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DOCUMENT GENERAL SOBRE EDUCACIÓ PÚBLICA DE PERSONES 

ADULTES 

MODEL D’EDUCACIÓ PERMANENT CFA’s 

1. INTRODUCCIÓ. SITUACIÓ ACTUAL o MARC POLÍTIC  

Les jornades que hem organitzat des de la Mesa de l’Educació de Persones Adultes de Catalunya han 
arribat a la conclusió que s’esgota el model i que no es dona un nou impuls a l’Educació Pública 
d’Adults.  Ens hem adreçat –sense èxit- a la Conselleria i al Parlament de Catalunya per reverSr la 
situació. Ens vam adreçar a la Comissió d’Educació del Parlament i vam demanar que es consStuís 
un grup de treball que avalués la situació i perspecSves de futur de l’Educació d’Adults. Després 
d’uns mesos es va consStuir el grup de treball i vam tenir una primera reunió abans de l’esSu del 
2017. Una i cap més. Després amb la situació de la tardor del 2017 i la posterior dissolució del 
Parlament ja no s’ha reprès aquella  feina. 

L’Educació de Persones Adultes ha conSnuat ocupant un lloc marginal en les preocupacions de la 
Conselleria d’Educació al llarg d’aquests anys. La congelació de planSlles, primer,  i la reducció  de 
22’15 docents el passat curs és una demostració palesa que la Conselleria no reconeix el Dret a 
l’Educació de Persones Adultes, És més, la LEC , obria la porta a derivar els ensenyaments que avui 
imparteixen els Centres d’Educació de Persones Adultes cap una políSca privaStzadora de 
subvencions a “enStats sense ànim de lucre”. EnStats que no estan sota un control públic, i que no 
actuen amb transparència respecte els cerSficats emesos.  
Cal una consolidació i potenciació de la xarxa pública per a fer efecSu el Dret de les Persones 
Adultes a l’Educació. 
És el Govern qui ha de garanSr aquest dret a l’Educació en les millors condicions. ParSm de la 
idenSficació de les necessitats de la població adulta (incloent-hi els i les joves de 16 anys o majors en 
situació laboral o d’acollida), i proposem un seriós desplegament i enforSment d’una única xarxa 
pública de Centres d'Educació de Persones Adultes per atendre com a mínim el 3% de la població 
adulta de Catalunya, una xifra encara molt llunyana de la mitjana europea. Actualment, amb una 
oferta educaSva congelada des de fa anys, la xifra no arriba ni a l’1% d’atenció a les persones adultes 
a Catalunya. 

A Catalunya, gairebé 1 milió i mig de persones adultes no tenen cap 9tol del Sistema Educa<u i 
1.800.000 només han assolit el nivell de educació bàsica segons l’Idescat (2011) l’OCDE (2003)  
També segons la mateixa organització, som un dels úlSms països en el rànquing europeu de nivell 
d’instrucció i un dels úlSms països en parScipació en Educació de Persones Adultes. Aquesta realitat, 
més enllà d’un debat sobre com reduir el fracàs escolar,  comporta un esforç molt important des 
dels Centres i Aules de Educació de Persones Adultes per oferir a un gran nombre de joves els 
estudis i Stulacions bàsiques. Caldria adreçar a aquest nombrós col·lecSu de joves una campanya de 
difusió sobre les possibilitats d’obtenir la Stulació de GESO en els Centres d’Educació de Persones 
Adultes. 

Com ja s’ha apuntat més amunt, amb el traspàs de l’Educació de Persones Adultes al Departament 
d’Educació i l’acord del 2006 va semblar que arribava l’hora d’impulsar aquest sector educaSu a 
Catalunya, i que tot allò que s’havia defensat en l’àmbit parlamentari podria esdevenir realitat. El 
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Govern tenia com a repte donar resposta a les necessitats, impulsar l’Educació de les Persones 
Adultes i augmentar substancialment els recursos desSnats a aquest ensenyament públic, però 
aquest no és el camí que es va emprendre amb la LEC. El paper que la llei atorga a la Educació de 
Persones Adultes és del tot secundari i mínim, en cap arScle es compromet a potenciar seriosament 
la xarxa pública, ni es reconeix la especificitat del sector. Ans  al contrari, en l’actualitat hi ha una 
clara tendència a potenciar una políSca de privaStzació i subvenció, i que actualment es concreta 
amb la Llei Aragonés, que obre la porta a un salt qualitaSu en la privaStzació de serveis públics 
essencials i que en l’àmbit de l’Educació d’Adults pot assentar les bases de la privaStzació dels 
Centres de Formació d’Adults, disgregant els actuals estudis que s’imparteixen en una sèrie de 
programes suscepSbles de ser atesos per enStats privades o de voluntariat.  Per altra banda, hi ha 
un incompliment flagrant de la pròpia LEC que el 2009 estableix que hi havia d’haver una Llei de 
L’educació d’adults de Catalunya. D'això fa 10 anys  i no s’ha iniciat cap tràmit per fer-la possible.  
L’únic marc normaSu referencial el tenim en l’acord signat per administració i sindicats del 2006. Un 
acord que intentava posar una mica d’ordre, unificar l’oferta i a la vegada que s’obligava a donar un 
fort impuls a l’Educació d’Adults de Catalunya. El text fixava un creixement del 20% anual que mai es 
va fer efecSu. Ara, després de 13 anys, l’acord està fracturat, desfasat i el Departament no mostra 
cap voluntat d’actualitzar-lo, deixant una oferta educaSva que, ara per ara, és pur academicisme.  

La Generalitat ha rebut Fons Europeus per cursos que ja venien fent els CFAs. El 2016 es va 
subscriure un acord amb pel qual els Fons Socials Europeus aportarien per 3 anys 20 milions d’euros 
per tal de finançar acSvitats desSnades a l’Educació de Persones Adultes.  La seva políSca  ha estat 
molt lluny d’emprar una part dels diners dels Fons Europeus per impulsar l’Educació d’Adults, l’únic 
recurs distribuït als centres ha estat equipament informàSc i complicacions burocràSques, ja que  la 
UE demana un control exhausSu per lliurar els fons. No han volgut planificar, ni amb diners 
europeus, l’impuls de l’Educació d’Adults que pugui permetre una atenció preferent a les necessitats 
educaSves dels joves i adults amb menors oportunitats i recursos o cercar nous models d’acollida i 
formació que fossin pròxims i flexibles. Ni des del Departament ni des del Parlament es vol resoldre 
l’opacitat a què es veu abocada la tasca de les escoles d’adults. 

La políSca del Departament deixa clarament de banda l’Educació de les Persones Adultes i no 
garanteix el Dret a l’Educació al llarg de la vida al no oferir una oferta pública suficient ni potenciar la 
coordinació amb la resta del sistema educaSu com ara les Escoles Oficials d’Idiomes o el Consorci 
per la Normalització LingüísSca, tampoc permet una flexibilització de l’oferta formaSva dels Centres 
d’Educació de Persones Adultes. El nivell d’interrelació que avui hi ha entre la Educació Permanent 
de Persones Adultes i el conjunt d’iniciaSves que es donen en el territori demostra que el Centre de 
Persones Adultes queda aïllat de programes del mateix departament d’Educació, de Cultura o de 
Treball (Escoles Oficials d’Idiomes, programes per a majors de 40 anys, analfabeSsme digital,  joves 
desocupats ...) i no es posen els mecanismes perquè els CFA  en formin part de molts programes que 
hi depenen directament com són el programa de preparació de les proves d’accés... Si en programes 
que depenen de la mateixa conselleria els CFA  en queden al marge, el nivell d’interrelació amb 
altres departaments de la Generalitat (Cultura, Universitats, Treball...),  amb programes locals, ... és 
inexistent. 

Els canvis que s’estan produint al nostre país han posat en perill aquella concepció de l’Educació 
d’Adults com a instrument de transformació social que cercava vies per la lluita contra els diferents 
analfabeSsmes i que feia de la lluita solidària i permanent el principi bàsic del seu projecte, amb un 
compromís social i políSc com a fil conductor. Una dada bàsica a tenir en compte és que entre 
l’alumnat de les escoles d’adults hi ha un gran percentatge de població immigrant,  entre un 40 i 
60%. Una població immigrant la major part de la qual no té  els drets bàsics de ciutadania: 
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nacionalitat, dret a vot, habitatge... Cal que les Escoles d’Adults siguin un acSu en la lluita contra 
aquesta manca de drets i de frau democràSc, contra la xenofòbia i el racisme insStucional i social, ... 
i per tant han de flexibilitzar la seva formació per poder generar processos de canvi que ajudin a 
capacitar  joves i adults per a la parScipació laboral, social i cultural. S’ensenya i s’aprèn democràcia, 
fent democràcia.  
Es pot entendre que els CFA no Snguin relació “formal” amb les universitats en relació a la 
preparació de les proves d’accés per a majors de 25 anys? Es pot entendre que els CFA no 
intervinguin en el Programa Qualifica’t (informació, assessorament,...) quan formen part dels seus 
programes milers de treballadors i treballadores amb experiència laboral? Es pot entendre que en 
programes d’acreditació de competències informàSques (ACTIC) els CFA Snguin tantes dificultats per 
ser centres examinadors? Es pot entendre que la Secretaria o Direcció General de PolíSca LingüísSca 
posi pals a la roda als CFA per ampliar els cursos de català, i és incapaç de promoure una unitat de 
criteris de les cerSficacions dels cursos ...? Es pot entendre deixar de banda als CFAs a parScipar en 
els cerSficats del Programa de Reincorporació al Treball (PRT) organitzat per la Secretaria d'Igualtat, 
Migracions i Ciutadania (SIMC) del Departament de Treball, Afers Socials i Família, es dirigeix a 
persones d'origen immigrat amb situació de vulnerabilitat administraSva i té com a objecSu donar 
els coneixements necessaris per poder integrar-se en el món laboral, assolir l'autonomia personal i 
promoure la integració a Catalunya i que inclou la formació lingüísSca i de l'entorn que ho pot 
realitzar el Consorci per a la Normalització LingüísSca (CPNL)( Aquesta formació consta de 65 hores 
de llengua i cultura catalana que es divideixen en dos mòduls) i algunes enStats privades ? Es pot 
entendre que el Pacte Nacional d’Immigració sigui la plataforma de reparSr subvencions a enStats 
sense ànim de lucre per a cursos de català quan no s’ha avaluat la tasca que han estat fent els CFA 
des del servei públic d’acolliment dels i de les nouvingudes i les demandes fetes per aquestes 
d’ampliació de recursos? 

En definiSva, la manca de coherència i de la coordinació de les políSques educaSves i de les 
diferents accions formaSves que es porten a terme en el territori o localitat no possibiliten la 
parScipació dels CFA.  L’aïllament en què es troben actualment els centres i aules de persones 
adultes demostra la manca de projecte global d’educació permanent del Departament d’Educació i 
de la Generalitat, la qual cosa deixa els CFA en un paper subsidiari i de fàcil desmantellament.  

Volem denunciar: 
- Que manca encara una Llei que reguli l'educació permanent. 
- La congelació de l'acord de condicions laborals del 2006. 
- La manca de creixement i desenvolupament en l'oferta del Departament. 
- La indefensió laboral de gran part dels docents dels centres d'adults 
- Que manca el debat d'un projecte pel futur. 

L'Educació de les persones adultes de Catalunya necessita, i mereix, tenir interlocutors/es amb 
capacitat políSca i voluntat per emprendre, amb urgència, el disseny i l'impuls de l'educació 
permanent actual i del futur. 

“L’educació està al servei de les persones, no de les necessitats del mercat. Tot acte educa<u es fa 

sobre determinats principis i la selecció d’aquests principis i la seva materialització pràc<ca és de 

naturalesa polí<ca” (Miquel Soler i Roca) 
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2. BASES PER L’EDUCACIÓ PERMANENT D’ADULTS A CATALUNYA. 

QUIN MODEL PROPOSEM? 

2.1 Sobre l’Educació Permanent d’Adults.  

● Per nosaltres l’ Educació Permanent ha de ser la formació que una persona realitza al llarg de 
la vida, amb la finalitat no només de completar la formació inicial i de reciclar-se laboralment, 
sinó també com a gaudi i enriquiment personal. La persona adulta és l’agent de la seva pròpia 
educació per mitjà de la interacció permanent de les seves accions i la seva reflexió. Quan 
parlem d’Educació Permanent estem parlant d’un procés que pretén una transformació social 
cap a una societat més justa. 

● Tot això està en consonància amb els principis dictats pel Fòrum de Porto Alegre on s’afirma: 
“La Educación es un derecho humano prioritario e inalienable y durante toda la vida (...).Se 
afirma el pleno derecho e inalienable derecho a la educación pública, de calidad social para 
todos y todas. (...) Se exige la democra<zación de los conocimientos y saberes en beneficio de 
toda la humanidad. Se rechaza cualquier forma de priva<zación y mercan<lización de la 
educación, la ciencia y la tecnología. (...)”;. i amb la citació que fa el document de la Comissió 
europea: “Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente (21/11/2001. 
Brussel·les) on s'especifica que per formació permanent s'entén: toda ac<vidad de 
aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el obje<vo de mejorar los conocimientos, las 
competencias y las ap<tudes con una perspec<va personal, cívica, social o relacionada con el 
empleo. (...) La amplitud de esta definición hace también hincapié en toda la gama de 
ac<vidades de aprendizaje formal, no formal e informal”.  

2.2 L’Educació Permanent és un Dret.  

● Ha de ser un servei públic i de qualitat, per això la Generalitat ha de garanSr el dret a 
l’educació permanent i integral de totes les persones sense disSnció de cap mena i en 
condicions d'igualtat d'oportunitats.  

● L’obligació de l’Administració no només serà vetllar per respondre les demandes concretes 
sinó impulsar l’accés als centres per tal d’afavorir la formació conSnuada de les persones 
adultes. Per la qual cosa, cada inici del curs escolar assegurarà aquest accés amb una 
campanya d’informació i publicitat de les possibilitats que tenen les persones adultes per 
formar-se. Fer ús dels mitjans audiovisuals com TV3, dels mitjans de la premsa escrita com es 
fa per la resta dels sectors educaSus i de les xarxes socials 

● Entenem per persona adulta tota persona que té més de 16 anys, sense limitacions un cop 
passada la franja d’edat de la població acSva.  

● La població de 16 a 18 anys ha de tenir una Educació Secundària Obligatòria, que eviS 
l’augment del fracàs escolar que es dóna en aquests darrers anys. S’han de prendre mesures i 
controls que garanteixin la permanència dels estudiants als centres ordinaris i quan no sigui 
possible hi ha d’haver políSques educaSves que orienSn cap a altres sorSdes 

● No és “la Formació de Persones Adultes” qui defineix la població adulta, sinó que ho és el 
món laboral (la realitat socioeconòmica), el que marca l’edat de la població treballadora en 
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16 anys. Per tant, les persones de 16 anys que estan treballant, o que són nouvingudes, o que 
estan fora del sistema educaSu, han de poder ser atesos als Centres d’Educació de Persones 
Adultes, tot i tenir necessitat d’actuacions específiques i que calqui dotar als centres amb els 
recursos suplementaris necessaris. 

● Si parlem d'aquest grup d’edat en persones privades de llibertat, encara és més clar que 
garanSa aquest dret és imprescindible ... Dels discursos a la realitat.  

2.3 Per una xarxa única de Centres Públics d’Educació Permanent d’Adults.  

● Defensem una educació permanent pública, catalana, laica, igualitària de qualitat i 
gratuïta.  

● El mapa de la xarxa de centres d’educació permanent de persones adultes públics haurà de 
garanSr l’accés a una plaça pública a tota persona adulta que ho demandi. Haurà d’integrar la 
xarxa de centres municipals i la dels centres ubicats a les presons. nova políSca de fusions de 
centres ..hem passat d’aules a centres i ara de centres a un centre… negociació i consens de 
les fusions, que no siguin indiscriminades i que únicament responguin a jubilacions i 
professorat inestable…   

● Els recursos públics han d’anar als centres públics. Per tant serà prioritat absoluta aquesta 
finalitat davant el finançament d’iniciaSves privades –amb o sense ànim de lucre-. Aquest 
augment de finançament s’ha de traduir en una forta ampliació de planSlles i recursos.  

2.4 Àmbits de l’Educació d’Adults.  

● Com a mínim reconeixem dins l’educació permanent d’adults tres àmbits: el d’Educació 
bàsica o general, el transprofessional i el de la sociocultural.  

● En la mesura que hi ha diversos Departaments (Educació, Treball, Juszcia, ...) i InsStucions 
Municipals implicats en l’educació permanent s’ha de crear una Comissió 
Interdepartamental. 

● L’àmbit de l’Educació bàsica o general és sota la responsabilitat del Departament  d’Educació. 

● El Departament d’Educació ha de garanSr que qualsevol persona pugui exercir el dret a 
l’Educació bàsica o general,  al llarg de la vida, amb una xarxa de centres i professorat propis, 
de qualitat, amb equilibri territorial i suficient.  

2.5 Oferta educaeva dins l’àmbit d’educació general:  

● Inclou, com a mínim: 
● Iniciació llengua catalana, castellana i llengua estrangera (i altres nivells bàsic i intermedi 

segons normaSva europea).ampliar els nivells imparSts al centres ...B2 català i 
castellà….anglès 3 en dos anys... 

● Iniciació informàSca/TIC. COMPETIC 2 en dos anys 

● Programes d’alfabeStzació i post alfabeStzació….nous cursos per alfabeStzar a homes i dones 
que ja fa temps que viuen aquí. Ja no són nouvinguts, són veïns i veïnes i han de superar la 
prova de nacionalitat... 

● CerSficat de formació instrumental. 
● Graduat Educació Secundària. 
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● Cursos de preparació per a les proves d’accés als CFGM, CFGS i Ensenyament ArzsScs,  
● Cursos de preparació per a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. 
● Cursos de preparació per a les proves lliures (F. Instrumental, GES, català,...) 
● Cursos de formació bàsica acreditables en el marc ocupacional/laboral 
● Plans específics d’educació comunitària. 
● Aquest àmbit educaSu es desenvolupa dins els actuals centres públics d’educació d’adults, 

amb els programes/modalitats presencials, semi presencials i a distància elaborant ieneraris 
específics/individualitzats segons la realitat de l’alumnat... Per tal de poder atendre el 
màxim de la demanda de forma flexible i a tot el territori, cal que aquestes tres modalitats es 
puguin adoptar a la major part dels centres d’educació de persones adultes. borsa d’hores 
per donar resposta ales necessitats de cada centre…(grups de conversa...reforç de grups de 
forma puntual...cursos quadrimestrals per poder cursar dos nivells en un curs, nivell 0 
d’anglès per a persones que mai han fet aquest idioma... 

● Cal desenvolupar millor el punt de referència als processos d’acreditació de competències i 
d’obtenció de ztols. 

● Els centres d’educació de persones adultes dins de Centres Penitenciaris i el Servei de 
Normalització LingüísSca han d’estar inclosos en aquest àmbit d’educació general i d’accés al 
sistema educaSu. 

2.6 Oferta educaeva dins l’àmbit transprofessional.  

● Aquest àmbit s’ha de desenvolupar molt més. En la mesura en que es vagi produint la 
integració dels sistema públic d’educació permanent, els nivells bàsics de formació que 
requereixen les formacions transprofessionals aniran integrant-se dins les funcions de 
l’ensenyament reglat, amb la finalitat, que aquest esforç de formació per part de la persona 
adulta, Sngui en la mesura en que es vagin complint els requisits corresponents, un 
reconeixement en Stulació i/o possibilitats de conSnuar estudis dins el sistema reglat. 

● ParScipar en els CerSficats del Programa de Reincorporació al Treball (PRT) 
● Coordinació en la programació de cursos amb el SOC i amb els Serveis d’Ocupació Municipals 

2.7 Oferta educaeva dins l’àmbit d’educació i parecipació sòcio-cultural o de 
cohesió 

● Inclou com a mínim aquests dos Spus d’aprenentatges: 
● Aprenentatges adreçats a l’obtenció d’un ztol oficial: idiomes, música, teatre,...Caldrà 

aconseguir estendre la xarxa dels centres oficials (Conservatori, Escoles d’arts i Oficis, Escoles 
d’idiomes, InsStut de Teatre..) com a mínim els seus nivells bàsics i una oferta específica per 
adults. 

● AcSvitats d’ampliació cultural, arzsScs, d’ocupació del temps lliure, associacionisme que 
fomenSn la parScipació de la persona adulta a la vida dels barris, pobles, ciutats... En aquest 
senSt tallers, seminaris, preparació per a una jubilació acSva entre d’altres. 

2.8 Geseó i competències. 

● El model de cogesSó entre la Generalitat i les administracions locals pot ser vàlid sempre i 
quan sigui clar que és el Govern de la Generalitat el responsable de que qualsevol ciutadà o 
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ciutadana pugui accedir a l’educació permanent, garanSnt per a tot el territori una xarxa 
pública suficient i de qualitat.  

● La cogesSó ha de permetre una implicació directe de les dues insStucions públiques 
implicades en l’educació permanent, per tal de potenciar la xarxa pública, per elaborar i 
coordinar plans, detectant les necessitats i aprofitant al màxim els recursos públics, tot tenint 
en compte els agents socials implicats. Cal procedir a la integració dels recursos municipals i 
dels de la Generalitat per opSmitzar l’oferta. 

● Correspon al Departament d’Educació les competències, l’impuls i gesSó del professorat i 
personal de l’àmbit d’educació general i d’accés al sistema educaSu. També s’hi ha d’incloure 
els actuals programes de normalització lingüísSca que s’han d’anar integrant als Centres 
d’Educació de Persones Adultes. 

● Pel que fa a la situació dels CFA ubicats a centres penitenciaris, cal definir un marc clar de 
relacions entre la insStució penitenciària i el CFA.... Clarificar el finançament i revisar l’acord 
de traspàs de l’EPA de juszcia a educació. Definir el paper que cal assegurar a l’EPA en el 
centre en relació a PIT, que permeSn que l’EPA té un espai reconegut per a cobrir els seus 
objecSus. 

2.9 Els Centres de Coordinació dels tres àmbits de  l’Educació Permanent.  

● Aquests centres de coordinació Sndran la finalitat de coordinar, orientar i planificar les 
acSvitats de l’educació permanent en cada zona (barri, districte, municipi, comarca,...). En la 
mesura del possible, s’ha d’arribar a una “finestreta única” en la que la persona adulta trobi 
amb el màxim de facilitats els recursos públics que li permeten avançar en seva educació i 
formació integral 

● El nombre d’habitants, la ubicació i la modalitat no condiciona el model. 
● La ubicació pot ser pròpia de Stularitat municipal o de la Generalitat; pot ser ubicada en 

espais públics, .... 
● Per facilitar l’accés a les persones adultes a qualsevol Spus d’educació permanent, s’haurien 

de promoure cada cop més centres d’educació de persones adultes integrals on s’imparteixin 
el màxim d’ensenyaments dels tres àmbits. 

2.10 L’educació general i d’accés al sistema educaeu (CFAs) 

● Ha de reconèixer l’especificitat d’aquest Spus d’educació, tant pel que es refereix a centres 
com a professorat.  

● Definir centres d’educació de persones adultes no és necessàriament equivalent a idenSficar 
un espai |sic únic, sinó que , segons les necessitats, es podran crear centres que Snguin aules 
en locals ubicats en diversos indrets del municipi. Cada centre vertebrarà l’oferta educaSva 
pública de tal manera que una persona que visqui a una població peSta pugui tenir els 
mateixos avantatges i els mateixos drets de qui viu en nuclis grans i amb més oferta...  

● Tots els centres han de poder oferir les tres modalitats; presencial, semi presencial i a 
distància, per això els centres suport formen part dels centres d’educació de persones 
adultes. 
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2.11 Sobre la planella dels CFAs: el professorat i PAS. 

● S’ha d’elaborar una planella epus que s’avingui amb les especialitats pròpies dels 
ensenyaments que s’estan imparSnt a les escoles (GES, TIC, llengües, preparació de proves, 
etc...). Cal incloure altres professionals de l’educació: psicopedagogs, educadors socials... 

● El professorat d’educació de persones adultes ha de tenir una formació específica que 
l’acredie per imparSr aquests Spus d’educació. Cal avançar cap a una Stulació específica 
d’educació de persones adultes. 

● Equiparació dels professorat de Secundària (grup A) i el de Primària (grup B): 18 hores 
lecSves, inclosa la tutoria. Caracterització i tractament del professorat de Primària tal i com 
es fa als IES. La finalitat és assolir a tots els nivells d’educació un cos únic.  

● La llei ha de recollir una transitòria que insS a donar estabilitat al professorat interí i 
subsetut. 

● Dotar a tots els centres de personal PAS necessari a parSr d’uns criteris base (nombre de 
professorat, de cursos, d’alumnat…): personal administraSu i personal subaltern. Aquesta 
situació és especialment greu, i urgent resoldre-la, en els centres ubicats a centres 
penitenciaris, que no tenen cap administraSu. 
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3. DOCUMENT DE LA REVISIÓ DE L’OFERTA  

SITUACIÓ DE L’OFERTA EDUCATIVA EN ELS CFAs 
L’objeceu és impulsar per millorar l’oferta educaeva del CFAs 

3.1  ASPECTES GENERALS 
La planificació i el conengut de l’oferta educaeva dels centres d’adults  és cabdal i cal adaptar-la a 
les noves demandes socials. 
A conenuació caracteritzem aspectes generals de l’oferta educaeva. L’oferta educaeva actual es 
troba:  

-  DESFASADA I RETALLADA: des de l’acord del 2006 tan sols s’ha avançat en els programes de 
COMPETIC (informàSca) i IDIOMES (anglès/francès) pel que fa a currículum , materials i 
cerSficacions, en la resta de programes no hem avançat sinó que s’ha “empitjorat” i s’ha frenat 
qualsevol iniciaSva/proposta d’alguns centres per millorar-la, ampliar-la o flexibilitzar-la. 

-  INVISIBLE: des de l’acord del 2006, com a punt de parSda, no s’ha responsabilitzat en fer difusió 
pública en els mitjans públics de la Generalitat (TV3- Cat. Ràdio...)  de l’oferta dels CFAs  en general, 
cosa que si s’ha fet als cicles de FP, als cursos de normalització lingüísSca, a aprendre idiomes a les 
EOIs... Aquesta invisibilitat provoca que l’oferta és desconeguda per molts usuaris/es de Catalunya. 
Pot ser una de les causes que no hi hagin llistes d’espera? 

-  FALTA DE FLEXIBILITAT, PERMEABILITAT i AUTONOMIA. Les demandes de la població jove i adulta 
necessita una flexibilitat de l’oferta, de modalitat (presencial, semipresencial, a distància) i no un 
hermeSsme com està succeint curs rere curs. Per exemple caldria que els centres poguessin 
disposar d’ una “borsa d’hores” dins l’oferta que amb autonomia de cada CFA i constatant amb el 
seu ajuntament i la seva realitat programessin cursos de durada més curta, cursos complementaris 
als cursos “aprovats” en l’oferta, espaiada en el temps ... com ho fan les EOIs.   
L’avaluació del curs feta per cada CFA és un indicador clau per proposar l’oferta del curs següent. 

- ABANDONADA EN LA SEVA DIVERSITAT. Cal detectar quins són els grups a qui van desSnada els 
diferents cursos de l’oferta educaSva perquè no hi ha una homogeneïtzació de demanda i de 
col·lecSus desSnataris. Caldrà la integralitat pel que fa a tots els programes i acSvitats que 
conformen l’oferta educaSva. 

-  FALTA DE REFLEXIÓ RESPECTE ELS PERÍODES DE LES PREINSCRIPCIONS I MATRICULACIONS. Els 
períodes de les preinscripcions i les matriculacions cal que trobin un encaix entre aquest quatre 
paràmetres: temps-territoris-programes i planSlla. Cal una revisió.  
A més s’està donant una quanStat de feina administraSva al professorat i al PAS que és ineficaç en 
alguns programes. Cal millorar programa informàSc. 
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3.2. ASPECTES ESPECÍFICS DE LA SITUACIÓ DELS CURSOS DE L’OFERTA DES DEL 2006 
(ACORD) 
3.2.1. FORMACIÓ INSTRUMENTAL (alfabeetzació i postalfabeetzació) 

·   EL DEPARTAMENT VA ABANDONANT AQUESTA OFERTA: N1, N2 i N3 No hi ha currículum, 
desfasat del objecSus que es va crear aquests cursos. Té senSt si s’encaixa amb la resta 
dels cursos, com el GES, i/o iniciar una campanya per superar l’analfabeSsme en zones/
barris concrets. 

·    L’analfabeSsme, i en diferents formes, existeix a Catalunya  i cal intervenció global 
·    Necessitat d’una difusió específica perquè són persones que no arriben a mitjans escrits. 
·  Reconeixement de la pràcSca educaSva, del treball integral (treball comunitari...) I la 

flexibilitat. 
·    L’usuari/a d’ aquest cursos es senten “desprotegits” per obtenir la nacionalitat 

3.2.2 ENSENYAMENTS INICIALS. ENSENYAMENT DE LLENGÜES:  CATALÀ I CASTELLÀ 
·   OFERTA RETALLADA: sols es pot oferir fins el B1 i cal ampliar fins a obtenir el nivell B. 
·   DUPLICITAT consorci normalització  lingüísSca. Una sola xarxa, una coordinació 

interdepartamental ... 
·   FLEXIBILITAT en la durada dels cursos, en la matriculació... Cursos intensius. 
·   RECONEIXEMENT PARCIAL PER OBTENIR LA NACIONALITAT ESPANYOLA: el  castellà el té 

(l’A2) però no el català (actuació urgent i de transitorietat). 
·   Situació actual sobre la nacionalitat: 

- DIPLOMES SOLS DES DEL INSTITUTO CERVANTES DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  
CONSTITUCIONALES Y SOCIOCULTURALES (CCSE) I LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO  
DEL IDIOMA ESPAÑOL (DELE): UNA ANOMALIA 
- NO RECONEIX LES DIFERENTS LLENGÜES OFICIALS DE L’ESTAT, NI ALTRES 
TITULACIONS OFICIALS EQUIVALENTS AL NIVELL A2 (CFAs, EOIs..) 
-  LA PRIVATITZACIÓ DE LES PROVES I CENTRES DE FORMACIÓ (95 %) 
-  PREPARACIÓ PER A REALITZAR-LES.  ACREDITACIÓ ALS CFAs FINS QUE NO S’INICII EL 
PROCÉS CONSTITUENT D’UNA REP. CATALANA 
-  COST ELEVAT PER PRESENTAR-SE A LES PROVES. EXIGIR GRATUÏTAT 
-  DISCRIMINA EN FUNCIÓ DEL NIVELL ACADÈMIC.(UNA PERSONA ANALFABETA NO 
PASSA AQUESTES PROVES) 
-  PLATAFORMES DE LLUITA: BARCELONA, GIRONA... CAL DONAR-LI SUPORT. 

  
3.2.3. ENSENYAMENTS  DE LLENGÜES ESTRANGERES 

·   Establir una coordinació amb les EOIs respecte a la informació, a la convalidació i a 
l’interelació entre els dos “sectors” educaSus. 

·   Tot CFAs que Sngui demanda poder complementar i/o ampliar nova oferta amb cursos   
intensius, de conversa ... 

·   Adquisició d’un quart curs. Cal analitzar-ho amb els resultats que obtenen els CFAs. 
·   Els cursos d'IDIOMES (anglès i francès) de 2n i 3r nivell aquest curs ja són de 4 hores 

setmanals. Ara caldria aconseguir que el 1r nivell també ho fos. 

3.2.4.  COMPETIC 
 ·   Títols reconeguts  però cal difusió específica per diferents col·lecSus 

·   Resoldre el tema de l’alumnat que no vol la cerSficació. Reconeixement d’hores. 

 10



MESA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE PERSONES ADULTES DE CATALUNYA

·   Potenciació i coordinació amb el SOC i altres serveis per informar l’existència dels cursos 
COMPETIC dels CFAs... 

·   Actualització del maquinari dels centres i dotació de més hores per la preparació dels 
projectes. 

 3.2.5. GES 
·   Els i les joves (16 -20 anys) és un col·lecSu que cal potenciar l’oferta per això cal una campanya 

insStucional. 
·   Treball coordinat amb els plans d’ocupació pels joves 
·   Revisió del currículum 
·     Millorar la relació amb l’IOC (calendari, informació...) 
·      Coordinar convalidacions amb l’IOC, les proves lliures i l’avaluació conSnua 

  
3.2.6. PROVES D’ACCÉS 
Grau mitjà:  

·   El CAM no ha servit com a impuls. Poca demanda i poca difusió. 
·   Cal la seva gratuïtat. 

  

Grau superior: 
·   Es manté la demanda però cal revisar els  criteris d’avaluació de la prova. Temaris com el de 

mates s’ha de reduir com a mesura immediata. 
·   Competència deslleial amb les hores de preparació  amb els cas. Existeix una diferència 

d’hores desSnades per matèria entre CFAs i IES quan en un principi és fa una mateix temari/
criteris; els CFAs amb el temari actual no en fa prou respecte a hores que es desSna a l’oferta 
del curs (10 hores) 

·   Els CFAs no obtenen oficialment els resultats de la prova dels seus estudiants necessaris per 
l’avaluació del curs, estadísSca… 

·   Els CFAs no obtenen oficialment les proves un cop ja s’han realitzat   

Universitat: 
·   Les específiques han de formar part de l’oferta educaSva  
·   Coordinació amb les universitats (resultats, proves...) Hi ha algun territori que si que es fa. 
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