descripció de formacions a partir de competències, l'orientació és una etapa essencial de la construcció
d'un programa de formació.
Aquesta acció té com a objectiu professionalitzar i assegurar l'eficàcia del sistema d'orientació per
acompanyar la transformació de la nostra oferta professional (descripció de formacions per
competències i desenvolupament de la formació dual).
Responsable de l’acció: Universitat de Saragossa

Acció 5 - Formació Dual Transfronterera
Posar en marxa tres diplomes transfronterers en formació dual, escollits en els sectors del turisme, la
mecànica i la informàtica. Aquesta acció ens permetrà, en col·laboració amb la resta d'actors,
identificar els obstacles per al desenvolupament de la formació dual transfronterera (context
reglamentari i jurídic, …).
Responsable de l’acció: Universitat de Tolosa 3 Paul Sabatier

Acció 6 – Enginyeria de la formació: dualitat entre formació inicial / continuada
Establir un model d'organigrama dels diferents actors que intervenen en la formació dual (professor,
tutor d’universitat, tutor d'empresa, gestor acadèmic), per concretar els corresponents perfils
professionals en termes de competències a fi de poder definir accions de formació adaptades a cada
perfil (3 programes de formació transfronterera) necessaris per assegurar el desenvolupament de la
formació dual transfronterera.
Responsable de l’acció: Universitat de Lleida
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Acció 7 - Processsos de certificació i qualificació, Validació de l'Experiència Professional (VAE)
El projecte experimentarà el procés de Validació de l'Experiència Professional (30 tribunals
transfronterers) en professions d’interès per als tres països (professions relacionades amb la muntanya
o el turisme). Un treball específic sobre les eines d'avaluació (ECTS/ECVET) hauria d'aportar
recomanacions als responsables de l'UE (document).
Responsable de l’acció: Universitat Tolosa 2 Jean Jaurès

