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El projecte OPIR : finalitats i objectius

El projecte OPIR (Outils pratiques interrégionaux pour ECVET) forma part dels 10 projectes
finançats directament per la Comissió europea per experimentar i desenvolupar el sistema de
crèdits d’aprenentatges en l’ensenyament i la formació
professionals (ECVET).
OPIR és un projecte de dos anys coordinat per la
Communauté française de Belgique, desenvolupat en partenariat
amb la FREREF, i que ha implicat socis francesos (RoinaAlps), espanyols (Catalunya i Andalusia), italians
(Llombarda), romanesos i suïssos.
A l'excepció del soci romanès, tots els membres del consorci
són membres de la FREREF (Fondation des Régions Européennes
pour la Recherche en Education) i el projecte OPIR s'inscriu com
a continuació d'un projecte Leonardo da Vinci (REGIOLLL) pilotat per la FREREF i particularment d'un taller
projecte sobre el tema «El paper de les Regions en la mobilitat dels
aprenents i dels joves en formació professional».
Aquest projecte pretenia no només desenvolupar la mobilitat geogràfica internacional que
correspon a la funció primera del sistema ECVET, sinó també la mobilitat inter operadors en el
sí de cada país o regió. Pretenia així mateix crear concretament un llenguatge comú entre els socis
del consorci i de les eines destinades a la posada en marxa del sistema de crèdit.
Aquest projecte no es dirigia a la creació de certificacions comunes, ni a una harmonització dels
sistemes de formació i ensenyament professionals; sinó que més aviat cap a una millora de la
transparència de les certificacions organitzades pels socis i fer així aparèixer els elements comuns.
Aquests elements comuns han estat agrupats en unitats en les quals es recolza la mobilitat dels
estudiants.
Per tal de garantir una valorització màxima dels dispositius i de les eines posats en marxa, els
socis han decidit treballar sobre dos oficis diferents (perruquer i tècnic en automatismes). Aquests
oficis es refereixen a àmbits de competències, de públics i d’itineraris d’aprenentatge molt
diferents per tal de garantir la flexibilitat i la transferència dels dispositius desenvolupats a altres
oficis.
Els oficis escollits havien d’afectar un públic d’estudiants important. Aquesta opció permetia
igualment mobilitzar els operadors d’ensenyament i de formació directament confrontats als
públics en abandonament escolar prematur. Es tractava doncs d’una elecció política d’implicar els
operadors que organitzen formacions de nivell EQF 3 i 4.
El projecte OPIR s'inscriu alhora en un context europeu i en un context regional i nacional.
Al primer títol, és un graó experimental de la voluntat europea, la qual s’ha orientat cap a dos
objectius: realitzar un espai europeu de l’educació i de la formació d’una banda, i un espai
europeu de certificació d’altra banda, on es tracta d’emmarcar i de garantir la llegibilitat i el
reconeixement de les certificacions i de les competències.
Aquests dos objectius, que es dirigeixen a afavorir la mobilitat dels formats i la transparència
entre diferents sistemes nacionals, s’han expressat a través de processos de cooperació (Bruges
2001, Copenhaguen 2002, Maastricht 2004, Hèlsinki 2006, Bordeus 2008) determinant la
constitució d'instruments comuns i la seva posada en marxa.
El treball començat pel projecte, a més a més, s’ha recolzat en diverses recomanacions de la Unió
en l’àmbit de la certificació de les competències i del seu reconeixement i transparència en el
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procés d’educació i de formació permanents. Els documents als quals el projecte OPIR ha fet
referència al llarg del seu desenvolupament són els següents:
•
Recomanació del Consell sobre l’orientació permanent1
•
Recomanació del Parlament europeu i del Consell del 23 d'abril de 2008 establint el marc
europeu de les certificacions per a l'educació i la formació permanents 2
•
El Marc Europeu de Referència per a l’Assegurança de la Qualitat en l’Educació i la
Formació Professionals (EQARF-CERAQ)3
•
El sistema europeu de crèdit d’aprenentatges per a l’EFP (ECVET)4
Al nivell més local, el projecte OPIR ha tingut per objectiu el de respondre directament a una
situació escolar, social i econòmica que requereix emprendre acciones concretes per donar a la
formació tècnica i professional un abast útil en matèria d’inserció professional i per reforçar les
oportunitats de mobilitat dels formats.
El Taller-projecte pilotat per la FREREF ha enunciat molt clarament el seu objectiu, comú als
socis del projecte: fer de la mobilitat un veritable valor afegit en l’itinerari de formació per a
la qualificació del jove.
Aquest objectiu no només demana desenvolupar un reconeixement oficial i internacional dels
itineraris d’aprenentatge, sinó també, i prèviament, de precisar de manera local (regional o
nacional) els resultats d’aprenentatge relatius a unitats així com els seus estàndards d’avaluació
específics. Per experimentar la validesa del model desenvolupat en el marc del projecte, els socis
també han organitzat mobilitats de joves per un període de tres setmanes en un dels països socis
(mobilitat bilateral).
Les activitats del projecte OPIR s’han centrat doncs en el desenvolupament experimental d’un
sistema d'unitats de crèdit relatiu a dos oficis (perruquer i tècnic en automatismes) assegurant als
estudiants, al sí de la xarxa constituïda pels socis del projecte, la transferència i l'acumulació
d'unitats de resultats d’aprenentatge.
El projecte no s’ha dirigit a dissenyar certificacions comunes, en el sentit que la totalitat d’una
formació definida de manera comuna per a cadascun d’aquests oficis es trobaria automàticament
certificada a cadascun dels països socis, sinó més aviat a garantir en primer lloc una total
transparència de totes les certificacions organitzades en el camp d’aquests dos oficis.
No es podia tractar ni de dedicar-se a un treball de comparació de certificacions, ni a la seva
avaluació o anàlisi, i menys encara a la construcció d’una certificació comuna, sinó en primer lloc
de comunicar als socis en un afany d’informació transparent. L’objectiu era fer aparèixer alhora
les zones de diferències i de semblances d’aquests currículums sense entrar, però, en el detall de la
seva comparació.
En aquesta perspectiva de treball, les eines i dispositius que anaven a ser desenvolupats havien de
respectar els criteris de qualitat següents :
• Llegibilitat, facilitat d'accés i d'utilització per als estudiants,
• Minimització dels costos de posada en marxa per als operadors de la formació,
• transparència total dels dispositius per als estudiants, per als operadors i per als futurs
empresaris,
• consideració de les especificitats culturals regionals i de la diversitat de llengües utilitzades.

1

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/educ/104237.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:FR:PDF
3 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11108_fr.htm
4 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_fr.htm
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Fig. 1 – Procés de treball desenvolupat en el projecte OPIR

Etapa A

Fer aparèixer les activitats-clau
comunes de l’ofici

Etapa B

Traduir les activitats-clau en
resultats d’aprenentatge

Etapa C

Construir unitats de les quals una,
al menys, és comuna

Etapa D

Determinar estàndards comuns
en matèria d'avaluació

Etapa E

Organitzar els itineraris d'aprenentatge
de les unitats, després realitzar les
mobilitats d'estudiants per testar la
validesa dels dispositius

El procediment seguit ha primat el pas per la professió, però utilitzant el concepte d’activitat-clau
abans que anar a una comparació dels currículums professionals de cada soci. Aquest concepte
d’activitat-clau, propi del procés OPIR, evitava d’haver de tenir en compte la totalitat de l’ofici, i
en canvi oferia la possibilitat de centrar-se en una visió compartida d’un exercici professional, tot
reduint la massa d’informacions a tractar.
Després calia traduir aquestes activitats-clau en resultats d’aprenentatge. Per això es va escriure
una metodologia al mateix temps de manera collectiva.
Seguidament els socis han desenvolupat unitats de resultats d’aprenentatge, entre les quals una
havia de ser comuna a la xarxa de socis, la que hauria de ser posada en marxa en les mobilitats.
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El procés OPIR

El projecte OPIR ha estat pensat partint de la hipòtesi de treball que no és possible concebre
ràpidament i fàcilment un sistema d'unitats de resultats d'aprenentatge comparant els programes
d'ensenyament i/o de formació entre diferents països.
La comparació dels currículums professionals com a punt de partida suposa un procediment molt
pesat, encara que racional i aplicada en conseqüència en cada sistema.
Fig. 2 – Procés clàssic de concepció d’una certificació i d’un programa
Currículum
professional

Currículum /Programa
de formació

Certificació

Criteris d’avaluació

Per això, resultava inaplicable en el cas del projecte OPIR, en primer lloc a causa de la disparitat
dels nivells EQF i de les edats dels estudiant, tal com mostren els quadres següents en el cas
concret dels dos oficis escollits per al projecte.
Quadre 1 – Certificacions de l’ofici «Perruquer» als països socis

BE

CQ6P Coiffeur

4

PE

Edat teòrica
d’entrada dels
estudiants
16 anys

BE

Certificat d’apprentissage de Coiffeur/coiffeuse

4

A

15 anys

BE

Diplôme de chef d’entreprise de «Gestionnaire de salon
de coiffure»

5

A

18 anys

BE

Titres de compétences :

Validació

> 18 anys

4
4
4
3

FR

• Coiffeur 1 : coupe homme
• Coiffeur 2 : coupe dame
• Coiffeur 3 : coloration
• Coiffeur 4 : permanente
Certificat d’aptitude professionnelle : Coiffure

3

PE

14 – 16 anys

ES

Técnico en Peluqueria/Tènic en Perruqueria

3-4

PE

16 anys

ES

Técnico/a en Peluqueria

3-4

PE

16 anys

RO

Coiffeur stylist

3-4

PE

15 anys

IT

Opérateur des traitements esthétiques - Coiffeur

=

PE

13 anys

CH

Coiffeuse/coiffeur CFC

=

A

15 anys

País/
Regions

Nom de la certificació

Nivell
EQF

Ple exercici/
Alternança

Quadre 2 – Certificacions de l’ofici «Tècnic en automatismes» als països socis
País/
Regions

Nom de la certificació

Nivell
EQF

Ple exercici /
Alternança

BE
BE

CQ6T Electricien automaticien
Certificat de qualification de « Agent de maintenance en
électromécanique », spécifique à l’enseignement
secondaire supérieur de promotion sociale

4
4

PE i A
PE i A

Edat teòrica
d’entrada dels
estudiants
16 anys
> 18 anys
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FR
FR
ES
RO
IT
IT
CH

Maintenance des Equipements Industriels
Pilotage des systèmes de production automatisée
Técnico
en
instalacion
y
mantenimento
electromecanico de maquinaria y conduccion de lineas
Technicien en automatisations
Opérateur électromécanique de l’Automation
Opérateur électro-informatique de l’Automation
Certificat fédéral de capacité d'automaticien/ne (CFC)

4
4
3-4

A
A
PE

17 – 18 anys
17 – 18 anys
16 anys

4
=
=
=

PE
PE i A
PE i A
PE i A

15 anys
13 – 14 anys
13 – 14 anys
15 – 17 anys

D’altra banda, l’objectiu no era, recordem-ho, construir una certificació comuna, i aquest treball
de comparació no s’hauria pogut realitzar en els dos anys del projecte. Per això el procediment
OPIR s’ha orientat a l’inici de l’ofici.
Fig. 3 – Procés de treball proposat en el projecte OPIR
Fora OPIR
Catàleg de
títols dels
socis

Marc del projecte OPIR
Certificacions virtualment descrites en
unitats de resultats d’aprenentatge per al
meny l’espai de referències compartides

Definir un espai de referències compartides susceptible de ser presentat en
unitats de resultats d’aprenentatge

Marc del projecte OPIR per la
unitat (les unitats)
experimentada(es)

Currículum
Criteris d’avaluació

Extreure les activitats-clau
comunes als socis OPIR

En el marc del projecte, cada activitat-clau ha estat descomposta en un o més coneixements,
destreses i competències en relació al nivell d’exigència relatiu a l’exercici de la professió.
Respecte a això, cal remarcar que fora de les diferències lligades a comprensions diferents d’un
mateix nom d’ofici, els títols no estan tots pensats i concebuts sobre una mateixa base. Alguns, en
efecte, descriuen la professió tal com ha de ser exercida per un professional competent i
experimentat, d’altres descriuen l’ofici tal com pot ser exercit a l’entrada de l’ocupació.
En el marc del projecte OPIR, tanmateix, únicament s’han tingut en compte els coneixements,
destreses i les competències que poden ser efectivament dominats a la finalització de l’itinerari
d’aprenentatge i que poden ser avaluats i mesurats.
Sobre aquesta base, s’ha constituït per cada activitat-clau un o més subconjunts coordinats de
coneixement(s), destresa(es) i competència(es), ja que no es pot tenir en compte aïlladament un
Coneixement o una Destresa o una Competència. El nivell de precisió a nivell de la redacció dels
C.D.C.5 així com els nivells d’exigència en matèria d’avaluació, són el resultat de la lectura global
d’un subconjunt coordinat.

5

Coneixement, Destresa i Competència
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3

De les activitats-clau a les unitats de resultats d’aprenentatge

3.1 Identificació de les activitats-clau de la professió
Per cada ofici, s’ha constituït un grup de treball compost per almenys un representant de cada
soci del consorci per tal de confrontar les visions de cadascun dels oficis i extreure’n els eixos
comuns.
De cara a evitar una anàlisi massa llarga i complicada de les diferents certificacions de cadascun
dels socis, el grup de treball ha recorregut a un dispositiu d’interfaç i ha treballat a partir del
concepte d’activitat-clau. Aquest concepte és propi del projecte OPIR, la definició proposada a
continuació ha estat acordada durant la primera reunió de treball.
Activitat-clau = enunciat constituït d’una o diverses activitats professionals
integrades i indispensables per acomplir les missions que es confien al treballador
en el marc de la seva funció
Partint d’aquesta definició compartida, cada soci ha identificat, a partir de la certificació de
referència, les activitats-clau objecte de l’itinerari d’aprenentatge. A partir d’aquest exercici, el
coordinador del projecte ha elaborat, per cada ofici, un quadre de síntesi de les activitats-clau6
sobre la base de les informacions comunicades per cada soci. I això havia de permetre fer
aparèixer els elements comuns i divergents.
De la lectura del quadre desenvolupat pel coordinador, resulta necessari precisar els títols de les
activitats-clau i el que comprenen.
En el camp de la perruqueria, les activitats descrites inicialment deixaven la porta oberta a
interpretacions múltiples sovint lligades a itineraris d’aprenentatge diferents que condueixen a
nivells de certificació variats. Per exemple, realitzar un tall, segons el context, pot significar tallar
únicament els cabells o imaginar un tall apropiat a les expectatives i a les característiques del client
i de portar-la després a terme.
Semblava doncs important dissociar la definició de les activitats-clau, dels nivells de certificació i
de les seves implicacions relatives als continguts de l’itinerari d’aprenentatge.
En el camp dels automatismes, per contra, la plètora d’activitats-clau pròpia de les diferents
certificacions ha requerit la seva classificació per família (per exemple : muntatge, mesura,
manteniment…).
Aquest treball ha permès doncs de:
 Posar en evidència que per la perruqueria, el camp d’activitat estava ben acotat i relativament
comú als socis, mentre que per als automatismes, els camps d’activitats professionals podien
variar molt d’un país a l’altre així com les seves denominacions,
 identificar darrera la denominació «ofici» utilitzada en el nostre projecte, una mateixa realitat
professional. El desenvolupament del quadre abans esmentat ha estat doncs particularment
útil atès que ja no es tractava de comparar certificacions o itineraris d’aprenentatge, sinó
d’entendre’s sobre una visió comuna i holística de l’ofici alludit per les diferents
certificacions,
 distingir les activitats-clau transversals (presents o no en els currículums de cada soci). Es
tracta generalment d’activitats-clau relatives a la comunicació, la seguretat, la higiene, etc.

6

Els quadres es presenten en els Annexes III i IV
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Sobre aquest punt, els dos grups ofici han desenvolupat lògiques diferents. El grup
«perruqueria» ha escollit integrar les activitats-clau transversals en les activitats-clau
professionals. Per contra, el grup automatismes ha triat crear unitats corresponents a les
activitats-clau transversals. Aquestes estructuracions diferents es justifiquen per lògiques ofici
diferents.

3.2 Elecció de la unitat que ha estat objecte de la mobilitat i per tant del
testing operatiu d’ECVET
La segona fase ha consistit a triar l’activiat-clau que anava a ser descomposta en coneixements,
destreses i competències. Aquesta tria s’ha fet tenint en compte l’objectiu final del projecte, a
saber la mobilitat dels estudiants. Els criteris de selecció han estat:
• la possibilitat d’assegurar un aprenentatge en empresa;
• el posicionament en el temps d’aquest tipus d’aprenentatge respecte a la formació global;
• l’adequació entre la durada requerida per l’aprenentatge i la durada de la mobilitat.

3.3 Descomposició de la unitat en coneixements, destreses i competències
Mentre no es proposava cap indicació de treball, els dos grups d’experts oficis que han treballat
amb autonomia han desenvolupat espontàniament el mateix procediment de treball. De l’anàlisi
d’aquests processos, es constata que els experts oficis han:
•
començat per determinar les aptituds:
 s’han entès sobre el nivell de precisió a atènyer en la designació de les aptituds,
 les han reunit en conjunts coherents respecte a l’ofici, per facilitar la seva ulterior
explotació (reagrupació anomenada «bloc»),
•
llistat els coneixements que serveixen de base a les destreses tot preguntant-se sobre el
nivell de precisió dels coneixements (de fet, l’objectiu era arribar a un nivell de precisió que
garantís que cada soci tingués la mateixa comprensió unívoca dels coneixements compresos
en la unitat),
•
redactat les competències. Aquesta etapa era la més difícil, dons la comprensió d’aquest
concepte ha estat particularment discutida, havent cada soci d’abandonar la definició de
competència pròpia al seu sistema per apropiar-se de la definició europea.
La redacció de les competències ha requerit una relectura global i ha portat a reajustar els
coneixements i destreses en funció dels nivells d’autonomia i de responsabilitat definits en
aquesta.
En el curs d’aquest procés, en el grup «perruqueria» la identificació dels coneixements ha requerit
la realització d’un lèxic dels termes tècnics de manera a assegurar-se que tots els socis tinguin la
mateixa comprensió dels coneixements identificats.
En el projecte OPIR, s’ha pres l’ofici com a punt de partida i això ha mostrat que és relativament
senzill, a partir de la visió global dels oficis, fer aparèixer referències comunes (activitats-clau)
entre socis que tenen certificacions de nivell CEC (EQF) molt diferents.
En efecte, en el curs del procés d’elaboració de les unitats, un grup ofici s’ha separat durant un
temps de l’estricta referència a la professió i ha tingut també en compte l’anàlisi de les
certificacions i dels itineraris d’aprenentatge. A partir d’aquest moment, han aparegut dificultats:
en lloc de descriure collectivament la totalitat dels coneixements – destreses – competències
relatius a una activitat-clau, cada soci s’ha posat en posició de defensar els tinguts efectivament en
compte en la seva pròpia certificació. El producte final corria llavors el risc de reduir-se a un més
petit comú denominador, composat per coneixements - destreses - competències fragmentàries
respecte a l’activitat-clau seleccionada.
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Certament aquesta manera de fer permetia construir ràpidament una unitat a partir de la qual es
podia organitzar una mobilitat en el marc del projecte OPIR, però es corria el gran risc que el
resultat així obtingut no fos transferible per a portar a terme una mobilitat amb nous socis.
S’ha proposat doncs treballar en dos temps:
1.
englobar dins les activitats-clau tots els aspectes que hi estan lligats sense efectuar
restriccions sobre la base dels currículums de formació,
2.
efectuar restriccions al nivell dels coneixements – destreses – competències en funció de
l’itinerari d’aprenentatge conduint així a la definició d’una unitat que pot ser efectivament
aplicada en el marc d’una mobilitat. Aquesta unitat construïda artificialment per a la
mobilitat OPIR7 té una importància variable en funció de les certificacions. En alguns
casos, com en automatismes, pot fins i tot no constituir més que una subunitat.
Per facilitar aquesta etapa de definició de les activitats-clau, també s’ha proposat establir una
comparació sistemàtica de les definicions de la professió en els diferents països, la qual cosa ha
permès de copsar ràpidament i globalment la visió de l’ofici de cada soci. Aquesta pista no ha
estat testada en el marc del projecte. Tanmateix, com se’n sentia la necessitat en automatismes, es
va proposar una definició de referència de l’ofici als grups.

3.4 Determinació dels estàndards d’avaluació
Tal com s’ha esmentat abans, s’han creat virtualment «blocs» associant diversos coneixements i
destreses a una competència. Cada grup ofici ha repartit la definició dels criteris i indicadors per
«bloc» i s’ha redactat un quadre de síntesi que s’ha utilitzat com a base de discussió entre els socis
a la fase de treball relativa a la determinació dels estàndards d’avaluació.
S’han pres en consideració les opcions següents en aquesta fase de treball:
• Els estàndards d’avaluació definits han de referir-se a una avaluació de fi d’unitat. Es tracta
doncs d’avaluar si l’estudiant domina els resultats d’aprenentatge en llur globalitat. Els
indicadors no poden referir-se a l’avaluació de cada micro-destresa i micro-coneixement,
essent aquests susceptibles de ser avaluats en curs de formació.
• No hi ha criteris o indicadors amb obligació d’èxit, la qual cosa porta a un sistema permetent
la compensació dels punts. Així, un criteri menys aconseguit pot ser compensat per un criteri
ben aconseguit.
•
Pel que fa a la ponderació,
 per la perruqueria, aquesta és doble: la primera s’atribueix als criteris i la segona als
indicadors. La ponderació d’un criteri determinat és igual a la suma dels punts atribuïts
als indicadors que hi estan relacionats. La importància relativa dels punts ha estat
determinada en dues etapes segons la importància relativa a l’ofici: la primera relativa a
l’atribució dels punts als criteris, la segona als indicadors.
 per als automatismes, aquesta es refereix als criteris, i cada indicador té el mateix pes.
• L’avaluació (llindar d’èxit) d’un indicador en el cas dels perruquers és de tipus dicotòmic:
aconseguit o no aconseguit. En automatismes, si determinats indicadors són dicotòmics
(per exemple per la seguretat), la majoria dels indicadors són avaluats segons una escala de
quatre nivells de consecució (0, 33, 66 i 100%).
• Pels perruquers, un llindar d’èxit global de la prova ha estat fixat al 60 %.
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Com a recordatori, es va acordar en el projecte OPIR que les mobilitats no superarien les tres setmanes
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3.5 Atribució dels punts ECVET
Els enfocaments resultants del projecte són múltiples i els procediments seguits pels socis es
poden classificar en les categories que segueixen.
1. Un enfocament lligat a l’ofici: els punts ECVET són assignats a les unitats en funció de la
importància relativa respecte a la professió, de les activitats-clau a les quals corresponen (ex.
a Bèlgica francòfona).
2. Un enfocament lligat a la formació, aquest enfocament és ell mateix igualment múltiple.
Els punts ECVET, en efecte, són atribuïts en funció ja sigui de:
a. de la complexitat dels coneixements – destreses – competències.
b. del temps d’aprenentatge.
c. de la càrrega de treball.
3. Un enfocament mixt que integra enfocament ofici i enfocament formació (ex. a Catalunya).
Els procediments detallats de cada soci es troben recollits en el Producte n°8 i 11 – «Quadre
recapitulatiu de les certificacions tingudes en compte pel consorci (etapa 2) – Relació de les
unitats de resultats d’aprenentatge comunes a la xarxa i estàndards d’avaluació»
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4

Variacions del procés: el cas de cada ofici

Aquest capítol només inclou extractes de les eines produïdes en el marc del projecte. Les eines complertes estan
disponibles en el Producte n°7 – «Manual d’instruccions per a la concepció d’unitats de resultats
d’aprenentatge».
Aquest capítol no tracta de l’atribució dels punts ECVET, doncs aquesta etapa no ha estat objecte de
desenvolupament d’una metodologia comuna el Consorci. Les metodologies desenvolupades per cadascun dels
socis es presenten en el Producte n°8 i 11 – «Quadre recapitulatiu de les certificacions tingudes en compte pel
consorci (etapa 2) – Relació de les unitats de resultats d’aprenentatge comunes a la xarxa i estàndards
d’avaluació».

4.1 L’ofici «Perruquer»
La primera etapa del treball ha estat la identificació de les activitats-clau de l’ofici «perruquer»
sobre la base de la descripció de les tasques i dels coneixements necessaris a l’exercici de la
professió.
Quadre 3 - activitats-clau identificades per l’ofici «Perruquer»:

Activitats-clau
1

Realitzar xampús / cures capillars, cosa que també inclou fer el diagnòstic, seleccionar els
productes segons les característiques dels cabells i del cuir cabellut i de la tècnica que s’aplicarà
(coloració o manteniment durador), preparar i endreçar el lloc de treball i aplicar tècniques
d’higiene, de seguretat i de protecció ambiental i d’ergonomia.

2

Realitzar talls senzills (bàsics), talls combinats, complexos per a home i dona, cosa que també
inclou preparar i endreçar el lloc de treball i aplicar tècniques d’higiene, de seguretat i de protecció
ambiental i d’ergonomia.

3

Realitzar modelats temporals (marcat, assecada amb raspall…) per a home i dona, cosa que també
inclou preparar i endreçar el lloc de treball i aplicar tècniques d’higiene, de seguretat i de protecció
ambiental i d’ergonomia.

4

Realitzar modelats definitius: permanents, enrotllades clàssic i direccional, permanents amb aigua,
desarrissades, cosa que també inclou fer un diagnòstic, preparar i endreçar el lloc de treball i aplicar
tècniques d’higiene, de seguretat i de protecció ambiental i d’ergonomia.

5

Realitzar coloracions, descoloracions, blens: mesclar, aplicar (fer les arrels, llargades i puntes),
esbandir, cosa que també inclou fer un diagnòstic, realitzar la fórmula, calcular el to, preparar i
endreçar el lloc de treball i aplicar tècniques d’higiene, de seguretat i de protecció ambiental i
d’ergonomia.

7

Comunicar-se (amb el client, amb l’equip): concertar la cita, acollida, acomiadament, fer la factura i
cobrar-la, transmetre informació…

8

Organitzar el treball al seu temps.

9

Realitzar l’arranjament de la barba, els bigotis i favorits.

10

Proposar un pentinat adequat a l’estil del client o de la clienta i aconsellar serveis.

11

Realitzar pentinats especials (monyos, pentinats de casament…).

Després de traduir aquestes unitats-clau en resultats d’aprenentatge, la tercera etapa del treball
s’ha referit a l’elecció de la unitat d’aprenentatge que ha estat objecte de l’acció de mobilitat i del
pilotatge operatiu d’ECVET en relació a la professió «perruquer».
La unitat escollida ha estat la següent:
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«Realitzar modelats temporals (marcat, assecada amb raspall…) per a
senyores (modelar + assecar + pentinar)»
Aquesta unitat integra la preparació i ordenació del lloc de treball i l’aplicació de tècniques
d’higiene, de seguretat i protecció del medi ambient, d’ergonomia. És una aplicació de la tècnica,
doncs no hi ha adaptació en funció del pentinat final i de la morfologia del client.
Els criteris d’elecció d’aquesta unitat han estat els següents:
•
es pot realitzar en una empresa,
•
es pot realitzar després d’un any de formació,
•
es pot posar en pràctica en 2-3 setmanes.
La unitat ha estat després descomposta en coneixements, destreses i competències.
Quadre 4 – Extracte de la unitat descomposta en CDC8 per l’ofici «perruquer»

CONEIXEMENTS

DESTRESES

Les propietats dels cabells  Identificar les propietats
(resistència a la tracció,
dels cabells
elasticitat, porositat, reacció a  Proposar un modelat
l’aigua, propietat elèctrica…)
adaptat al client
Els tipus de pentinat en relació  Escollir la tècnica de
amb la morfologia i el tipus de
modelat segons el pentinat
cabells
esperat
La comunicació

 Preguntar al client per les
seves expectatives i desigs
 Interpretar els desigs del
client
 Suggerir un altre pentinat
amb tacte

COMPETÈNCIES
• Aconsellar
una
clienta
coneguda o desconeguda per
decidir conjuntament, de
forma
responsable
i
autònoma, el pentinat adequat
tenint en compte els seus
desigs i característiques 9
• Determinar, en relació amb
una selecció de pentinat
convinguda,
amb
tota
autonomia, les tècniques
necessàries per a la seva
realització

Les tècniques de modelat:
allisar, arrissar, enrotllar, assecar
amb raspall i ondular
Els criteris d’installació del 
client (adequada i còmoda)

L’equipament de protecció

(davantal, capa...)

Installar el client.
Escollir l’equipament de
protecció per al client.
Collocar l’equipament de
protecció per al client

•

Preparar de forma correcta
al client per a la realització
del modelat, tenint en
compte totes les mesures de
seguretat, higiene i protecció
amb total autonomia.

Per determinar els estàndards d’avaluació, s’han constituït virtualment «blocs», associant diversos
coneixements i destreses a una competència.

8
9

Coneixements, Destreses, Competències
Característiques: morfologia, tipus de cabells i estil
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Quadre 5 – Extracte dels estàndards d’avaluació per l’ofici «perruquer»

Criteris

Indicadors

(competència)

1. Tria adequada del
pentinat a realitzar

2. Tria adequada de
les
tècniques
segons el pentinat
escollit
3. Installació
correcta de la
clienta per a la
realització
del
modelat escollit

1.1. Es realitzen les operacions necessàries per
determinar les característiques dels cabells
1.2. Les preguntes que es formulen permeten entendre
els desigs i els gustos de la clienta
1.3. Les propostes tenen en compte les necessitats i les
característiques de la clienta
2.1. La tria de les tècniques que s’utilitzaran es
correspon amb les característiques identificades
dels cabells
2.2. L’elecció de la tècnica ha de permetre obtenir el
resultat esperat
3.1. S’installa la clienta de manera que el perruquer
pugui treballar ergonòmicament
3.2. L’equipament de protecció, corresponent a les
normes d’higiene, s’ha escollit correctament per a
la clienta
3.3. La clienta disposa de l’equipament de protecció
adequat (davantal, capa, etc.)

Ponderació

10/100

Sí

No

4

0

2

0

4

0

5

0

5

0

1

0

2

0

2

0

10/100

5/100

4.2 L’ofici «Tècnic en automatismes »
Per tal de començar el treball relatiu a les activitats-clau de l’ofici «Tècnic en automatismes», els
socis del projecte han identificat (i compartit) una definició comuna.
Segons aquesta definició, «el paper del tècnic en automatismes és intervenir en els sistemes industrials de
control, potència, regulació i programació utilitzant tecnologies diferents (electrotècnica, electrònica, mecànica,
hidràulica, pneumàtica). La intervenció es situa al nivell de la posada en marxa, el manteniment, el diagnòstic i la
reparació en una planta industrial o en un laboratori (reparació a nivell de components).
El tècnic en automatismes ha de ser capaç de:
realitzar la installació, la modificació o l’automatització d’equips industrials i el desenvolupament de
prototips;
garantir la posada en marxa i el manteniment d’equips;
diagnosticar una anomalia d’origen elèctric, electrònic, mecànic, hidràulic o pneumàtic que impedeix el
funcionament correcte de la installació;
garantir reparacions d’un sistema automatitzat fins al nivell de components mitjançant eines i aparells de
laboratori adequats;
intervenir en sistemes basats en autòmats programables;
adaptar-se a l’evolució tecnològica.
Aquestes activitats es duen a terme sota la responsabilitat d’un tècnic de qualificació superior, però el tècnic en
automatismes és capaç de realitzar les seves tasques en total autonomia i de conduir un equip d’intervenció».
Tal com s’esmenta més amunt, un gran nombre d'activitats-clau són pròpies de les diferents
certificacions en el camp dels automatismes; ha estat doncs necessari classificar-les per famílies
(per exemple: muntatge, mesura, manteniment…), com ho mostren els quadres següents.
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Quadre 6 - : activitats-clau identificades per l’ofici «Tècnic en automatismes»:
País/Regió

Classificació/
Agrupació en famílies
de les activitats-clau10

1
2

Planificar i organitzar la producció.
Preparar màquines i sistemes.

3
4

Garantir la projecció del producte (planificació).
Garantir la preparació de la producció (inventari
de les dades, configuració, assaigs i ajustaments).
Garantir la qualitat de la producció.
Participar en la millora de la qualitat.

5
6
8

Aplicar la legislació en matèria de sanitat i
seguretat en el treball.

9

Llegir i interpretar documents tècnics (plans,
normes, fitxes…).
Utilitzar programes de DAO (CAD) per al dibuix.

10
12
13

Utilitzar les tècniques de mesura.
Comprovar productes mecanitzats utilitzant
instruments de mesura i procediments definits.

14
15
16

Garantir el manteniment dels sistemes tècnics.
Garantir la reparació dels sistemes automatitzats.
Determinar les causes dels incidents (diagnòstic) i
solucionar-les.
Conduir i controlar l’eina de producció
(arrencada, producció normal i aturada).
Analitzar les tecnologies de fabricació amb vistes
a la planificació i el control.
Garantir el muntatge i la posada en marxa de
conjunts automatitzats.
Posar en marxa sistemes robotitzats11
Realitzar la installació d’equips industrials i la
posada a punt de prototips.
Fabricar i provar bobinatges elèctrics.
Fabricar components microtècnics.
Garantir els assemblatges i les transmissions
mecàniques (muntatge i desmuntatge).
Realitzar sistemes de posada en moviment
elèctric, presents a la cadena automatitzada
(motors...).

17
18
19
20
21
22
23
24
25

10

CH

FR

RO

IT

BE

ES (2)

ES (1)

Activitats-clau

PREPARACIÓ
Planificació i/o organització de
la producció i/o del producte

QUALITAT
Garantir i/o millorar la
qualitat
SEGURETAT SANITAT
DIBUIX
Utilitzar les tècniques de
dibuix
MESURA
Efectuar mesures utilitzant les
tècniques adequades
MANTENIMENT
Garantir el manteniment i/o la
reparació dels sistemes
CONDUCCIÓ –
CONTROL
Conduir i/o controlar l’eina de
producció
MUNTATGE
Garantir el muntatge d’elements
elèctrics, electrònics, mecànics,
pneumàtics, hidràulics…

Indica sota quin nom es pot classificar la família d’activitats-clau i a sota la frase que resumeix millor aquestes
activitats.
11 Complement suís: no es tracta de construir robots, sinó d’integrar els robots en un sistema automatitzat
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País/Regió

Classificació/
Agrupació en famílies
de les activitats-clau10

26
27
28

29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

Realitzar circuits elèctrics AC i DC.
Connectar circuits electrònics als equips i a les
installacions.
Realitzar
circuits
electrònics
utilitzant
components discrets (de forma pràctica i per
simulació).
Realitzar circuits electrònics amb lògica
combinatòria i seqüencial.
Interpretar els principis de funcionament dels
components pneumàtics i hidràulics.
Analitzar els sistemes d’ajustament automàtic i
garantir-ne la posada a punt.
Realitzar la programació de nivell baix i alt.
Planificar, programar i posar en servei sistemes de
control.
Analitzar i utilitzar els autòmats programables.
Programar màquines eina numèriques (CNC).
Utilitzar màquines eina.
Analitzar i realitzar connexions en xarxa
(ordinadors).
Garantir la comunicació.
Garantir l’animació d’un equip i la coordinació de
les activitats.

CH

FR

RO

IT

BE

ES (2)

ES (1)

Activitats-clau

AJUSTAMENT
Garantir l’ajustament dels
sistemes automatitzats
PROGRAMACIÓ
Garantir la programació dels
sistemes

COMUNICACIÓ
Garantir la comunicació dins de
l’empresa

L’etapa següent del treball, que ha consistit en l’elecció de la unitat d’aprenentatge, ha permès
de desembocar en:
«Garantir el manteniment correctiu d’una installació automatitzada
simple en el camp de l’electromecànica»
El manteniment és una activitat que pren molta rellevància en el medi industrial, perquè, ben
aplicada, permet reduir de manera significativa els costos lligats a les aturades de producció.
Degut a la seva importància, està sotmesa a normes internacionals que dicten la planificació i la
programació de les accions de manteniment. A més, s’han desenvolupat diversos programes
informàtics per auxiliar els serveis de manteniment en les seves activitats (Gestió de Manteniment
Assistit per Ordinador). Per tant, és del tot natural que aquesta activitat, comuna a tots els països
d’Europa, hagi estat escollida pel grup d’experts. Només calia situar aquest manteniment en el
marc d’una installació electrotècnica automatitzada per tal que s’ajustés al perfil del tècnic en
automatismes.
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Quadre 7 – Extracte de la unitat descomposta en CDC per l’ofici «tècnic en automatismes»

CONEIXEMENT (S)
S1.
S2.

S3.
S4.
S5.
S6.
S7.

S5.
S6
S8.
S9

S10.
S13.
S14.

Esquema funcional d’un
sistema automatitzat
Funcions dels components
dins
d’un
sistema
automatitzat i les seves
interaccions
Mètode(s) de diagnòstic
Lectura de plans elèctrics
i/o mecànics
Lectura de fitxes tècniques
i/o manuals d’utilització
Recerca
d’informacions
tècniques
(catàlegs,
Internet…)
Probabilitat
de
mal
funcionament (causes –
efectes)

DESTRESA (ES)
C.1.A.1. - Analitzar la causa del
mal funcionament a partir de la
constatació de l’avaria
(diagnòstic del sistema):
• el sistema i el seu problema
a nivell funcional,
• els símptomes de l’avaria,
• el sistema a nivell físic

COMPETÈNCIA (ES)

C1 - Establir, en collaboració
amb el seu responsable, un
diagnòstic d’avaria respecte a
un sistema automatitzat

C.1.A.2. - Identificar el
component
defectuós
mitjançant
comprovacions
visuals
i/o
indicacions
instrumentals

C.1.A.3.
Localitzar
el
component dins del sistema:
• el component espatllat,
• la seva ubicació física
Lectura de fitxes tècniques C.2.A.1. - Prendre coneixement
i/o manuals d’utilització
de la sollicitud d’intervenció:
Recerca
d’informacions • el diagnòstic establert,
C2 - Un cop realitzat un
tècniques
(catàlegs, • l’ordre de treball
diagnòstic
preestablert,
Internet,…)
C.2.A.2.
Redactar
una
preparar
i
organitzar
la seva
Funció i funcionament de
seqüència
de
desmuntatge,
de
intervenció
autònoma
i
les eines i els instruments de
desmuntatge/muntatge i
sotmetre-la al seu responsable
mesura
perquè la validi
Normes de seguretat i respectar les instruccions
preestablertes:
d’higiene:
• gamma de desmuntatge,
 procediment
• normes i consignes de
d’immobilització d’una
seguretat…
installació (mesura de
seguretat),
C.2.A.3. - Escollir les eines, els
 material de protecció i
equips, els instruments de
de senyalització,
mesura, els materials i els
 material d’intervenció
mitjans per treballar amb tota
(eines, equips, aparells)
seguretat
Norma
i
protocol
d’intervenció
en
una C.2.A.4. - Comprovar la
disponibilitat de les peces de
installació
recanvi
Redacció d’una comanda
Gestió dels estocs, d’una C.2.A.5. - Redactar una nota de
base de dades
comanda
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Quadre 8 – Extracte dels estàndards d’avaluació per l’ofici «tècnic en automatismes»

100%

66%

Indicadors

33%

Criteris (%)

0

Resultats
d’aprenentatge

Nivell
d’adquisició

La constatació establerta confirma que:
Capacitat per
establir la
constatació de la
deficiència (6%)

20%
C1: Establir, en
collaboració
amb el seu
responsable, un
diagnòstic
d’avaria respecte
a un sistema
automatitzat

els esdeveniments abans de l’avaria estan
tots identificats
les informacions proporcionades pel sistema
són recollides sense errors
La funció deficient del sistema està ben identificada:
la funció operativa elemental és reconeguda
amb exactitud
la funció seguretat és identificada amb
precisió
Els components susceptibles de ser deficients estan llistats:
els components susceptibles de ser deficients
estan llistats sense error important
Les hipòtesis d’avaries relatives a aquests components són:
plausibles respecte a la constatació redactada

Capacitat per
localitzar l’avaria
(10%)

correctament classificades segons el seu risc
de deficiència i la seva facilitat de
comprovació
Els tests proposats estan adaptats:
els tests, mesures i controls permeten validar
les hipòtesis
els punts de test i de control estan ben
escollits i localitzats
els aparells de mesura i de control habituals
estan correctament utilitzats
les grandàries recollides són adequades

Capacitat per
identificar el
component
defectuós
(4%)

Els resultats dels tests per localitzar el
component defectuós estan ben interpretats
El component està identificat i localitzat
amb precisió en el sistema
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5

El pilotatge de la mobilitat dels estudiants

5.1 Les accions de mobilitat OPIR
En el marc del projecte OPIR, s’ha establert entre els països socis una mobilitat dels estudiants
(basada en el treball teòric desenvolupat en el curs del projecte). L’acció de mobilitat ha suposat la
participació de tots els països socis i d’ almenys una escola/centre de formació per cada
país/regió.
Als estudiants que han participat a aquesta acció de mobilitat els han encomanat activitats
pràctiques (les activitats teòriques han estat reduïdes al mínim) en centres de formació o empreses
en els diferents països/regions. El fet de centrar-se en les activitats pràctiques s’explica per
l’elecció d’organitzar les mobilitats en la llengua d’ensenyament del país d’acollida.
Per això, abans de qualsevol mobilitat, els joves han rebut una preparació lingüística organitzada
per la seva escola.
La mobilitat dels estudiants ha estat organitzada sobre una base bilateral (el país d’enviament ha
estat al mateix temps país d’acollida pel mateix ofici) i ha tingut una durada compresa entre 2 i 3
setmanes (la mobilitat ha comptat també amb la participació del soci silenciós suís).
Pel que fa als fons necessaris per portar a terme l’acció de mobilitat, cada soci era responsable del
finançament de la mobilitat dels seus estudiants, podent tractar-se o bé de fons propis (Regió
Rhône-Alpes, Generalitat de Catalunya, Fondazione Clerici, SOL) o bé de finançaments
procedents de programes europeus que preveuen accions de mobilitat (LLP - Leonardo da
Vinci).
En el marc del projecte OPIR, s’han desenvolupat models de Memoràndum de reconeixement12 i
d’Acord de formació13.
Quadre 9 – Mobilitats realitzades per l’ofici «Perruquer»

12
13

País/Regió

(en setmanes)

Durada

Formació/
Empresa

Nombre de
participants

Fons

BE-CAT

2

Sí/Sí

2

Leonardo da Vinci

CAT-BE

2

Sí/Sí

3

Generalitat
Catalunya

BE-RO

3

Sí/No

9

Leonardo da Vinci

RO-BE

3

Sí/No

7

Leonardo da Vinci

BE-CH

3

Sí/Sí

1

SOL
SOL
RégionRhône-Alpes

CH-BE

3

Sí/No

1

FR-CAT

2

Sí/No

6

CAT-FR

2

Sí/No

4

Generalitat
Catalunya

IT-AND

3

Sí/Sí

2

Fondazione Clerici

AND-IT

3

Sí/Sí

2

Leonardo da Vinci

Producte 9 - Memoràndum de reconeixement
Producte 10 - Acord de formació
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Quadre 10 – Mobilitats realitzades per l’ofici «Tècnic en automatismes»
País/Regió

(en setmanes)

Durada

Formació/
Empresa

Nombre de
participants

Fons

BE-RO

3

Sí/Visites

4

Leonardo da Vinci

RO-BE

3

Sí/Visites

4

Leonardo da Vinci

BE-CH

3

Sí/No

3

SOL

CH-BE

3

Sí/No

3

SOL

FR-CAT

2

Sí/Visites

6

Regió Rhône-Alpes

CAT-FR

2

Sí/Visites

5

Generalitat Catalunya

5.2 Avaluació de les mobilitats
Per tal d’entendre millor els resultats obtinguts i per identificar eventuals millores/modificacions
a introduir al model de mobilitat concebut en el marc del projecte, hem considerat útil portar a
terme una avaluació de les mobilitats entre els països socis.
L’avaluació ha tingut lloc a cada país d’acollida i s’ha basat en un qüestionari proposat a tots els
actors (estudiants, formadors, empreses).
Els resultats d’aquesta avaluació demostren que el nivell de satisfacció dels actors és bo (7,6 sobre
una escala de 10) i que tots han participat amb un grau de motivació elevat.
La cooperació entre els formadors i els organismes d’enviament i d’acollida ha estat molt estreta i
tot fa pensar que les escoles i centres de formació implicats estaran disposats a repetir
l’experiència.
Per contra, per bé que els estàndards d’avaluació no estiguin qüestionats, és al nivell de l’avaluació
de la confiança en la qualitat dels processos d’avaluació portats a terme que l’avaluació és més
baixa. Els formadors estan en general satisfets de les avaluacions que organitzen per alumnes que
acullen (7,5/10), per contra, són molt més crítics respecte a les avaluacions portades a terme pels
seus collegues estrangers (5,6/10).
Més enllà de documents molt formals com el Memoràndum de reconeixement, l’Acord
de formació, els estàndards d’avaluació, hem de realitzar una gran feina per tal que els
actors de terreny puguin trobar-se i descobrir si realment poden confiar en collegues
estrangers que no treballen exactament com ells, però que tanmateix tendeixen cap als
mateixos objectius.
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Quadre 11 – Síntesi de les avaluacions de les mobilitats
M oyenne

7,6

Le développement et les résultats globaux de l’ expérience de mobilité à laquelle vo us avez
participé?

7,5

L’ organisation des activités complémentaires mises en place par l’ organisme partenaire
d’accueil?

8,0
7,8

L’organisation des activités complémentaires mises en place dans votre organisme?
La méthodologie d’évaluation des acquis d’ apprentissage qui a été mise en place dans
l’ organisme partenaire d’ accueil?

5,6

La méthodologie d’évaluation des acquis d’ apprentissage qui a été mise en place dans
votre organisme?

7,5

Le niveau de collaboration des entreprises impliquées dans le projet de mobilité pour
atteindre les objectifs?

8,1

Le niveau de collaboratio n et de motivation des apprenants venant de l’organisme
partenaire qui participent au projet de mobilité?

7,5

Le niveau de collaboratio n et de motivation de vos apprenants qui participent au projet de
mobilité?

8,4
7,9

Le niveau de collaboration et de motivation des enseignats à l’organisme d’ accueil?
Le niveau de collabo ration et de motivation des enseignats dans votre propre
o rganisation?

8,5

Les ressources mises à la disposition des apprenants, de faço n à simplifier leur
apprentissage en tant qu’organisme d’ accueil?

7,4

Les ressources mises à la disposition des apprenants, de faço n à simplifier leur
apprentissage en tant qu’ organisme d’ envoie?

7,1

L’organisation et la programmation des aprentissages en question en tant qu’o rganisme
d’ accueil?

7,3

Co mment évaluez-vous l’organisation et la programmation des aprentissages en
question en tant qu’organisme d’ envoie?

7,1

L’ organisation logistique de la mobilité (accueil dels apprenants, logement, déplacements,
repas, etc.) en tant qu’ organisme d’accueil

7,5

L’ organisation logistique de la mobilité (accueil dels apprenants, logement, déplacements,
repas, etc.) en tant qu’ organisme d’envoie

7,6
7,7

Les objectifs de l’expérience de mo bilité des apprenants étaient clairs?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quadre 12 – Síntesi dels ensenyaments de les mobilitats organitzades en el marc del projecte
OPIR per l’ofici «Tècnic en automatismes»

Fortaleses

Punts a millorar

Recomanacions

Resultats d’aprenentatge

A definir conjuntament

Criteris d’avaluació

A definir conjuntament

Pre-requisits

Explicitar al màxim

Programa

Detallar al màxim

Pre-avaluació abans l’avaluació
final

Es pot dur a terme per
comprovar el nivell d’adquisició

Intercanvi pedagògic i cultural

Adaptar-se bé al públic acollit
Visites d’empreses
Pre-requisits

Al menys una durant l’estada
• Definir-los bé
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Fortaleses

Punts a millorar
Llengua del país d’acollida

Esquematització (automatismes)
Període de les mobilitats

Socis d’intercanvi

Intercanvis simultanis o alterns

Nivell de precisió dels annexes
Collaboració organisme
certificador/centres

Finançament

Recomanacions
•

Conèixer el centre d’acollida

•

Formació prèvia a
l’intercanvi o traductors a
preveure

•

No basar una part de
l’avaluació sobre la
comunicació en llengua
estrangera

Preparar a les diferències o
harmonitzar els esquemes
•

Adaptar-se al programa dels
centres socis

•

Més temps per preparar les
condicions de la mobilitat

•

No a l’inici del curs escolar

Conèixer-se millor per treballar
millor conjuntament i preparar
millor les condicions de
l’intercanvi
•

Segons les capacitats
d’acollida dels centres

•

Altern pot resultar
econòmicament interessant

El màxim possible però ajustable
pels centres
•

Més implicació dels centres
en l’elaboració de les
condicions d’intercanvis
ulteriors

•

Una articulació vertical més
gran

•

Més marge de decisió per als
centres

Creació d’una bossa europea per
facilitar els intercanvis per tots
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6

Conclusions i lliçons del projecte

En aquest estadi de la reflexió, és important reprendre l’ambició de partida recollida en el
formulari de candidatura presentat a l’agència executiva.
«L’objectiu principal del projecte és desenvolupar un sistema d’unitats de crèdit relatiu a 2 oficis (perruquer i
tècnic en automatismes) garantint als estudiants, en el sí de la xarxa constituïda pels socis del consorci, la
transferència i l’acumulació de les unitats de resultats d’aprenentatge. No es tracta de dissenyar certificacions
comunes, sinó de garantir una total transparència de totes les certificacions organitzades en el camp d’aquests
dos oficis. Les certificacions seran doncs, en tot o en part, organitzades en unitats comunes a la xarxa. La
qual cosa implica precisar els resultats d’aprenentatge relatius a les unitats i els estàndards d’avaluació
específics de cada unitat.
…
La finalitat és construir eines concretes, utilitzables.
…
És indispensable testar la transferibilitat de les eines i dispositius d’un ofici a l’altre …»

6.1 Validació de les hipòtesis de treball
Encara que no estessin explícitament recollits en el formulari de candidatura, els objectius del
projecte OPIR descansaven sobre un cert nombre d’hipòtesis que han estat validades. És així
com es poden avançar les afirmacions següents:
- La comparació de les certificacions i dels itineraris d’aprenentatge no és una bona via per
la posada en marxa d’ECVET.

L’enfocament ofici és un mitjà eficaç per desenvolupar el sistema ECVET.
-

Per posar en marxa ECVET, no és necessari reproduir un procés clàssic de disseny d’una
certificació14 perquè quan es dissenya una certificació, l’impacte de la cultura i de
l’organització dels sistemes és massa gran.

El concepte d’activitats clau d’un ofici permet fàcilment a socis diferents
comunicar i extreure un espai compartit per construir unitats comunes.
-

Per posar en marxa ECVET, no és necessari estudiar en detall els perfils professionals, les
certificacions i els itineraris d’aprenentatge dels socis ni aspirar a la concepció de
certificacions europees comunes.

La metodologia utilitzada en el projecte OPIR permet una posada en marxa
simple i pragmàtica del sistema ECVET respectuosa amb l’autonomia de les
autoritats competents.

6.2 Eficàcia de l’enfocament ofici i del concepte d’activitat clau
No era possible extreure unitats comunes procedint a la comparació de les certificacions entre els
socis del projecte OPIR, atès que aquestes certificacions eren massa diferents15. La metodologia
del projecte OPIR es funda doncs en el pressupòsit que tot intent de comparació de les
certificacions i dels dispositius d’aprenentatge en vistes a extreure espais comuns està destinada al
fracàs. Doncs cada soci, en tant qu’Estat, es presentarà abans que res per defensar les seves
particularitats, per reduir l’impacte sobre el seu sistema de qualsevol concessió acordada a nivell

14
15

Veure Capítol 2
Veure quadre 1, Capítol 2
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europeu i intentarà potser exercir pressions perquè els altres s’alineïn amb el seu model d’EFP16.
De fet, si es vol implementar ECVET per un procés de comparació-harmonitzacióuniformització dels sistemes d’EFP, ens toparem molt ràpidament amb un blocatge dels Estats i a
la posada en evidència del principi de subsidiarietat.
A més, es constata generalment que les autoritats competents en matèria de certificació són poc
favorables a un enfocament destinat a uniformitzar els sistemes d’EFP car aquesta uniformització
seria probablement percebuda com un empobriment de sistemes concebuts en funció de les
realitats històriques, socials, culturals i econòmiques de cadascun dels Estats de la Unió europea.
Per contra, els socis del Consorci OPIR defensen la idea que l’enfocament ofici representa una
via ineludible en la posada en marxa del sistema ECVET. En efecte, si cada autoritat competent
del Consorci OPIR ha desenvolupat certificacions i itineraris d’aprenentatge específics, és al final
per permetre als ciutadans de poder exercir un mateix ofici o almenys, un ofici que s’inscriu en un
mateix sector d’activitat. Com es presenta en els capítols 3 i 4, l’enfocament ofici permet superar
les diferències que existeixen entre els diferents sistemes d’EFP.
De fet, l’enfocament ofici està perfectament en fase amb el principi de resultats d’aprenentatge
independents dels itineraris d’aprenentatge posats en marxa. Per tant, per poder extreure un espai
en el sí del qual serà possible imaginar mobilitats pels estudiants, cal assegurar-se que es parla del
mateix ofici i per tant d’un mateix conjunt de resultats d’aprenentatge. És a aquest nivell que el
concepte d’activitat clau és útil, doncs permet evitar un treball feixuc de comparació del llistat de
resultats d’aprenentatge.
Resumint l’exercici d’un
Chaque partenaire
ofici a algunes activitats clau
repère les activités
Certification A
Certification B
Certification C
clés visées par sa
(11 per la perruqueria i 39
certification
per
automatismes),
es
disposa d’una informació
Mise en évidence des activités clés communes
Mise en évidence des activités clés communes
molt més sintètica, que pel
Activités clés
Réf A
Réf B
Réf C
seu volum pot ser objecte
………..
X
X
………..
X
X
X
d’una traducció ràpida i poc
Travail en commun
………..
X
X
costosa
i
que
és
………..
X
X
X
independent de la redacció
en resultats d’aprenentatge
Traduction commune en acquis d’apprentissage pour
Traduction commune en acquis d’apprentissage pour
la partie partagée du métier
proposada
en
cada
la partie partagée du métier
17
sistema .
Chaque partenaire
intègre les travaux
Això permet doncs als
communs dans sa
Certification A
Certification B
Certification C
representants de sistemes
certification
d’EFP diferents de fer
aparèixer ràpidament un nucli d’oficis que sigui comú al Consorci i evitar haver de tractar
qüestions potencialment conflictives.
Per tant hem testat, en el projecte OPIR, una metodologia que permet evitar els bloquejos
automàtics de les parts. Treballant en el camp de l’ofici, es pot delimitar un espai en el qual es
posin en evidència les referències oficis compartides. Aquestes referències oficis poden
després ser traduïdes en unitats de resultats d’aprenentatge que seran o no posades en marxa per
les autoritats competents del partenariat. Es tractarà aleshores que les autoritats competents triïn
les unitats que desitjaran implementar (en el benentès que ja posen en marxa llurs resultats
d’aprenentatge corresponents) i segons quins processos metodològics.

16
17

Ensenyament i Formació Professionals
Veure els comentaris al punt 6.3.1.
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Fig. 4 – Procés de treball proposat en el projecte OPIR
Camp que pot ser
fàcilment compartit

Ofici que pot
ser descomposat en
activitats-clau

Camp fortament
vinculat a la cultura

Espai per definir
referències oficis
compartides que es
poden traduir en
unitats comunes

Certificacions
Varietats dels
itineraris
d’aprenentatge
(Alternança,
Formació a
l’escola…)

El model desenvolupat en el projecte OPIR permet presentar, sota un altre angle, la qüestió de la
implementació d’unitats concebudes en el camp europeu. Ja no es tracta d’una submissió
qualsevol a un procés europeu, sinó de garantir la màxima promoció a les certificacions
desenvolupades per cadascun dels sistemes d’EFP. En efecte, el treball en el camp de l’ofici ha
posat en evidència que per itineraris d’aprenentatges diferents conduint a certificacions de nivells
diversos poden continuar conjunts comuns de resultats d’aprenentatge. El repte es troba doncs
en les modificacions que cal aportar perquè els titulars d’una certificació determinada puguin
valoritzar en el millor dels casos, en l’espai europeu, un màxim de resultats d’aprenentatge. Es
passa doncs d’una perspectiva d’uniformització de les certificacions a una promoció de les
certificacions existents.
Al final, el projecte OPIR ha permès demostrar que:
- es pot implementar ECVET sense pretendre certificacions europees comunes,
- el sistema ECVET no reduirà l’interès de les certificacions a un eventual estàndard
mínim europeu,
- es pot posar en marxa ECVET i respectar el principi de subsidiarietat,
- el sistema ECVET és organitzable per tots els sistemes que accepten simplement el
principi de validar i reconèixer els resultats d’aprenentatge posats en marxa i avaluats
per altres.
Si es té en compte que el projecte OPIR forma part de la generació de projectes pilot
concebuts per testar el sistema ECVET i preparar una eventual revisió al 2014 de la
recomanació europea, recomanem que l’enfocament ofici i el concepte de referències
ofici compartides siguin integrats en la nova versió del text.

6.3 Alguns punts d’atenció
6.3.1

Els resultats d’aprenentatge: una garantia per a la transparència de les
certificacions?
Tenir una certificació escrita en resultats d’aprenentatge no garanteix la mobilitat.. Potser creem les
condicions per a futurs bloquejos!

La qüestió dels resultats d’aprenentatge s’imposa, doncs la recomanació proposa una definició,
però aquesta no és suficient per a un treball comú entre socis procedents de països i de sistemes
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diferents. En efecte, a partir d’una mateixa definició, es poden considerar diferents escriptures de
resultats d’aprenentatge que suposadament reflecteixen una mateixa realitat.
És per aquest motiu que el partenariat OPIR ha desenvolupat un manual18 que detalla les regles
d’escriptura i de presentació dels coneixements, destreses i competències d’un determinat ofici.
Però és bastant possible, d’altra banda, que cada projecte ECVET desenvolupi més o menys
formalment aquest mateix tipus d’eina. Com garantir aleshores un mínim de coherència i de
compatibilitat als documents i eines desenvolupats en el camp de la implementació d’ECVET?
Aquesta pregunta s’inscriu en el marc de la valorització de qualsevol projecte europeu. Els socis
del projecte OPIR s’han compromès a fer la promoció de les eines desenvolupades19. Tanmateix
aquest compromís també haurà de ser adoptat per cada soci de tots els projectes pilot ECVET.
Podríem aleshores paradoxalment témer que cadascú respecti els seus compromisos, doncs ens
asseguraríem de crear futurs bloquejos.
L’escriptura en resultats d’aprenentatge només permetrà la transparència de les certificacions i la
mobilitat dels estudiants si aquests resultats estan redactats de manera intelligible pels actors de
cadascun dels sistemes d’EFP. És doncs possible que dos sistemes, organitzats en unitats, no
estiguin en situació d’afavorir la transferència d’unitats ja que aquestes no estan redactades per ser
mútuament compatibles.
La implementació de les especificacions tècniques d’ECVET per una autoritat
competent determinada no és una garantia que el seu sistema d’EFP estarà realment en
disposició de posar en marxa els dispositius de transferència i de reconeixement d’unitats
de resultats d’aprenentatge aplicades i avaluades en altres sistemes.
Per tal de garantir la perennització dels projectes ECVET desenvolupats actualment,
caldrà concebre progressivament regles compartides en matèria d’escriptura i de
presentació de coneixements, destreses i competències.
6.3.2

Les unitats de resultats d’aprenentatge: definició i disseny

Els criteris de creació d’unitats utilitzats en el marc d’un projecte europeu no són necessàriament
els que prevalen en l’organització d’un sistema complert de certificació per unitats.
Vistes les limitacions de temps (2 anys en total) i els mitjans disponibles, els socis del projecte
OPIR només han creat una unitat comuna. La metodologia de construcció d’aquesta unitat ha
estat validada per tots els socis20, si bé a data d’avui no hi ha cap certesa sobre la seva utilització
concreta a cada sistema.
En efecte, només el pas del temps ens permetrà mesurar en quina mesura cada autoritat
competent sòcia del Consorci OPIR haurà integrat una o una altra aportació del projecte. Però els
intercanvis d’impressions recollits durant la jornada preparatòria de la conferència final i les
discussions dels diferents intervinents conviden a pensar que altres paràmetres que els tinguts en
compte en el projecte haurien de ser integrats en una metodologia futura per la concepció de les
unitats.
Hem desenvolupat una metodologia, en el marc del projecte OPIR, que és molt satisfactòria,
però massa depenent de les característiques mateixes de l’organització dels projectes europeus i
del caràcter «laboratori» dels dispositius posats en marxa.

18

Producte n°1 - «Manual d’instruccions per la presentació de les certificacions en resultats d’aprenentatge»
A títol d’exemple: en el marc de la implementació d’ECVET, la Communauté française de Belgique ha decidit
utilitzar íntegrament el manual desenvolupat pel projecte OPIR.
20 Producte n°7 – «Manual d’instruccions per la concepció d’unitats de resultats d’aprenentatge»
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6.3.2.1

Impacte dels finançaments europeus sobre les metodologies desenvolupades

Els projectes europeus són massa curts per tenir en compte els dispositius de revisió de les
certificacions pròpies de cada soci. En funció de l’organització de cada sistema d’EFP:
- les parts implicades en la revisió d’una certificació podran ser molt diferents21 en les seves
composicions i en les relacions de força que tenen mútuament,
- la durada del procés normal de revisió de la certificació podrà tardar d’alguns mesos a
alguns anys,
- la formalització del treball final podrà ser objecte d’una circulat d’una administració, de la
decisió d’un Govern o fins i tot d’un vot d’un Parlament.
A més, cap sistema preveu explícitament una etapa de treball a escala europea. Per tant, en els
projectes europeus, sovint s’està obligat a treballar de manera molt informal, sense respectar els
processos propis de cada sistema i centrant-se exclusivament en les necessitats directes del
projecte.
És per això que, en el projecte OPIR, com l’objectiu era de testar la factibilitat del sistema
ECVET, s’ha desenvolupat una sola unitat per cadascun dels oficis i la presentació de les
certificacions en unitats és un treball purament teòric22. Cada soci ha hagut doncs d’imaginar allò
que podria produir una descomposició de la seva certificació en unitats si el seu sistema adoptés
els principis d’ECVET tal com resulten del projecte OPIR.
En el mateix ordre d’idees, hem tingut en compte un cert nombre de criteris per determinar la
mida de les unitats. En tots els grups «ECVET», la qüestió és saber si es produiran unitats grans o
petites. Aquest punt ha estat abordat, però no decidit al «questions and answers» desenvolupat
per la Comissió.
En el marc del projecte OPIR, hem intentat respectar 4 criteris:
A) preservar un sentit pel mercat de treball,
B) tenir un nombre raonable d’avaluacions,
C) desenvolupar certificacions llegibles i transparents pels estudiants i els formadors,
D) mantenir un tamany raonable respecte a la durada de les mobilitats.
Com la majoria de socis del Consorci OPIR havien de recórrer al programa Leonardo
«Mobilitats» per finançar les mobilitats d’estudiants, hem tendit a privilegiar el criteri D i produir
així unitats petites.
Tanmateix, quan alguns mesos més tard (el projecte OPIR encara no estava tancat), en el marc de
la implementació d’ECVET a Bèlgica francòfona, els experts belgues que operaven a OPIR han
hagut de proposar una descomposició en unitats de les certificacions que havien de ser objecte de
la implementació, hem revisat les nostres prioritats relatives als criteris per a la determinació del
tamany de les unitats.
En efecte hem partit del principi que un dispositiu d’avaluació d’una unitat «consumirà» al menys
de quatre a cinc jornades de treball per l’organització de l’avaluació, el temps de correcció, el
temps necessari per la reunió d’un jurat i el temps necessari per la comunicació dels resultats. Per
tant, quantes més unitats s’organitzin en un itinerari d’un any d’aprenentatge, més desfavorable
serà la relació entre el temps previst per l’aprenentatge i el temps necessari per l’avaluació.

21

Interlocutors socials sectorials o inter sectorials, inspecció, sindicats d’ensenyament, responsables d’operadors
d’EFP, responsables d’administració (locals, regionals, centrals), consells o agrupacions diverses…
22 Producte n°8 i 11 – «Quadre recapitulatiu de les certificacions tingudes en compte pel consorci (etapa 2) – Relació
de les unitats de resultats d’aprenentatge comunes a la xarxa i estàndards d’avaluació»
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Això fa que a nivell del sistema belga francòfon, s’ha fet l’elecció estratègica d’ignorar totalment el
criteri D, d’organitzar les certificacions per intentar tenir només quatre avaluacions per any
d’aprenentatge (criteri B) i després tenir en compte els criteris A i C pel contingut i la presentació
de les unitats.
Per respondre a les condicions de l’experimentació d’ECVET en el marc dels
finançaments europeus i de les disponibilitats dels estudiants, es té tendència a concebre
unitats petites corresponents a períodes de mobilitat relativament curts. Però el que pot
tenir interès en el marc d’un projecte europeu pot fàcilment resultar ineficaç o inaplicable
a l’hora d’estendre-ho al conjunt d’un sistema. Per tal de poder conciliar les restriccions
relatives al finançament de les mobilitats d’estudiants i les relatives a l’establiment d’un
dispositiu de certificació per unitats i per tant de poder combinar els avantatges d’unitats
petites o grans, seria sens dubte útil estudiar la introducció del concepte de subunitat a
les especificacions tècniques d’ECVET.
6.3.2.2

La validesa del model del «mur de maons»

En presentar el concepte d’unitat, s’utilitza generalment la imatge d’un
maó, l’acumulació del qual permet construir un mur que representa una
certificació complerta. Es tracta d’una representació visual simple i
eficaç, però que indueix la idea que un mateix resultat d’aprenentatge no
es pot trobar en dues unitats diferents. Aquesta imatge és ben coherent amb l’esperit de les
especificacions tècniques d’ECVET, dons quan els resultats d’aprenentatge han estat avaluats i
que aquesta avaluació ha estat validada i reconeguda, no és possible exigir que l’estudiant superi
una nova avaluació. Altrament dit, l’esperit de la posada en marxa d’ECVET implica que un
resultat d’aprenentatge no sigui avaluat vàries vegades.
El projecte OPIR s’ha desenvolupat respectant estrictament aquest model. Però ha aparegut una
dimensió nova, quan el soci belga ha volgut utilitzar la metodologia «OPIR» per la implementació
d’ECVET. En efecte, quan s’analitza l’organització sobre el terreny d’un itinerari d’aprenentatge,
els formadors retornen regularment sobre l’aprenentatge d’un mateix conjunt de resultats
d’aprenentatge. En funció del context, un nou enfocament és necessari per determinats resultats
d’aprenentatge, la qual cosa es tradueix per un nivell de domini diferent. L’anàlisi de les pràctiques
del terreny imposa doncs de revisar el model del «mur de maons» per un model més en espiral on
els resultats d’aprenentatge poguessin ser objecte d’itineraris d’aprenentatge successius implicant
cadascun una avaluació específica, la qual cosa implica una modificació de la definició d’unitats
recollida a la recomanació ECVET.
Si és té en compte que el projecte OPIR forma part de la generació dels projectes pilot
concebuts per testar el sistema ECVET i preparar una eventual revisió al 2014 de la
recomanació europea, recomanem que hom es plantegi modificar la definició d’unitat de
manera a tenir en compte que un resultat d’aprenentatge només té sentit a partir del
moment en què es defineix el nivell de domini que se li associa.

«Una unitat és element d'una certificació comprenent un conjunt coherent de
coneixements, de destreses i de competències amb un nivell específic de
domini, i podent ser objecte d'una avaluació i d'una validació»
6.3.3

La dolorosa qüestió dels punts ECVET
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La problemàtica de la qüestió dels punts
ECVET a fet córrer molta tinta durant tot el
procés de consulta en relació del sistema
ECVET i després al moment de la redacció
de la recomanació europea. Els punts
ECVET estan fins i tot presentats, en els
mitjans visuals de la Comissió, sota la forma
d’un dels tres pilars fonamentals del sistema
de crèdit d’aprenentatge.
Pel que fa al projecte OPIR, hem fet
l’elecció
metodològica
de
respectar
estrictament el text de la definició europea,
és a dir que els punts ECVET atribuïts a una
unitat representen el seu pes numèric respecte a la seva certificació de referència.
Donat que no volíem crear una certificació comuna i que volíem testar la possibilitat d’una
implementació d’ECVET que pogués tenir en compte les realitats de cadascun dels sistemes
d’EFP, hem decidit de no produir una metodologia comuna relativa a l’atribució dels punts
ECVET.
Cada soci del Consorci havia simplement de ser transparent23 respecte al mètode que ha decidit
adoptar per atribuir punts a les unitats de les certificacions que organitza. Constatem que aquesta
feina no ha estat objecte de dificultats particulars, i el debat provocat en el sí del projecte OPIR
per l’atribució dels punts ha estat gairebé nul.
Només la utilització dins de cadascun dels sistemes permetrà comprovar si els punts ECVET són
una eina de transparència útil pels estudiants i el benefici que en poden treure està en relació amb
els costos de producció.
A data d’avui només podem declarar que, en la lectura molt restrictiva prevista a la recomanació,
els punts no constitueixen ni una oportunitat, ni una dificultat major per a la implementació
d’ECVET.

23

Producte n°7 – «Manual d’instruccions per a la concepció d’unitats de resultats d’aprenentatge» i Producte n°8 i 11
– «Quadre recapitulatiu de les certificacions tingudes en compte pel consorci (etapa 2) – Relació de les unitats de
resultats d’aprenentatge comunes a la xarxa i estàndards d’avaluació»
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Els punts ECVET constitueixen un dels elements de les especificacions tècniques
d’ECVET i cristallitzen moltes dificultats i oposicions.
L’experiència del projecte OPIR demostra que els punts no són certament un element
fonamental del sistema ECVET. Això hauria de ser tingut en compte en el moment de la
concepció de les futures eines de comunicació en relació al sistema ECVET.
6.3.4

La qüestió de l’aproximació top down/bottom up

El Consorci OPIR reunia abans que res representants de les autoritats competents dels sistemes
d’EFP dels països socis. Només en un segon temps, al moment de la preparació de les mobilitats
d’estudiants, representants dels operadors d’ensenyament i de formació professionals han
intervingut en el procés de treball. El nostre projecte era doncs clarament un projecte «Top
down».
En la mesura que, prioritàriament, els socis han implicat a responsables d’administració, els
nostres treballs s’han centrat sobretot en els impactes de la implementació d’ECVET sobre
cadascun dels sistemes d’EFP. Les qüestions relatives a la implicació dels actors de terreny, de la
seva motivació, de les dificultats que s’anaven a trobar, eren més aviat secundàries en el projecte.
Aquesta constatació no era viscuda negativament pels socis del projecte, doncs no era possible
tenir en compte totes les problemàtiques en un projecte de dos anys.
Hem de destacar, però, que a partir del moment en què hem desenvolupat les mobilitats
d’estudiants, havíem de constatar que no és perquè les autoritats competents en matèria de
certificació es reconeixen mútuament i desenvolupen dispositius per afavorir la mobilitat dels
seus estudiants que aquesta es posa naturalment en marxa sobre el terreny. Altres dificultats
apareixen en aquest moment i aquestes són importants i legítimes.
En el mateix ordre d’idees, és bastant possible que una aproximació «bottom-up» produeixi altres
efectes perversos.
Fig. 4 – Impacte de les aproximacions top down i bottom-up
Socis institucionals

Socis «de terreny»

Lògica top-down

Lògica bottom-up

Centrada en l’impacte d’ECVET sobre el
sistema

Centrada en una eina per acompanyar les
mobilitats

Tendència a implicar tota una
administració

Forta implicació dels actors de terreny
Impacte sobre el sistema?

Pesadesa?

El sistema ECVET s’experimenta actualment en el marc de tota una sèrie de projectes
europeus. Cada projecte desenvoluparà eines i la seva pròpia visió del futur del sistema
de crèdit d’aprenentatge.
Els socis del Consorci OPIR desitgen cridar l’atenció que la simple composició dels
diferents partenariats dels projectes induirà lògiques i la producció d’eines diferents.
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Aquest paràmetre haurà doncs de ser tingut en compte en el moment de la compilació
dels resultats i de la preparació de la revisió de la recomanació ECVET.
6.3.5

Cap a una perennització dels projectes europeus

Per testar el model d’implementació
del sistema ECVET, els socis del
Suisse
Andalousie
Consorci OPIR han decidit organitzar
mobilitats d’estudiants. Per simplificar
Italie
la gestió de les mobilitats, aquestes
Belgique
han estat concebudes a partir de 5
intercanvis bilaterals24. Hem doncs
Roumanie
preparat cinc acords de partenariat
(en negre a l’esquema), però si
France
volguessin estendre l’organització de
Catalogne
les mobilitats, caldria signar més de 20
Acords i això per un sol ofici!
El model tal i com està pensat a la
recomanació europea és impossible de mantenir. Arribarem ràpidament a un potencial de varis
milers d’acords de possibles que caldria signar si cada autoritat competent hagués de signar un
Memoràndum de reconeixement amb totes les altres autoritats competents per les quals podria
haver-hi una demanda de transferència d’unitats per una certificació donada.
A part del fet que aquest procés de signatura serà molt pesat de portar a terme, els documents
signats no seran mai validats per molt de temps ja que des que una autoritat competent
actualitzarà la seva certificació, caldrà revisar els acords en conseqüència!
Si l’ambició és d’establir un sistema de crèdit d’aprenentatge que sigui perenne i
finançable per totes les autoritats competents europees, caldrà aleshores repensar el
model per tal que la seva administració sigui molt més simple.
A la fi del seu projecte, els socis del Consorci OPIR plantegen les qüestions següents:
- És possible desenvolupar un sistema ECVET que sobrevisqui a un projecte Leonardo
sense una estructura europea mínima?
- No caldria posar en marxa xarxes que:
• gestionen les referències compartides d’un mateix ofici?
• gestionen els acords de partenariat?
• asseguren que es comparteixen les informacions?
• garanteixen la qualitat?
Al terme del projecte OPIR, sembla evident que necessitem xarxes per garantir
l’administració del sistema ECVET. Caldrà emprendre recerques en vistes a precisar que
la forma que podrien adoptar aquestes xarxes.

24

Veure capítol 5
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