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El Diagnòstic de la Formació de persones Adultes a Catalunya 
Centres i aules del Departament d’Educació, del Departament de Justícia i Municipals 
 
Margarida Massot, membre del grup de recerca que ha realitzat l’estudi conjuntament amb Mercè Chacón, Carme MArtínez-
Roca, Màrius Martínez, Victoria Moreno, Gemma Parera 

 
La Formació de les persones Adultes (FpA) requereix una revisió en profunditat i una actualització del 

marc legal que l’ordena. La situació formativa de les persones adultes a Catalunya no és la desitjable.  Els 

nivells formatius són inferiors que els de la Unió Europea. En aquests moments, a Catalunya, hi ha gairebé 

dos milions de persones adultes sense cap titulació; en comparació amb la Unió Europea, el nivell de 

formació de la població adulta és força baix, i aquest fet incideix desfavorablement en qüestions com els 

nivells i la qualitat de l’ocupació, el risc d’exclusió i les possibilitats de desenvolupament personal. També 

es pot constatar que el baix nivell socioeducatiu té una incidència negativa sobre els resultats acadèmics 

dels fills i filles i per tant són un factor de gran incidència en els cercles d’exclusió.   

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya ha encarregat un diagnòstic sobre la 

FpA que es desenvolupa en els centres i aules que depenen dels Departaments d’Educació, de Justícia i 

els centres de titularitat municipal de Catalunya (162 en total, sumant els tres tipus) que ajudi a 

l’administració a prendre decisions orientades a la millora d’aquest subsistema educatiu. L’informe ha 

estat elaborat per un equip independent de persones investigadores que han desenvolupat un disseny 

avaluatiu obert, amb una orientació multimètode que ha permès combinar dades quantitatives i 

qualitatives, fonts primàries i secundàries i marcs d’anàlisi que han anat definint-se i redefinint-se durant 

el procés de desenvolupament de l’avaluació. 

Aquest informe recull aquest diagnòstic de la Formació de Persones Adultes a Catalunya i es centra en les 

següents qüestions: les finalitats i objectius, la planificació de la FpA, l’organització i gestió de centres, 

l’oferta formativa, els i les participants, els professionals, les institucions implicades, el finançament i la 

recerca 

Cal destacar que, per la naturalesa del camp d’estudi i per les prioritats del propi encàrrec institucional, 

s’han descartat el que fa referència al currículum de la Formació de persones Adultes (FpA) entenent que 

aquest és un aspecte prou important com perquè mereixi un estudi propi i aprofundit i tot allò que fa 

referència a l’àmbit de la formació orientada al treball: Formació ocupacional i formació continuada. 

A manera de síntesi podem aportar:  
 
1. Nivells baixos de formació tant dels adults com dels joves 

A Catalunya hi ha gairebé 2 milions de persones (1.871.200) sense cap títol del sistema educatiu, de les 

quals 125 mil no saben llegir ni escriure. Aquesta situació afecta a 4 de cada 10 persones adultes. I només 

3 de cada 10 persones adultes tenen estudis equivalents a l’EGB, l’ESO, o FP de primer grau. Aquesta 

situació s’agreuja si es compara amb la Unió europea dels 15, on el 38% de la població té estudis mitjans 

en front del 18% de Catalunya. A Catalunya, només 1 de cada 2 persones que acaben els estudis obligatoris 

continua estudiant, formant-se així el que hem anomenat, escletxa formativa. 
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2. Existeix una correlació forta entre l’estatus socioeconòmic i cultural de les famílies i el resultat 

acadèmic dels seus fills i filles 

Segons l’estudi PISA 2003, els nois i noies de famílies d’estatus socioeconòmic i cultural alt obtenen 70 

punts més en matemàtiques (per exemple) que els de les famílies d’estatus socioeconòmic baix. Només 

recordar que a Catalunya hi ha el doble de joves que abandonen prematurament els estudis. 

 

3. Les desigualtats formatives es veuen reflectides en l’anomenada escletxa digital 

El perfil de l’internauta és un home de 16 a 24 anys i universitari. Mentre 8 de cada 10 universitaris usa 

habitualment internet, les persones que només tenen estudis primaris es calculen en un 7,4%. 

 
4. Nivells de participació baixos en la formació de persones adultes.  

A Catalunya només un 3% de persones han participat en algun curs de formació durant el 2004, mentre que 

la mitjana de la Unió europea es situa en un 10%, aquest nivell de participació és el més baix d’Europa 

després de Grècia..Durant el curs 2004-05 només hi havia un 0,9% de la població adulta matriculada als 

centres i aules de FpA, cosa que contrasta amb el 34% de la població que no ha finalitzat els estudis 

obligatoris i amb el 33% que només té una titulació bàsica del sistema educatiu.   

 

5. Distribució de la població matriculada en centres i aules de FpA 

� 6 de cada 10 persones matricules ho està en programes formatius denominats com ‘ensenyaments 

inicials’. Un 15% dels matriculats ho està en programes de lleure i culturals, un 14% en programes de 

GES, i un 12% en programes dedicats a la preparació de les proves per accedir a la universitat o als 

cicles formatius. 

� Hi ha un nivell d’abandonament força elevat 

� Als centres penitenciaris la meitat de la població està matriculada en algun tipus de curs 

� 1 de cada 3 persones matriculades és estrangera 

� 2 de cada 3 persones matriculades són dones 

� 2 de cada 10 persones matriculades són joves entre els 18 i els 24 anys 

� 4 de cada 10 són adults entre els 25 i els 44 anys 

 

6. Oferta i territori 

A Catalunya només hi ha 2 centres o aules de FpA públics per a cada 100.000 habitants amb importants 

diferències territorials. Hi ha una gran distància entre les necessitats actuals i futures immediates de la 

població i l’oferta existent. 

� Hi ha 7 comarques que no tenen cap mena d’oferta formativa 

� Es necessària la incorporació de nous professionals: la relació entre la existència de mestres i el 

potencial número d’alumnes participants correlaciona directament en proporció 1/50. La intervenció 

proactiva de l’administració en l’abastiment de professorat seria un de les estratègies per al foment 

de la participació de l’alumnat. 

� 7 de cada 10 centres o aules ofereixen les llengües per a immigrants  
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� Només 1 de cada 2 centres o aules ofereix la preparació per la prova d’accès a CFGM de forma 

gratuïta. 

 

7. Manca de reconeixement de l’especificitat del sector, és un punt feble de la FpA. 

Falta establir un marc legal per redefinir i especificar l’FpA: 

� Organisme que coordini, planifiqui la FpA a nivell autonòmic: Institut Nacional d’EpA 

 

8. Insuficiència pressupostària, els pressupostos assignats als centres i aules de FpA són insuficients per 

donar resposta a les necessitats i demandes de la població adulta, cal apostar per la promoció decidida 

de la FpA amb urgència: 

� Manca d’infraestructures pròpies i instal�lacions inadequades i precàries: nomès 1 de cada 4 centres 

i aules disposa d’espai d’ús exclusiu. 

� Necessitat de recursos i materials didàctics, més específics i diversos. 

 

9. Inexistència d’un pla d’avaluació de centres 

10. Manca de recerca en la planificació i gestió de la FpA a Catalunya 

 

Conclusions i propostes 

L’organització de les conclusions i propostes s’ha estructurat en cinc apartats: oferta formativa, 

participants, professionals, organització i gestió, planificació i finançament 

 
 
Definició dels models 

Per a definir possibles models (actuals i desitjables) s’ha treballat a partir de dos eixos fonamentals  

1. Específic-escolar 

2. Contextualitzat-centralitzat 
 

Específic Escolar

legislat, regulat, rígid, jeràrquic

Centralitzat

Contextualitzat
territorial, participatiu

cogestionat i cofinançat,flexibilitat, 
autonomia

Eixos i models

Model-1

Model-3

Model-2

Model-4

 

El Model centre actual (models 1 i 2) és 
aquell que té una oferta marcada pel 
currículum oficial, que es regula segons 
les directrius del Departament i que 
mimetitza la major part de l’organització 
i de la gestió escolars. Es veu constrenyit 
per la normativa en el cas que vulgui 
actuar amb autonomia i adequar-se a les 
necessitats del context. 
 
El model de centre desitjable (model 3) 
és aquell que planifica i s’organitza des de 
l’autonomia per donar resposta a les 
necessitats del territori, es coordina i/o 
s’integra en un programa marc o en un pla 
local d’educació permanent. 
� facilita la participació democràtica 

dels estudiants 
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� planifica i determina l’oferta segons 
les necessitats del territori 

� es coordina i s’integra en els plans 
locals de EP 

� elimina les barreres formatives: 
conciliació d’horaris i calendaris 
escola-feina-família 

� disposa de diversitat i suficiència de 
professionals 

� disposa d’espais específics, 
polivalents i agradables 

� garanteix la gratuïtat de l’oferta 
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Oferta formativa 
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Preparació prova 
d’accés a CFGM, 
CFGS i Universitat

Tallers
Català i castellà

per a immigrants
TIC

Graduat en 
Educació
Secundària, GES

Instrumentals
Instrumental I

Instrumental II

Instrumental III

Situació actual

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat

Conclusions

L’oferta formativa dels centres i aules de FpA és excessivament 
homogènia i té un caràcter marcadament escolar, amb un 
plantejament molt mimètic respecte l’educació primària i la 
secundària que no facilita l’adequació a les característiques pròpies 
de l’aprenentatge adult. 
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Preparació prova 
d’accés a CFGM, 
CFGS i Universitat

Tallers
Català i castellà

per a immigrants
TIC

Graduat en 
Educació
Secundària, GES

Instrumentals
Instrumental I

Instrumental II

Instrumental III

Situació actual

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat

Propostes per a un model d’EpA: específic i contextualitzat

Caldria establir una oferta formativa àmplia, diversa i 
contextualitzada per a respondre a les necessitats pròpies de les 
persones adultes tot evitant la tendència a la privatització d’una 
part de l’oferta formativa.  Aquesta reconversió implica dotar als 
centres de més autonomia i de metodologies i materials didàctics 

específics per a adults.

Contextualització de tota l’oferta 
Integració i articulació de la 

formació reglada i no reglada
Autonomia de centres per a la 
definició de l’oferta formativa

Currículum de mínims
Competències bàsiques  

Redefinició de la f. Bàsica 
Avaluació de l’oferta
Oferta de batxillerat 

Propostes

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat

 
Altres conclusions 
1. Els nivells formatius són excessivament baixos, els nivells 

de fracàs escolar i d’abandonament són excessivament 
elevats. 

2. La participació en la FpA és molt baixa. 
3. És urgent trobar una resposta i una línea d’actuació per 

resoldre l’escletxa formativa i la digital 

Altres propostes 
1. Generar expectatives positives ver l’aprenentatge al llarg 

de tota la vida com a mesura de reducció del fracàs 
escolar i de l’escletxa formativa i digital a través d’una 
oferta àmplia, diversa i específica 

2. Reorientar l’oferta i el currículum cap a l’enfocament per 
competències i no només cap els continguts 

3. Articular definitivament els elements reglats i no reglats 
per superar la fragmentació tradicional entre les 
activitats escolars i ‘extraescolar’ 

4. Facilitar l’accés al batxillerat i als cicles formatius i a la 
universitat 

 
 
 
Els professionals 
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EAPS
Serveis Socials

Talleristes
Col�laboradors

Voluntaris

Perfil exclusivament 
docent:
-Cos A
-Cos B

Centres de 
Recursos

Situació actual

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat

Conclusions

Perfil exclusivament docent i manca de formació específica –inicial i 
permanent- dels professionals.
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EAPS
Serveis Socials

Talleristes
Col�laboradors

Voluntaris

Perfil exclusivament 
docent:
-Cos A
-Cos B

Centres de 
Recursos

Situació actual

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat

Propostes per a un model d’EpA: específic i contextualitzat

Els centres i aules de FpA d’avui dia tenen noves necessitats que van 
més enllà de la pròpia funció docent i requereixen de nous perfils 
professionals per a atendre la diversitat i complexitats  d’oferta i 
de públics.  

Col�laboradors, voluntaris, talleristes
Ampliació dels perfils professionals

Implicació i coneixement territori
Xarxes

Cursos diversos
Avaluació interna

Formació específica inicial i 
continuada titulacions en EpA

Avaluació externa
Ampliació de la plantilla

Ampliació dels perfils professionals

Propostes

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat

 
Altres conclusions 
1. Els professionals surten de les universitats sense formació 

específica en adults, cas dels mestres de primària que 
tenen una formació que avala la seva competència 
professional fins als 12 anys). Encara és més greu els cas 
del professors (llicenciats) que accedeixen als centres de 
FpA amb escassa formació pedagògica (joves) i amb 
nul�la formació per a adults. 

Altres propostes 
1. Més mestres i professors més qualificats 
2. Més perfils professionals 
3. Convenis amb les universitats per a establir una 

formació que capaciti i acrediti les seves competències 
professionals 
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Els participants 
P

ar
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ts AlumnatParticipants:
atenció preferent

als col�lectius més
vulnerables

AlumnatUsuaris

Situació actual

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat

Conclusions

Els centres i aules de FpA acullen una gran diversitat de participants 
en termes d’edat, procedència i estatus socioeconòmic i cultural. En 
els darrers anys han augmentat els col�lectius de persones joves i 
immigrants. Denota atenció i adequació a les necessitats dels 
participants i del territori.
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ts AlumnatParticipants:

atenció preferent
als col�lectius més

vulnerables

AlumnatUsuaris

Situació actual

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat

Propostes per a un model d’EpA: específic i contextualitzat

Cal potenciar els centres i aules com a servei universal amb una
funció inclusora, socialitzadora i de cohesió social que defugin de 
l’assistencialisme, i que redueixin l’efecte Mateu. 

Implicació participants en la gestió
i en l’organització de l’oferta
Implicació amb la xarxa local

Aportació del coneixement del 
territori

Centres oberts a tots els col�lectius
sense cap discriminació per edat

Homologació i acreditació dels
coneixements

Increment de la matriculació

Propostes

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat

 
Altres conclusions 
1. Els centres han de seguir sent espais inclusors de tots els 

col�lectius, sense limitar l’accés per raó d’edat. 
2. Només un 3% de la població adulta catalana fa algun tipus 

de formació. A l’FpA la participació no arriba ni a l’1% de 
la població, quant la mitjana de la UE es situa en el 10%.  

3. Cal reduir els alts índex d’abandonament de la formació 
deguts a barreres formatives com els calendaris i horaris 
rígids 

4. Els participants arriben amb l’EpA amb unes qualificacions 
adquirides en entorns no reglats o a través de 
l’experiència. 

Altres propostes 
1. Permetre l’accés de totes les persones adultes. No 

discriminar per raó d’edat o d’estatus legal de les 
persones nouvingudes. 

2. Incrementar en un 2% la matrícula als centres i aules en 
els propers 5 anys. 

3. Ampliar horaris i calendaris.  
4. Establir un sistema de reconeixement i acreditació de 

l’experiència 

 
 
 
Organització i gestió 
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Conclusions

Tot i que la majoria de centres procuren flexibilitar l’organització
dels programes (calendari i horaris) i  l’organització dels 
aprenentatges (metodologies i materials didàctics), els és difícil 
adaptar-se a les peculiaritats i necessitats dels tots col�lectius amb 
els recursos existents.  

Claustre
Calendari i horari 
escolar
Llibres de text d’ESO

Consell de centre
Consell escolar 
municipal
Calendari i horaris 
escolars

Assamblea de centre
Associacions de 

participants
Materials didàctics

d’elaboració pròpia
Calendari i horaris

flexible

Centres i materials 
d’autoformació

“Graduï’s”

Materials curriculars

Situació actual

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat
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Claustre
Calendari i horari 
escolar
Llibres de text d’ESO

Consell de centre
Consell escolar 
municipal
Calendari i horaris 
escolars

Assamblea de centre
Associacions de 

participants
Materials didàctics

d’elaboració pròpia

Centres i materials 
d’autoformació

“Graduï’s”

Materials curriculars

Situació actual

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat

Propostes per a un model d’EpA: específic i contextualitzat

L’autonomia dels centres per potenciar la seva vinculació al 
territori per adequar l’organització, els horaris, calendaris i 
modalitats formatives. És una condició necessària per tal que els 
centres puguin respondre amb flexibilitat i diversitat a les 
necessitats i característiques del territori. 

Associacions de participants
Calendari i horari flexibles

Materials didàctics propis/Projectes
Descentralització, coordinació

Autonomia de centres
Participació democràtica

Propostes

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat

 
Altres conclusions 
1. Els centres tenen una dependència excessiva de la 

normativa vigent. Hi ha un excés de normativa que 
impedeix, la realització de projectes més contextualitzats 
i adaptats a les necessitats canviants. 

Altres propostes 
1. Establir una normativa general d’organització de centres 

creant les condicions per a la gestió autònoma amb 
mesures transitòries d’acompanyament que facilitin la 
definició de projectes específics que donin resposta 
estratègica als reptes del centre,  vinculats a elements 
d’innovació i millora de la qualitat educativa, i a la 
rendició de comptes.  

2. El treball per projectes com a metodologia d’ensenyament 
aprenentatge i la difusió de pràctiques significatives. 
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Planificació i finançament 
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Conclusions

La planificació de l’EpA es centralitza a nivell autonòmic. 
Els municipis compten, però, amb una xarxa d’entitats relacionades 
amb la FpA per a la planificació de l’oferta formativa.  No obstant, 
la manca de coordinació es tradueix en ocasions en una duplicitat i 
fragmentació de l’oferta. 

Dep. d’Educació
Direcció general de 
For.  Profesional i 
Ed. Permanent

Plans d’entorn
Regidories
d’educació

Plans locals
d’Educació
Permanent

Difusió local

Mapa de la FpA
Pressupostos generals

Model de centres i 
aules

Subdirecció de FpA

Situació actual

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat
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Propostes per a un model d’EpA: específic i contextualitzat

Descentralitzar el subsistema de la FpA de manera que pugui estar 
cofinançat, cogestionat i planificat des de l’administració
autonòmica i local, i tenint en compte l’autonomia dels centres.  
Aquesta mesura s’hauria de combinar amb la creació de l’Institut 
Nacional d’FpA.

PLEP (Pla Local d’Ed. Permanent)
Difusió local

Cofinançament / Cogestió
Dos models: centres integrats i 

centres especialitzats

Pressupostos (generals)
Revisió del mapa de FpA i del 

criteri per distribuir centres i aules
Institut d’EpA / Promoció i difusió

Reconeixement i prestigi

Propostes

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat

Dep. d’Educació
Direcció general de 
For.  Profesional i 
Ed. Permanent

Plans d’entorn
Regidories
d’educació

Plans locals
d’Educació
Permanent

Difusió local

Mapa de la FpA
Pressupostos generals

Model de centres i 
aules

Subdirecció de FpA

Situació actual

Específic

Centralitzat

Escolar

Contextualitzat

 
 

Altres conclusions 
1. Finançament deficitari i desigualtats notables segons 

programes i titularitat de centres(municipals, Generalitat) 
2. Les infraestructures no són adequades a les necessitats 

3. No existeix recerca ni investigació per a la millora i 
innovació en els centres.  

 
 
 

Altres propostes 
1. La territorialització, imprescindible per a la planificació, 

exigeix organismes coordinadors (plans locals, comarcals, 
Institut Nacional d’EpA 

2. Revisió del mapa de centres i aules de FpA amb 
plantejament transformador del paper de les AFA, amb 
especial atenció a les comarques que no tenen oferta i a 
l’índex de necessitats formatives:  Com a mínim, 1 centre 
per comarca. 

3. Centres Integrals que ofereixen formació en els tres àmbits 
i xarxes de centres especialitzats que ofereixen una oferta 
coordinada i complementària 

4. Crear punts d’atenció i orientació per potenciar la 
participació, difusió en diferents llengües i diferents 
mitjans de comunicació. 

5. Dotar adequadament de finançament i redefinir els models 
de subvenció (beques, TICs, etc.)  

6. Prestigiar la FpA donant un lloc central en l’agenda política 
i un marc legal que defineixi la seva importància per a la 
societat. 

 
 
 


