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POLÍTICA DE FORMACIÓ I CREACIÓ DE CONEIXEMENT 
 

Fupar es defineix com una organització que aprèn i que facilita l’aprenentatge al 
llarg de la vida1 de totes les persones que en formen part com a inversió estratègica 
per millorar-ne l’acompanyament, incrementar els processos d’innovació i millora 
contínua en entorns canviants, i la igualtat d’oportunitats, tot potenciant la 
competitivitat i reputació social de l’entitat.   
 
Aquest marc conceptual, definit com a Política de formació, on es donen processos 
de formació i d’autoaprenentatge, és sense cap mena de dubte la referència que 
permet un impuls organitzatiu cap al futur i la participació activa de totes les persones 
en l’assoliment de la missió, d’una manera coherent amb els valors i objectius de 
l’organització.  
 
De la mateixa manera, la Política de formació que a continuació es presenta promou la 
institucionalització de valors ètics generats i compartits per tots els seus components, 
com a element clau de compromís social vers les persones i l’entorn.  
 
Paral·lelament, Fupar, com a sistema obert, accedeix a un nivell de desenvolupament 
organitzatiu en què es compromet amb la transmissió a d’altres organitzacions de les 
seves bones pràctiques i del coneixement generat. Aquest nivell de desenvolupament 
requereix la difusió dels aprenentatges efectuats i contrastats, sotmetent a judici 
públic i científic els avenços realitzats, amb un clar sentit de socialitzar i compartir el 
coneixement adquirit, mitjançant la participació activa de totes les persones 
professionals en la creació de coneixement i la seva gestió.  
 
Per tant, ens allunyem de la concepció de Fupar com a edifici o estructura on s’hi 
genera intervenció i apostem per una Fundació que aprèn, genera coneixement, 
millora la seva praxi i ho comparteix amb altres entitats. La Política de formació, 
doncs, s’orienta en una organització oberta que es transforma en compartida, amb la 
persona amb discapacitat intel·lectual en el centre de l’eix, i la tecnologia, els sistemes 
i la resta de suports professionals com a facilitadors d’aprenentatge i 
desenvolupament.  
 

                                                 
1
 Refèrncia a Life Long Learning (3L)  
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Per fer-ho, és necessari comptar amb persones altament competents, amb 
flexibilitat per respondre a les diferents situacions de les persones amb discapacitat 
intel·lectual participants, les seves famílies, els serveis i les unitats de negoci, facilitant 
paral·lelament que l’organització es consolidi com a líder i referent en el territori.  
 
En l’actualitat, l’aprenentatge basat en competències es defineix com el sistema 
imperant que permet explicitar l’existència de diferents sabers interrelacionats que ens 
porten a definir el procés d’aprenentatge, com a procés personal, de durada vitalícia, 
que afavoreix la incorporació d’un coneixement integral i que utilitzem per donar 
resposta a les situacions anteriorment descrites.  
 
Cal determinar la competència com un conjunt de coneixements, procediments i 
actituds combinades, coordinades i integrades en l’activitat professional o 
quotidiana, definibles en l’acció, on l’experiència és ineludible i el coneixement de 
l’entorn és clau per al seu desenvolupament (A. Navío 2005). 
 

 

 
 
 
Aquest nou posicionament replanteja qüestions relacionades amb el lideratge, els rols 
professionals, la visió holística de la persona amb discapacitat intel·lectual, la igualtat 
d’oportunitats, la seva autodeterminació i empoderament, la presa de decisions i els 
sistemes d’avaluació i autoavaluació.  
 
Fa evident, doncs, que per gaudir del reptes i actuar críticament en un entorn 
d’incertesa cal nodrir l’organització, incrementant la seva capacitat de resposta i 
posant l’èmfasi en el desenvolupament competencial del personal professional 
implicat en diferents graus de responsabilitat i el voluntariat, gràcies a la planificació 
dels suports formatius clau relacionats amb: 
 

 Formació de caràcter transversal, associada a les competències bàsiques 
comunes en tota la Fundació i transferible en qualsevol situació 
socioprofessional. 

Procediments 

SABER FER 

COMPETÈNCIA  

FUPAR  

ENTORN 

http://www.fupar.cat/
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 Formació de caràcter específic, vinculada a les competències professionals 
associades a les funcions tècniques pròpies del lloc de feina. 

 
 
També convida a explorar noves estratègies d’aprenentatge i a modificar els sistemes 
de formació centrant la mirada a: 

 Reconèixer el capital humà com el recurs indispensable de la Fundació, 
definint el Pla formatiu anual com a marc de funcionament que aglutina tots 
els grups d’interès participants: professionals de diferents nivells vinculats al 
Centre Especial de Treball, professionals de diferents nivells i participants  
vinculats al Servei d’Atenció Diürna, persones voluntàries, entorn familiar i 
social.  

 Compartir aquesta creença amb tots els perfils professionals i agents 
educatius implicats, establint un sistema d’avaluació i autoavaluació crítica 
de l’acompliment i valorant el potencial, tenint en compte l’excel·lència i 
l’exigència associada al lloc de feina. 

 Consensuar el repte d’actualització constant, essencial per mantenir la 
pròpia efectivitat i satisfacció professional, creant itineraris formatius vinculats 

als plans de carrera i l’ocupabilitat vitalícia (employability). 
 Motivar i acompanyar formativament el desenvolupament de les funcions 

actuals i futures amb nivell d’excel·lència, oferint accions formatives de 
qualitat i accessibles. 

 Facilitar la promoció i la mobilitat funcional entres seccions. 

 Ajudar a integrar nou coneixement, mantenir o millorar  procediments, creant 
espais per a la generació i difusió de bones pràctiques. 

 Formar part d’un sistema relacional i cultural de qualitat, gaudint d’espais 
formatius vinculats al desenvolupament personal i social. 

 
 
Les accions anteriorment descrites es desenvoluparan seguint la  metodologia pròpia 
del procés formatiu caracteritzada en la següent imatge:   
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1. Identificar les necessitats formatives que dificulten l’acompliment de les competències 

associades al lloc de feina 
2. Prioritzar les necessitats detectades i transformar-les en propostes de formació 

específiques recollides en el diferents programes 
3. Vetllar pel desenvolupament oportú de les formacions, oferint suport per aclarir dubtes, 

reconduir dinàmiques... 
4. Avaluar l’acció en base a diferents indicadors relacionats amb satisfacció, adequació i 

resposta dels objectius a les necessitats, habilitats del formador,...) 
5. Portar a l’entorn professional els coneixements adquirits per integrar-los com a 

aprenentatge propi que millori la pràctica diària individual i col·lectiva, gràcies a 
compartir-ho amb la resta de professionals. 

6. Avaluar l’aplicació de les noves competències superats els 3-6 mesos i, en cas que no 
s’hagi pogut, analitzar el motiu i detectar noves necessitats.  

 
 
 
Terrassa, juny de 2020 
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