
PROGRAMA ALTER 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Programa d’intervenció socioeducativa dirigida a joves que 
presenten greus dificultats d’adaptació a l’entorn escolar 
(absentisme, conflictivitat, etc.) derivades de condicions especials 
de caràcter social, personal o familiar mitjançant processos 
d’aprenentatge adaptats a les seves circumstàncies, alternant 
l’assistència a classes al centre on cursos els estudis amb activitats 
eminentment pràctiques. Així s’ofereix una acció formativa molt 
més dinàmica i senzilla, mitjançant la qual els alumnes també reben 
nocions sobre habilitats socials, autoestima, normes de convivència, 
etc.  
 
OBJECTIUS: 

- Els objectius generals són: 
 Aturar processos d’aïllament i marginació mitjançant el suport 

tècnic socioeducatiu i formatiu davant una propera 
incorporació laboral. 

 Combatre i amortir l’abandonament d’una formació necessària 
en l’adolescència. 

 Crear processos d’aprenentatge formatius més atractius i 
propers als interessos dels joves. 

 Crear escenaris educatius i formatius alternatius i adequats 
als perfils dels joves, en els quals es donin els aprenentatge 
bàsics necessaris. 

 Propiciar el retorn a l’ensenyament reglat. 
 Dotar els joves d’unes competències curriculars i d’uns 

aprenentatges socials que evitin processos d’aïllament. 
 

- Els objectius específics pel que fa als joves són: 
 

 Potenciar l’autoestima i el desenvolupament de la dimensió 
socioafectiva de la personalitat d’aquests joves. 

 Augmentar el desenvolupament d’habilitats, tan intel·lectuals 
com instrument i socials, centrant el treball més que en 
l’adquisició de conceptes, en l’assimilació de continguts de 
tipus procedimental i actitudinal. 

 Assegurar l’adquisició d’hàbits bàsics de treball i el 
desenvolupament d’una disposició activa i positiva. 

 Estimular la relació de grup i les relacions amb el professorat i 
amb la família. 



 Fomentar les capacitats bàsiques que permeten el 
desenvolupament integral de l’alumnat 

 
 
POBLACIÓ DESTINATARIA 
Menors, de 14 a 16 anys, matriculats als centres d’educació 
secundària obligatòria (públics o concertats) que, per les raons que 
siguin (fracàs, desmotivació cap els estudis), no s’adapten al 
sistema educatiu ordinari i requereixen d’una intervenció específica. 
 
ORGANISME RESPONSABLE/EQUIP: Regidoria de Serveis Socials 
COL·LABORACIÓ: 
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració 
Conselleria d’Educació i Cultura 
 
 


