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1. INTRODUCCIÓ

La comunitat autònoma de les Illes Balears acaba de rebre les competències plenes en matèria

educativa i, per tant, s’ha d’enfrontar al repte d’ordenar, legislar i proposar models concrets

d’actuació en un camp que possiblement és un dels menys estudiats i regulats de la nostra comunitat:

l’educació de persones adultes.

L’educació i la formació actualment han adquirit unes dimensions que ultrapassen els límits de

l’escolaritat infantil i dels joves i eixamplen els límits del sistema educatiu tal com s’entén

convencionalment. S’han convertit, per tant, en una eina de desenvolupament al llarg de tota la vida i

per a totes les persones, independentment de la seva procedència, de la seva cultura i del seu lloc en

la societat.

Aquest canvi de plantejament de l’educació i de la formació és donat pels canvis constants en les

formes de vida de la societat actual i per la complexitat de les tasques que ara cal conèixer, la qual

cosa provoca que els processos d’educació tant formal com no formal adquireixin cada cop una

importància més gran.

Les persones i institucions són conscients d’aquesta nova situació, i l’oferta i la demanda d’educació

i formació han tingut un creixement molt gran. Cada departament, empresa, associació, grup

organitzat, es preocupa d’oferir formació no solament a les persones del seu grup, sinó moltes

vegades al seu sector o, fins i tot, a tota persona interessada en la matèria.

L’acceleració dels esdeveniments socials i tecnològics del temps actual, la falta de regulació clara en

aquest àmbit i la manca d’especialització de molts dels equips que han potenciat iniciatives

formatives d’aquest tipus han provocat que el creixement s’hagi fet sense una planificació global

prèvia, i això ha produït dèficits importants: duplicitat d’ofertes, buits formatius en aspectes

prioritaris, informació i difusió deficitària de les activitats que es fan, realització d’ofertes de baixa

qualitat, etc.
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S’imposa, per tant, la creació un marc de referència que serveixi per ordenar l’oferta actual i la que es

pugui presentar d’ara en endavant. Aquesta ordenació permetrà un millor servei a tots els ciutadans,

orientar l’oferta d’educació i formació cap als sectors que socialment n’estiguin més necessitats,

afavorir processos sinèrgics que facin possible l’estalvi de recursos i assegurar unes actuacions amb

uns criteris de qualitat.

El nostre treball pretén estudiar quin és al marc normatiu idoni per a aquesta ordenació a les Illes

Balears i formular una proposta innovadora i aplicable a la realitat concreta. Som conscients, no

obstant això, que tota proposta d’intervenció socioeducativa ha de menester necessàriament un estudi

previ de la realitat i una anàlisi de necessitats educatives.

De tota manera, volem destacar que l’objectiu final d’aquesta investigació és l’elaboració de

propostes concretes d’actuació i d’ordenació de l’educació d’adults de les Illes Balears, ja que cal

redefinir les orientacions existents a nivell estatal per poder dissenyar un marc d’actuació propi per a

la nostra comunitat.

1.1. Objectius

Els objectius que ens plantejam, consegüentment, són:

1. Definir els conceptes bàsics relacionats amb l’educació de persones adultes.

2. Descriure la política d’educació de persones adultes dels països de la Unió Europea i destacar-ne

els elements aplicables a la realitat de les Illes Balears.

3.  Analitzar els diferents models d’ordenació de l’educació d’adults a les distintes comunitats

autònomes de l’Estat espanyol i destacar-ne els elements aplicables a la realitat de les Illes

Balears.

4 .  Descriure i valorar les actuacions que es desenvolupen a les Illes Balears en el camp de

l’educació d’adults.
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5. Descriure i valorar les necessitats d’educació d’adults a les Illes Balears.

6. Formular una proposta específica per a l’ordenació de l’educació d’adults a les Illes Balears.

1.2. Continguts de la recerca

En concret, la recerca es desenvolupa de la forma següent:

1. Introducció.

2. El concepte d’educació de persones adultes en el context de les conferències internacionals.

3. L’educació de persones adultes en els països de la Unió Europea.

4. La política de formació professional de persones adultes de la Unió Europea.

5. L’educació de persones adultes: la normativa estatal i autonòmica.

6. Estat actual de l’educació de persones adultes a la CAIB.

7. Les necessitats d’educació de persones adultes a la CAIB.

8. Propostes d’ordenació, articulació i organització de l’educació d’adults a les Illes Balears.

9. Referències bibliogràfiques.

10. Annex.
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1.3. Fases i metodologia d’investigació

La investigació es divideix en set fases i per a cadascuna utilitzam la següent metodologia:

Fase de la investigació Metodologia

1. Aspectes conceptuals - Anàlisi documental

2. Anàlisi de la política europea

d’educació d’adults

- Anàlisi legislativa i documental

3. Anàlisi de la política autonòmica

d’educació d’adults

- Anàlisi legislativa i documental

4. Anàlisi de necessitats d’educació

d’adults a les Illes Balears

- Anàlisi d’indicadors demogràfics

- Realització d’entrevistes a persones

destacades dels distints sectors implicats

5. Anàlisi de les actuacions d’educació

d’adults a les Illes Balears

- Anàlisi de memòries i informes

6. Discussió i anàlisi de propostes

d’ordenació, articulació i organització de

l’educació d’adults a les Illes Balears

- Anàlisi de la informació obtinguda en les

fases anteriors

- Formació d’un grup de discussió amb la

participació d’experts per poder conciliar

les possibles divergències existents

7. Redacció de l’informe final

- Redacció de l’informe final a càrrec de

l’equip realitzador

- Revisió a càrrec d’experts en educació

d’adults de reconegut prestigi

- Redacció definitiva
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1.4. Breu descripció de les fases empíriques de la investigació

Per la importància i la complexitat que tenen en el desenvolupament de la investigació, descrivim

amb més detall les fases empíriques de la nostra investigació, les quals es concreten en les següents:

(a) Anàlisi de necessitats educatives d’educació d’adults a les Illes Balears i (b) Anàlisi de les

actuacions d’educació d’adults a les Illes Balears.

a) Anàlisi de necessitats educatives d’educació d’adults a les Illes Balears.

Si analitzam la bibliografia especialitzada, ens adonam que hi ha unanimitat en el fet que l’anàlisi de

necessitats constitueix el primer moment del cicle d’intervenció educativa, i suposa un procés

sistemàtic que permet definir prioritats, prendre decisions sobre l’aplicació de recursos i establir

metes i objectius.

L’esmentada anàlisi es realitzarà mitjançant les següents fases:

• Revisió de les investigacions sobre el tema realitzades amb anterioritat.

•  Explotació de les dades del padró municipal d’habitants (PMH) dels municipis de les Illes

Balears per tal d’extreure’n dades significatives sobre la població adulta: sexe, edat, població,

nivell d’estudis, situació laboral, nivell sociocultural.

• Anàlisi de les dades de l’enquesta referides a la població activa (EPA).

•  Realització d’entrevistes a persones destacades dels distints sectors implicats. L’entrevista,

juntament amb el qüestionari, és una de les metodologies més utilitzades en l’anàlisi de

necessitats educatives. El contacte personal entre l’entrevistador i l’entrevistat permet la

clarificació de preguntes i ofereix l’oportunitat de cercar les implicacions de les respostes. Les

persones entrevistades poden parlar de sentiments, poden manifestar les causes dels problemes i

poden subministrar informació addicional, de manera que tenen la sensació de ser un element
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actiu del procés. Malgrat tot, sabem que l’entrevista, tot i els seus avantatges, és una de les

metodologies més costoses. De tota manera, les característiques de l’estudi que ens ocupa (manca

de regulació específica, multiplicitat d’iniciatives, divergència de plantejaments i

d’interpretacions...) ens fan descartar altres metodologies com el qüestionari, ja que seria de

difícil redacció perquè tots els implicats entenguessin el mateix de les preguntes que nosaltres

formulàssim.

D’acord amb això realitzarem l’entrevista en les fases següents:

• Definició dels objectius

• Selecció dels subjectes que s’han d’entrevistar

• Construcció de l’entrevista

• Validació de l’entrevista

• Preparació de la carta de presentació

• Pretest de l’entrevista i de la carta de presentació

• Formació dels entrevistadors

• Realització de les entrevistes

• Transcripció de les entrevistes

• Anàlisi qualitativa de les dades

• Conclusions de les entrevistes

Les entrevistes es realitzaran a una mostra de cada un dels sectors implicats en l’educació de

persones adultes, tenint en compte els àmbits tal com s’estructuren en la LOGSE:

- Formació bàsica

- Formació ocupacional

- Desenvolupament personal i social
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Els sectors que tindrem en compte són els següents:

- Professorat dels centres d’educació de persones adultes

- Alumnes i associacions d’alumnes

- Polítics

- Sindicats

- Especialistes en educació d’adults

- Associacions i entitats diverses

- Tècnics de l’Administració

- Especialistes en formació ocupacional

- Món empresarial

- Altres

Nombre d’entrevistes analitzades: 111

b) Anàlisi de les actuacions d’educació d’adults a les Illes Balears.

Per conèixer l’oferta actual d’activitats d’educació d’adults a les Illes Balears ens basarem en dos

aspectes:

1. L’anàlisi de les memòries i informes d’institucions i entitats promotores d’activitats. Es

confeccionarà una fitxa amb les dades bàsiques relatives a l’oferta d’activitats, la qual serà

emplenada mitjançant el buidatge de la informació procedent de les fonts esmentades.

2. S’elaborarà una fitxa per tal de completar la informació que no es pugui aconseguir mitjançant

documents ja publicats.
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Per a la confecció de la fitxa se seguiran les fases següents:

- Definició dels objectius

- Selecció de les entitats o institucions a les quals s’ha d’aplicar el qüestionari

- Construcció de la fitxa

- Validació de la fitxa

- Preparació de la carta de presentació

- Pretest de la fitxa i de la carta de presentació

- Formació de l’equip que aplicarà la fitxa

- Aplicació del qüestionari

- Tabulació dels resultats

- Anàlisi del contingut (anàlisi quantitativa de les dades)

- Conclusions de la fitxa

1.5. Possibilitat que els resultats es transfereixin al sector públic o privat de la comunitat

autònoma de les Illes Balears

És un objectiu de l’estudi que els resultats permetin una proposta general d’ordenació aplicable a la

realitat de les Illes Balears, la qual permetrà una dinamització del sector, afavorirà els processos de

comunicació, la millora de les ofertes existents i la creació d’un marc que potenciï les noves

propostes.

Essent la formació un procés inacabat per a qualsevol persona, ha de ser atesa i promoguda

adequadament per les institucions públiques en el marc dels principis establerts per:

- Els articles 9.2, 27.1 i 2, i 44.1 de la Constitució espanyola.

- L’article 9 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

- El títol III de la LOGSE.



14

També ha de tenir en compte:

- L’article 15.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

- El Reial decret 1876/1997, referit al traspàs de les funcions i serveis educatius del Govern central

a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari, el qual,

quan relaciona a l’apartat B les funcions que es traspassen, diu al punt c.8: «educació de persones

adultes».

Escau, per tant, que el Govern d’aquesta comunitat autònoma redacti una llei d’educació de persones

adultes que tingui com a objecte establir el marc general de la formació de les persones adultes i que

reguli les activitats específiques que amb aquest objectiu es duen a terme en centres públics i privats

d’aquesta comunitat autònoma.



15

2 .  EL CONCEPTE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES EN EL
CONTEXT DE LES CONFERÈNCIES INTERNACIONALS

D’entrada, cal precisar que l’educació de persones adultes (EA d’ara endavant) no ha estat

precisament una preocupació de les darreres dècades, encara que avui se’n parli més que mai, i

presenta uns antecedents prou llunyans. De fet, en els pobles orientals, la vida i els costums

religiosos, socials i cívics influïren d’una forma molt directa en l’educació dels adults, i en les

cultures clàssiques, tant en la grega com en la romana, es donava gran importància a la vida pública,

per la qual cosa cada societat articulava una sèrie de mecanismes per tal de preparar els ciutadans

adults per a la polis.

Durant l’edat mitjana es produeix un gran desenvolupament d’aquest tipus d’educació en el si de les

institucions eclesiàstiques, gremials i d’altres corporacions, que preparaven els seus membres adults

per integrar-se en els diferents camps de la vida social, cultural i professional.

No serà, però, fins al segle XVII quan, a França, trobarem les primeres preocupacions explícites pel

que fa a la formació dels adults i al XVIII, amb el moviment enciclopedista i la revolució industrial,

s’elaboraran els primers models pedagògics per tal d’augmentar la formació i el nivell de vida dels

adults. Al segle XIX progressa considerablement l’educació popular a França a causa de l’aplicació

d’aquests models. El pla Condorcet de 1792 és el primer pla d’estudis que inclou l’EA, entesa com a

preparació professional i per al temps lliure.

Des d’aleshores els diversos països europeus han elaborat els seus propis models, els quals han

evolucionat en funció de la demanda, els interessos i les necessitats del moment.

Pel que fa a l’Estat espanyol, s’ha d’apuntar que, malgrat els esforços de diverses personalitats i

institucions de tot tipus, entre les quals destacaríem les societats econòmiques d’Amics del País, la

política educativa en matèria d’EA no passà de ser una simple declaració d’intencions. De fet, l’Estat

no va creure pràcticament mai que fos necessari desenvolupar l’educació bàsica de tota la població i

només les classes dirigents i mitjanes tingueren possibilitats d’accés a l’educació; a més, tampoc no

es va produir una gran demanda social. Per altra banda, com assenyalen diversos estudiosos del tema
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(P. Lengrand, 1970: 38; A. Ferrández, 1986: 25), cal significar el caràcter restrictiu i compensatori de

l’educació, molt distint del sentit actual de l’EA. En qualsevol cas, l’EA a l’Estat espanyol, tenint uns

fonaments tan sòlids com la resta de països europeus, no aconseguí en cap moment el seu nivell de

desenvolupament. Les dades que segueixen en són un bon exemple: devers l’any 1840 el 100% de

gran part del territori alemany estava escolaritzat; abans del 1900 gairebé la totalitat de la població de

Suècia i Escòcia estava alfabetitzada; a Anglaterra, l’any 1900, hi havia un 95% de persones

alfabetitzades; a França, també per aquests anys, s’arribava al 90%. A Espanya, s’inicia al segle XX

amb la meitat de la població absolutament analfabeta i amb gran part de l’altra meitat que havia rebut

una «educació molt precària a escoles municipals molt deficients, amb mestres mal preparats i encara

pitjor pagats» (J. A. Fernández, 1990: 52).

A nivell general, de tota manera, malgrat que l’EA fos admesa com un servei social, era utilitzada

bàsicament per posar remei a les llacunes dels sistemes escolars d’ensenyança, i la significació que

donava cada país a l’EA era, fins no fa gaire, molt restrictiva, encara que aquesta conceptualització

ha variat amb el temps. Així, als Estats Units, per exemple, l’EA significà durant una bona època

educació per a l’americanització i en un altre temps, educació ocupacional; en algun lloc

s’identificava amb alfabetització i en altres contexts socials i culturals, amb estudis humanístics (J.

Lowe, 1978: 23-24).

Fou realment a les acaballes de la Segona Guerra Mundial, mitjançant l’organització de distintes

conferències mundials sobre l’EA per la UNESCO, quan començaren a unificar-se criteris tant a

nivell conceptual com d’enfocaments. Evidentment, cadascuna de les realitats és distinta de les altres

i, en aquest sentit, tots els països han adequat els models educatius a les seves pròpies

característiques mantenint, però, un substrat comú, que augmenta a mesura que s’intensifiquen les

relacions propiciades pels organismes internacionals.

El que resulta ben evident és que tant autors com corrents, escoles i institucions empren una

terminologia que, en molts de casos, no coincideix en la significació. Hom sap que són nombrosos

els termes que se solen utilitzar per fer referència a l’EA, tant si és per l’evolució que el mateix

concepte ha experimentat al llarg de la història, sobretot durant els darrers decennis, com per l’interès

dels estudiosos a precisar-ne algun dels camps, per diferenciar una determinada concepció d’EA

d’una altra o per qüestions ideològiques i fins i tot polítiques.
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Davant aquesta realitat, consideram necessari delimitar, encara que sigui de forma breu, el que

s’entén per EA, tenint en compte que al llarg de les pàgines que segueixen a aquest apartat es

precisarà encara més el concepte, i també cal distingir altres termes que es relacionen molt

directament amb l’EA.

Ateses les característiques de la nostra recerca, ens ha semblat escaient basar-nos en les diverses i

significatives aportacions dels experts de la UNESCO (1979) i d’altres organismes internacionals,

sobretot les de les conferències internacionals sobre EA. Així i tot, s’ha de precisar que, malgrat els

avenços experimentats en aquest camp, resten encara llacunes importants que cal aclarir i que s’han

de consensuar els continguts dels conceptes. En aquest sentit, la validesa de les definicions que

aportam és relativa, ja que si bé en algunes hi ha un consens generalitzat, n’hi ha altres que encara

necessiten una definició i un aclariment més puntuals.

2.1. Les conferències internacionals

L’aportació més global i pluralista per a la conceptualització de l’EA fins ara ha estat propiciada per

les cinc conferències internacionals que ha convocat la UNESCO en els anys 1949 (Elsinor), 1960

(Mont-real), 1972 (Tòquio), 1985 (París) i 1997 (Hamburg). És evident que qualsevol assaig de

definició de l’EA ha de tenir en compte la mateixa evolució del concepte, però són necessaris,

igualment, altres punts de referència i, en aquest sentit, les esmentades conferències esdevenen

d’importància capital.

La I Conferència Internacional sobre EA patrocinada per la UNESCO se celebrà a Elsinor

(Dinamarca). Fou elegit aquest país perquè es considerava un dels pilars de l’EA organitzada de

forma moderna. Es convocà quatre anys després de la creació de la UNESCO i de la fi de la Segona

Guerra Mundial, la qual cosa en condicionà el contingut i el desenvolupament. De fet, assenyalen J.

Lowe (1978: 11) i R. Flecha (1990: 23), entre altres, la conferència fou dominada pels delegats de

l’Europa occidental (catorze dels vint-i-cinc participants) i se centrà fonamentalment en les

preocupacions de les nacions industrialment desenvolupades. La manera d’enfocar les funcions de

l’EA fou per això relativament limitada i serví sobretot per cridar l’atenció, a nivell internacional,
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sobre la importància del tema i les possibilitats que oferia respecte a les necessitats socials. No

s’arribà a una definició d’EA, encara que se’n començaren a puntualitzar algunes de les

característiques. Tal volta la nota més significativa fou la consideració que teòricament

l’alfabetització formava part de l’EA, però que, per raons pràctiques, restava dins l’àmbit de

l’educació general bàsica.

Onze anys després, l’any 1960, se celebrà a Mont-real (Canadà) la II Conferència Internacional, que

analitzà i estudià el tema «L’EA en un món en transformació». El nombre de països participants fou

més elevat (cinquanta-un), amb àmplia representació de les diferents zones. S’acordà que l’àmbit de

l’EA abraçava tot tipus d’ensenyament de les persones adultes, independentment del nivell i els

objectius, i deixava de banda la consideració de la conferència anterior en la qual l’EA es reduïa a

l’ensenyament tradicional. Entre altres aportacions, tingué especial significació el fet de situar

l’educació permanent entre els objectius prioritaris de les polítiques educatives dels distints països i

el reconeixement de la importància dels organismes no governamentals i el voluntariat en l’EA. Es

començà a emprar el concepte d’alfabetització funcional. Ambdues conferències, la d’Elsinor i la de

Mont-real, donaren una gran empenta a la lluita contra l’analfabetisme i propiciaren les nombroses

campanyes que es desenvoluparen, durant els anys seixanta, a molts de països.

L’any 1972 se celebrà a Tòquio (Japó) la III Conferència Internacional. Durant els dotze anys

transcorreguts des de la conferència de Mont-real l’educació organitzada d’adults havia experimentat

notables avenços en la major part dels països. Així i tot, les sessions s’obriren amb una sensació de

fracàs davant els resultats obtinguts amb les campanyes d’alfabetització realitzades. El tema de la

conferència constava de tres punts: els models d’EA desenvolupats durant la darrera dècada, les

funcions de l’EA en el context de l’educació permanent i les estratègies de desenvolupament de

l’educació aplicables a l’EA. Des d’aquesta perspectiva globalitzadora s’estudiaren qüestions fins

llavors considerades per separat, com l’educació formal/no formal i els organismes

governamentals/no governamentals. Es valorà la importància de l’EA per a la renovació de

l’educació, el desenvolupament social i cultural i la satisfacció de les necessitats dels grups marginals

tals com les minories ètniques o els emigrants.
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La IV Conferència se celebrà a París (França), l’any 1985. Malgrat el clima de pessimisme propiciat

per les crisis de l’atur, l’estat del benestar, l’educació i la mateixa UNESCO, caldria recordar algunes

recomanacions d’aquesta conferència, perquè, consideram, que avui encara són una assignatura

pendent, sobretot a l’Estat espanyol. Vegem-ne algunes a tall d’exemple: la funció de l’EA cal que es

defineixi en el context de les necessitats de la persona; els interessats hi han de participar activament

en cadascuna de les fases; l’EA ha de respondre a les necessitats quotidianes i concretes de la

població; cal tenir en compte la dimensió del desenvolupament local; els educadors d’adults han de

rebre la formació adequada; els pobles minoritaris tenen dret a decidir mitjançant l’EA el seu propi

desenvolupament lingüístic i cultural, etc. (UNESCO, 1992).

La cinquena i última conferència internacional sobre EA (CONFITEA V) se celebrà l’any 1997 a

Hamburg (Alemanya), precedida d’una conferència paneuropea (Barcelona, 1996), els objectius de la

qual foren: recordar la importància de l’educació i la formació dels adults en la gran regió europea;

destriar les tendències amb més influència i les posicions més significatives; debatre i proposar

prioritats per als anys vinents i encetar noves formes de cooperació. Aquests objectius es

desenvoluparen mitjançant el treball de cinc comissions d’experts entorn dels cinc eixos clau

següents:

1. Drets i responsabilitats intel·lectuals dels ciutadans.

2. Desenvolupament i democratització de l’educació i la formació dels adults.

3. L’educació i la formació dels adults en les economies de transició.

4. La creativitat dels agents i les noves qüestions socials.

5. Noves possibilitats d’expressió: els mitjans de comunicació i les noves tecnologies de la

informació.

Retornant a la conferència d’Hamburg, s’ha de significar que s’analitzà l’EA a l’entorn dels deu

temes següents:

1. EA i democràcia: el desafiament del segle XXI.

2. Millorar les condicions i la qualitat de l’EA.

3. Garantir el dret universal a l’alfabetització i l’ensenyament bàsic.

4. EA, igualtat en les relacions home i dona i major autonomia de la dona.
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5. L’EA i el canviant món del treball.

6. L’EA en relació amb el medi ambient, la salut i la població.

7. EA, cultura, mitjans de comunicació i noves tecnologies de la informació.

8. L’educació per a tots els adults: els drets i les aspiracions de tots els grups.

9. Els aspectes econòmics de l’EA.

10. Enfortiment de la cooperació i la solidaritat internacionals.

Són diverses les qüestions que es podrien destacar d’aquesta conferència, en el context de cadascun

dels temes generals, però ens limitarem a ressenyar únicament alguns dels aspectes relacionats amb

la conceptualització i l’objectiu de la recerca.

La Declaració d’Hamburg defineix l’EA referint-se «al conjunt de processos d’aprenentatge,

mitjançant el qual les persones considerades adultes pel seu entorn social desenvolupen les seves

capacitats, enriqueixen els seus coneixements i milloren les seves competències tècniques o

professionals o les reorienten cap a les necessitats pròpies i les de la societat» (art. 3).

Els objectius de l’educació dels joves i dels adults, considerada com un procés que dura tota la vida,

són «desenvolupar l’autonomia i el sentit de responsabilitat de les persones i les comunitats, reforçar

la capacitat d’afrontar els canvis de l’economia, la cultura i la societat en el seu conjunt i promoure la

coexistència, la tolerància i la participació conscient i creativa dels ciutadans en la seva pròpia

comunitat» (art. 5).

S’insisteix que l’EA requereix la col·laboració i la coordinació de les diverses institucions

governamentals i no governamentals, sindicats, universitats, grups de recerca, mitjans de

comunicació, associacions civils i comunitàries, professorat i els mateixos adults. Lògicament,

d’acord amb el nou enfocament de l’EA basat en l’educació al llarg de tota la vida, se suggereix que

cal trencar amb la tradicional dicotomia entre educació formal i no formal i s’exigeix la

interconnexió dels dos sistemes.
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Es fa esment especial dels col·lectius de persones discapacitades i s’indica que cal promoure’n la

integració i que tenen dret a un tipus d’aprenentatge que respongui a les seves necessitats i

expectatives, mitjançant les tècniques pedagògiques adequades (art. 22). A més, es demana als estats

membres que adoptin polítiques i legislacions que possibilitin la incorporació de les persones

discapacitades en els programes de formació (art. 25).

Un darrer aspecte que cal ressenyar fa referència a les cultures minoritàries. Un cop més, la

UNESCO insisteix en el dret de les cultures autòctones a fruir d’una educació lingüísticament i

culturalment arrelada (art. 18).

Amb tot, la novetat més significativa d’aquesta reunió és, sens dubte, que la societat civil ha

participat per primera vegada, conjuntament amb els representants de les administracions públiques,

en la preparació, el desenvolupament i la redacció del document final de la conferència.

2.2. Altres reunions i declaracions internacionals

Al llarg d’aquests anys, entre una conferència internacional i una altra, hi ha hagut moltes altres

reunions, sense tanta ressonància com les que acabam de ressenyar, les aportacions de les quals

també han tingut la seva incidència en l’aclariment de conceptes, la priorització de programes o

l’estructuració dels models d’EA dels distints països. Encara que únicament sigui per deixar-ne

constància, cal esmentar les següents:

1946: Primera Conferència General de la UNESCO. Un dels objectius prioritaris del seu programa

radicava en la lluita contra l’analfabetisme.

1948: Declaració Universal dels Drets Humans, en la qual s’inclou el dret que té tothom a l’educació.

1965: Se celebra a Teheran un congrés mundial de ministres per a l’eliminació de l’analfabetisme. Es

decideix també celebrar anualment el Dia Internacional de l’Alfabetització, el 8 de setembre.

1975: Simposi Internacional sobre Alfabetització, Persèpolis.
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1976: Conferència General de la UNESCO a Nairobi, en la qual s’elaboren i es proposen una sèrie de

recomanacions relatives al desenvolupament de l’EA.

1987: Se celebra la XXIV Conferència General de la UNESCO i es proposa designar el 1990 com a

Any Internacional de l’Alfabetització.

1990: Conferència Internacional de Jomtien (Tailàndia), en el context de l’AIA i sota el lema

«Educació per a tothom. Satisfacció de les necessitats bàsiques d’aprenentatge».

1996: Conferència Paneuropea sobre l’Educació i la Formació dels Adults, que se celebrà a

Barcelona durant l’Any Europeu de l’Educació i de la Formació al llarg de Tota la Vida. Tenint com

a eix la idea que aprendre és la clau de la vida, aquesta reunió tenia com a objectiu la preparació de la

cinquena conferència internacional de l’any següent.

Del conjunt de congressos i conferències tot just apuntats, mereixen menció especial la Declaració de

Persèpolis de l’any 1975 i la de Jomtien de 1990.

Amb el simposi internacional celebrat a Persèpolis es pretenia commemorar el desè aniversari del

Congrés Mundial de Ministres d’Educació per a l’Eradicació de l’Analfabetisme. El seu objectiu era

avaluar els resultats d’un decenni de reflexió i acció internacional en matèria d’alfabetització. Fruit

d’aquest simposi fou la Declaració de Persèpolis, que, encara avui, aporta elements innovadors i

eficaços a l’hora de parlar d’alfabetització. En aquesta declaració es constata de forma alarmant la

tendència a la desalfabetització existent en els països industrialitzats, es proposen les estructures

favorables per a l’alfabetització, es presenten aspectes metodològics i organitzatius i es formula

l’alfabetització com una primera etapa d’un procés d’educació bàsica i permanent. Pel que fa a

l’Estat espanyol, creiem interessant significar que, poc abans de la celebració de l’esmentat simposi,

l’any 1973, una ordre del 5 de juliol donava per finalitzada la Campaña Nacional de Alfabetización,

iniciada feia deu anys, perquè es considerava que s’havia assolit l’objectiu de la pràctica desaparició

de l’analfabetisme; això va contribuir al fet que la Declaració de Persèpolis gairebé no hi tingués

ressò, ja que, oficialment, a Espanya, no hi havia analfabets.
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L’altre document al qual volem fer referència és la Declaració Mundial sobre Educació per a

Tothom. Satisfacció de les necessitats bàsiques d’aprenentatge, del març de 1990. Aquesta

declaració, després de recordar que l’educació és un dret fonamental de tota persona, exposa entre

altres qüestions el següent: l’educació és una condició indispensable per al progrés social i personal;

és necessari ampliar els mitjans i l’abast de l’educació bàsica; s’ha de posar especial esment en

l’aprenentatge i facilitar les condicions perquè aquest es pugui assolir, i s’han de concertar accions

des de tots els sectors que possibilitin i facilitin aquesta tasca. D’acord amb aquesta «visió ampliada»

i un «compromís renovat», s’estipulen les condicions necessàries que, segons el document, són les

següents: desenvolupar polítiques de suport social, cultural i econòmic i mobilitzar els recursos

financers i humans, tant públics com privats i voluntaris. Acaba la declaració, amb l’article desè,

dient que la satisfacció de les necessitats bàsiques d’aprenentatge és una tasca comuna i universal i

que per dur a bon terme aquesta empresa és necessària la solidaritat internacional i unes relacions

econòmiques més justes i equitatives.

2.3. Educació de persones adultes i conceptes relacionats

Amb el que s’ha dit en les pàgines precedents, cada cop resulta més evident que l’educació de les

persones adultes és un camp que sobrepassa la política educativa dels distints països i, en aquest

sentit, tenint en compte les recomanacions dels diversos organismes internacionals, per poder

consensuar-ne una definició, caldrà adequar-la al mateix context social i cultural.

2.3.1. Educació permanent

Es tracta d’un terme d’importància especial, que ha assolit, a més, una acceptació internacional arran

de diversos treballs del Consell d’Europa (Estocolm, 1975; Siena, 1979) i de la UNESCO,

especialment en la seva XIX reunió (Nairobi, 1976). És precisament la definició sorgida de la

conferència de Nairobi la que té una major acceptació: «L’expressió educació permanent designa un

projecte global destinat tant a reestructurar el sistema educatiu existent, com a desenvolupar totes les

possibilitats de formació fora del sistema educatiu», tot tenint en compte que:
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• En aquest projecte, l’home és l’agent de la seva pròpia educació.

• L’educació permanent ha de comprendre totes les dimensions de la vida, totes les branques

del saber i tots els coneixements pràctics que es puguin adquirir i contribuir a totes les formes

de desenvolupament de la personalitat.

• Els processos educatius, sigui quina sigui la seva forma, han de ser considerats com un tot.

En aquest context, l’educació permanent es concep com el «“sistema dels sistemes educatius” lligats

al desenvolupament personal i social» (MEC, 1986: 13).

Realment, com es pot deduir de les aportacions de diverses conferències i reunions internacionals, i

reforçat per distintes publicacions, aquesta conceptualització no aporta cap element nou al concepte

d’educació. La insistència en el fet que el procés educatiu s’ha de desenvolupar al llarg de tota la

vida no és res més que una idea alternativa i complementària a una concepció errònia de l’educació.

2.3.2. Educació d’adults

Fins no fa gaire quan es parlava d’EA es feia referència normalment a un tipus de procés educatiu

que tendia a complementar o a suplir les deficiències i mancances educatives patides durant els anys

d’escolarització obligatòria.

Des de fa una sèrie d’anys, però, gairebé ningú no parla d’EA des d’una perspectiva únicament i

estrictament compensatòria o complementària i hi ha una àmplia acceptació internacional d’aquesta

nova concepció. I és en aquesta nova línia que tant el Consell d’Europa (1980 i 1981) com la

UNESCO (1976) han definit el concepte d’EA.

Deixant de banda la concepció estrictament compensatòria ja esmentada de l’EA, a la conferència de

Nairobi fou definida com un subconjunt integrat dins un projecte global d’educació permanent i

designava la totalitat dels processos educatius organitzats independentment del seu contingut, nivell,

mètode, etc., tant formals com no formals, destinats a persones adultes, amb la finalitat de

desenvolupar-ne les aptituds, enriquir-ne el coneixement, millorar-ne les competències tècniques o
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professionals i fer-ne evolucionar les actituds o comportaments, en una doble perspectiva:

enriquiment integral de l’home i foment de la seva participació en el desenvolupament

socioeconòmic i cultural de la societat a la qual pertany.

En qualsevol cas, resta evident que l’EA es refereix al conjunt de processos educatius, culturals,

socials i professionals dirigits a les persones adultes, que sobrepassaren l’edat d’escolarització

obligatòria, per dotar-les, amb caràcter gratuït i permanent, dels nivells educatius i professionals que

els permetin desenvolupar-se de forma autònoma en la mateixa societat.

2.3.3. Educació compensatòria

L’educació compensatòria fa referència al procés educatiu que pretén completar i suplir les

mancances educatives dels subjectes que no han pogut accedir o han abandonat, siguin quines siguin

les raons, el sistema escolar formal. A grans trets, l’educació compensatòria implica una acció

«d’igualar desigualtats, d’equilibrar desequilibris entre els alumnes que per raons socioeconòmiques,

culturals o simplement físiques o psicològiques es troben en condicions desiguals per afrontar els

estudis» (W. De Coster, 1977: 15). En aquesta línia, s’utilitzen també els termes d’educació

suplementària i de segona oportunitat. Cal dir que, freqüentment, l’educació compensatòria és entesa

com una de les funcions del subsistema d’educació d’adults, una concepció que, per altra banda, ha

estat la que n’ha tingut fins ara l’Administració educativa estatal. Serveixen d’exemple les

anomenades «aules d’educació compensatòria» que solen estar ubicades en els mateixos centres

d’educació d’adults.

Altres països no empren el terme només des de la perspectiva de l’EA, i l’educació compensatòria,

encara que és entesa com a compensadora de desigualtats, comporta un caràcter aplicador al context

sociocultural i també als primers aprenentatges infantils; s’intenta compensar l’entorn del subjecte, a

més de les intervencions puntuals que es puguin realitzar sobre aquest. Malgrat que la primera passa

de l’educació compensatòria sigui oferir a tothom idèntiques possibilitats d’educació, tant en

quantitat com en qualitat, la vertadera compensació, afirma K. G. Stukat (1977: 47 i seg.), realment

existeix quan els més desvalguts reben algun tipus d’estímul extraeducatiu. De fet, tenint en compte

distintes experiències europees, cada cop es té més clar que una educació compensatòria efectiva no
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es pot limitar ni a l’escola ni a l’edat adulta, sinó que s’ha de fer extensiva a la família i a la

comunitat.

2.3.4. Educació recurrent

Es tracta d’un concepte emprat bàsicament pel CERI (Centre d’Investigació i Innovació Educativa) i

per l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), la qual cosa deixa

entreveure l’existència d’una relació estreta de l’educació amb el món del treball.

Fou en la V Conferència de Ministres Europeus d’Educació, celebrada a Versalles el maig de 1969,

quan el ministre d’Educació suec Olof Palme exposà un nou element que s’hauria d’integrar en l’EA,

fent referència al que avui en diem educació recurrent: «que tothom després de finalitzar

l’ensenyança superior es posàs a fer feina, que després de treballar durant algun temps hi hagués un

altre període d’ensenyança, i així successivament».

Parlam d’educació recurrent, per tant, per referir-nos a un tipus d’educació permanent que es

concreta en l’alternança de períodes d’estudi amb altres de treball i oci.

2.3.5. Educació oberta

De forma genèrica s’entén per educació oberta l’organització educativa que resta oberta pel que fa a

espai, temps, continguts, accés i mètodes. El terme té l’origen en l’experiència anglesa de l’open

university i en altres experiències llatinoamericanes que es caracteritzen, com és sabut, pel fet de no

presentar cap tipus de trava acadèmica per accedir-hi, per la sistematització modular del currículum i

pel fet que generalment es desenvolupen a distància.

2.3.6. Alfabetització

La UNESCO defineix la persona analfabeta com la que no és capaç de llegir ni d’escriure i, per

extensió, de fer comptes. En sentit ampli, és la incapacitat d’emprar adequadament els instruments
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habituals que una societat té per al seu funcionament normal. És també un concepte que resumeix

una sèrie d’indicadors socials relatius a carències, desavantatges múltiples i marginació. Aquest seria

el que s’anomena analfabetisme pur o absolut.

En aquest context, cal parlar de l’anomenat analfabetisme de retorn per referir-nos a aquelles

persones que, per manca d’ús, han oblidat els rudiments de la lectoescriptura assolits durant

l’escolarització infantil.

La mateixa UNESCO, però, ha promogut un nou terme —sobre el qual ens haurem d’estendre una

mica, perquè es tracta d’un concepte molt emprat—, l’analfabetisme funcional, amb la intenció de

dotar el concepte tradicional d’uns objectius que van més enllà de la simple capacitació tècnica per a

l’escriptura, la lectura i el càlcul. No és suficient aprendre les tècniques instrumentals, és necessari

saber-les emprar en les múltiples situacions de la vida quotidiana. Alguns indicadors d’aproximació a

l’analfabetisme funcional podrien fer referència (EDIS, 1990) a la salut i al consum, a la cultura

general i pràctica, a l’ús de serveis, a la integració i l’associacionisme, a la percepció dels símbols

institucionals i a l’orientació gràfica i espacial.

L’alfabetització funcional, segons la UNESCO (1965), consisteix a dotar l’individu de les

competències que la societat actual exigeix. El concepte a poc a poc s’ha generalitzat, com ja s’ha

dit, i són nombroses les publicacions i les investigacions que empren el terme en la línia proposada

per la UNESCO. Malgrat tot, cal fer referència a les crítiques que rep el concepte i alhora deixar-ne

constància d’altres d’alternatius que es proposen.

En una publicació de la mateixa UNESCO, A. Lestage (1986) ha significat que la funcionalitat ha

passat a ser sinònim de productivitat i les aspiracions humanistes que amaraven el concepte en el seu

origen han passat a un segon terme.

J. Kozol (1990: 218), per la seva part, ens diu que si hi ha una paraula que caldria eliminar del

vocabulari d’una societat instruïda és precisament el qualificatiu de funcional, ja que «les màquines

funcionen, la gent, o mor o sobreviu». Aquest autor explica que és millor parlar d’«alfabetització

humana» en un context de desenvolupament comunitari.
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Freire (1989: 144 i seg.) explica que si volem que la noció d’alfabetització sigui significativa s’ha de

situar en el marc de la teoria de la producció cultural i s’ha de concebre com una part integral de la

forma en què les persones generen, transformen i reprodueixen significats.

El que resulta evident, sigui quin sigui el concepte que s’assumeixi, és que els alfabetitzats d’avui

poden convertir-se en analfabets (funcionals, humans, culturals o de retorn, tant s’hi val), si no

s’integra l’educació d’adults en un procés de formació permanent, ja que els canvis tecnològics i

científics se succeeixen a un ritme molt accelerat i els coneixements poden restar obsolets d’avui per

a demà.

En qualsevol cas, entenem que l’alfabetització ha de ser, com tota acció educativa, funcional; en cas

contrari, ni tan sols és educació. I perquè l’alfabetització sigui funcional cal que estigui relacionada

amb l’activitat quotidiana del subjecte i, a més, ha de ser contínua o permanent.
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3.  L’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES EN ELS PAÏSOS DE LA
UNIÓ EUROPEA

3.1. Introducció

Aquests fulls volen ser la primera etapa per a un estudi comparatiu de l’educació de persones adultes

(EPA) en els estats membres de la Unió Europea. La documentació bàsica utilitzada són els informes

que els centres de documentació educativa de cada estat membre aporten a la base de dades

(Eurybase) de la xarxa Eurydice. Són informes bastant recents que formaven el contingut de

l’Eurybase a finals de 1999.

Malgrat que suposadament tots haurien de seguir el mateix esquema, la realitat és que cada país el

desenvolupa de manera molt particular, la qual cosa no facilita la comparació internacional. Cal

afegir que el sector de l’EPA es resisteix a la comparació encara més que els sectors del sistema

escolar: aspectes importants de l’EPA s’emmarquen clarament en l’àmbit de l’educació no formal; el

nombre d’institucions que hi intervenen és molt elevat; manquen estadístiques globals; la

terminologia, i fins i tot el concepte d’EPA, pot presentar variacions notables, etc.

És, doncs, a partir d’aquesta documentació que hem intentat fer el nostre treball. Malgrat les

dificultats assenyalades, hem volgut donar una idea de conjunt i a la vegada posar en relleu aquells

trets que singularitzen algun aspecte d’un país determinat. Ens hem centrat en la situació actual, en

lloc de voler oferir una evolució detallada de cada país. El nostre objectiu no ha estat la juxtaposició

en sèrie dels perfils dels distints països, sinó la comparació simultània dels aspectes que hem

considerat més rellevants.

És aquest un treball que podria estendre’s enormement. Esperam haver destacat allò més essencial

perquè el coneixement que es pugui estimular amb la lectura d’aquests fulls estigui més enfocat a

l’acció que no a l’erudició. Es tracta de tornar a veure la nostra pròpia realitat amb una nova mirada,

des d’una perspectiva més àmplia, amb idees noves, que puguin ajudar a millorar l’educació de les

persones adultes de la nostra comunitat.
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3.2. Concepte/s d’educació de persones adultes (EPA)

Per tal de delimitar el concepte o els conceptes d’EPA en els països de la Unió Europea, començarem

revisant els termes utilitzats per referir-s’hi totalment o parcial.

Erwachsenenbildung, Weiterbildung (AL)

Erwachsenenbildung (AU)

Schulische Weiterbildung (B. DG)

Éducation permanente, Enseignement de promotion sociale (B. CF)

Onderwijs voor Sociale Promotie (B. FL)

Basiseducatie, Tweedekansonderwijs

Almen voksenuddannelse (D), Arbejdsmarkedsuddannelse, Åben uddannelse

Educación de personas adultas (E)

Formation des adultes (FR): Formation professionnelle continue

Further Education, Adult Education, Continuing Education for Adults (G)

Adult Education (IR)

Educazione degli adulti (IT)

Formation des adultes (L)

Voksenopplæring (N)

Educatie (volwassenenonderwijs) en beroepsonderwijs (PB)

Ensino recorrente de adultos / educaçâo extra-escolar / educaçâo permanente (PO)

Vuxenutbildning (S), Folkbildning, Arbetsmarknadsutbildning

Adult Education, Education of Adults, Further Education (RU)

L’expressió més freqüent és la d’educació o formació de persones adultes, en diferents llengües:

Erwachsenenbildung (AL, AU),

Volwassenenonderwijs (PB),

Voksenuddannelse (D),

Voksenopplæring (N),
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Vuxenutbildning (S),

Adult Education (IR, RU),

Educación de personas adultas (E),

Formation des adultes (FR, L),

Educazione degli adulti (IT),

Ensino recorrente de adultos (PO).

Aquesta notable homogeneïtat quant a la forma no la trobam, tanmateix, en el significat. Què s’entén

en els diferents casos per «educació de persones adultes»? Bé, la resposta a aquesta qüestió és en

bona part l’objectiu d’aquestes pàgines, però podem avançar-ne algun aspecte destacat: el fet de ser

alumne o alumna d’educació de persones adultes no depèn solament de l’edat de la persona; si fos

així, els estudis dirigits a les persones majors d’edat haurien de ser considerats sistemàticament

educació de persones adultes. Malgrat que hi pot haver diferències quant a la definició de l’edat

mínima per a l’admissió a l’educació de persones adultes, tal com veurem a continuació, és un fet

que no tots els estudis dirigits a persones adultes són considerats com a educació de persones adultes:

no coneixem cap país on els estudis universitaris rebin tal consideració, per exemple. L’educació de

persones adultes es dirigeix a persones que, a més de tenir l’edat mínima que es determina,

comparteixen alguna altra característica: tenir una edat significativament superior a la considerada

normal per als estudis que emprenen és una de les més importants, però pot haver-n’hi altres, com la

de voler dedicar una part del seu temps a algun aprenentatge absent dels plans d’estudis escolars o

universitaris.

La qüestió de quina és l’edat mínima per ser admès a l’educació de persones adultes té respostes

diferents, a partir d’un punt de convergència: aquesta edat mínima no és mai inferior a l’edat en què

acaba l’obligatorietat escolar. En alguns casos aquesta edat mínima coincideix amb el final de

l’escolaritat obligatòria a temps complet (15 PO, 16 RU) o és un any superior (15 IT, 16 IR); en

altres, sembla que es relaciona més aviat amb la majoria d’edat legal o amb el final dels estudis

secundaris (18 B, 18 D, 18 E, 20 S).
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País Edat final de

l’obligatorietat

escolar

Edat mínima per a

l’inici de l’EPA

Edat final de

l’educació secundària

Alemanya (AL) 15/16 19

Àustria (AU) 15 17 18

Bèlgica (B) 15/16 18 18

Dinamarca (D) 16 18 19

Espanya (E) 16 18 18

Finlàndia (FI) 16 19

França (FR) 16 18

Grècia (G) 15 18

Irlanda (IR) 15 16 17

Itàlia (IT) 14 15 19

Luxemburg (L) 18

Noruega (N) 16 19

Països Baixos (PB) 16 18

Portugal (PO) 15 15 18

Regne Unit (RU) 16 16 18

Suècia (S) 16 20 19

Tot seguit trobam variants d’una expressió que indica que l’educació o formació de què parlam se

situa més enllà de l’escolaritat obligatòria: Weiterbildung (AL, B), Further Education (RU). Mentre

que Weiterbildung fou definit de forma bastant general com «la continuació o la represa d’un

aprenentatge organitzat després de completar un primer estadi d’educació de durada variable», el

concepte anglès de Further Education s’expressa en uns termes més específics: «Educació a temps

complet o a temps parcial, fora del sector universitari o del sector escolar, per a persones per sobre de

l’edat d’escolaritat obligatòria, que inclou els cursos d’educació professional, acadèmica, social,

física o recreativa». Hem de fer constar que en el Regne Unit tots els estudis de formació

professional formen part de la Further Education.
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Éducation continue (FR) no vol dir solament que aquesta educació o formació va a continuació de

l’escolaritat obligatòria, sinó que és un procés al qual hom sempre pot donar continuació, un procés

permanent. No és una casualitat que en el seu origen i encara en molts de casos aquesta expressió

contingui l’adjectiu professionnelle, ja que molt sovint el contingut prioritari de l’educació contínua

ha estat i és de caràcter professional.

Una expressió que també trobam és «educació o ensenyament recurrent»: Ensino recorrente (PO).

Probablement allò que es vol destacar amb aquesta expressió és el fet que es tracta de modalitats

educatives creades per a aquelles persones que tornen al sistema educatiu després d’una interrupció

que els ha fet perdre el tren dels estudis o que hi accedeixen amb una edat significativament superior

a la que es considera normal per al nivell que escometen. Això volen significar expressions com

Second Chance Education, Zweiter Bildungsweg, Tweedekansonderwijs.

«L’educació de persones adultes inclou tot l’aprenentatge sistemàtic dels adults que contribueix al

seu desenvolupament com a individus i com a membres de la comunitat i de la societat, exceptuant la

instrucció a temps complet rebuda per les persones com a part de llur educació i formació inicial

ininterrompuda. Pot ser educació formal (que té lloc en institucions, per exemple, centres de

formació, escoles, col·legis, instituts i universitats) o no formal, que és qualsevol altra forma

sistemàtica d’aprenentatge, inclòs l’aprenentatge autodirigit.» (Consultative Group on Adult

Education. Irlanda. 1991).
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3.3. Relacions entre l’EPA i el sistema escolar

Per entendre la significació que a cada país té l’EPA és imprescindible veure la relació que aquesta té

amb l’educació oferida en el sistema escolar. A aquest efecte distingirem entre dos tipus d’educació:

general i professional. Aquesta distinció, a més de ser l’adoptada pels organismes internacionals, la

trobam present a tots els països. Els estudis professionals són els que condueixen a l’obtenció d’una

qualificació professional que permet l’exercici d’un ofici a un nivell determinat; els estudis generals

no es veuen sancionats en concloure per cap qualificació professional, sinó que tenen com a objectiu

la preparació per a estudis ulteriors, tant si són generals com professionals.

A l’EPA hi trobam també de fet la mateixa distinció: per una banda, els cursos que ofereixen una

formació per a una qualificació professional i, per l’altra, aquells que tenen com a objectiu: a) una

titulació corresponent a un determinat nivell d’estudis, obligatoris o postobligatoris; b) la preparació

per a un examen, l’admissió al qual requereix aquella titulació.

A més dels cursos professionals i dels generals, a l’EPA també hi podem trobar altres programes amb

continguts generalment poc usuals en l’educació escolar. Aquesta inusualitat pot ser justament allò

que els faci atractius. Els qualificatius atribuïts a l’educació que ofereixen són variats: liberal, social,

cívica, política, cultural, de lleure, recreativa, no orientada a l’obtenció d’un certificat oficial, etc.

Tanmateix, el més estès tradicionalment als països escandinaus i germànics és el de popular.

Professional, general, popular… Possiblement tots els continguts dels cursos, programes i activitats

de l’EPA poden ser classificats entre aquests tres sectors. Podríem afirmar que a l’EPA els adults hi

fan els aprenentatges que no han fet abans a l’escola o aquells que estan fora de l’oferta escolar.

Trobam a l’EPA un altre sector, que es diferencia dels tres esmentats no per uns continguts

específics, sinó per la modalitat d’aprenentatge. Ens referim a l’educació no presencial, oberta, a

distància. Encara que els «adults» no siguin els únics que hi poden accedir, aquesta modalitat resulta

especialment útil per a aquelles persones que no tenen facilitats per participar en la modalitat

presencial; és a dir, aquelles que per raó de la seva edat estan obligades a la modalitat presencial o
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que poden seguir estudis postobligatoris a temps complet no són d’entrada els clients més importants

de l’educació a distància.

L’educació a distància, a causa del suport tecnològic que requereix, és una modalitat més moderna

que els tres sectors indicats. La precedència o la importància d’un respecte als altres és molt

il·lustrativa de la relació entre l’EPA i el sistema escolar existent a cada país.

L’educació popular

El 1814 el regne de Dinamarca introduïa l’escolaritat obligatòria des dels set anys fins a la

confirmació. Els pagesos reaccionaren contra l’obligació que hom els imposava de dur els seus fills a

escola a partir dels set anys i declararen que «l’Estat no pot ni ha d’intervenir en la criança i la

instrucció dels fills: això pertoca als pares». Segons la tradició luterana, la criança, l’educació, era

responsabilitat de la família; la tasca de l’escola era concebuda com a essencialment instructiva.

Aquesta reacció contra la intervenció estatal cristal·litzà en la creació de les Friskolen, escoles

privades lliures de qualsevol administració o supervisió pública, i de les Folkhøgskolen, escoles

superiors populars, moviment iniciat pel bisbe N. F. S. Grundtvig el 1844.

Les Friskolen no pogueren competir amb les escoles públiques, en canvi les Folkhøgskolen

esdevingueren un dels trets distintius de l’educació no sols danesa, sinó escandinava. La

Folkhøgskole era una institució privada, on convivien joves majors de divuit anys en règim d’internat

durant els cinc mesos d’hivern, quan per raons climàtiques no hi havia feina al camp (les al·lotes hi

anaven durant els tres mesos d’estiu), per aprendre de la vida i per a la vida en un sistema sense

exàmens ni qualificacions. Establir l’edat d’entrada a divuit anys responia no sols al respecte envers

el període de l’escolaritat obligatòria, sinó sobretot a l’exigència d’un període previ d’experiència

laboral. El moviment de les Folkhøgskolen daneses s’estengué ràpidament pels països escandinaus i

també per Alemanya i Àustria, fins al punt que aquelles institucions constituïren el punt de referència

per als futurs desenvolupaments en educació de persones adultes.
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L’educació general

La tradició luterana exigia que tots els nins i les nines aprenguessin a llegir perquè cada persona

pogués tenir accés a la Bíblia no sols a través de la predicació pública, sinó també per la lectura

individual. Un dels fruits d’aquesta tradició fou que la taxa d’alfabetització en els països amb

esglésies nacionals luteranes i també calvinistes se situà molt per damunt de la dels països catòlics,

on la lectura de la Bíblia era no tan sols desaconsellada, sinó fins i tot prohibida. L’Església catòlica

no veié mai l’ensenyança de la lectura com un deure envers els seus fidels.

Per aquesta raó i per altres, el cas és que les taxes d’analfabetisme dels països catòlics eren (i en certa

mesura encara són) més altes que les dels països del centre i del nord d’Europa amb majoria

protestant. La taxa d’analfabetisme en els països de l’Europa oriental amb esglésies ortodoxes no era

millor que la dels països catòlics, ja que, a l’escàs interès de l’Església per l’ensenyament de la

llengua escrita s’hi havien d’afegir els llargs segles d’opressió nacional sota el domini otomà. Per tots

aquests fets, d’entre els països aquí estudiats, Portugal, Espanya i Grècia eren els que en el moment

de l’establiment dels sistemes escolars públics tenien unes taxes d’analfabetisme més altes. A

diferència dels països escandinaus, on l’EPA podia ser bastida sobre allò que hom havia après durant

els anys d’escolaritat obligatòria, en els països catòlics del sud d’Europa havia de substituir l’escola

en la funció de facilitar els aprenentatges de la lectura, l’escriptura i el càlcul. L’alfabetització ha

estat i encara és (si més no la funcional) la principal comesa de l’EPA en aquests països meridionals.

L’alfabetització representa tan sols el nivell bàsic de l’educació general; altres nivells significatius

són els corresponents a la fi dels estudis obligatoris i, després, dels estudis secundaris. La

prolongació progressiva de l’escolaritat obligatòria i sobretot el creixement de les taxes de

matriculació en els estudis obligatoris i més tard en els postobligatoris, deixa cada vegada un nombre

més alt d’adults per sota dels nivells escolars. Des d’aquesta perspectiva, l’expansió de

l’escolarització no frena la demanda d’EPA, sinó que l’estimula.
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La formació professional

Entre els països escandinaus luterans i els meridionals catòlics i ortodoxos s’hi troba una franja

central, des d’Irlanda fins a Àustria, on el sector preeminent de l’EPA no ha estat ni l’educació

popular basada en la motivació intrínseca de l’aprenentatge extraescolar ni l’aprenentatge de les

tècniques bàsiques de lectura, escriptura i càlcul que no es pogueren fer a l’escola, sinó la formació

professional.

Són països on, per una part, la introducció de l’escolaritat obligatòria fou prou efectiva com per

eliminar pràcticament l’analfabetisme, ja d’entrada menor que en els països del sud, i on, per l’altra,

un major dinamisme industrial i social estimulà el mercat de mà d’obra qualificada. En la majoria de

casos la iniciativa privada del segle XIX donà lloc a la intervenció pública al segle XX, sobretot els

anys que seguiren la Primera Guerra Mundial i, més tard, la segona.

A Alemanya l’objectiu original de les Volkshochschulen d’«aprendre per aprendre» va cedir

progressivament el lloc a la tasca de respondre a les necessitats educatives sorgides de les demandes

de l’Estat, la societat i la indústria.

A Àustria ja a finals del segle XVIII aprenents, artesans i mestres artesans assistien els diumenges a

les escoles industrials. Al segle XIX aquestes escoles passaren a funcionar els vespres. El 1882 foren

reformades per la Comissió Central d’Instrucció Industrial. Tanmateix, la gran expansió de la

formació professional i tècnica es va produir després de la Segona Guerra Mundial.

En el Regne Unit la Further Education es va desenvolupar principalment a partir dels Mechanics

Institutes a principis del segle XIX, els quals més tard varen donar lloc a les Technical Schools. Els

Mechanics Institutes foren establerts originàriament per ensenyar als treballadors la lectura,

l’escriptura i l’aritmètica, però a mesura que l’accés a l’educació elemental gratuïta es generalitzà,

ampliaren la seva oferta per incloure matèries científiques i tècniques.

En el cas d’Irlanda els Vocational Education Committees foren creats el 1930 per oferir una formació

professional completament absent del currículum de les escoles secundàries, la majoria sota la
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titularitat de congregacions religioses, i des d’aleshores n’han estat els principals promotors dins i

fora de l’escola.

A Bèlgica, a la segona meitat del segle XIX i al principi del segle XX, els sindicats socialistes i

catòlics competiren en la promoció de moviments d’educació per als treballadors. Les escoles

industrials, obertes els diumenges i els vespres dels dies feiners, oferien un programa típicament

tècnic destinat a l’elit de la classe treballadora.

Als Països Baixos la formació professional estava en mans de la iniciativa privada; la Llei d’educació

ocupacional, la primera sobre educació professional, fou aprovada el 1919 per regular el nombre

creixent d’escoles professionals. Des d’aleshores el sector s’ha expandit tant en el nombre

d’establiments, com en el nombre d’especialitats oferides.

A França es crearen centres de formació professional accelerada (FPA) per tal de satisfer les

necessitats de mà d’obra qualificada per a les tasques de reconstrucció després de la Segona Guerra

Mundial. Aquests centres es convertiren després en centres de formació professional d’adults (també

FPA).

L’interès de l’Administració pública per la formació professional es manifestà no solament en

l’organització de cursos per a adults, sinó també en la introducció de línies de formació professional

en els estudis secundaris, fins i tot els inclosos dins el període d’escolaritat obligatòria. Alguns

d’aquests països (PB, B, L) encara conserven aquest tipus d’estudis; altres encara conserven opcions

professionals en el context d’uns estudis oficialment considerats part del «tronc comú» (FR, IR); un

tercer grup els va mantenir fins a les reformes estructurals escomeses en els anys seixanta i setanta en

la línia d’allargar el tronc comú fins a la fi de l’escolaritat obligatòria (RU).

En els països germànics i escandinaus la formació professional té el seu inici quan acaba el període

escolar obligatori; la gran diferència entre ambdós grups de països és que els escandinaus,

encapçalats per Suècia, s’han destacat en la prolongació del tronc comú, mentre que Alemanya i

Àustria distribueixen els alumnes a l’edat de deu anys, acabats de sortit d’un ensenyament primari de

només quatre anys, entre diferents tipus d’escoles secundàries; cap no pot ser considerada

professional, però mentre que el Gymnasium prepara els seus alumnes per a l’ensenyament superior
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al llarg de vuit (AU) o nou anys (AL) d’estudis, la Hauptschule, continuació de l’escola primària,

condueix els seus alumnes a la fi dels estudis obligatoris oferint-los la sortida de la formació

professional més bàsica.

A la sèrie de gràfiques següent es pot veure el lloc que ocupa la formació professional en els sistemes

escolars dels països de la Unió Europea. S’han utilitzat els nivells del Sistema Internacional

Normalitzat d’Educació (CINE) i s’han deixat de banda aspectes que haurien donat lloc a una

casuística massa detallada. La solució adoptada permet establir quatre grups de països:

Classificació Internacional Normalitzada d’Educació (CINE): edat inicial de cada nivell
Nivell Edat en la qual hom sol iniciar els estudis corresponents
0
1 5/6/7
2 10/11/12/13
3 14/15/16
5/6 17/18/19

Països Baixos
E. preobligatòria E. obligatòria E. postobligatòria
Nivell 0 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5/6

General Universitària
General Superior no univ.
General Professional
Professional

Bèlgica (CF, DG, VG), Luxemburg
E. preobligatòria E. obligatòria E. postobligatòria
Nivell 0 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5

General Universitària
Professional Superior no univ.
Professional

Alemanya, Àustria
E. preobligatòria E. obligatòria E. postobligatòria
Nivell 0 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5

General Universitària
General * Professional Superior no univ.
General Professional

* A Àustria només hi ha dos tipus d’educació general de nivell 2
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Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Noruega, Portugal, Regne Unit,
Suècia
E. preobligatòria E. obligatòria E. postobligatòria
Nivell 0 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5

General Universitària
Professional Superior no univ.
Professional

En interrelació amb aquesta distinció entre formació professional dins o fora de l’escolaritat

obligatòria, convé també distingir entre formació professional dins o fora de centres escolars. Segles

abans de la creació de centres específics per a la formació professional ja existia per tot Europa el

sistema de l’aprenentatge.

La supressió dels gremis, per una banda, i la revolució industrial, per l’altra, produïren un nou tipus

de formació professional més adaptada al nou sistema de relacions industrials i a les noves

exigències tecnològiques. Tanmateix, el sistema d’aprenentatge ha sobreviscut i gaudeix de bona

salut en molts països europeus. A diferència de la formació professional que té lloc en centres

escolars, dins o fora de l’escolaritat obligatòria, l’aprenentatge s’inicia sempre a partir de la fi de

l’escolaritat obligatòria, la qual cosa el situa fàcilment dins l’àmbit temporal i conceptual de l’EPA.

Potser el sistema de formació professional que ha gaudit de més prestigi no és cap dels dos

esmentats, sinó justament una síntesi d’ambdós. Ens referim a l’anomenat «sistema dual», introduït a

Alemanya a partir de 1953, segons el qual la formació pràctica es fa a l’empresa i la teòrica té lloc a

una Berufsschule (‘escola professional’) durant un dia o dos a la setmana. El funcionament d’aquest

sistema requereix una bona coordinació no sols entre l’empresa i l’escola, sinó també entre el Govern

federal, responsable de la formació professional, i els governs dels Länder, amb competències

exclusives sobre el sistema escolar. Convé advertir, però, que el sistema dual coexisteix amb la

formació professional en centres específics als quals l’alumne assisteix a temps complet. Des d’una

visió autocrítica hom ha observat que amb l’evolució cada cop més accelerada de la tecnologia i amb

la inestabilitat cada cop més estructural del mercat de treball, una adaptació perfecta a les

circumstàncies d’un ofici o d’una empresa particular pot no ser la millor capacitació per afrontar la

dinàmica de canvi.
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És precisament aquesta dinàmica de canvi allò que fa insuficient la formació professional inicial i

fins i tot l’avançada i fa necessària la formació professional contínua, tant en el sentit «vertical» com

en l’«horitzontal». Aquesta terminologia, introduïda en l’organització de l’EPA a Flandes, resulta

especialment útil per diferenciar entre la formació professional que té com a objectiu el

perfeccionament en l’ofici, el progrés professional, la promoció laboral, i aquella que cerca la re-

orientació laboral, la requalificació professional. El primer tipus de formació rep el nom de vertical,

el segon en canvi és considerat horitzontal. En una situació estable cal esperar un predomini de la

formació de tipus vertical, mentre que l’horitzontal aniria més associada a un mercat de treball

caracteritzat per la inestabilitat.

Això ens duu a la diferenciació entre formació interna, centrada en l’empresa, d’una banda, i

formació per al mercat de treball, de l’altra. Mentre que la primera sol ser promoguda per la

iniciativa privada —o millor dit, per la mateixa empresa, sigui privada o pública, ja que aquí podríem

situar-hi tots els programes de formació permanent del personal de les administracions públiques—,

la segona sol quedar en mans de la iniciativa pública o d’organitzacions sense ànim de lucre. No cal

dir que aquest darrer tipus de formació, per al mercat de treball, és un dels sectors de l’EPA que han

experimentat una major expansió en les últimes dècades. Els destinataris en són les persones que

pateixen l’atur. L’objectiu d’inserció sol anar unit generalment al de capacitació laboral.

La majoria de països identifiquen uns col·lectius que corren un major risc d’exclusió del mercat de

treball i, per tant, d’exclusió social. Aquests col·lectius reben de vegades el nom de «grups de risc».

Els més comunament identificats són: a) les persones amb un nivell d’estudis inferior als bàsics; b)

els immigrants que no coneixen la llengua del país; c) les persones en atur; d) els treballadors que

necessiten una promoció vertical o horitzontal per no perdre el lloc de treball; e) les dones que es

reincorporen al mercat de treball després d’una absència per maternitat; f) les víctimes de la

marginació social.

La preeminència d’un dels tres sectors presentats en la gènesi i el desenvolupament de l’EPA no

significa en cap cas l’absència dels altres. A qualsevol país els trobarem representats en major o

menor mesura, ja que les necessitats que tenen no han cessat. En general sembla com si el sector de

la formació professional mereixés una atenció creixent tant de l’Administració pública com de la

iniciativa privada, però, per una banda, la necessitat de l’educació general per a adults no disminueix
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i, per l’altra, les activitats d’educació popular realitzades en el temps de lleure no haurien de

disminuir, si hom no vol que els seus protagonistes vegin reduït el seu estatus al de simples clients de

serveis oferits pel sector comercial.
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3.4. Administració de l’EPA

3.4.1. Distribució de competències

La vinculació directa entre l’EPA i el sistema escolar, sobretot en el sector de l’educació general, és

la raó determinant de la competència que l’Administració educativa, representada com a norma

general pel Ministeri d’Educació, té sobre l’EPA. Tanmateix, altres ministeris també solen tenir-hi un

paper important.

Com calia esperar, l’organigrama del govern varia d’un país a l’altre, però sempre, malgrat la

multiplicitat de llengües i de noms, podem identificar algun ministeri encarregat de les funcions que

en el cas espanyol té el Ministeri de Treball. Aquest ministeri té a tots els països un paper rellevant

en la regulació de les relacions laborals, del mercat de treball i, en major o menor mesura, de la

formació professional, sobretot dels aspectes menys escolars i més vinculats al sistema

d’aprenentatge.

Altres ministeris (Agricultura, Interior, Defensa, etc.) també poden tenir competències sobre algun

programa de l’EPA dirigit a un col·lectiu específic: persones que treballen en el sector primari

(agricultura, silvicultura, pesca...), presos, soldats, etc.

Aquesta, podríem dir que seria la distribució horitzontal de competències entre distints òrgans de

l’Administració d’un mateix nivell, el d’estat membre de la Unió Europea. Però hem de tenir en

compte la distribució vertical, és a dir, entre òrgans de distints nivells de l’Administració pública de

cada estat membre. Aquí també l’EPA segueix el model general que existeix per a l’administració del

sistema escolar.

A la Unió Europea tenim dos estats membres amb una estructura federal: Alemanya i Bèlgica; dos

casos peculiars, com són l’«Espanya de les autonomies» i el Regne Unit, que en la seva idiosincràsia

evoluciona cap a la devolució de competències del Parlament de Westminster al nou Parlament

escocès i a la nova Assemblea gal·lesa, i la resta d’estats membres, que se situen dins el model
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d’estat unitari. En els quatre primers països l’administració del sistema escolar correspon als poders

executius del segon nivell: Länder, comunitats (lingüístiques), comunitats autònomes... (en el cas del

Regne Unit no hi ha cap nom genèric per referir-se a les unitats del segon nivell). En tots els altres

casos és el respectiu Ministeri d’Educació l’òrgan que acumula les competències en educació.

Tot i ser certa aquesta diferenciació entre administracions federals o protofederals i unitàries, el tema

de la distribució de competències és molt més complex. Fins aquí només hem tingut en compte les

relacions entre el primer nivell territorial i el segon; però a tots els països, fins i tot els més petits,

com Luxemburg, hi ha més de dos nivells de divisió territorial. Com més nivells, més complex pot

ser el sistema de relacions de poder existent entre aquests.

Sense voler estendre’ns en una explicació detallada de l’administració dels sistemes escolars,

convindrà, això no obstant, esmentar aquelles particularitats que tenen una major incidència en

l’administració de l’EPA.

En el cas d’Alemanya cal destacar que, mentre que el govern de cada Land té poders plens en

l’administració del seu sistema escolar (inclosa l’EPA), el Govern federal té la competència sobre la

formació professional; això contrasta amb la transferència recent de les competències sobre formació

professional a les regions en els casos de Bèlgica, França i Itàlia. Si el motiu de la centralització

alemanya és la necessitat d’establir uns perfils professionals i unes qualificacions comunes per poder

evitar qualsevol problema de mobilitat intrafederal, belgues, francesos i italians addueixen

l’argument de l’adaptació a les particularitats regionals del desenvolupament econòmic per justificar

la descentralització. Tant una raó com l’altra semblen convincents: possiblement són més

complementàries que contradictòries...

Per a la història d’Escòcia i de Gal·les el 1999 fou un any important: els ciutadans escocesos elegien

el seu Parlament i els gal·lesos la seva Assemblea. Des de feia quasi tres segles Escòcia havia perdut

el parlament propi en «unir-se» amb el de Westminster, i el País de Gal·les havia estat annexionat per

Anglaterra al principi de l’edat moderna; tanmateix, la manca d’un poder legislatiu i d’un executiu

propis no havia estat obstacle perquè les Local Education Authorities (regions, comtats o districtes)

tinguessin poders importants en l’administració de les escoles i fins i tot dels Colleges of Further

Education. Precisament les LEA, juntament amb els sindicats de mestres, hagueren de patir les
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escomeses de la política thatcheriana, que volia desposseir-los de bona part del seu poder. Dues

iniciatives il·lustren clarament aquesta pretensió: l’oferta a les escoles sota titularitat de les LEA

d’esdevenir establiments privats subvencionats directament pel Govern de Londres i la conversió

dels Colleges of Further Education, abans sota titularitat de les LEA, en establiments independents.

L’objectiu d’aquestes mesures, presentades com a «liberalitzadores», no era altre que la reducció del

poder d’uns organismes públics i d’uns sindicats més prop dels laboristes que dels conservadors.

D’aquesta manera les autoritats locals britàniques han vist reduïdes en gran mesura les competències

que tenien d’EPA i s’han hagut de conformar amb les competències del lleure.

La situació i l’evolució de l’administració de l’EPA a Bèlgica tal volta és la més complexa de tots els

països de la Unió Europea. A partir de 1970 el procés de federalització s’intensificà i donà lloc a la

creació d’una doble estructura de comunitats i de regions. Les comunitats es formaren segons una

base lingüística, i així es constituïren la comunitat flamenca, la comunitat francesa (sic, no

«francòfona») i la comunitat de parla alemanya. Les regions, de la seva banda, tenen una base

territorial: Flandes, Valònia i Brussel·les. La superposició d’ambdues divisions genera una estructura

d’una complexitat notable. Així, la regió de Valònia inclou dues comunitats, la francesa i la de parla

alemanya; la regió de Brussel·les està inserida en el territori de la regió flamenca i és bilingüe: hom

hi parla flamenc, ja que històricament és part de Flandes, però la majoria de la població parla francès,

que durant molt de temps fou la llengua dominant a Bèlgica. Doncs bé, en aquesta estructura

l’educació és competència de les comunitats (cada una té el seu propi Ministeri d’Educació), però la

formació professional és competència de les regions des de 1993. La Llei de la promoció social, que

és el sector més ampli de l’EPA a Bèlgica, data de 1963, és a dir, fou aprovada pel Parlament belga

abans del procés de federalització, però en els últims temps és objecte d’una regulació intensa pels

decrets dels executius de les comunitats o de les regions.

3.4.2. Intervenció pública i iniciativa privada

«En els anys setanta la majoria de Länder varen aprovar lleis d’educació d’adults amb el propòsit

d’establir la responsabilitat del sector públic. A partir d’aquí es va estendre la idea que

l’Administració pública havia de cercar la col·laboració d’altres sectors per seguir l’expansió de

l’educació d’adults. En els nous Länder de l’est s’han aprovat noves lleis que aboleixen el monopoli
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educatiu de l’Estat i el substitueixen per un paisatge basat en el sistema d’economia de mercat en el

qual coexisteixen organismes públics i privats.»

Aquest text, que sintetitza l’evolució de les darreres dècades a Alemanya, pot aplicar-se, si fem

abstracció de la peculiaritat que representa la liquidació de l’estructura política de l’antiga República

Democràtica Alemanya, a la majoria de països de la Unió Europea. Freqüentment, la iniciativa

privada havia precedit la intervenció dels poders públics, tant si ens referim a l’educació en general,

com a l’EPA en particular, però a partir de la fi dels anys seixanta s’inicia un període en el qual els

poders públics assumeixen la responsabilitat de servir la demanda social d’educació. La primera llei

específica d’EPA és la llei noruega de 1976, però hi ha altres lleis d’educació que l’inclouen (Llei

general d’educació espanyola de 1970, per exemple) o lleis que regulen aspectes importants del

mercat de treball i de la formació permanent dels treballadors. La tendència dels últims temps pareix

que és que els poders públics s’obrin més i més a la intervenció d’empreses i organismes privats per

atendre unes necessitats d’educació i formació cada dia més complexes.

Dels tres sectors de l’EPA, general, professional i popular, és sens dubte en els dos darrers on la

participació del sector privat és més important. Una bona part de la formació professional té lloc en

l’àmbit de les empreses: sistema d’aprenentatge, sistema dual, cursos de formació permanent, etc. És

lògic que l’Administració educativa i les empreses cerquin acords amb vista a un benefici mutu. A

tots els països veiem com les organitzacions empresarials (tant de tipus sectorial com territorial; tant

les representants de les grans empreses com les de les petites i mitjanes empreses) i els sindicats

intervenen juntament amb institucions públiques en òrgans de deliberació, si no de decisió, sobre

l’EPA. Quant a l’educació popular, l’actitud dels poders públics respecte a la iniciativa privada sol

ser de respecte i suport econòmic mitjançant sistemes de subvenció. Molt sovint són associacions de

voluntaris les institucions que arriben més fàcilment i eficaç a grups de risc de marginació social:

analfabets, aturats, immigrants, etc. Tal volta més que a cap altre àmbit d’educació és a l’EPA on es

fa més necessària la concertació entre tots els agents implicats i els mateixos interessats.
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Organismes centrals de concertació d’EPA
Països Organisme (any d’entrada en funcionament) Govern Sindicats Empreses Assoc.

d’EPA
Alemanya (AL) Konzertierte Aktion Weiterbildung (1987) X X X X
Àustria (AU) Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs

(1972)
X

Bèlgica (B) Conseil Supérieur de la Promotion Sociale
Raad voor het Volwassenenonderwijs

Dinamarca (D) Uddannelsesrådet for Arbejdsmarkedsuddannelser
(1994)

Espanya (E)
Finlàndia (FI)
França (FR)
Grècia (G) Central Committee for Further Education
Irlanda (IR) Consultative Group on Adult Education (1991) X X X X
Itàlia (IT)
Luxemburg (L) Institut National pour le Développement de la

Formation Professionnelle Continue
X X X

Noruega (N)
Països Baixos
(PB)

Central Manpower Services Board (1997) X X X

Portugal (PO) Observatório do Emprego e Formaçâo
Profissional
Comissâo de Acompanhamento do Acordo de Concertaçâo Estrat

Regne Unit (RU)
Suècia (S)

3.5. Organització de l’EPA

La fórmula d’oferir l’educació general per a persones adultes com a classes vespertines a centres on

de dia s’ofereix l’educació primària o secundària és habitual a tots els països de la Unió Europea. El

personal docent, si no és el mateix que a les classes diürnes, sol tenir almenys les mateixes

titulacions. És una fórmula organitzativa que permet aprofitar a fons espais, materials i ensenyants.

Tanmateix, la diversificació creixent de l’oferta d’EPA pot tenir algunes dificultats per ser encaixada

en un tipus d’organització que en alguns països tenia com a objecte l’alfabetització i l’ensenyament

bàsic de persones adultes. A mesura que el nivell d’estudis de la població adulta ha pujat, la demanda

de cursos de nivell postprimari o postobligatori ha donat més protagonisme als centres d’educació

secundària com a centres d’EPA.
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Desenvolupaments recents apunten a una territorialització de l’oferta d’EPA i a la creació de centres

específics. Quant a la territorialització, podem esmentar el cas d’Itàlia, on foren creats els distretti

scolastici (‘districtes escolars’) en els anys setanta. L’objectiu era la coordinació de l’oferta educativa

en un àmbit supramunicipal. Algunes dificultats en el funcionament d’aquests districtes han estat

atribuïdes al fet que el seu territori no es correspon amb el de cap òrgan de l’Administració pública;

en altres paraules, els distretti tenen exclusivament una funció escolar: la coordinació amb els

municipis o amb la província no és sempre fàcil. Sigui com sigui, un dels centres escolars és elegit

com a centre territorial d’educació d’adults i automàticament el seu director passa a actuar com a

coordinador de l’EPA. En el cas de França l’oferta pública d’EPA es realitza en groupements

d’établissements (GRETA). Això vol dir que els centres d’educació secundària —obligatòria

(colleges) i postobligatòria (lycées)— s’agrupen per fer una oferta global i integrada d’EPA.

Tanmateix, l’objectiu d’oferir una EPA que integri educació general, formació professional i

activitats d’educació popular ha conduït les administracions a la creació de centres específics

d’educació d’adults que no es limitin a l’oferta de cursos vespertins, sinó que funcionin tot el dia. Els

analfabets que acudien a les classes vespertines un cop acabada la jornada laboral han cedit el pas a

les persones en atur que cerquen una formació que els doni accés al mercat de treball i a les persones

que en el seu temps de lleure treballen per al seu desenvolupament personal, a nivell individual o

comunitari. Mentre que les escoles superiors populars escandinaves foren creades amb l’objectiu

prioritari de promoure el desenvolupament personal dels pagesos en el temps de lleure forçat pel

llarg hivern nòrdic, els Colleges of Further Education britànics se centren més en la formació

professional i en l’educació general de segona oportunitat.

La contraposició entre un centre d’educació general, acadèmica, per als alumnes de l’educació

secundària postobligatòria (Sixth Form) que es preparen per entrar a la universitat, i un centre d’EPA

(College of Further Education), per a totes les altres persones majors de setze anys, ha donat lloc al

llarg de les darreres dècades a alguns intents de síntesi. Community Colleges, Tertiary Colleges,

tenien en comú l’ideal de convertir-se en un centre on totes les persones en «edat de deixar l’escola»,

tant les que aspiraven a una carrera universitària com les que apuntaven a una formació professional,

fos quina fos la seva edat, poguessin estudiar juntes, en un ambient comunitari, és a dir, arrelat a la

realitat local. Amb les darreres reformes els Tertiary Colleges queden homologats als Colleges of

Further Education, mentre que els Community Colleges són els únics que romanen sota el control de



49

les Local Education Authorities i han vist reduïda la seva funció a la de centres més aviat associats

amb el lleure.

Suècia ha estat el país d’Europa occidental amb l’Administració educativa pionera en la implantació

d’un tronc comú que abraçàs tot el període d’escolaritat obligatòria i en la integració d’educació

general i professional en els anys postobligatoris. L’expressió comprehensive school és anglesa, però

la idea és sueca. Hi ha encara un altre aspecte que volem esmentar: a Suècia totes les escoles, tant

d’ensenyament obligatori com postobligatori, són competència dels municipis. El Parlament aprova

les lleis d’educació, el Ministeri regula els plans d’estudi, però cada municipi gestiona les seves

escoles. Cada municipi gestiona també l’EPA, anomenat komvux: educació municipal d’adults. La

komvux inclou l’educació bàsica (corresponent a l’ensenyament obligatori), l’educació secundària

superior (general i professional) i l’educació suplementària (dirigida als qui estan sense feina i als qui

ja fan feina). Però el municipi és també responsable de la sarvux, educació municipal especial per a

adults amb minusvalideses, i de la svenska för invandrare, llengua i cultura sueca per als immigrants.

L’Estat es conforma amb la titularitat de les dues escoles d’educació a distància per a adults.

3.6. Incentivació de la demanda d’EPA

La participació dels treballadors en l’EPA ha volgut ser facilitada mitjançant l’organització dels

cursos fora de l’horari laboral, però en alguns països tal participació ha estat a més incentivada a

través de diverses fórmules que tenen en comú el fet de permetre al treballador de deixar durant un

temps determinat a priori el seu lloc de treball per dedicar-se a la seva formació i conservar la

totalitat o una gran part del salari.

Entre aquestes fórmules de «llicència d’estudis» podem esmentar les següents: Betaald educatief

verlof (comunitat flamenca), Congé-éducation payé (França, comunitat francesa), Bildungsurlaub

(Alemanya, comunitat germanòfona).
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Per al finançament de la formació professional d’adults es va crear a França el fons nacional

d’ocupació (1963) amb l’aportació per part de cada empresa d’un percentatge de la seva massa

salarial. Aquest percentatge, que era del 0,8% el 1971, va pujar al 1,5% el 1993.

A Irlanda s’aplica el Levy/Grant System, que consisteix en el fet que les empreses amb un nombre

mínim de treballadors reben uns crèdits públics per subvencionar el programa de formació que les

mateixes empreses han establert i han de pagar una taxa amb relació inversa a l’índex de realització

d’aquell programa. La taxa màxima és l’1,25% de la massa salarial.

Una altra forma de finançament va en direcció a les empreses, quan el sector públic atorga beneficis

fiscals a les empreses que disposen places de treball per a la formació de joves aprenents.

Tanmateix, el principal problema està en la baixa motivació de les persones que es troben en els

col·lectius anomenats de risc. Les que més necessitat tenen d’EPA no són les que més l’aprofiten.

Segons un informe fet el 1997 per encàrrec del Ministeri Federal d’Educació i Recerca alemany, els

factors que influeixen més en la participació a l’EPA són: a) les qualificacions escolars: les persones

amb qualificacions de l’educació secundària més altes hi participen més; b) les qualificacions

professionals: les persones amb qualificacions professionals més altes hi participen més; c) la

categoria laboral: les persones amb una categoria més alta hi participen més; d) l’edat: les persones

més joves hi participen més.

A Itàlia crida l’atenció que el nombre de cursos ha anat decreixent més i més, malgrat l’altíssim

nombre de destinataris potencials.
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3.7. Conclusió

A TALL DE CONCLUSIÓ PROVISIONAL: UNA PROBLEMÀTICA CADA COP MÉS

COMUNA

Sigui quina sigui la història de l’EPA a cada país, pareix que en general tots els països de la Unió

Europea convergeixen cap a una problemàtica similar, la resolució de la qual pareix que requereix

una expansió de l’EPA.

Necessitat creixent de l’educació general per a persones adultes a causa de:

• L’ampliació de l’educació bàsica: augmenta la complexitat del conjunt d’aprenentatges requerits

per a l’inici de la formació professional.

•  La generalització de l’escolarització més enllà del final de l’escolaritat obligatòria: el nivell

d’estudis assolit per un gran nombre de persones de generacions anteriors queda per davall del

dels joves.

•  La internacionalització europea i mundial: augmenta la necessitat d’aprendre llengües

estrangeres.

• L’augment de la immigració: augmenta el nombre de persones que no coneix la llengua del país

d’acollida.

Necessitat creixent de l’educació professional per a persones adultes a causa de:

• L’acceleració dels canvis tecnològics: més necessitat de reciclatge.

• La liberalització del mercat de treball: més inestabilitat laboral.

• La mobilitat dels treballadors a Europa: més competència entre professionals.
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Necessitat creixent de l’educació per al lleure a causa de:

• La reducció de la persona a l’estatus de client de les organitzacions comercials: necessitat de ser

subjectes actius del propi desenvolupament personal i comunitari.

Enfront d’aquest conjunt de necessitats comunes, les estratègies de solució poden ser ben diferents,

tot i que podem trobar algunes tendències bastant clares:

• Concertació entre els organismes públics i privats.

Especialment en tot allò que fa referència a la formació professional, la necessitat de concertació

entre Administració pública, sindicats i organitzacions empresarials és fora de tota discussió. És

necessària i prèvia la coordinació entre les institucions públiques que tenen competències en l’EPA o

al seu entorn: Educació, Treball, etc.

• Descentralització i territorialització.

Mentre que països com Itàlia, França, Bèlgica i els Països Baixos han transferit en l’última dècada la

formació professional a les regions, en els països escandinaus ja fa temps que la gestió de les escoles

i de l’EPA està en mans dels comtats o fins i tot dels municipis. En qualsevol cas, el procés va en la

direcció d’una major sensibilitat envers les necessitats reals i d’una major autonomia per trobar-hi les

respostes adequades.

• Atenció prioritària als grups de risc.

La participació a l’EPA no és directament proporcional a la «necessitat objectiva» que les persones o

els col·lectius en tenen. Com ja és ben sabut, la demanda d’educació és «automultiplicativa»: no és

gens difícil invertir cada vegada més en l’educació de les persones que, pel fet d’haver assolit un

determinat nivell, la valoren i en demanen cada vegada més; allò més difícil és iniciar la demanda, la

participació d’aquells que no hi han tingut accés o que no han assolit aquell nivell mínim. Formació

centrada en el treball, incorporació al mercat de treball, valoració de l’experiència prèvia (encara que
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no s’hagi traduït en qualificacions escolars o professionals), formació d’educadors especialitzats, són

possiblement les estratègies més esmentades.

D’entre els grups de risc tal volta convé fer una referència específica als immigrants. Quan podia

parèixer que els programes d’alfabetització ja no serien més necessaris, vet aquí que sorgeix la

necessitat d’una alfabetització molt més complexa, atesa la distància lingüística i cultural de

l’immigrant. L’aprenentatge de la llengua del país d’acollida es converteix en un requisit bàsic per a

la comunicació amb totes les persones que hi habiten, tant els que en són naturals com els altres

immigrants.

• Coordinació amb el sistema escolar.

La coordinació de l’educació general i professional (escoles secundàries superiors a Suècia i

Noruega, Tertiary Colleges en el Regne Unit), de la teoria que s’aprèn a l’escola i la pràctica que

s’aprèn a l’empresa (sistemes d’aprenentatge, sistema dual alemany), de l’educació postobligatòria i

l’EPA (Further Education), de l’educació i la comunitat local, són iniciatives que posen en relleu la

importància estratègica del sector 16-19, és a dir, de la franja d’edat que correspon a l’educació

secundària postobligatòria. L’existència diferenciada de centres educatius d’aquest nivell pareix que

és una bona fórmula per garantir els distints tipus de coordinació esmentats, sobretot si la seva gestió

els permet de respondre de forma directa i immediata a les demandes de la comunitat local.
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4 .  LA POLÍTICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE PERSONES
ADULTES DE LA UNIÓ EUROPEA

4.1. Introducció

La idea d’una Europa unida fou durament colpejada pels conflictes mundials que es desenvoluparen

durant el segle XX. El concepte d’una organització europea que superàs els antagonismes nacionals

apareix en el context de la lluita contra el totalitarisme i té la seva primera traducció

politicoorganitzativa en la primera Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer (CECA), creada el 1951

(Fontaine 1992: 5).

Aquesta primera unió econòmica culmina en el tractat de Roma, pel qual es crea la Comunitat

Econòmica Europea (1957). Des d’aleshores fins a l’actualitat aquest tractat ha estat objecte de

modificacions diverses. La darrera, ben recent, es correspon amb el tractat d’Amsterdam, que va

entrar en vigor el maig de 1999.

Els diferents períodes de la construcció europea han marcat també moments diferenciats en la

política comunitària de formació professional. En aquest capítol es fa un recorregut per aquesta

evolució de la política comunitària de formació professional, tot incidint en les qüestions que s’han

considerat més rellevants en cadascun dels períodes.
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Figura 1. Evolució de la política comunitària de formació professional.

1951

1957

1986

1992

1999

Font: Elaboració pròpia.
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COMUNITÀRIA EQUAL (2000-2006)
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4.2. Els inicis de la política europea de formació professional: del tractat de Roma al tractat

de la Unió

El període que va des del tractat de Roma (1957) fins al tractat de la Unió (1992) marca els inicis de

la política europea de formació professional.

En aquest apartat es presenten les informacions relatives a aquesta època, tot diferenciant-hi dos

períodes. El primer es caracteritza pel naixement de la política comunitària de formació professional

i va des del tractat de Roma fins a l’Acta Única Europa. El segon és conegut per la creació d’una

primera edició de programes europeus i d’iniciatives comunitàries de formació professional i va des

de l’Acta Única Europea fins al tractat de la Unió.

4.2.1. Documents i actuacions més rellevants del primer període (1957-1986)

Encara que els inicis i la base de la política comunitària de formació professional són al tractat de

Roma (especialment a l’article 128), els principis generals per a l’elaboració d’una política comuna

de formació professional s’estableixen per primera vegada el 1963. Es tracta d’uns principis que,

encara que superats pels canvis ocorreguts des de llavors, mantenen la vigència com a referents.

Plantegen qüestions tan actuals com (Consell de les Comunitats Europees, 1963):

a. Tenir com a principals objectius la creació de les condicions que garanteixin a tots els ciutadans el

dret a una formació professional adequada; l’ampliació de la formació professional partint d’una

bona educació general, a més del suport a la formació durant tota la vida, i l’establiment de relacions,

tan estretes com sigui possible, entre la formació professional i els sectors econòmics.

b. La realització d’estudis i investigacions, i l’intercanvi de coneixements respecte a la formació

professional.

c. La formació dels formadors.

d. La descripció harmònica de les qualificacions bàsiques requerides per a l’accés als diferents

nivells de formació i el reconeixement mutu de certificats i titulacions.
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També cal assenyalar en aquesta primera fase la creació del Centre Europeu per al Desenvolupament

de la Formació Professional (CEDEFOP).1 Aquest centre té l’objectiu de fomentar el

desenvolupament de la formació professional a nivell comunitari, mitjançant tasques d’informació,

investigació i concertació entre els interlocutors socials. El Consell d’administració del CEDEFOP

realitza el programa de treball, els pressuposts i l’informe anual d’activitats. Aquest Consell

d’administració està format per representants de la Comissió de les Comunitats Europees, de les

organitzacions dels treballadors i dels empresaris i dels governs (Comissió de les Comunitats

Europees, 1993 a: 50-51).

La decisió de completar la construcció del gran mercat interior, la qual cosa va implicar la creació de

l’Acta Única Europea el 1986, va provocar una important mobilització en el si de la Comunitat, i és

en aquest marc que s’ha d’entendre l’impuls decisiu de la política comunitària de formació

professional.

4.2.2. Documents i actuacions més rellevants del segon període (1986-1992)

Les principals fites d’aquest període, que va des de l’Acta Única Europea fins al tractat de la Unió,

són els programes europeus de formació professional, la reforma dels Fons Estructurals,

especialment el Fons Social Europeu, i —com a síntesi de la situació durant aquests anys i de les

perspectives de futur— el memoràndum sobre la formació professional a la Comunitat Europea en

els anys noranta elaborat per la Comissió.

També en aquest període s’ha de fer menció de la Carta dels drets socials fonamentals dels

treballadors adoptada per onze estats membres l’any 1989. En aquest document es planteja que tots

els treballadors de la Unió Europea han de poder tenir accés a la formació professional i beneficiar-

se’n durant tota la seva vida activa, i que les autoritats públiques, empreses i interlocutors socials han

d’establir els mecanismes que permetin als treballadors reciclar-se i adquirir nous coneixements

(Consell Europeu d’Estrasburg, 1989).

                                                  
1 Va ser creat mitjançant un reglament del Consell de la Comissió de les Comunitats Europees (1975).
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4.2.2.1. Els programes europeus de formació professional

A partir de 1986 es creen una sèrie de programes la motivació inicial dels quals és donar una resposta

als problemes específics. Cada programa es basa en una decisió del Consell i sol establir: línies

directrius comunes «per promoure la convergència de les iniciatives adoptades en els estats membres

sobre els mecanismes nacionals»; mesures transnacionals de cooperació; avaluació de les accions del

programa i de les seves relacions amb altres iniciatives, i creació d’un comitè de programes de

caràcter consultiu amb funcions «d’assistència i seguiment per a l’aplicació del programa, al qual els

interlocutors assisteixen com a observadors» (Comissió de les Comunitats Europees, 1991: 16). Els

més importants en el camp de la formació professional en el període de 1986 a 1992 varen ser els

següents:

•  EUROTECNET (programa d’acció comunitària sobre formació professional i canvis

tecnològics),2 l’objectiu principal del qual era «fomentar la innovació en el camp de la formació

professional inicial i contínua que es deriva dels canvis tecnològics i de la seva repercussió en

l’ocupació, el treball i les qualificacions» (Comissió de les Comunitats Europees, 1993 a: 37-38). Es

va desenvolupar durant el període 1990-1994.

•  PETRA (programa d’acció per a la formació i preparació dels joves per a la vida adulta i

professional).3 Va sorgir d’un programa previ d’acció comunitària sobre la transició dels joves de

l’escola a la vida adulta i professional i es va crear amb la finalitat principal d’abordar la

problemàtica derivada de l’elevat nivell de desocupació juvenil a la Comunitat. Els beneficiaris del

programa eren joves menors de vint-i-vuit anys que, un cop cursada l’escolaritat obligatòria, volien

adquirir o perfeccionar una formació professional inicial no universitària (Comissió de les

Comunitats Europees, 1993 a: 29-31). Es va desenvolupar durant el període 1988-1994.

• IRIS (xarxa europea de programes de formació per a la dona). Va aparèixer com a conseqüència

de la recomanació de la Comissió de 1987 sobre l’accés de les dones a la formació professional

(Comissió de les Comunitats Europees, 1987) i consistia en la creació d’una xarxa europea per donar

suport a la innovació en la formació professional per obtenir-hi una major participació de les dones

                                                  
2 Es fonamenta en una decisió del Consell de la Comissió de les Comunitats Europees (1987 i 1991).
3 Es fonamenta en dues decisions del Consell de la Comissió de les Comunitats Europees (1987 i 1991).
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(Comissió de les Comunitats Europees, 1993 a: 41). Es va desenvolupar durant el període 1988-

1993.

•  FORCE (programa d’acció comunitària per al desenvolupament de la formació professional

continuada).4 Se centrava en el desenvolupament, la innovació i l’intercanvi d’experiències quant a

formació professional contínua. El principal objectiu era millorar l’oferta i la qualitat de la formació

professional contínua impartida als treballadors de les empreses (Comissió de les Comunitats

Europees, 1993 a: 34-35). Es va desenvolupar durant el període 1991-1994.

A aquests programes cal afegir-hi, per l’especial incidència en la formació professional, dos

programes de formació (LINGUA i DELTA) i uns altres tres que formaven part d’altres polítiques

socials de la Comunitat (ERGO, ILE-LEI i Pobresa 3).

LINGUA era el programa d’acció comunitari per promoure el coneixement de les llengües

estrangeres en la Comunitat Europea i incloïa accions relacionades amb la formació professional

inicial (fomentar els intercanvis de joves que cursaven estudis de caràcter especialitzat, professional

o tècnic) i contínua (fomentar el coneixement de les llengües estrangeres utilitzades en les relacions

professionals i en el món econòmic). DELTA (sistemes telemàtics per a l’educació i la formació

flexible i a distància) tenia per objectiu «desenvolupar l’aplicació de noves tecnologies en els àmbits

de l’educació i de la formació amb la finalitat d’establir sistemes i serveis telemàtics» en el marc de

la política d’investigació i desenvolupament tecnològic de la Comunitat (Comissió de les Comunitats

Europees, 1993 a: 72).

Pel que fa als programes que formaven part d’altres polítiques socials comunitàries:

•  ERGO era un «programa comunitari d’acció, d’investigació i de comunicació sobre l’atur de

llarga durada», la primera fase del qual va tenir lloc entre 1989 i 1992. La segona fase es va

denominar ERGO 2 i es va desenvolupar entre 1993 i 1996 (Comissió de les Comunitats Europees.

DG d’Ocupació, Relacions Industrials i Afers Socials, s/d).

• ILE-LEI era un programa d’iniciatives locals d’ocupació per a dones, que es va iniciar el 1987

amb l’objectiu de promoure les iniciatives empresarials de les dones i, d’aquesta manera, lluitar

                                                  
4 Es fonamenta en una decisió del Consell de la Comissió de les Comunitats Europees (1990).
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contra la desocupació femenina (Unitat per a la igualtat d’oportunitats —DG V/A/3— Comissió de

les Comunitats Europees, s/d).

•  Pobresa 3 era un programa comunitari per a la integració econòmica i social dels menys

afavorits. Es va iniciar el 1988 i es varen agafar com a base les aportacions del primer i segon

programa europeu de lluita contra la pobresa (1975-1980 i 1984-1998, respectivament) (Conroy s/d:

3).

4.2.2.2. El Fons Social Europeu i les iniciatives comunitàries de formació professional

També cal assenyalar en el terreny de la formació professional el paper importantíssim exercit pel

Fons Social Europeu (FSE), que és un dels Fons Estructurals de la Comunitat i que té l’objectiu de

millorar-ne les possibilitats de treball. Va ser reestructurat el 1989 —juntament amb la resta de Fons

Estructurals que hi havia en aquell moment: el FEDER i el FEOGA—5 per aconseguir una major

adequació a la «necessitat de cohesió econòmica i social generada per la realització del mercat

interior». Els objectius d’aquests fons —en el marc de la reforma de 1989— eren (Martínez 1992:

31):

•  Objectiu núm. 1: Fomentar el desenvolupament i l’ajustament de les regions menys

desenvolupades.

• Objectiu núm. 2: Reconvertir regions frontereres o zones de regions greument afectades per la

crisi industrial.

• Objectiu núm. 3: Lluitar contra la desocupació de llarga durada.

• Objectiu núm. 4: Facilitar la inserció professional dels joves.

• Objectiu núm. 5:

 5a: Adaptar les estructures de producció de l’agricultura i la silvicultura.

 5b: Fomentar el desenvolupament de zones rurals.

                                                  
5 L’objectiu del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) és disminuir les diferències de desenvolupament entre les regions de la
Comunitat i el del FEOGA (Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrària), participar en el finançament dels règims nacionals d’ajuda a l’agricultura
i contribuir al desenvolupament i la diversificació de les zones rurals de la Comunitat (Comissió Europea, 1994: 5).
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L’acció estructural relacionada amb la formació professional es prenia en consideració

fonamentalment a través del Fons Social Europeu (FSE), les atribucions prioritàries del qual eren «el

suport a les accions de formació professional i d’ajuda a la contractació de personal i a la creació

d’activitats autònomes, i el desenvolupament de la formació a les regions endarrerides o en declivi

industrial i a les zones rurals» (Comissió de les Comunitats Europees, 1991: 17-18). Aquest fons

tenia com a objectius prioritaris el 3 i el 4 i col·laborava amb els altres fons estructurals en la

consecució de la resta d’objectius.

El pla d’actuació conjunta entre el FSE i els estats membres es va articular a través dels denominats

marcs comunitaris de suport, que poden definir-se com «l’instrument que la CE ha articulat tant per

concretar els recursos que cadascun dels Fons Estructurals i la resta d’instruments econòmics

destinarien a finançar les accions estructurals, com per definir les accions mateixes que rebrien un

finançament comunitari» (Martínez 1992: 32).

La reforma dels Fons Estructurals va suposar, a més d’articular mecanismes per a l’optimització dels

instruments comunitaris, una major dotació pressupostària. I en la línia de la consideració com a

prioritat de la lluita contra la desocupació de llarga durada i la inserció professional dels joves, els

objectius 3 i 4 representen un 40% dels fons disponibles del FSE a les regions amb retard en el

desenvolupament i aproximadament un 80% del que pot destinar la resta de la Comunitat (Comissió

de les Comunitats Europees, 1991: 18).

Com a complement dels marcs comunitaris de suport es va establir la possibilitat d’adoptar

iniciatives comunitàries pel que feia a temes d’especial interès6, tres de les quals estaven relacionades

directament amb la formació professional: EUROFORM, NOW i HORIZON7.

                                                  
6 Les iniciatives comunitàries «són instruments específics de les polítiques estructurals de la Comunitat que la Comissió proposa als estats membres,
per iniciativa pròpia, per donar suport a les actuacions que contribueixin a resoldre problemes que tenen una dimensió europea especial» (Comissió
Europea, 1994: 7).
7 La terminologia utilitzada per la Comunitat Europea és la d’iniciatives comunitàries en matèria de recursos humans.
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Aquestes iniciatives formaven part, per tant, de les accions estructurals empreses per la Comunitat

per reforçar la cohesió econòmica i social. Es varen desenvolupar entre 1990 i 1994,8 amb la finalitat

comuna de «dotar d’una dimensió comunitària les accions de formació professional i de promoció de

treball, per poder donar suport a la creació a nivell comunitari de xarxes transnacionals que permetin

als estats membres apropar les seves concepcions sobre la matèria i promoure mesures exemplars que

tinguin efecte multiplicador» (UNC-Fons Social Europeu Espanya 1994: 5).

A continuació, s’exposen els objectius propis de cada iniciativa:

•  EUROFORM se centrava a donar «una dimensió comunitària a les iniciatives de formació

professional i foment de l’ocupació», a «afavorir la convergència de les competències professionals i

a fomentar la mobilitat professional i geogràfica dels treballadors» (UNC-Fons Social Europeu

Espanya 1994: 6).

•  NOW (noves oportunitats per a les dones) s’incloïa en l’àmbit del tercer programa per a la

igualtat d’oportunitats entre homes i dones i el seu objectiu era «contribuir a la revalorització i a la

promoció de les qualificacions de les dones i també al canvi de les pràctiques empresarials, per

permetre’ls crear les seves pròpies empreses o cooperatives. La iniciativa NOW pretenia, a més a

més, contribuir a la reinserció de les dones en el mercat de treball i evitar, d’aquesta manera, la

precarietat del treball femení» (Comissió de les Comunitats Europees, 1993 a: 65).

•  HORIZON tenia «l’objectiu de la inserció professional dels minusvàlids i d’alguns grups

desafavorits en els distints sectors econòmics, de manera que en milloràs la competitivitat i les

condicions d’accés al mercat de treball», per a la qual cosa pretenia millorar les capacitats d’acció

locals i establir una xarxa comunitària d’intercanvis d’experiències (Comissió de les Comunitats

Europees, 1993 a: 68).

                                                  
8 Les va aprovar la Comissió de les Comunitats Europees (1990).
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4.2.2.3. El memoràndum sobre la formació professional a la Comunitat Europea en els anys

noranta

La tercera fita que en el terreny de la formació professional va marcar aquest període situat entre la

firma de l’Acta Única Europea i el tractat de Maastricht va ser el memoràndum sobre la formació

professional a la Comunitat Europea en els anys noranta (Comissió de les Comunitats Europees,

1991), del qual s’ha de destacar la caracterització que feia, a manera de síntesi, de la política

comunitària de formació professional i de les orientacions de futur que hi havia.

S’assenyalaven les següents característiques de la política comunitària de formació professional

(Comissió de les Comunitats Europees, 1991: 15):

a. El rebuig de l’harmonització dels sistemes d’educació i formació, cosa que es creu

contraproduent, perquè es considera que responen a una diversitat de cultures.

b. L’opció anterior ha dut a construir la política comunitària de formació professional sobre

els pilars següents: coordinació de les polítiques, convergència de les iniciatives i cooperació

transnacional.

c. La concertació tant amb els estats membres com amb els interlocutors socials.

d. La concepció dinàmica de la subsidiarietat, en el sentit que «no tan sols respecta les

separacions normatives dels àmbits de competència, sinó que també es basa en una articulació

fecunda entre política comunitària i polítiques nacionals».

Finalment, el capítol de les orientacions per als anys noranta assenyalava les principals qüestions

comunes a les quals els països de la Comunitat s’haurien d’enfrontar en els pròxims vint anys i les

característiques que hauria de tenir l’acció comunitària.

Pel que fa a la primera qüestió, es considerava que la dècada dels noranta seria «un període

d’adaptació molt profund dels processos industrials, dels sectors i del funcionament del mercat de les

qualificacions», durant el qual s’hauria d’aprofundir en la resolució d’una sèrie de problemàtiques



64

essencials, entre les quals destacava la de l’accés al mercat de treball dels joves sense una formació

inicial adequada i dels aturats de llarga durada i també la de la formació contínua dels treballadors

ocupats.

Quant a les problemàtiques esmentades, es plantejaven una sèrie de qüestions que es resumeixen a

continuació.

Figura 2. Problemàtica i qüestions comunes quant a formació professional durant els anys

noranta.

Pel que fa a la problemàtica de la inserció laboral dels joves

Com poden ser elements fonamentals per al futur la millora de la qualitat de la

formació, l’aproximació i la cooperació entre els sistemes de formació i les

empreses per desenvolupar l’alternança, l’evolució de les competències bàsiques

facilitades als joves, l’articulació de la formació bàsica i el desenvolupament de

la formació continuada?

Pel que fa a la problemàtica de l’atur de llarga durada

Com es pot millorar la connexió entre formació, adaptació estructural i situació

del mercat de treball?

Pel que fa a la necessitat de formació contínua

Com es pot aprofundir en les accions referents a la qualificació, en la connexió

entre la política de formació i l’estratègia global a les empreses i a les regions i en

l’elaboració i el finançament de les polítiques de formació per als aturats i per a

tots els treballadors que fan feina per compte d’altri?

Font: Comissió de les Comunitats Europees (1991). Elaboració pròpia.

La resposta a aquestes qüestions es considerava determinant per al futur econòmic i social de la

Comunitat en els anys següents:
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«Tots els països que han adoptat les actituds més previsores i dinàmiques respecte als canvis

estructurals són els que alhora han controlat millor el nivell d’atur. Contràriament, els països que

s’han preparat i obert menys a aquestes transformacions qualitatives experimenten diferències majors

i més persistents entre oferta i demanda de treball i veuen com es desenvolupa una exclusió duradora

del mercat de treball que tendeix a augmentar la desocupació de llarga durada.» (Comissió de les

Comunitats Europees, 1991: 23).

En aquest context, se situava l’acció comunitària, la qual es caracteritzava per:

a. El reforçament d’aquesta acció comunitària en una perspectiva de cohesió econòmica i social i

com a «requisit necessari per a l’eficàcia de les polítiques dels sectors prioritaris per al futur de la

Comunitat».

b. El respecte a la subsidiarietat.

c. L’establiment de nous objectius per a la política comunitària, que podien resumir-se així: millorar

la inversió i la qualitat de la formació; assegurar la transparència del mercat de la formació i millorar

el reconeixement de la formació en el mercat laboral; valorar més els objectius assolits, i basar-se en

xarxes ja creades mitjançant els diversos programes d’acció.

d. Visibilitat i coherència de l’acció comunitària, per a la qual cosa és imprescindible el progrés en

l’avaluació i seguiment de les accions, la coherència amb les pràctiques nacionals i la concertació

amb els diversos agents socials.
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4.3. El desenvolupament d’una política europea de formació professional: del tractat de la

Unió a l’actualitat

El període que va des del tractat de la Unió (1992) fins a l’actualitat es caracteritza per ser de fort

impuls en la política comunitària de formació professional. Aquest impuls es dóna en el context de la

progressiva convergència europea en temes d’ocupació.

En aquest apartat es presenten les informacions relatives a aquesta època, tot diferenciant-hi dos

períodes. El primer es caracteritza pel fort impuls de la política comunitària de formació professional

i va des del tractat de la Unió fins al tractat d’Amsterdam. El segon sorgeix precisament dels

plantejaments del tractat d’Amsterdam i de la seva implementació anticipada i es caracteritza per

l’adopció, per primera vegada, d’una estratègia europea per a l’ocupació.

4.3.1. Del tractat de la Unió (1992) al tractat d’Amsterdam (1997)

Les referències a la formació professional del tractat de la Unió figuraven a l’article 127, i les

principals aportacions eren: a) la determinació d’objectius precisos i b) una sèrie de canvis amb

relació a la situació jurídica definida per l’article 128 del tractat de Roma (Comissió de les

Comunitats Europees, 1993 b).

a. Els objectius corresponien a qüestions essencials i en les quals es considerava de gran importància

el paper de la Comunitat. Així, s’establia que l’acció comunitària s’encaminaria a (Unió Europea,

1992):

– facilitar l’adaptació a les transformacions industrials, especialment mitjançant la formació i

la reconversió professionals;

– millorar la formació professional inicial i permanent, per tal de facilitar la inserció i la

reinserció professional en el mercat laboral;
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– facilitar l’accés a la formació professional i afavorir la mobilitat dels formadors i de les

persones en formació, especialment dels joves;

– estimular la cooperació pel que fa a la formació entre centres d’ensenyament i empreses;

– incrementar l’intercanvi d’informació i d’experiències sobre les qüestions comunes dels

sistemes de formació dels estats membres.

b. Canvis en la situació jurídica anterior: en un context de competències compartides entre la

Comunitat i els estats membres es ressaltava com a canvi jurídic més significatiu que «la Comunitat

ha d’aplicar una política de formació professional que doni suport i complementi les polítiques dels

estats membres, mentre que l’activitat anterior de la Comunitat consistia a establir els principis

generals d’una política comuna de formació professional» (Comissió de les Comunitats Europees,

1993 c: 12). El tractat reconeixia que «la funció principal per al finançament i la realització de les

mesures de formació professional incumbeix als poders públics dels estats membres i als

interlocutors socials» i que la Comunitat «ha d’impulsar i innovar» i «afavorir les convergències

voluntàries i valorar els efectes de qualitat i la capacitat d’innovació sobre els sistemes» (Comissió

de les Comunitats Europees, 1993 b: 11).

Igualment, segons l’article 127 del tractat, la Comunitat i els estats membres havien d’afavorir la

cooperació amb altres països de fora de la Comunitat i amb les organitzacions internacionals que

tinguessin competència en matèria de formació professional.

4.3.1.1. Orientacions sobre la política comunitària de formació professional per al període

1995-1999

La firma del tractat de la Unió, juntament amb l’acabament el 1994 de bona part de les accions

comunitàries, dugué a l’elaboració d’una sèrie de documents que establien les bases de les accions

que s’havien de realitzar entre 1995 i 1999, entre els quals ens referim, en primer terme, als dos que

marcaren de manera més decisiva els desenvolupaments posteriors. Són el document de treball de la

comissió sobre orientacions per a l’acció comunitària en l’àmbit de l’educació i la formació
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(Comissió de les Comunitats Europees, 1993 b) i el Llibre Blanc sobre creixement, competitivitat i

ocupació (Comissió de les Comunitats Europees, 1993 c).

En el primer document es reiterava el principi de subsidiarietat de l’acció comunitària i el seu

desenvolupament en tres nivells: suport a la cooperació entre els sistemes d’educació i formació;

promoció de la qualitat a través de la innovació mitjançant intercanvis d’informació i experiències, i

llançament d’accions directes específiques a nivell comunitari quan es consideri que això suposa un

avantatge important respecte a l’actuació nacional. També s’hi establia la necessitat d’introduir

efectes multiplicadors en el suport a les innovacions, de centrar-se en els problemes que afecten tots

els estats membres i d’aprofitar sempre que fos possible les noves tecnologies, per les economies

d’escala i l’enorme potencial que suposa l’educació oberta i a distància. Igualment, es jutjava

imprescindible reforçar la sinergia amb les accions dels Fons Estructurals i la participació activa dels

diversos actors i agents socials.

Quant als mètodes d’acció, es dóna suport als considerats més afavoridors de l’acció comunitària: les

xarxes transnacionals, la mobilitat i els intercanvis i la creació de projectes transnacionals comuns.

També es considerava que s’hauria d’incrementar la transparència de l’acció comunitària i evitar la

impressió de fragmentació, i que també s’haurien de fer més rendibles les inversions, racionalitzar els

mecanismes nacionals, descentralitzar la gestió i centrar més les modalitats d’acompanyament per

millorar l’avaluació i, en darrer lloc, la pertinència i coherència de les accions.

En aquest mateix document es proposaven dues línies d’acció: una línia relacionada amb les

universitats i escoles i una altra línia relacionada amb la formació i les qualificacions. Aquesta

darrera va establir les bases del programa Leonardo, el programa comunitari d’acció de formació

professional per al període 1995-1999.

Es considerava que la política comunitària havia de cristal·litzar en un programa únic de formació

professional, adaptat als principis de subsidiarietat, que havia d’incloure un marc comú d’objectius i

diverses mesures d’ajuda a nivell comunitari. Aquestes haurien d’incloure tres parts complementàries

i a la vegada integrades: xarxes de centres de recursos, ajuda a la innovació per a projectes

transnacionals, productes comuns, anàlisi i investigació. El programa hauria d’avançar juntament

amb els Fons Estructurals, especialment el FSE, i amb el programa marc d’investigació i
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desenvolupament, «que s’hauria d’esforçar a adoptar mesures dirigides a la formació contínua per

garantir la transferència de les innovacions i dels resultats de la investigació perquè s’aprofitin al

màxim, sobretot perquè les aprofitin les petites i mitjanes empreses».

El Llibre Blanc sobre creixement, competitivitat i ocupació també ha estat una de les referències

bàsiques en aquesta fase de la política comunitària de formació professional. Ha marcat tots els

desenvolupaments posteriors i es considera l’inici de l’anomenada Estratègia europea de l’ocupació.

Les seves aportacions en l’àmbit de la formació professional es troben en l’apartat d’ocupació en dos

capítols: un de referit expressament a l’adaptació dels sistemes d’educació i de formació professional

i un altre de referit a la conversió del creixement en treball. Poden resumir-se així:

a. La necessitat d’augmentar les reserves de capital humà i superar la inadequació dels sistemes

d’educació i formació a través d’una sèrie de mesures que s’han de dur a terme en el marc de les

estructures nacionals i que són les següents (Comissió de les Comunitats Europees, 1993 c: 159-

160):

«– establir una garantia de caràcter comunitari perquè ningú de menys de divuit anys no es

trobi sense feina: se li haurà de garantir un lloc en el sistema d’educació i formació o un que

combini treball i formació;

– establir objectius progressius fins a l’any 2000 per a l’eliminació de l’analfabetisme i la

manca d’altres competències bàsiques entre els joves que abandonen l’escola;

– elevar el nivell de formació professional inicial i fomentar el desenvolupament de les

capacitats empresarials dels joves, especialment de les joves, i també la capacitat d’aprofitar les

noves tecnologies a través de l’adequada experiència laboral;

– ampliar l’abast i la varietat dels actuals sistemes d’aprenentatge i altres formes que combinin

treball i formació, en activa cooperació amb els interlocutors socials;

– millorar la prestació coordinada de serveis d’assessorament i col·locació, especialment a

nivell local, per assessorar de manera sistemàtica els joves sobre les oportunitats laborals i

professionals;
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– animar les universitats i altres institucions d’educació superior a col·laborar més intensament

amb la indústria i el comerç, en especial per facilitar la transferència d’innovació i avenços

tecnològics a través de sistemes de formació contínua de les empreses, sobretot, petites i

mitjanes;

– estudiar les formes d’introduir incentius per a les empreses i els individus que inverteixin en

formació contínua, com una expressió clara del compromís polític amb el desenvolupament

d’oportunitats d’aprenentatge permanent per a adults;

– animar els interlocutors socials a establir convenis col·lectius a nivell comunitari per poder

ampliar l’accés a la formació contínua i participar-hi com a mitjà essencial per millorar la

motivació i la qualitat de la força de treball en conjunt».

b. L’orientació cap a grups específics que es troben en desavantatge en el mercat laboral. Això és

especialment important perquè no es va aconseguir en el període de creixement de l’ocupació de la

segona meitat dels vuitanta i «la Comunitat s’enfronta al perill de crear no tan sols un mercat de

treball doble, sinó també una societat dual». Les mesures específiques que es proposaven en aquest

capítol eren les següents (Comissió de les Comunitats Europees, 1993 c: 160-162): intensificar «els

esforços per integrar o reintegrar els desocupats de llarga durada i els desocupats joves en el mercat

formal, proporcionar un major assessorament per trobar alternatives a la inactivitat» i introduir

normes mínimes que havien de complir els estats membres; donar major rellevància a les relacions

entre sector públic i sector privat per a la inserció en el mercat laboral; activar l’economia social i

«fer participar els aturats, de manera voluntària, en accions que eliminin els desequilibris que hi ha

entre els qui volen treballar i les necessitats socials no satisfetes», i reforçar les polítiques d’igualtat

d’oportunitats entre homes i dones. En tots els casos, es considera necessari reforçar el paper dels

serveis d’ocupació com a orientadors i col·locadors, sempre tenint en compte la perspectiva local.

També s’haurien d’establir «bones pràctiques» en l’activitat de les agències de treball temporal, en el

sentit que condueixin a un treball estable (ja que són una font de formació i d’experiència laboral) i

no que el substitueixin.
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c. La funció de la Comunitat ha de ser de suport des d’una doble perspectiva: oferir un fòrum en el

qual es pugui acordar una estratègia comuna i reforçar les mesures nacionals mitjançant suport

financer o amb ajudes del FSE;9 tot això pel que fa a la consecució d’un mercat de treball comunitari,

que «crearia una força de treball més qualificada, més flexible, més mòbil, amb una major

competència lingüística, capaç d’aprofitar els avantatges heretats d’Europa en els mercats en

evolució del món».

A partir de les propostes d’aquest document, el Consell Europeu d’Essen (desembre de 1994) va

incloure, entre els cinc grans àmbits d’actuació prioritària dels estats membres: la millora de les

perspectives d’ocupació dels treballadors mitjançant la promoció d’inversions en formació

professional; la identificació de noves fonts d’ocupació a través d’iniciatives locals i el foment de la

incorporació al treball de grups específics (joves, aturats de llarga durada i dones). Aquests

plantejaments es reforçaren en consells europeus posteriors i es feren les primeres passes per elaborar

indicadors comuns i, en definitiva, per impulsar el debat sobre l’ocupació a les institucions europees.

En aquesta línia es creà el Comitè permanent d’ocupació i mercat de treball (Direcció General

d’Ocupació, Relacions Laborals i Afers Socials de la Comissió Europea, 1999: 12).

També en relació amb aquest període s’han de citar altres dos documents, per la rellevància que

tenen en relació amb el tema d’aquest capítol: la recomanació del Consell, de 30 de juny de 1993,

sobre l’accés a la formació contínua a la Unió Europea i el Llibre Blanc de l’educació i la formació.

El primer data de 1993 i va tenir l’origen en la Carta de drets socials fonamentals dels treballadors

adoptada pel Consell Europeu d’Estrasburg. Va suposar l’inici d’un procés comunitari articulat al

voltant de tres eixos complementaris (Comissió de les Comunitats Europees, 1997 a: 8): (a) la

determinació d’un objectiu general segons el qual tots els treballadors han de poder tenir accés a la

formació professional i beneficiar-se’n durant tota la vida; (b) la definició de quinze objectius

específics que permetessin assolir el general; la responsabilitat de definir les modalitats i mitjans per

assolir aquests objectius era responsabilitat dels estats membres i dels interlocutors socials; (c)

l’establiment a nivell comunitari d’un dispositiu de seguiment de les tendències i evolucions de

l’accés a la formació contínua.

                                                  
9 El FSE representa, en l’actualitat, el 13% de tota la despesa dels estats membres en polítiques actives de mercat de treball (Comissió Europea, 1994:
162).
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El Llibre Blanc sobre l’educació i la formació. Ensenyar i aprendre - Cap a la societat cognitiva

(Comissió de les Comunitats Europees, 1995) fa una descripció dels reptes i una anàlisi de les

evolucions que es preveuen, i planteja un seguit d’accions a fer en els estats membres i de mesures de

suport comunitari. La finalitat de les principals mesures que cal aplicar des de 1996 (declarat Any

Europeu de l’Educació i la Formació Permanents) són les següents (Comissió de les Comunitats

Europees, 1995: 2): fomentar l’adquisició de nous coneixements, apropar l’escola a l’empresa, lluitar

contra l’exclusió, parlar tres llengües comunitàries i igualar la importància entre la inversió en

equipament i la inversió en formació.

Els plantejaments exposats, juntament amb la voluntat d’aprofitar al màxim les experiències que hi

havia hagut fins aleshores, varen ser les noves coordenades de l’acció europea en formació

professional que, com s’anunciava abans, es varen materialitzar en el programa Leonardo, en les

noves orientacions dels Fons Estructurals, especialment del FSE, i en les noves iniciatives

comunitàries de recursos humans Adapt i Ocupació i Desenvolupament dels Recursos Humans.

4.3.1.2. El programa Leonardo da Vinci

El programa Leonardo va recollir les principals orientacions i aportacions de la política comunitària

de formació professional: subsidiarietat, coherència i complementarietat amb altres accions

comunitàries, realització d’accions transnacionals, recalcament de l’avaluació, prioritat als grups

desfavorits, etc.

Incloïa un marc comú d’objectius que poden resumir-se en dos: la millora de la qualitat i la capacitat

d’innovació dels sistemes i dispositius de formació professional dels estats membres i el

desenvolupament de la dimensió europea en la formació i en l’orientació professional. Els principals

elements que donen contingut a aquests objectius poden sintetitzar-se en el foment de la formació

durant tota la vida, de la formació professional de joves i de la resta de grups amb problemes

especials d’inserció en el mercat laboral (grups amb risc d’exclusió, dones, migrants, minusvàlids,

etc.), dels mètodes d’autoformació en el lloc de treball, dels mètodes d’aprenentatge oberts i a

distància i de l’adaptació i transparència de les qualificacions.
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Quant a aquests objectius, s’establien una sèrie de mesures comunitàries de suport a les accions

iniciades pels estats i s’impulsava la realització d’accions transnacionals de formació professional, la

difusió d’informació comparativa sobre els sistemes i els dispositius de formació professional, una

major coherència amb les polítiques a favor de l’ocupació i les que donen suport a la igualtat

d’oportunitats en l’accés a la formació professional inicial (entre homes i dones i a favor dels grups

desafavorits) i una major coherència amb les polítiques d’impuls de la formació professional com a

factor de desenvolupament regional i local (Consell de les Comunitats Europees, 1994: 13-14).

El programa es va aprovar per a un període comprès entre l’1 de gener de 1995 i el 31 de desembre

de 1999.
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Figura 3. Quadre-resum del programa Leonardo da Vinci. Mesures comunitàries.

Capítol (C) I. Suport a la millora dels sistemes i dels dispositius de formació professional en els estats
membres.
Mesura (M) 1. Concepció i realització de projectes pilot transnacionals en els àmbits següents: millora de
la qualitat de la formació professional inicial i de la transició dels joves a la vida activa; millora dels
dispositius de formació professional contínua; informació i orientació professionals; foment de la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones; millora de la qualitat dels dispositius de formació professional a favor
de les persones desafavorides en el mercat laboral.
Temes prioritaris: adaptació de mètodes i continguts als canvis tecnològics i d’organització del treball i
socials; adquisició de competències que facilitin nous treballs; desenvolupament de la creativitat,
iniciativa i esperit d’empresa i desenvolupament de la cultura tecnològica en els processos
d’aprenentatge; adquisició de competències clau com a base de la formació durant tota la vida, millora de
mètodes i continguts específics per a grups desafavorits, especialment joves; adaptació de continguts i
mètodes de formació professional inicial a innovacions; foment de la formació professional inicial en
sectors essencials; adquisició de competències per respondre a les necessitats del mercat interior.
M2. Programes transnacionals d’estades i intercanvis per a joves en formació professional inicial, joves
treballadors i formadors.
CII. Suport a la millora de les accions de formació professional, fins i tot mitjançant la cooperació entre
universitat i empresa, tant pel que fa a les empreses com als treballadors.
M1. Concepció i realització de projectes pilot transnacionals en els àmbits següents: innovació en matèria
de formació professional, quant als canvis tecnològics i a l’impacte sobre el treball, les qualificacions i les
competències; inversió en la formació professional contínua dels treballadors; transferència d’innovacions
tecnològiques en el marc de la cooperació entre empreses i universitats pel que fa a la formació
professional contínua; foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
Temes prioritaris: adquisició de qualificacions i competències, adaptació als canvis, principalment les
petites i mitjanes empreses i la indústria tradicional; foment de projectes professionals individuals;
formació de petites i mitjanes empreses; adequació de mètodes i continguts als treballadors sense
qualificació adequada; desenvolupament de recursos humans altament qualificats; foment de la igualtat
d’accés a la formació professional inicial i a la formació professional contínua de les persones
desafavorides; foment de la transparència de les qualificacions.
M2. Programes transnacionals d’estades i intercanvis: estades en empreses per a estudiants i titulats
universitaris; intercanvis entre empreses i universitats o organismes de formació; intercanvis de
responsables de formació.
CIII. Suport al desenvolupament de les competències lingüístiques, dels coneixements i de la difusió de
les innovacions en l’àmbit de la formació professional.
M1. Cooperació per a la millora de les competències lingüístiques: concepció i realització de projectes
pilot i programes d’intercanvi transnacionals.
M2. Desenvolupament dels coneixements en l’àmbit de la formació professional: enquestes, anàlisis i
intercanvis de dades comparables en l’àmbit de la formació professional.
M3. Desenvolupament de la difusió de les innovacions en l’àmbit de la formació professional: projectes
de difusió i programes d’intercanvis transnacionals.
CIV. Mesures d’acompanyament.
M1. Xarxa de cooperació entre els estats membres: coordinació i organització del programa en el pla
nacional, iniciatives per a la constitució d’associacions destinades a presentar projectes transnacionals i
accions encaminades a garantir la transparència, facilitar l’accés, enfortir la difusió i transferència de
mètodes, productes, instruments elaborats i resultats obtinguts en el programa.
M2. Informació, seguiment i avaluació: associació entre la Comissió, els estats membres i les estructures
de coordinació nacional; seguiment i avaluació de les mesures comunitàries i assistència tècnica per al
desenvolupament del programa.

Font: Comissió de les Comunitats Europees, 1993 b. Elaboració pròpia.
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4.3.1.3. El Fons Social Europeu i les iniciatives comunitàries per al desenvolupament dels

recursos humans

El programa global de les iniciatives comunitàries per al període 1994-1999,10 les orientacions del

qual va aprovar la Comissió de les Comunitats Europees el 15 de juny de 1994, incloïa tretze

iniciatives que giraven al voltant de set temes prioritaris sorgits a partir del Llibre Verd (Comissió de

les Comunitats Europees, 1993 d) i del procés de consultes que se’n va fer: cooperació i xarxes

transfrontereres, transnacionals i interregionals; desenvolupament rural; regions ultraperifèriques;

ocupació i desenvolupament de recursos humans; gestió del canvi industrial; desenvolupament de

barris urbans en crisi i reestructuració del sector pesquer.

Aquestes iniciatives havien de contribuir a la consecució dels cinc objectius prioritaris de les

polítiques estructurals per a 1994-1999:11 adaptació econòmica de les regions menys desenvolupades

(objectiu 1); reconversió econòmica de les zones afectades per la crisi industrial (objectiu 2); lluita

contra la desocupació de llarga durada, inserció professional dels joves i integració de les persones

sobre les quals pesa l’amenaça de quedar excloses del mercat laboral (objectiu 3); adaptació dels

treballadors als canvis de la indústria i dels sistemes de producció a través de mesures preventives

contra la desocupació (objectiu 4); adaptació de les estructures de transformació i comercialització

dels productes de l’agricultura i la pesca (objectiu 5a), i diversificació de zones rurals (objectiu 5b).

Com es pot observar, els objectius del FSE es varen reagrupar i ampliar. La lluita contra l’atur de

llarga durada i la inserció laboral dels joves, que constituïen els objectius 3 i 4, varen passar

conjuntament a l’objectiu 3, mentre que s’hi afegia un objectiu 4 nou que afectava els treballadors

ocupats. Les iniciatives centrades específicament en la consecució d’aquests objectius varen ser dues:

Ocupació i Desenvolupament dels Recursos Humans (objectiu 3) i Adapt (objectiu 4).

                                                  
10 Encara que es parla d’orientacions per al període 1994-1999, en realitat el començament de les noves iniciatives es va situar, generalment, el 1995.
11 Els reglaments dels Fons Estructurals estableixen que el 9% dels crèdits de compromís dels Fons Estructurals poden dedicar-se a les iniciatives
comunitàries, a les quals s’han donat 13.450 milions d’ecus, dels quals es preveu que se’n destinin 11.850 a les tretze iniciatives fins ara compromeses
(Comissió Europea, 1994: 9).
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La primera es basava en les orientacions del Llibre Blanc de la Comissió i en les iniciatives

comunitàries anteriors (NOW i HORIZON) i l’objectiu era «impulsar el creixement de l’ocupació,

fomentar la solidaritat social en tota la Comunitat i també la igualtat d’oportunitats per a les dones en

el mercat laboral a través del desenvolupament dels recursos humans, de la millora del funcionament

del mercat de treball i d’actuacions transnacionals» (Comissió Europea, 1994: 22). Aquest objectiu

s’articulava, inicialment, en tres capítols o apartats: Ocupació-NOW, Ocupació-HORIZON i

Ocupació-YOUTHSTART. Aquests s’ocupaven respectivament de fomentar la igualtat

d’oportunitats d’ocupació per a les dones, les persones excloses o amb risc d’exclusió del mercat

laboral i els joves menors de vint anys (especialment dels qui no tenen la formació suficient).

Posteriorment, es va crear el capítol o apartat Ocupació-INTEGRA, dirigit a persones en situació

d’exclusió o en risc d’exclusió a causa de problemàtiques socials, i, d’aquesta manera, el capítol

Ocupació-HORIZON va passar a tenir en compte únicament les persones amb discapacitats físiques

o psíquiques.

Les mesures subvencionables eren: millora de l’organització dels sistemes de formació, orientació i

contractació; ajuda a la formació d’assessors; ajuda a la creació de treball i d’empreses, i informació i

comunicació per als diversos agents i públic en general. El pressupost previst va ser de 1.400 milions

d’ecus i la iniciativa abraçava tot el territori de la Unió Europea, però es donava prioritat a les

regions de l’objectiu 1 (800 milions d’ecus) (Comissió Europea, 1994: 22).

La iniciativa comunitària Adapt s’incloïa en l’objectiu 4 dels Fons Estructurals i en els plantejaments

del Llibre Blanc. Els seus objectius eren l’adaptació dels treballadors als canvis; l’augment de la

competitivitat de les empreses mitjançant la formació; la prevenció de la desocupació mitjançant

l’augment de les qualificacions dels treballadors i la creació de nous llocs de treball i activitats. El

pressupost previst era de 1.400 milions d’ecus, 400 per a les regions de l’objectiu 1 (Comissió

Europea, 1994: 24).

Però, a més a més d’aquestes dues iniciatives pròpiament de formació, altres iniciatives d’aquest

període presentaven algun tipus d’acció o mesura de formació subvencionable. Això és especialment

important per la funció de la formació pel que fa a la part econòmica i social i perquè evidencia

encara més la perspectiva de l’aprenentatge permanent com a element clau en el desenvolupament

europeu. En el requadre que es presenta a continuació hi trobarem un petit resum.
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Figura 4. Mesures de formació subvencionables que inclouen les iniciatives comunitàries —excepte

les pròpiament formatives— per al període 1994-1999.

INTERREG II (desenvolupar la cooperació fronterera i completar les xarxes d’energia per
connectar-les a xarxes europees)
– Foment de la formació i l’ocupació orientades preferentment cap als desocupats, les dones
i les persones afectades pels canvis originats per la creació del mercat únic.
LEADER II (ajudar els agents i territoris locals en el marc d’una política global de
dinamització del desenvolupament rural)
– Formació professional i ajudes a la contractació.
REGIS II (potenciar la integració de les regions més allunyades)
– Formació professional (ajuda a la creació d’activitats independents i nous llocs de treball
estables; formació en gestió, tècniques de mercat, noves tecnologies, turisme i medi
ambient; inserció professional dels joves i reinserció dels treballadors en situació d’atur de
llarga durada; mesures subvencionables per les iniciatives OCUPACIÓ i ADAPT).
RECHAR II 1994-1997 (facilitar la reconversió econòmica de les zones més afectades pel
declivi de la indústria del carbó) i RESIDER (reconversió econòmica i social de les conques
siderúrgiques)
– Ajuda a la formació i l’ocupació, especialment a les petites i mitjanes empreses.

KONVER 1993-1997 (regions afectades pel declivi de les indústries i instal·lacions militars)
– Formació del personal de les empreses i dels proveïdors de serveis a les empreses,
persones del sector militar en atur o que hi estiguin amenaçades.
RETEX 1992-1997 (zones que depenen fortament del sector tèxtil i de la confecció per
facilitar-los la diversificació econòmica)
– Formació del personal de les empreses i dels proveïdors de serveis de les empreses,
persones del sector tèxtil i de la confecció en atur o que hi estiguin amenaçades.
TÈXTIL-CONFECCIÓ A PORTUGAL (fomentar la modernització de les empreses tèxtils i
de confecció a Portugal)
– Formació professional relacionada amb la preparació i la realització dels plans de
modernització i amb la reorientació del personal en atur o que hi estigui amenaçat.
PIME (ajudar les petites i mitjanes empreses, especialment les situades a les regions de
l’objectiu 1, a adaptar-se al mercat únic i a adquirir competitivitat internacional)
– Augment de les qualificacions professionals dins de les petites i mitjanes empreses.
URBAN (recerca de solucions per als greus problemes socials que suposen les crisis dels
nombrosos barris urbans)
– Mesures d’ocupació a nivell local (formació adequada, unitats mòbils d’assessorament,
programes per subministrar experiència professional a aturats de llarga durada, projectes
amb fortes dosis de creació d’ocupació).
PESCA (ajudar el sector pesquer a sortir de la crisi i contribuir a la diversificació econòmica
de les regions més afectades)
– Manteniment i creació de llocs de treball (reciclatge o millora de les qualificacions
professionals dels pescadors) i serveis a les empreses (formació en tècniques de mercat i
noves tecnologies).

Font: Comissió Europea, 1994. Elaboració pròpia.
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4.3.2.  El tractat d’Amsterdam i l’Estratègia europea per a l’ocupació

El tractat d’Amsterdam és aprovat el juliol de 1997, malgrat que no entra en vigor fins al maig de

1999.

Per primera vegada l’ocupació passa a formar part dels objectius de la Unió Europea i a convertir-se

en una qüestió d’interès comú, amb la finalitat d’aconseguir un elevat nivell d’ocupació sense

debilitar la competitivitat europea.

Es considera que les conclusions del Consell Europeu celebrat a Amsterdam el juny de 1997 i la seva

resolució sobre creixement i ocupació del 16 de juny marcaren l’inici de l’aplicació de l’Estratègia

europea per a l’ocupació i de les directrius anuals d’ocupació, així com el procés d’establiment de

plans nacionals d’acció per a l’ocupació.

4.3.2.1. L’Estratègia europea per a l’ocupació

Si l’Acta Única Europea fou el tractat de la Unió Monetària, en el d’Amsterdam es recull per primera

vegada una estratègia europea que feia temps que reivindicaven amb especial insistència els

ministres d’Afers Socials i els governs de bona part dels països comunitaris, en un intent de fer una

Europa realment més propera a les ciutadanes i als ciutadans: la relativa a l’ocupació. L’atur,

considerat el problema social més important de la Unió Europa, havia estat objecte de declaracions i

d’algunes intervencions, però mai no hi havia hagut una estratègia compartida en la lluita contra

l’atur ni tampoc s’havien establert sistemes de compromís i mesura de les polítiques, cosa que fins

aleshores era patrimoni exclusiu de la política monetària.

De fet, a la Conferència Intergovernamental sobre la Unió Econòmica i Monetària (1992) es va obrir

un debat sobre la conveniència d’introduir l’ocupació entre els criteris de convergència per accedir a

la moneda única, en el qual la majoria de governs s’hi oposaren.
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Amb el tractat d’Amsterdam l’ocupació passa a formar part dels objectius de la Unió Europea i a

convertir-se en una qüestió d’interès comú. Tot i que de manera complementària a la responsabilitat

pròpia de cadascun dels estats membres, s’atorga un paper molt més important en aquest àmbit a les

institucions europees:

«reconeix un paper molt més important a les institucions europees, al Consell i a la Comissió en tant

que els confia noves tasques i els dota d’instruments més poderosos. Dóna al Parlament majors

possibilitats de participació en el procés de decisió i als interlocutors socials, majors responsabilitats,

així com majors possibilitats de participació, gràcies a la inclusió del Protocol social en el tractat»

(Direcció General d’Ocupació, Relacions Laborals i Afers Socials de la Comissió Europea, 1999:

12).

A més del reforçament de l’enfocament comunitari en matèria d’ocupació, els elements més

importants del títol sobre ocupació introduït pel tractat d’Amsterdam són els següents (Direcció

General d’Ocupació, Relacions Laborals i Afers Socials de la Comissió Europea, 1999: 12-13):

«1. Reconeix que la consecució d’un alt nivell d’ocupació és un dels objectius fonamentals de la

Unió Europea, en la mateixa mesura que els objectius macroeconòmics de creixement i estabilitat.

2. Insisteix en el fet que l’ocupació és un assumpte d’interès comú. Els estats membres s’han

compromès a coordinar les seves polítiques d’ocupació a nivell comunitari, cosa completament

necessària per a la introducció de la UEM i perquè les mesures de mercat de treball adoptades en un

estat membre incideixen inevitablement en les polítiques en aquesta mateixa matèria dels altres estats

membres.

3. També inclou [...] el principi d’integració de la política d’ocupació quan diu que la incidència en

l’ocupació s’haurà de tenir en compte específicament en totes les polítiques de la UE.

4. Crea un marc per a l’adopció d’un procediment de control dels països. Les polítiques d’ocupació

dels estats membres s’examinen en un informe conjunt anual de la Comissió i el Consell. A més, la

Comissió proposa i el Consell adopta anualment directrius sobre la política d’ocupació dirigides als

estats membres (de manera similar al que es fa amb la política econòmica i monetària). Per acabar, la

Comissió pot proposar, i el Consell adoptar, recomanacions dirigides als estats membres.
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5. Crea estructures institucionals permanents amb base jurídica (el Comitè d’ocupació), que permeten

un debat transparent i constant sobre l’ocupació i altres qüestions de política estructural a nivell

europeu, i millora la preparació de les deliberacions del Consell.

6. Crea un fonament jurídic per a l’anàlisi, la recerca, l’intercanvi de les millors pràctiques i el

foment de mesures incentivadores de l’ocupació, així com per a altres treballs de la Comissió sobre

aquest àmbit a nivell europeu, que no existien anteriorment.

7. També fa possible que es prenguin decisions per majoria qualificada, amb la qual cosa cap país no

pot bloquejar les decisions i recomanacions d’interès general per a Europa i els seus ciutadans.»

La importància del capítol «Ocupació» en el nou tractat es va traduir en la seva posada en marxa

abans que entràs en vigor l’1 de maig de 1999 i el Consell Europeu d’Amsterdam va decidir que se

celebràs el novembre de 1997 la primera cimera europea sobre ocupació. El seu objecte era, a més de

l’aplicació anticipada del tractat, «analitzar les polítiques d’ocupació dels estats membres en els

darrers anys i conèixer les “millors pràctiques” de les mesures d’ocupació eficaces, però, sobretot,

fixar objectius més clars i el compromís comunitari amb aquests» (Direcció General d’Ocupació,

Relacions Laborals i Afers Socials de la Comissió Europea, 1999: 13).

L’estratègia coordinada per a l’ocupació s’inspira en el mètode seguit per a la convergència

econòmica i consisteix a establir per a tot la UE «unes “directrius per a l’ocupació”, que es basaran

en una anàlisi comuna de la situació i dels eixos generals de la política que s’haurà de dur a terme per

reduir l’atur de forma duradora. Basant-se en aquesta anàlisi, les directrius fixaran uns objectius

concrets, la realització dels quals serà supervisada periòdicament d’acord amb un procediment comú

d’avaluació dels resultats. Un cop adoptades pel Consell a proposta de la Comissió, cadascun dels

estats membres hauran d’incloure les directrius en plans anuals d’acció per a l’ocupació elaborats

amb una perspectiva plurianual» (Consell Europeu extraordinari sobre ocupació, 1997: 6).

Les directrius sobre la política d’ocupació es basen en quatre pilars que constitueixen el marc d’acció

dels estats membres en els propers anys i que són els següents: ocupabilitat, esperit empresarial,

adaptabilitat i igualtat d’oportunitats.
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Figura 5. Els quatre pilars de la política d’ocupació de la UE.

Ocupabilitat: Com cal suplir les

carències de qualificació existents a

Europa i crear vincles amb el món del

treball per als joves i els aturats de

llarga durada, així com per a altres

grups amb menys possibilitats de

competir en el mercat de treball a fi

d’evitar-ne l’exclusió.

Esperit empresarial: Com cal crear una nova

cultura i un nou esperit empresarial a

Europa mitjançant el foment de

l’autoocupació, el retall de les tramitacions

administratives, la reforma dels sistemes

fiscals i la identificació de noves fonts

d’ocupació, especialment a nivell local i en

l’economia social.

Adaptabilitat: Com cal fer que els

treballadors estiguin en millors

condicions de respondre als

desafiaments del canvi i com cal

reorganitzar el treball per afrontar

l’ajustament estructural i mantenir la

competitivitat. Això implica també la

realització d’inversions en la formació

permanent i la reforma dels marcs

contractuals per poder tenir en compte

les noves formes de treball.

Igualtat d’oportunitats: Com cal crear les

condicions perquè els homes i les dones

comparteixin en igualtat de condicions les

responsabilitats familiars i tinguin les

mateixes oportunitats professionals, i com

cal reaccionar davant els canvis

demogràfics, que ens obliguen a mantenir

les condicions de creixement amb una major

incorporació de les dones al treball.

Font: reproduït de la Direcció General d’Ocupació, Relacions Laborals i Afers Socials de la

Comissió Europea (1999: 14).

Amb relació a aquests quatre pilars, cada any s’aproven les directrius europees corresponents. Les

primeres foren les aprovades a la cimera de Luxemburg per a 1998. En aquestes directrius es

plantejaven per primera vegada objectius quantificables amb relació a les polítiques d’ocupació. Els

més relacionats amb la formació foren els següents:

- Oferir algun tipus de mesura (treball, formació, pràctiques professionals, etc.) a tots els joves abans

d’haver estat sis mesos en atur i als aturats adults abans de dotze mesos d’estar en atur.

- Incrementar el nombre de persones que es puguin acollir a mesures actives que en facilitin la

inserció professional, com a mínim en un 20%.
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Espanya fou l’únic país que es va acollir a la clàusula d’exempció, tot al·legant les dificultats

derivades de les elevades xifres d’atur.

A partir d’aquestes directrius, cada estat membre va elaborar el seu Pla nacional d’acció (PNA) per a

l’any 1998. A partir de l’anàlisi dels PNA es va elaborar un informe i es presentaren les directrius per

a 1999. Aquestes giren al voltant dels quatre pilars abans indicats, però presenten algunes

modificacions (http://www.uv.es/cde/, 1999), bona part de les quals estan relacionades amb la

formació:

«- augmentar l’èmfasi en les mesures actives: revisió dels règims fiscals i d’algunes prestacions

socials, desenvolupament de les possibilitats de formació i modernització dels serveis públics

d’ocupació;

- aprenentatge permanent: promoure una mà d’obra qualificada i amb capacitat d’adaptació,

principalment en l’àmbit de les tecnologies de la informació;

- un mercat laboral obert a tothom: més enllà de les mesures destinades a la inserció de les persones

minusvàlides, la Comissió desitja que s’ajudi qualsevol persona o col·lectiu desafavorit, amb

dificultats per accedir al mercat de treball;

- explotar el potencial de creació d’ocupació del sector dels serveis: la Comissió assenyala la

necessitat d’adoptar un enfocament més dinàmic en aquest àmbit i, en particular, en el marc de la

societat de la informació;

- conciliar la vida laboral i la vida familiar: amb el desenvolupament de serveis de guarderia i

assistència que siguin assequibles, d’accés fàcil i de qualitat elevada i amb el foment de la flexibilitat

de les condicions de treball».

Es considera necessari unir l’Estratègia per a l’ocupació amb altres polítiques dirigides a augmentar

el creixement i a crear més llocs de treball. En un acord que ha tingut lloc a la cimera de Colònia, els

estats membres han decidit reunir sota la denominació de Pacte europeu per a l’ocupació el procés

pel qual es creen majors sinergies entre l’Estratègia per a l’ocupació i les polítiques

macroeconòmiques (Comissió Europea. DG V, Ocupació, Relacions Laborals i Afers Socials, 1999:

3).
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De forma paral·lela i en relació estreta amb l’Estratègia europea per a l’ocupació, es varen definir les

orientacions de les accions comunitàries en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut per al

període 2000-2006 (Comissió de les Comunitats Europees, 1997 b). Aquestes giren al voltant d’un

eix central: la construcció progressiva d’un espai educatiu europeu obert i dinàmic que asseguri la

formació al llarg de tota la vida. Amb relació a aquest eix s’assenyalen tres dimensions principals

(Comissió de les Comunitats Europees, 1997 b: 3): (a) l’evolució permanent dels coneixements que

permetin la participació activa en les transformacions que es produeixen; (b) l’enriquiment de la

ciutadania a partir de compartir valors i de desenvolupar el sentit de pertinença a un espai social i

cultural comú; (c) el desenvolupament de les aptituds per a l’ocupació a partir de l’adquisició de les

competències requerides per a l’evolució del treball. I s’estableix la necessitat d’establir un nombre

més limitat d’objectius, una major concentració de les accions i mesures i una major implicació tant

dels estats membres com de tots els actors.

4.3.2.2. El programa Leonardo da Vinci (segona fase)

La segona fase del programa d’acció comunitària en matèria de formació professional Leonardo da

Vinci s’estableix per al període de l’1 de gener de l’any 2000 al 31 de desembre de l’any 2006.

Aquest programa ha de contribuir a la «promoció d’una Europa del coneixement mitjançant la

creació d’un espai europeu de cooperació en matèria d’educació i formació professional. Donarà

suport a les polítiques d’aprenentatge al llarg de tota la vida dels estats membres i al

desenvolupament de coneixements, aptituds i competències que puguin afavorir un exercici actiu de

la ciutadania i la capacitat d’inserció professional» (Consell de la Unió Europea, 1999 a: 34). I la

seva acció se centrarà a «millorar la qualitat, la innovació i la dimensió europea dels sistemes i

pràctiques de formació professional mitjançant la cooperació internacional» (Consell de la Unió

Europea, 1999 a: 35).

S’estructura al voltant de tres objectius (Consell de la Unió Europea, 1999 a: 35):



84

- Millorar les aptituds i competències individuals, principalment dels joves, en la formació

professional inicial a tots els nivells.

- Millorar la qualitat i l’accés a la formació professional contínua al llarg de tota la vida i facilitar

l’adquisició d’aptituds i competències que permetin una major adaptabilitat.

- Promoure i reforçar la contribució de la formació professional al procés d’innovació per millorar la

competitivitat i l’esperit empresarial.

Per a la consecució d’aquests objectius, el programa contempla el finançament de diversos tipus de

mesures. En el quadre que segueix en figura una síntesi.

Figura 6. Mesures comunitàries en el marc del programa Leonardo da Vinci (segona fase).

Mesura 1. Mobilitat Suport a projectes transnacionals dirigits a persones que cursen una formació

professional, en especial als joves, així com també als formadors.

Mesura 2. Projectes pilot Ajudes a projectes pilot transnacionals dirigits al desenvolupament i a la

transferència de la innovació i la qualitat en la formació professional, incloses

accions dirigides a la utilització de les tecnologies de la informació i la

comunicació (TIC) en la formació professional.

Mesura 3. Competències

lingüístiques

Ajudes a projectes de promoció de les competències lingüístiques i culturals en

la formació professional.

Mesura 4. Xarxes

transnacionals

Ajudes a xarxes transnacionals de coneixements pràctics i de difusió a escala

europea.

Mesura 5. Documentació

de referència

Ajudes a accions dirigides a l’elaboració, actualització i difusió de

documentació de referència.

Mesura 6. Accions

conjuntes

Suport a accions conjuntes amb altres accions comunitàries que promoguin una

Europa del coneixement, especialment als programes comunitaris dels àmbits

d’educació i joventut.

Mesura 7. Mesures

d’acompanyament

Ajudes a mesures d’acompanyament per a l’acompliment dels objectius del

programa.

Font: Consell de la Unió Europea (1999 a). Elaboració pròpia.
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4.3.2.3. El Fons Social Europeu i les iniciatives comunitàries

La normativa respecte dels Fons Estructurals per al període 2000-2006 (Consell de la Unió Europea,

1999 b) estableix que els Fons Estructurals, el Banc Europeu d’Inversions (BEI) i els altres

instruments financers existents hauran de contribuir de la manera més adequada a l’assoliment de tres

objectius prioritaris: promoure el desenvolupament i ajustament estructural de les regions menys

desenvolupades (objectiu 1); donar suport a la reconversió econòmica i social de les zones amb

deficiències estructurals (objectiu 2); donar suport a l’adaptació i modernització de les polítiques i

sistemes d’educació, formació i ocupació (objectiu 3).12

La contribució dels diferents Fons Estructurals a la consecució d’aquests objectius queda reflectida a

la figura que segueix.

Figura 7 . Objectius prioritaris i fons estructurals que n’han de contribuir a l’assoliment.

Objectius Fons Estructurals

Promoure el desenvolupament i ajustament estructural

de les regions menys desenvolupades (objectiu 1)

FEDER, FSE, FEOGA

(secció d’Orientació), IFOP

Donar suport a la reconversió econòmica i social de

les zones amb deficiències estructurals (objectiu 2)

FEDER, FSE

Donar suport a l’adaptació i modernització de les

polítiques i sistemes d’educació, formació i ocupació

(objectiu 3)

FSE

Font: Consell de la Unió Europea (1999 b). Elaboració pròpia.

                                                  
12 Aquest darrer objectiu «actuarà financerament fora de les regions incloses a l’objectiu 1 i proporcionarà un marc de referència política per a totes
les mesures que s’emprenguin a favor dels recursos humans en un territori nacional determinat, sense perjudici de les peculiaritats regionals» (p. 7).
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Les accions encaminades a aconseguir aquests objectius hauran de contribuir a «promoure un

desenvolupament harmoniós, equilibrat i sostenible de les activitats econòmiques, l’ocupació i els

recursos humans, i a la protecció i millora del medi ambient, així com a eliminar les desigualtats i a

fomentar la igualtat entre homes i dones» (Consell de la Unió Europea, 1999 b: 7).

La contribució del FSE a la consecució dels diferents objectius se centra a donar suport i

complementar les activitats dels estats membres en les «mesures de prevenció i lluita contra l’atur i

de desenvolupament dels recursos humans i d’integració social en el medi laboral amb la finalitat de

promoure un elevat nivell d’ocupació, la igualtat entre homes i dones, un desenvolupament

sostenible i la cohesió econòmica i social». I, especialment, ha de contribuir a les accions que es

realitzin amb motiu de l’Estratègia europea d’ocupació i de les directrius anuals sobre l’ocupació

(Parlament Europeu. Consell de la Unió Europea, 1999: 6).

En la figura que segueix es presenten de forma més detallada els àmbits d’aplicació i les activitats

subvencionables del FSE:
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Figura 8. Àmbits d’aplicació i activitats subvencionables.

Àmbits d’aplicació Activitats subvencionables

* Desenvolupament i promoció de polítiques actives per
lluitar contra l’atur.

* Promoció de la igualtat d’oportunitats en l’accés al
mercat de treball, amb especial atenció als que estan en
risc de quedar-ne exclosos.

* Foment i millora de la formació professional, la
formació en general i l’assessorament en el context
d’una política de formació al llarg de tota la vida que
pretén: facilitar i millorar l’accés i la integració en el
mercat de treball, millorar i mantenir la capacitat de
treballar i fomentar la mobilitat professional.

* Promoció d’una mà d’obra qualificada, de la innovació
i flexibilitat en l’organització del treball, del
desenvolupament de la iniciativa empresarial i la creació
d’ocupació i de la qualificació i reforçament del
potencial humà en la recerca, la ciència i la tecnologia.

* Establiment de mesures especials per millorar l’accés i
la participació de la dona en el mercat de treball i per
reduir la segregació horitzontal i vertical per raó de sexe.

* En aquests àmbits ha de tenir en compte les necessitats
de: donar suport al desenvolupament local, aprofitar el
potencial d’ocupació de la societat de la informació i
integrar les polítiques d’igualtat entre homes i dones.

* Assistència a favor de les persones, que
podran formar part d’itineraris integrats
d’inserció professional: educació i formació
professional, aprenentatge, formació prèvia,
orientació, assessorament i perfeccionament
professional; ajudes per a l’ocupació i
l’autoocupació; formació de tercer cicle i
formació de directius i tècnics en els centres de
recerca i a les empreses; desenvolupament de
noves formes d’ocupació, inclòs el sector de
l’economia social (tercer sistema).

* Ajuda a diverses activitats per millorar
l’eficàcia de les activitats anteriors:

- Estructures i sistemes: desenvolupament i
millora de la formació professional, l’educació i
la qualificació i millora de l’accés dels
treballadors a la formació i les qualificacions;
modernització i millora dels serveis d’ocupació;
desenvolupament de vincles entre el món del
treball i els centres d’ensenyament, formació i
recerca; desenvolupament de sistemes per
anticipar canvis en les ocupacions i
qualificacions.

- Mesures d’acompanyament: assistència a la
prestació de serveis a beneficiaris; foment de
mesures d’acompanyament per facilitar un
itinerari integrat d’inserció professional;
sensibilització, informació i publicitat.

Font: Parlament Europeu. Consell de la Unió Europea (1999). Elaboració pròpia.

Entre les seves funcions, el FSE haurà de contribuir a la posada en marxa de la iniciativa comunitària

EQUAL, que té com a objectiu combatre la discriminació i les desigualtats en el mercat de treball.

EQUAL substitueix les dues iniciatives finançades a través del FSE durant el període anterior:

Ocupació i Desenvolupament dels Recursos Humans i Adapt. Incorpora bona part dels aprenentatges

realitzats amb la implementació d’aquestes i presenta com a característiques més rellevants les

següents13:

                                                  
13 Elaborat a partir de Comissió de les Comunitats Europees, 1999 a.
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a. Els beneficiaris poden ser: treballadors/es amb necessitat de formació i qualificació professional;

dones treballadores ocupades i en atur; persones minusvàlides i grups desafavorits amb necessitat

d’inserció o reinserció laboral; persones sol·licitants d’asil que vulguin accedir al mercat de treball;

joves en atur, principalment aquells que han abandonat els estudis sense obtenir una qualificació.

b. Els camps temàtics que serviran de base a la primera convocatòria de propostes i que es podran

revisar amb posterioritat, agrupats d’acord amb l’estructura de les orientacions sobre ocupació, són:

- Capacitat d’inserció professional: facilitar la incorporació i la reincorporació al mercat de treball

amb la finalitat de promoure un mercat de treball obert a totes les persones; combatre el racisme en el

lloc de treball.

- Esperit d’empresa: obrir el procés de creació d’empreses a totes les persones; millorar la qualitat

dels llocs de treball en l’economia social (el tercer sector).

- Adaptabilitat: desenvolupar pràctiques d’inclusió en el lloc de treball i també la formació

professional contínua; introduir tecnologies de la informació, preveure els canvis i modernitzar les

qualificacions.

- Igualtat d’oportunitats per a dones i homes: desenvolupar noves formes d’organització del treball

per fer compatible la vida familiar i professional; reduir els desequilibris entre homes i dones i donar

suport a l’eliminació de la segregació en el treball.

c. Els projectes integrats, denominats Associacions de Desenvolupament (AD) i que podran ser

geogràfiques o sectorials. Les primeres han d’agrupar diferents actors d’un territori amb la finalitat

d’aglutinar esforços i recursos per poder aplicar una estratègia conjunta dirigida a la resolució

d’alguna problemàtica important que es dóna en el territori. Les sectorials han d’actuar en sectors en

relació amb els quals els associats considerin que cal lluitar contra les desigualtats i la discriminació.

Poden formar les AD diversos tipus d’organitzacions: sindicats, patronals, organitzacions no

governamentals, universitat, empreses privades, etc. (Comissió de les Comunitats Europees, 1999 a:

5).

d. L’exigència que els projectes incloguin les següents accions (o altres amb les mateixes finalitats)

(Comissió de les Comunitats Europees, 1999 a: 7): establiment d’AD i de cooperació transnacional;
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aplicació dels programes de treball de les AD i creació de xarxes temàtiques, difusió de bones

pràctiques i repercussió en la política nacional.

Igual que en el període anterior, en el 2000-2006 hi ha altres IC que inclouen mesures de formació,

d’entre les quals destacaríem LEADER+ i URBAN. La primera té com a objectius incitar els agents

del món rural a reflexionar «sobre el potencial del seu territori en una perspectiva de més llarg

termini» i «fomentar l’aplicació d’estratègies originals de desenvolupament sostenible integrades, de

qualitat i destinades a l’experimentació de noves formes de:

- valorització del patrimoni natural i cultural

- millora de l’entorn econòmic per poder contribuir a la creació d’ocupació

- millora de la capacitat d’organització de les respectives comunitats» (Comissió de les Comunitats

Europees, 1999 b: 3).

La segona té com a objectius promoure el desenvolupament i la posada en marxa d’estratègies

innovadores per a la recuperació econòmica i social de ciutats i de barris en crisi, així com reforçar i

intercanviar coneixements i experiències relatives a la recuperació i al desenvolupament urbà

sostenible a la Unió Europea (Comissió de les Comunitats Europees, 1999 c: 3).

4.4. Conclusions

La política europea de formació professional es caracteritza per un procés de desenvolupament

progressiu. Aquest desenvolupament progressiu és paral·lel al procés de construcció europea, però té

unes característiques específiques.

En el període que va des del tractat de Roma (1957) fins a l’Acta Única Europea (1986) se situen els

orígens de la política europea de formació professional. Durant aquest període es donen dos

esdeveniments prou rellevants: els principis generals per a l’elaboració d’una política comuna de

formació professional i la creació del Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació

Professional (CEDEFOP).



90

A partir de 1986 trobam la primera edició dels programes europeus i de les iniciatives comunitàries

de formació professional. També en aquest període s’estableixen les orientacions per a la política

comunitària de formació professional en els anys noranta.

El període que va des del tractat de la Unió (1992) fins a l’actualitat es caracteritza per un fort impuls

de la política comunitària de formació professional, impuls que es dóna en el context de la

convergència progressiva en temes d’ocupació. Un cop assolits els objectius de convergència

econòmica, l’assoliment d’objectius comuns en matèria social passa per resoldre el que es considera

com el major problema social de la Unió Europea: l’atur. En aquest context, s’atorga un paper molt

rellevant a la formació professional.

El Llibre Blanc sobre creixement, competitivitat i ocupació marca l’inici de l’Estratègia europea per

a l’ocupació, que es consolida amb la signatura del tractat d’Amsterdam i l’aplicació de la qual

s’avança a la mateixa ratificació del tractat i es posa en marxa a partir de la cimera europea de

Luxemburg l’any 1997.

Durant aquest període i fins a 1999 s’ha desenvolupat un programa unificat de formació professional:

el Leonardo da Vinci, i diverses iniciatives comunitàries per al desenvolupament dels recursos

humans.

El període 2000-2006 tot just acaba d’iniciar-se i és el primer que es desenvoluparà en el context

d’una estratègia europea per a l’ocupació.
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5. L’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES: LA NORMATIVA ESTATAL
I AUTONÒMICA

5.1. LOGSE

En primer lloc, abans d’iniciar l’anàlisi comparativa de la normativa autonòmica, ens agradaria

sintetitzar la normativa estatal:

Llei orgànica 1/1990

Títol III

Article 51

51.1:

Exposició per garantir l’educació d’adults.

51.2:

Finalitats de l’educació de persones adultes:

* Formació bàsica i accés a distints nivells educatius.

* Millora o reciclatge professional.

* Desenvolupament de la participació en tots els àmbits de la vida.

51.3/51.4:

Prioritats en l’oferta:

* Grups o sectors socials amb carències especials i població reclusa.

51.5:

Orientacions metodològiques i modalitats de l’ensenyament.
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Article 52

Aquest article contempla tot el que és relatiu a:

* Garanties d’oferta adequada.

* Facilitat per accedir a secundària.

* Accés a programes o centres.

* Accés a proves de maduresa.

Article 53

Contempla els següents aspectes:

Facilitar l’accés a ensenyaments no obligatoris:

* Batxillerat.

* Formació professional.

Tant en centres ordinaris com d’oferta específica i organització adequada a aquesta

població.

* Proves per a majors de vint-i-tres anys, per a títol de batxiller i per a títols

professionals.

* Accés a la universitat.

Article 54

Referit a:

* Tipus de centres.

* Titulació i formació del professorat.

* Convenis de col·laboració.

També s’han de prendre en consideració els articles 2.1, 3.3, 32.1 i 66.3.
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Per la qual es regulen els ensenyaments inicials de l’educació bàsica per a persones adultes

(Ordre de 16/02/1996)

Comentari previ:

* L’Ordre ministerial de 17 de novembre de 1993 va regular el cicle d’educació secundària, per la

qual cosa amb l’Ordre ministerial de 16/02/1996 queden regulats per complet els ensenyaments

corresponents a l’educació bàsica per a persones adultes, que es podria entendre com l’equivalent a

l’educació obligatòria.

* Són referents legals d’aquesta ordre:

- LOGSE: títol III, articles 51 i 52.

- Reial decret 1344/1991, disposició addicional 2a., en la qual es preveu l’adaptació del currículum

d’educació primària a les característiques, condicions i necessitats de la població adulta, motiu pel

qual sorgeix aquesta ordre ministerial.

Aspectes que desenvolupa:

* Objectiu: dotar la població adulta de coneixements, destreses, habilitats i tècniques

imprescindibles per facilitar-ne la promoció personal, social i laboral, així com la continuïtat en altres

processos formatius.

* Estructura: els ensenyaments inicials s’organitzen en dos nivells:

- Nivell I: alfabetització.

- Nivell II: de consolidació de coneixements i tècniques instrumentals.

* Característiques generals:

- Ensenyaments dirigits a alumnes amb divuit anys complits.

- S’implantarà amb caràcter general a partir del curs 1996-1997 en la modalitat presencial i a partir

del 1997-1998, en la modalitat a distància.

- Els ensenyaments s’impartiran en centres públics d’educació de persones adultes, així com en

institucions, entitats, centres privats i centres públics que per a tal finalitat s’autoritzin.
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- Impartits pel professorat integrat en el cos de mestres i, en les entitats o centres autoritzats, per

persones que posseeixin el títol de mestre o equivalent.

- S’impartiran d’acord amb les orientacions dictades pel MEC amb data 17/04/1996, així com de

conformitat amb el projecte curricular que per a aquestes es concreti en cada centre.

* Organització curricular:

- L’horari lectiu setmanal s’organitzarà en períodes mínims de quaranta-cinc minuts de durada cada

un.

- Setmanalment es dedicarà un període lectiu a activitats d’orientació i tutoria que inclouran aspectes

relacionats amb la formació i la inserció laboral.

- Els continguts d’aquests ensenyaments estaran en funció dels objectius establerts per a cada nivell.

- Hi haurà d’haver un currículum de persones adultes que promogui: l’adquisició de coneixements i

conceptes; el desenvolupament de totes les seves capacitats, i la seva inserció i participació en una

societat plural.

* Avaluació:

- Continuada, integradora i personalitzada.

- Preveurà tant els aprenentatges dels alumnes com els processos d’ensenyament.

- Serà preceptiva la realització d’una valoració inicial de l’alumne, que comprendrà aspectes

relacionats amb coneixements, experiències prèvies, interessos i expectatives. Formarà part de

l’expedient acadèmic de cada alumne.

- Els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació han de ser la referència permanent de

l’avaluació.

* Documentació bàsica (també serà d’aplicació, amb les adaptacions oportunes, el que es disposa a

les ordres ministerials de 30/10/1992 i 02/04/1993. A més, en finalitzar el nivell o cadascun dels

mòduls en què s’organitza el nivell II, l’alumne rebrà un certificat dels ensenyaments que ha cursat,

amb la qualificació de superat  si ha aconseguit els objectius del nivell. En cas que no

s’aconsegueixin aquests objectius, es posarà pendent de superació, tant en el seu expedient acadèmic,

com en les actes d’avaluació. L’informe d’avaluació individualitzat procurarà ressaltar els objectius

aconseguits per l’alumne):

- Informes d’avaluació individualitzats.

- Certificats acreditatius.

- Actes d’avaluació.

- No cal el llibre d’escolaritat.
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Aspectes que desenvolupa cadascun dels nivells en què s’organitzen els ensenyaments inicials:

Nivell I: alfabetització

* Objectius:

- Adquirir tècniques de lectoescriptura i càlcul que facilitin a l’alumne la comprensió lingüística i

matemàtica suficient per satisfer les necessitats que se li plantegin en la vida quotidiana, així com per

comprendre la realitat del seu voltant.

- Promoure’n la inserció i participació en una societat plural.

* Organització curricular:

- Nivell impartit exclusivament en la modalitat presencial.

- Dotze períodes lectius setmanals.

- Es podrà cursar en el temps que cada persona requereixi en funció de les seves necessitats.

- Caràcter globalitzat.

* Equivalències:

- Als ensenyaments d’alfabetització i neolectors que s’imparteixen actualment en els centres públics

d’educació de persones adultes.

Nivell II: consolidació de coneixements i tècniques instrumentals

* Objectius:

- Consolidar coneixements i tècniques instrumentals.

- Accedir a l’educació secundària per a persones adultes.

- Seguir amb garantia d’èxit cursos de qualificació professional.

- Potenciar la participació activa en la vida social, cultural, política i econòmica.

* Organització curricular:

- Nivell impartit tant en modalitat presencial com a distància.

- S’organitzarà en tres mòduls globalitzats en els quals s’integraran les àrees de llengua castellana,

literatura, matemàtiques i ciències socials i naturals.

- Aquests ensenyaments s’organitzaran perquè es puguin cursar en un any acadèmic i, en funció de

les necessitats i característiques de l’alumnat i prèvia justificació, es podran cursar en dos anys

acadèmics com a màxim.

- Setze períodes lectius setmanals.



96

* Equivalències:

- A sisè d’EGB, a sisè de primària o ensenyaments equivalents als que són impartits en els centres

d’educació de persones adultes i al curs de formació base referit a l’Ordre ministerial 7/7/1994,

apartat 3, punt 2.

Per la qual s’estableixen orientacions per a la distribució d’objectius, continguts i criteris

d’avaluació per als ensenyaments inicials de l’educació bàsica per a persones adultes (Resolució

de 17/04/1996)

Comentari previ:

* La finalitat d’aquesta resolució és doble: 1) intenta concretar la forma de donar compliment a

l’Ordre ministerial 16/02/1996, i 2) vol facilitar una exemplificació que ajudi a l’elaboració del

projecte curricular corresponent a aquests ensenyaments.

* Són referents legals d’aquesta ordre:

- LOGSE: títol III, articles 51 i 52.

- Reial decret 1344/1991, disposició addicional 2a., en la qual es preveu l’adaptació del

currículum d’educació primària a les característiques, condicions i necessitats de la població

adulta.

- Ordre ministerial de 16 de febrer de 1996, per la qual es regulen els ensenyaments inicials de

l’educació bàsica per a persones adultes.
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Aspectes que desenvolupa:

* Aspectes de tipus prescriptiu:

- L’elaboració dels centres del projecte curricular corresponent a aquests ensenyaments és

obligatòria i ha de ser adaptat a les característiques de l’alumnat i al seu context social i

cultural.

- En cas d’absència total o parcial del projecte curricular corresponent, la proposta sobre

distribució d’objectius, continguts i criteris d’avaluació de la present resolució tindrà

caràcter prescriptiu.

- Les orientacions metodològiques estaran basades en les característiques, necessitats i

interessos de la població adulta a la qual van dirigides.

- Els coneixements que s’adquireixin: 1) tindran relació amb la seva experiència; 2) es

projectaran de forma pràctica i útil en el seu voltant, i 3) facilitaran l’accés a altres

processos formatius.

- Aquests ensenyaments tindran caràcter globalitzat.

- La distribució d’objectius, continguts i criteris d’avaluació del nivell I o d’alfabetització

es fonamentaran en els objectius que es proposen per a l’esmentat nivell en aquesta

resolució.

* Aspectes de tipus orientatiu:

- Es considerarà orientatiu tot el que es contempla als annexos de la resolució, referit a la

proposta de distribució d’objectius, continguts i criteris d’avaluació, així com a

consideracions metodològiques.
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5.2. Síntesi de la Llei d’educació de persones adultes i normativa de desenvolupament a les

diferents CCAA

Cal esmentar que la següent classificació es regeix per un ordre purament cronològic i que només és

un resum dels aspectes més significatius de les diferents lleis d’educació de persones adultes que ens

trobam a Andalusia, Catalunya, Galícia i València.

5.2.1.  Andalusia

Llei 3/1990, de 27 de març (DOJA 06/04/1990)

ASPECTES DE LA LLEI

La formació d’adults ha de possibilitar l’adaptació dels ciutadans als canvis accelerats; la participació

social, política i cultural; l’actualització laboral i ocupacional constant, i reduir les desigualtats

socials. Per això són finalitats bàsiques d’aquesta educació: 1) fomentar el desenvolupament de les

capacitats instrumentals (capacitats de comunicació i esquemes que organitzin el pensament); 2)

estimular el desenvolupament intel·lectual i afectiu que permeti l’aprenentatge autònom i

l’actualització personal i professional (aprendre a pensar, a actuar i a crear); 3) potenciar el

desenvolupament de les capacitats d’expressió, participació i actuació diferenciades en el medi social

(intervenció creadora en els àmbits de la cultura i de la societat).

Disposicions generals

Article 1. Educació d’adults: conjunt d’accions i plans educatius i de desenvolupament sociocultural

que tenen com a finalitat oferir als ciutadans andalusos, sense cap mena de distinció, que han superat

l’edat d’escolaritat obligatòria, amb caràcter gratuït i permanent, i especialment a aquells que no el

varen obtenir pel sistema educatiu, l’accés als béns culturals i el suport al seu desenvolupament

cultural, familiar, comunitari i social.
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Article 2. Objectius: 1) Estendre el dret a l’educació a tots els ciutadans andalusos, sense cap mena

de distinció ni límit d’edat, perquè els grups i col·lectius amb inferior nivell d’educació tinguin

l’atenció educativa necessària adaptada als seus interessos, ritmes i necessitats; 2) Fomentar el

desenvolupament de les capacitats instrumentals i intel·lectuals dels grups socials més desafavorits;

3) Estimular el desenvolupament intel·lectual i afectiu per a un aprenentatge autònom i una

actualització personal i professional; 4) Normalitzar, coordinar i potenciar les actuacions d’educació

d’adults; 5) Promoure i estimular la participació de les institucions, i 6) Garantir la formació i

perfeccionament del professorat d’educació d’adults.

Article 3. Àmbit territorial bàsic: el municipi, sense perjudici que pugui haver-ne altres.

Dels plans educatius i accions comunitàries

Article 4. Plans educatius: plans de formació bàsica en centres d’educació d’adults i dirigits a

col·lectius i zones d’actuació educativa preferent; plans per a titulacions que possibilitin l’accés al

món laboral i a nivells superiors d’educació; plans de desenvolupament comunitari i animació

sociocultural; plans per a l’accés a la universitat; plans de formació ocupacional per a la inserció i

orientació en el món laboral; plans integrats de col·laboració amb distints organismes i institucions;

plans mixtos que conjuguin els plans anteriors.

Article 5. Altres accions comunitàries.

Article 6. Nuclis fonamentals: formació instrumental, formació ocupacional i formació per al

desenvolupament personal.

Article 7. Plans educatius: es desenvoluparan en funció de les demandes del desenvolupament

educatiu i cultural.

De la coordinació d’actuacions

Article 8. Es crea la Comissió per a l’educació d’adults d’Andalusia (òrgan de participació i

coordinació).
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Article 9. Es creen les comissions provincials per a l’educació d’adults (òrgans de participació dins el

seu àmbit territorial). Composició de la Comissió per a l’Educació d’Adults d’Andalusia: conseller

d’Educació (president); dos representants de la Conselleria d’Educació; un director general de

cadascuna de les conselleries que desenvolupen activitats d’adults; tres representants de la Federació

Andalusa de Municipis i Províncies; un de l’Institut Andalús de la Dona, i un de cada organisme

públic d’àmbit estatal que desenvolupin activitats d’adults.

Article 10. Funcions de la Comissió per a l’educació d’adults: planificació, dinamització i

seguiment de la política d’educació d’adults; coordinació i col·laboració amb altres institucions

públiques i privades.

Dels centres per a l’educació d’adults

Article 11. Les activitats d’educació d’adults es duran a terme en els centres d’educació d’adults que

hi haurà oberts a l’entorn per a les activitats d’animació sociocultural de la comunitat.

Article 12. Els centres d’educació d’adults tenen la consideració de centres ordinaris: 1) centres

públics i privats; 2) públics, els sostinguts amb fons públics (titularitat de la Junta d’Andalusia,

ajuntaments o entitats públiques); 3) privats, els sostinguts amb fons privats.

Article 13. Tots els centres s’han d’inscriure en un registre públic dependent de la Conselleria

d’Educació.

Article 14. La Conselleria d’Educació regularà l’organització i funcionament dels centres i en

realitzarà el seguiment, la coordinació i l’avaluació.

Article 15. La creació i supressió de centres, la farà la Conselleria d’Educació; es podran subscriure

convenis amb ajuntaments o entitats públiques; els centres privats requeriran per ser creats

l’autorització de la Conselleria d’Educació i aquesta n’establirà els requisits necessaris.
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De l’ordenació dels ensenyaments

Article 16. L’ordenació, inspecció i avaluació dels centres correspon a la Conselleria d’Educació;

cada centre elaborarà, a començament de curs, el pla anual del centre.

Article 17. Modalitats: presencial i semipresencial.

Article 18. Les titulacions que permetin l’accés al món laboral o a estudis superiors s’insereixen dins

el sistema educatiu.

Del personal

Article 19. Els òrgans de gestió dels centres d’educació d’adults s’ajustaran al que regula la LODE i

tindran en compte les característiques especials de l’alumnat.

Article 20. Les plantilles de professors s’ajustaran a les titulacions i a les qualificacions que

especifica la llei; provisió de llocs de feina per convocatòria pública.

Article 21. Es podrà contractar altre personal qualificat.

Article 22. Els canvis de destinació dels professors s’ajustarà a la legislació vigent.

Article 23. Formació permanent i continuada.

Del finançament per a l’educació d’adults

Article 24. Crèdits consignats en els pressuposts de la comunitat; crèdits d’altres conselleries i

d’altres institucions; fundacions o entitats privades; altres.

Altres: el Govern està autoritzat per desenvolupar la Llei.
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Data Publicació Norma Contingut

27-03-90 06-04-90 Llei 3 Per a l’educació d’adults
24-04-90 11-05-90 Ordre Convocatòria per a la realització de projectes d’innovació i experimentació en centres d’EPA
15-05-90 08-06-90 Decret 142 Pel qual s’aprova el programa de solidaritat dels andalusos per a l’eradicació de la marginació

i la desigualtat a Andalusia
12-07-90 Ordre Per la qual s’estableixen per als centres d’EPA les normes bàsiques d’organització i

funcionament per al curs 1990-91
30-07-90 14-08-90 Resolució Per la qual es desenvolupen per als centres d’EPA les normes bàsiques d’organització i

funcionament per al curs 1990-91
08-08-90 Resolució Per la qual s’aproven projectes d’innovació i experimentació dels centres d’EPA
04-09-90 30-10-90 Decret 260 Pel qual es crea l’institut de batxillerat a distància de Cadis
04-09-90 30-10-90 Decret 261 Pel qual es crea l’institut de batxillerat a distància de Huelva
16-01-91 08-02-91 Ordre Per la qual s’aproven els objectius i funcionament del programa de cultura andalusa
29-01-91 05-02-91 Ordre Per la qual es convoca els ajuntaments per a la subscripció de convenis per a l’organització,

funcionament i finançament dels centres d’EPA
23-04-91 14-05-91 Decret 86 Pel qual es regula la composició i funcionament de la Comissió per a l’Educació

d’Adults a Andalusia i de les comissions provincials
23-04-91 14-05-91 Decret 87 Pel qual es regula la creació dels centres per a l’educació d’adults a la comunitat

autònoma d’Andalusia
23-04-91 14-05-91 Decret 88 Sobre òrgans de govern dels centres per a l’educació d’adults
23-04-91 17-05-91 Decret 89 Pel qual es regula el seguiment, la coordinació i l’avaluació dels centres per a l’educació

d’adults
23-04-91 17-05-91 Decret 90 Pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 3/1990, de 27 de març, per a

l’educació d’adults relatius al personal al seu servei
24-04-91 11-06-91 Ordre Per la qual es convoca els centres d’EPA per a la realització de projectes d’innovació
24-04-91 Ordre Per la qual es convoca el I Concurs de publicacions didàctiques per a centres de professors

d’EPA. Curs 1990-91
15-07-91 01-08-91 Ordre Per la qual s’estableixen normes d’organització i funcionament dels centres d’EPA
22-07-91 08-08-91 Ordre Per la qual es regulen els processos electorals i la constitució dels consells dels centres

d’adults a la comunitat autònoma d’Andalusia
23-07-91 10-08-91 Ordre Sobre elecció i nomenament dels òrgans unipersonals de govern dels centres d’adults de la

comunitat autònoma d’Andalusia
10-09-91 01-10-91 Ordre Regulació del títol de graduat escolar, mitjançant la realització de la prova de maduresa per a

qui hagi superat l’edat d’escolaritat obligatòria
23-10-91 Resolució Per la qual s’adjudiquen les subvencions per a activitats d’EPA, curs 1991-92
18-11-91 17-12-91 Resolució Per la qual es fa pública la relació de corporacions locals subvencionades per a activitats

d’EPA
02-12-91 12-12-91 Resolució Per la qual s’aproven els projectes d’innovació en els centres d’EPA
27-01-92 21-02-92 Ordre Sobre constitució de centres públics agrupats per a l’educació d’adults
27-01-92 10-03-92 Ordre Elecció i nomenament d’òrgans unipersonals d’EPA
28-01-92 21-02-92 Ordre Per la qual s’estableixen les zones dels centres d’EPA
10-04-92 14-05-92 Decret 67 Que modifica la relació de llocs de treball d’EPA de la Junta d’Andalusia
29-05-92 11-06-92 Ordre Per la qual es convoquen a concurs de mèrits llocs de treball docent de caràcter singular de

mestres, en centres d’EPA
27-07-92 08-08-92 Resolució Sobre organització i funcionament dels centres d’EPA per al curs 1992-93
29-07-92 11-09-92 Ordre Per la qual s’atorguen subvencions a entitats públiques i privades per a la realització

d’activitats d’EPA
11-09-92 03-10-92 Ordre Per la qual es resol el concurs de mèrits de llocs docents d’EPA
12-11-92 03-12-92 Resolució Per la qual es regula la fase de pràctiques de llocs de treball docent de caràcter singular en

centres d’EPA
31-03-93 06-05-93 Ordre Per la qual es regula el programa de formació pràctica en empreses dintre del programa

MAREP de reinserció professional de la dona adulta
27-05-93 03-07-93 Ordre Per la qual es convoquen subvencions a entitats i institucions per a activitats d’adults per al

curs 1993-94
26-07-93 07-08-93 Resolució Sobre organització i funcionament dels centres per a l’educació d’adults per al curs 1993-94
30-09-93 21-10-93 Ordre Per la qual es convoquen les corporacions locals amb la finalitat de realitzar programes

radiofònics de suport a l’EPA a través d’emissores municipals
03-01-94 13-01-94 Ordre Per la qual s’estableixen les normes reguladores de la concessió de subvencions de l’Institut

Andalús de la Dona per a associacions de dones
01-02-94 05-02-94 Decret 23 Pel qual s’estableixen els programes de formació professional ocupacional
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02-02-94 05-02-94 Ordre De convocatòria i desenvolupament dels programes de formació professional ocupacional,
establerts en el Decret 23/1994

07-03-94 14-04-94 Ordre De convocatòria de subvencions a entitats per a activitats d’EPA per al curs 1994-95
30-03-94 10-05-94 Ordre Per la qual es convoquen els centres d’EPA per realitzar projectes i actuacions sobre la

població immigrant a Andalusia
09-06-94 09-07-94 Ordre Convocatòria de projectes de formació permanent per a professors d’ensenyament no

universitari
19-07-94 30-07-94 Resolució Per la qual es concedeixen per concurs els llocs de treball docent, de caràcter singular, en

centres d’EPA
01-08-94 03-09-94 Resolució Sobre organització i funcionament dels centres per a l’educació d’adults per al curs 1994-95
15-09-94 29-09-94 Resolució Per la qual es regula la fase de pràctiques de llocs de treball docent de caràcter singular a

centres per a l’educació d’adults
24-01-95 25-02-95 Ordre Per la qual es resol la convocatòria sobre projectes d’integració de noves tecnologies de la

informació i comunicació en el projecte curricular de centre
14-03-95 31-03-95 Ordre Per la qual es creen, modifiquen o suprimeixen centres d’EPA a la comunitat autònoma

andalusa
29-06-95 03-08-95 Ordre Per la qual es convoca els centres d’EPA a participar en projectes de formació amb orientació

sociolaboral per a dones, en el marc del desenvolupament del programa MAREP
17-07-95 08-08-95 Ordre Per la qual es convoquen subvencions a entitats i institucions per a activitats d’educació

d’adults al llarg del curs 1995-96
18-07-95 27-07-95 Resolució Per la qual es resol la fase de pràctiques de llocs de treball docent de caràcter singular a

centres d’EPA
18-07-95 02-08-95 Resolució Per la qual es regula l’organització i funcionament dels centres per a l’educació d’adults i dels

equips tècnics de coordinació provincial per al curs 1995-96
22-08-95 13-09-95 Ordre Per la qual s’actualitzen les zones d’EPA establertes a l’Ordre de 28-01-92
09-10-95 28-10-95 Resolució Complementària de la de 18 de juliol de 1995, per la qual es resolia la fase de pràctiques de

llocs de treball docent de caràcter singular en centres d’EPA
14-12-95 30-12-95 Ordre Per la qual es resol la convocatòria de subvencions per a activitats d’EPA al llarg del curs

1995-96
10-01-96 23-01-96 Ordre Per la qual es crea el Comitè andalús per a l’Any Europeu de l’Educació i la Formació al

llarg de Tota la Vida
07-03-96 11-04-96 Ordre Per la qual es convoquen subvencions en els ajuntaments, mancomunitats i diputacions

provincials per al desenvolupament d’actuacions de compensació educativa
07-05-96 11-05-96 Decret 158 D’estructura orgànica de la Conselleria d’Educació i Ciència
10-06-96 02-07-96 Ordre Per la qual es convoquen ajudes per a la realització de projectes educatius conjunts (PEC) en

el marc de l’acció del programa Sòcrates
27-06-96 30-07-96 Resolució Per la qual es resol la fase de pràctiques de llocs de treball docent de caràcter singular a

centres per a l’educació d’adults d’aquells funcionaris als quals se’n va autoritzar
l’ajornament

23-07-96 24-08-96 Ordre Per la qual es convoquen subvencions a entitats i institucions per a activitats d’educació
d’adults per al curs 1996-97

30-07-96 27-08-96 Ordre Sobre organització i funcionament dels centres públics per a l’educació d’adults
Decret
156/1997

Es regula la formació bàsica en educació d’adults

29-07-97 Ordre Es regulen determinats aspectes d’organització i funcionament dels centres públics que
ofereixen educació d’adults

02-06-98 Ordre Sobre avaluació de la formació bàsica en educació d’adults
09-06-98 Ordre S’estableixen criteris sobre organització i desenvolupament de plans educatius, establerts a la

Llei 3/1990
15-06-98 Ordre Es regula la prova extraordinària per a l’obtenció del títol de graduat escolar
10-09-98 Ordre Es regulen els ensenyaments de batxillerat per a adults
16-02-99 Ordre Sobre escolarització i matriculació de l’alumnat en els centres docents públics i privats

concertats, a excepció dels universitaris
30-04-99 Ordre Es regulen els ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional

específica per a les persones adultes
27-05-99 Resolució Sobre escolarització i inscripció o matriculació de l’alumnat d’ensenyaments no universitaris

en la modalitat semipresencial o a distància
31-05-99 Ordre Es regula l’educació secundària obligatòria per a adults en la modalitat semipresencial o a

distància
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5.2.2. Catalunya

Llei 3/1991, de 18 de març (DOGC 27/03/1991)

Normativa legal:

Constitució: articles 9.2, 27.1, 27.2 i 44.1.

Estatut d’autonomia: articles 5.2, 9.25 i 15.

La formació d’adults ha de ser considerada com el conjunt d’activitats de tota mena, educatives,

culturals, cíviques, socials i formatives, que tendeixen al perfeccionament de les habilitats de la

persona, al millorament dels seus coneixements i capacitats professionals, a l’aprofundiment de les

seves possibilitats de relació, a la comprensió de l’entorn, a la interpretació correcta dels fets que es

produeixen al seu món i a l’enfortiment de la democràcia per fomentar la dinàmica participativa.

Aquesta formació d’adults ha de donar respostes formals i no formals i ha de fer èmfasi especial en la

formació compensadora d’una formació deficitària.

TÍTOL PRELIMINAR

Àmbits fonamentals de la formació d’adults: 1) formació instrumental i formació bàsica; 2)

formació per al món laboral (inicial i d’actualització), i 3) formació per al lleure i la cultura.

Objectius: 1) eliminar l’analfabetisme; 2) assolir la formació bàsica; 3) conèixer la realitat nacional,

en particular, la llengua i la cultura, i la realitat de l’Estat espanyol i d’Europa; 4) afavorir l’accés a la

formació reglada; 5) possibilitar el dret a l’actualització i al perfeccionament; 6) contribuir a atendre

les necessitats de formació proposades pels agents socials; 7) fomentar la participació social i cívica;

8) fomentar actituds i hàbits per gaudir del temps de lleure de forma creativa, i 9) integració a la

realitat europea.
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Ensenyaments. Característiques generals: 1) permeabilitat entre ensenyaments reglats i no reglats;

2) metodologia adaptada als alumnes i a la realitat sociocultural; 3) actuacions específiques per als

sectors de població més necessitats; 4) ajustats a la normativa legal; 5) prioritàriament hi ha d’haver

estructura modular i per crèdits; 6) ha de preveure l’accés a diversos nivells del sistema educatiu; 7)

ha de tenir en compte el desenvolupament dels aspectes que permetin incrementar el grau de

satisfacció i benestar de la persona.

Ensenyaments. Modalitats de formació: 1) reglada; 2) no reglada; 3) formació ocupacional i

professional; 4) centres específics i no específics; 5) preparació per a l’accés a la universitat; 6)

cursos de català per a adults.

Diplomes i certificats dels centres, dels formadors i dels alumnes. Dels diplomes i els certificats:

1) Mateixes titulacions que les del sistema formal, 2) certificats de participació.

Diplomes i certificats dels centres, dels formadors i dels alumnes. Dels centres: Són centres

d’educació d’adults tots els que desenvolupin activitats de formació d’adults: 1) titularitat pública o

privada (autoritzats per la Generalitat); 2) públics, els sostinguts amb fons públics; 3) privats, els

sostinguts amb fons privats; 4) tots els centres, públics o privats, s’han d’inscriure en el registre de

centres de formació d’adults; 5) modalitats: presencial i a distància; 6) possibilitat d’establir convenis

de col·laboració per a la racionalització dels recursos.

Diplomes i certificats dels centres, dels formadors i dels alumnes. Dels formadors: 1) professorat

titulat i qualificat per als reglats; 2) professorat qualificat per als no reglats; 3) a més d’ensenyar, han

d’assessorar i orientar; 4) coordinació entre el professorat.

Diplomes i certificats dels centres, dels formadors i dels alumnes. Dels alumnes: 1) totes les

persones adultes (les que han superat l’edat màxima de permanència en els centres ordinaris, cursant

l’ensenyament bàsic; 2) participació dels alumnes en la programació i planificació.
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Diplomes i certificats dels centres, dels formadors i dels alumnes. De la formació i la recerca 1)

promoció des de la Generalitat de la formació permanent del professorat d’adults a través d’activitats

variades (intercanvi d’experiències, investigació i aprofundiment teòric en col·laboració especial amb

la universitat, recerca, concurs de la societat en la formació d’adults...); 2) creació de centres de

recursos.

De la programació i la coordinació. Programació: 1) hi ha d’haver un programa general de

formació d’adults i dins aquest, programes específics que atenguin els diversos col·lectius i els

distints àmbits territorials; 2) participació activa de les corporacions locals en l’expressió de

necessitats i en la gestió de serveis.

De la programació i la coordinació. Coordinació: 1) relació i coordinació entre els distints

organismes.

De l’organització de suport a la política de formació d’adults: 1) el Consell Assessor de Formació

d’Adults és l’òrgan d’assessorament: president, el conseller del departament corresponent; vocals,

set representants de la Generalitat (amb categoria de director general), el president del consell social

de cadascuna de les universitats de Catalunya, un representant de l’Associació Catalana de

Municipis, un representant de la Federació de Municipis de Catalunya, dues persones de reconegut

prestigi nomenades pel president del Consell, un representant de cadascun dels sindicats més

representatius, dos representants de les associacions d’empresaris més representatives, un funcionari

del departament corresponent, que serà el secretari, altres persones que es considerin necessàries; 2)

Funcions: d’assessorament i de proposta.

De la coordinació interdepartamental en la formació d’adults: 1) es crea la Comissió

Interdepartamental per a la Formació d’Adults per promoure i coordinar les activitats relatives a la

formació d’adults; 2) funcions: elaborar el programa interdepartamental; promoure i coordinar els

projectes de formació; avaluar els resultats obtinguts en l’execució del programa general, i qualsevol

altra que el Govern li atribueixi; 3) components: els directors generals directament relacionats amb

la formació d’adults i altres persones que s’estableixin per reglament.
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De les competències: 1) el Govern de la Generalitat regularà, programarà, fomentarà, supervisarà i

gestionarà activitats relatives a la formació d’adults; 2) competències del Govern: aprovar el PGFA;

dictar normes de regulació; regulació de diplomes i certificats; 3) el departament competent en

matèria de formació d’adults ha de desenvolupar les funcions: promoure i coordinar les activitats de

formació d’adults; organitzar i dirigir els serveis propis; aprovar els programes i els plans de les

entitats locals; elaborar el PGFA; elaborar i aprovar plans de desenvolupament del PGFA; organitzar

activitats per a la realització personal; coordinar les activitats realitzades en els consells comarcals i

els altres ens locals; promoure projectes d’experimentació; atorgar els ajuts.

Altres: el Govern i els consellers estan autoritzats per desenvolupar la Llei.
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Data Publicació Norma Contingut
20-03-90 04-04-90 Ordre De pròrroga de la vigència per a l’any 1990 de diverses ordres de foment de l’ocupació i

de formació ocupacional del Departament de Treball
08-05-90 08-05-90

(BOPC
162)

Projecte de
llei

De formació d’adults presentat al Parlament de Catalunya

15-05-90 06-06-90 Resolució D’aprovació de les normes de sol·licitud i concessió d’ajudes i subvencions per a
activitats destinades a la promoció de la dona

20-05-90 04-07-90 Resolució De modificació de la Resolució de 15 de maig de 1990, d’aprovació de les normes de
sol·licitud i concessió d’ajudes i subvencions per a activitats destinades a la promoció de
la dona

31-05-90 27-06-90 Ordre De formació de treballadors en determinats sectors de la producció. Accions de xoc
11-06-90 27-06-90 Ordre Sobre el programa de formació en col·laboració amb el Fons Social Europeu
26-06-90 Esmena A la totalitat del Projecte de llei de formació d’adults i text alternatiu presentat pel grup

socialista
14-01-91 21-01-91 Ordre Per la qual es regulen els programes de formació ocupacional i els plans d’ocupació que

desenvolupa el Departament de Treball
15-02-91 27-02-91 Resolució De convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions a entitats locals que duguin

a terme programes de formació d’adults al llarg de l’any 1991
15-02-91 27-02-91 Resolució De convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions a entitats locals que duguin

a terme programes de formació d’adults al llarg de l’any 1991
26-02-91 04-03-91 Resolució De convocatòria per a la concessió de cinc borses d’estudi per participar en el curs

postgrau programa Erasmus en educació d’adults
18-03-91 27-03-91 Llei 3 De formació d’adults
16-07-91 06-09-91 Decret 154 Pel qual es nomena la Comissió Interdepartamental per a EPA de Catalunya
12-08-91 30-08-91 Ordre Per la qual es regula la presentació de sol·licituds dels programes de formació

ocupacional i el pla d’ocupació per a l’any 1992
24-10-91 13-11-91 Ordre Per la qual es regula la presentació de sol·licituds dels programes de formació

ocupacional i els plans d’ocupació per a l’any 1992
03-01-92 13-01-92 Resolució Per la qual es convoquen subvencions a entitats locals per desenvolupar programes de

formació d’adults l’any 1992
03-01-92 13-01-92 Resolució Per la qual es convoquen subvencions per a entitats privades sense finalitat lucrativa,

per desenvolupar programes de formació d’adults al llarg de l’any 1992
08-01-92 20-01-92 Ordre De regulació de programes de formació ocupacional i plans d’ocupació que

desenvolupa el Departament de Treball
10-01-92 20-01-92 Ordre Per la qual s’assignen a la Direcció General d’Ocupació les funcions en matèria de

gestió de la formació professional ocupacional assignades al Departament de Treball pel
Decret 257/1991, de 25 de novembre

08-04-92 06-05-92 Ordre Per la qual s’aprova el reglament de règim intern del Consell Assessor de Formació
d’Adults

03-09-92 02-10-92 Ordre Per la qual s’estableix el calendari del curs 1992-93 per als centres i aules de formació
d’adults

18-01-93 27-01-93 Ordre Per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a
programes i actuacions de caràcter cívic i social, formació d’adults i equipaments
d’entitats

20-01-93 27-01-93 Ordre Per a la concessió de subvencions a ajuntaments de menys de 20.000 habitants, per als
programes de serveis socials, formació d’adults i foment del voluntariat

05-02-93 10-02-93 Ordre De convocatòria de convenis amb ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells
comarcals, per a la cooperació administrativa en matèria de serveis socials, formació
d’adults i foment del voluntariat

17-02-93 01-03-93 Resolució Per la qual es convoca concurs per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a
terme treballs d’investigació directament relacionats amb el lloc de feina docent per a
l’any 1993, destinats a professors d’EPA

12-05-93 26-05-93 Ordre De modificació de l’Ordre de 5 de febrer de 1993, de convocatòria de convenis amb
ajuntaments i consells comarcals

20-07-93 06-08-93 Ordre Per la qual s’assignen a la Direcció General d’Ocupació els mitjans en matèria de gestió
de la formació professional ocupacional, assignats al Departament de Treball pel Decret
117/1993, de 6 d’abril
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11-08-93 11-10-93 Ordre Per la qual es regulen els programes d’ocupació i formació ocupacional, per a l’any
1993

14-10-93 12-11-93 Ordre Per la qual s’autoritzen diversos centres docents perquè imparteixin ensenyaments de
formació d’adults

23-11-93 26-11-93 Ordre Per a la concessió de subvencions a ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells
comarcals, per a la cooperació administrativa en matèria de serveis socials, formació
d’adults i foment del voluntariat

23-11-93 26-11-93 Ordre Per a la concessió de subvencions a ajuntaments de menys de 20.000 habitants, per als
programes del Departament de Benestar Social en matèria de serveis socials i formació
d’adults

20-01-94 09-02-94 Ordre Per a la concessió de subvencions a entitats privades sense finalitat lucrativa per a
programes i actuacions de caràcter cívic i social, de formació d’adults i de foment del
voluntariat

21-01-94 14-02-94 Decret 24 De creació del Consell Català de Formació Ocupacional
21-03-94 30-03-94 Ordre Per la qual es regulen els programes d’ocupació i formació ocupacional i es

desenvolupa el Decret 45/1989, de 13 de març, modificat pel Decret 204/1990, de 30 de
juliol, sobre la integració de treballadors amb especials dificultats, per a l’any 1994

28-03-94 06-04-94 Ordre De modificació de l’Ordre de 23 de novembre de 1993, de concessió de subvencions
06-04-94 15-04-94 Decret 72 Pel qual es regulen els centres de formació d’adults
23-06-94 06-07-94 Ordre Per la qual s’estableix el calendari del curs 1994-95 per a centres i aules de formació

d’adults
13-07-94 29-07-94 Ordre D’organització del funcionament del registre general de centres de formació d’adults i el

seu procediment registral
19-07-94 29-07-94 Ordre Per la qual s’estableix el règim d’autorització de centres de formació d’adults
23-08-94 28-09-94 Ordre Per la qual s’estableix el procediment de gestió econòmica dels centres de formació

d’adults
06-04-95 22-06-95 Llei 3 De reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya
26-05-95 26-06-95 Resolució Per la qual s’autoritzen diversos centres i aules privades de formació d’adults
17-06-96 21-06-96 Resolució De convocatòria de concurs públic per a la concessió d’ajudes per al desenvolupament

de projectes educatius conjunts (PEC) en el marc del programa Sòcrates, Lingua, Acció
E

25-07-96 02-09-96 Resolució Per la qual es nomenen mestres propietaris definitius funcionaris que presten serveis en
centres i aules públiques de formació d’adults

19-08-96 16-09-96 Resolució Per la qual es resol la convocatòria de concessió d’ajudes (PEC) en el marc del
programa Sòcrates, Lingua, Acció E

02-09-96 16-09-96 Ordre Per la qual es prorroga la fase experimental dels programes de garantia social per al curs
1996-97

Decret
72/1994

Regulació dels centres d’adults

05-06-98 Decret
60/1997

Creació i regulació del registre de títols no universitaris

Ordre Regulació del procediment d’obtenció del títol de graduat escolar per superació de
proves extraordinàries
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5.2.3.  Galícia

Llei 9/1992, de 24 de setembre (DOG 06/08/1992)

Normativa legal:

Estatut de Galícia: article 13.2.

Llei 1/1983, de 23 de febrer, reguladora de la Xunta i del seu president: article 24.

La formació d’adults ha de donar resposta als canvis continuats i accelerats de la societat i ha de

promoure la coordinació necessària entre la formació cultural, la formació continuada i la formació

professional i ocupacional. S’ha de preocupar per desenvolupar, més que coneixements, processos de

pensament, de reflexió, d’anàlisi i contrastament, que permetin l’adaptació permanent de dones i

homes a les pressions quotidianes del medi rural i social i als canvis que s’hi produeixen.

Disposicions generals: 1) s’entén per educació d’adults el conjunt d’accions de tipus educatiu,

cultural, social i professional dirigides a les persones que superaren l’edat d’escolaritat obligatòria,

encaminades a proporcionar, de forma gratuïta i permanent, els nivells educatius i professionals que

els permetin la formació professional i la integració i promoció sociolaboral; camps d’actuació:

formació bàsica; formació laboral; i formació i actualització sociocultural, amb incidència especial

en la llengua i cultura gallegues; objectius: eradicar l’analfabetisme, absolut i funcional;

conscienciar sobre la necessitat de la formació permanent; fer extensible el dret a l’educació a la

majoria de la població; oferir una formació bàsica per al desenvolupament integral personal;

promoure el coneixement de la realitat de la comunitat (llengua i cultura); oferir una formació

intel·lectual i instrumental per al coneixement i actuació dins la realitat, sobretot a les capes més

desafavorides; estimular la capacitat intel·lectual i afectiva per a un aprenentatge autònom (aprendre

a aprendre i aprendre a pensar); desenvolupar les capacitats d’expressió i comunicació; possibilitar

l’orientació acadèmica i professional i la inserció en el món laboral, així com el reciclatge d’adults en

atur; modalitats: instrumental i bàsica, laboral, d’oci i cultural, d’acord amb les següents

característiques: permeabilitat entre ensenyaments reglats i no reglats; metodologia adaptada als

alumnes i al context; ajustada a la normativa legalment establerta; forma modular; participació de
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l’alumnat en la seva confecció i orientació; per a titulacions la Direcció General establirà els

programes d’actuació corresponents.

Actuacions prèvies i programes d’acció

Marc d’actuació: es desenvoluparan al voltant dels nuclis de formació instrumental, formació

ocupacional i formació per al desenvolupament personal.

Accions: creació i localització de centres docents amb una planificació racional i tenint en compte

criteris socioeconòmics; fomentar la relació i coordinació de les accions educatives, de promoció i

formació laboral de les distintes conselleries i institucions o organismes, públics o privats; promoure

la col·laboració de les institucions culturals, professionals, sindicals, empresarials i universitàries;

fomentar i executar convenis de col·laboració amb institucions, ens i empreses que duguin a terme

activitats de formació d’adults; garantir la formació i el perfeccionament del professorat; altres que es

considerin oportunes.

Programes d’acció: d’alfabetització i formació bàsica, especialment dirigits a col·lectius i zones

geogràfiques d’actuació preferent; programes per a la consecució de titulacions que facilitin l’accés

al món laboral i a nivells superiors d’educació; de preparació per a la universitat; de

desenvolupament comunitari i d’animació sociocultural; de formació ocupacional que possibilitin

l’orientació i inserció al món laboral i la promoció professional; programes integrats; programes per

al coneixement de l’economia, la geografia, la societat, la història, la naturalesa i la cultura gallega;

altres que es considerin necessaris.

Organització de coordinació d’actuacions: es crea el Consell Gallec d’Educació i Promoció

d’Adults, que serà l’òrgan assessor per a la coordinació i seguiment dels programes i les actuacions

en matèria d’adults; president: el conseller d’Educació; formaran part del Consell: els representants

dels ens i institucions que desenvolupin activitats relacionades amb l’educació i promoció d’adults;

l’estructura i funcionament es determinarà per decret de la Xunta; funcions: definició de programes;

delimitació de nuclis de formació instrumental, ocupacional i personal; planificació, coordinació i

impuls de les distintes actuacions en la matèria. A nivell provincial, faran la coordinació i el

seguiment de les corresponents delegacions; cal anar cap actuacions comarcalitzades.
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Centres: tenen per objectiu desenvolupar programes d’actuació en matèria d’educació d’adults,

independentment dels convenis que es puguin subscriure amb altres institucions o ens; seran creats

per decret de la Xunta; tots els centres, públics o privats, han de ser autoritzats per la Xunta i ser

enregistrats al registre de centres d’educació i promoció d’adults; l’estructura i organització

s’ajustarà a la normativa de la comunitat i tindrà esment especial de les característiques pròpies de

l’alumnat que rep; modalitats: presencial, semipresencial i a distància.

Personal: amb titulació específica i qualificat; la promoció de llocs de feina serà publica i per

concurs; hi haurà un pla de formació permanent per als professors d’educació d’adults.

Finançament: hi haurà fons específics per a aquests centres i educació.

Altres: el Govern està autoritzat per desenvolupar la Llei; el Govern podrà regular, programar,

supervisar i gestionar les activitats d’educació i promoció d’adults, i per això li correspon aprovar el

programa general, dictar les normes necessàries i promoure i coordinar les activitats en col·laboració,

si escau, amb altres administracions o ens públics i privats, així com qualsevol altra iniciativa que li

pertoqui.
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Data Publicació Norma Contingut
27-04-90 07-05-90 Decret 260 Pel qual s’estableixen subvencions i ajudes a la promoció i manteniment de col·locació,

foment de l’economia social, formació ocupacional, integració laboral de minusvàlids,
etc.

21-05-90 26-06-90 Ordre Per la qual es regulen els criteris d’admissió d’alumnes de formació professional
maritimopesquera i nauticopesquera

29-05-90 20-06-90 Ordre Sobre el règim general d’ajudes per a alumnes de formació professional de segon grau
maritimopesquera i nauticopesquera en la modalitat d’educació permanent d’adults en els
centres docents de la Conselleria de Pesca, Marisqueig i Aqüicultura

01-10-90 29-10-90 Resolució Per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per a la realització de projectes
experimentals d’aules d’EPA en centres de formació professional i institucions

02-10-90 18-10-90 Ordre Per la qual es convoquen subvencions i ajudes per a la realització d’activitats
d’alfabetització i educació bàsica d’adults

02-10-90 22-10-90 Ordre Per la qual s’estableix el procediment per a la constitució i finançament de seminaris
permanents de professors d’educació d’adults

17-10-90 06-11-90 Ordre Pel qual es convoquen els premis de periodisme sobre el problema de l’analfabetisme
04-12-90 27-12-90 Ordre Per la qual es convoquen ajudes a institucions o entitats col·laboradores en l’EPA per a

funcionament i material
14-12-90 15-01-90 Ordre Per la qual es publica la selecció dels premis de periodisme sobre el problema de

l’analfabetisme
20-12-90 15-01-91 Ordre Per la qual s’aproven i financen seminaris permanents de professors d’EPA, d’acord amb

el procediment establert a l’Ordre de 02-10-90
07-02-91 26-02-91 Ordre Per la qual s’estableixen línies d’actuació i estímul a la formació de dones en aquelles

professions en les quals es trobin subrepresentades
21-03-91 11-04-91 Ordre Per la qual es regulen els criteris d’admissió d’alumnes de formació professional

maritimopesquera i nauticopesquera en la modalitat d’educació permanent d’adults en els
centres docents de la Conselleria de Pesca, Marisqueig i Aqüicultura

26-06-91 16-07-91 Ordre Per la qual es desenvolupa el Decret 120/1982, de 5 d’octubre, pel qual fou creat
l’Institut Gallec de Batxillerat a Distància (INGABAD)

15-07-91 26-08-91 Ordre Per la qual es regula l’organització i funcionament dels centres d’educació infantil,
EGB, educació especial i EPA, dependents de la Conselleria d’Educació i Ordenació
Universitària

17-07-91 08-08-91 Ordre Per la qual es convoquen subvencions i ajudes per a la realització d’activitats
d’alfabetització i educació bàsica d’adults

02-09-91 19-09-91 Ordre Per la qual es modifica l’articulat de l’Ordre de 7 de febrer de 1991, per la qual
s’estableixen línies d’actuació i estímul a la formació de dones en aquelles professions en
les quals es trobin subrepresentades

31-10-91 21-11-91 Ordre Per la qual es concedeixen ajudes per a la realització d’activitats d’alfabetització i
educació bàsica d’adults

07-01-92 27-01-92 Ordre Per la qual s’estableix el procediment per a la constitució i finançament de seminaris
permanents de professors d’educació d’adults

07-01-92 05-02-92 Ordre Per la qual s’estableixen línies d’actuació i estímul a la formació de joves de primera
col·locació

09-01-92 06-02-92 Ordre Per la qual s’estableixen línies d’actuació i estímul a la formació de dones en aquelles
professions en les quals es trobin subrepresentades

10-01-92 06-02-92 Ordre Per la qual s’estableixen línies d’actuació i estímul a la formació dels col·lectius de
treballadors amb especials dificultats d’integració laboral

23-01-92 29-01-92 Decret 8 Pel qual es modifica el Decret 260/1990, de 27 d’abril, pel qual s’estableixen subvencions
i ajudes a la promoció i manteniment de la col·locació, foment de l’economia social,
formació ocupacional, integració laboral de minusvàlids, etc.

16-03-92 03-04-92 Ordre Per la qual s’aproven i financen seminaris permanents de professors d’educació d’adults
25-03-92 09-04-92 Ordre Concurs de mèrits per a la provisió de places d’assessors tècnics en informàtica educativa

per al projecte DELFOS d’ensenyament a distància assistida per ordinador
02-06-92 18-06-92 Ordre Per la qual es regulen els criteris d’admissió d’alumnes de formació professional

maritimopesquera i nauticopesquera en la modalitat d’educació permanent d’adults en els
centres docents de la Conselleria de Pesca, Marisqueig i Aqüicultura

18-06-92 01-07-92 Ordre Per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió de places d’assessors tècnics en
informàtica educativa per al projecte DELFOS d’ensenyament a distància assistida per
ordinador
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06-07-92 31-07-92 Ordre Per la qual es modifica parcialment l’Ordre de 26 de juny de 1991, per la qual es
desenvolupa el Decret 120/1982, de 5 d’octubre, pel qual fou creat l’Institut Gallec
de Batxillerat a Distància (INGABAD)

24-07-92 06-08-92
BOE
(14-10-92)

Llei 9 D’educació i promoció d’adults

26-01-93 17-01-93 Ordre Per la qual es convoquen cursos de llengua gallega per a adults
27-01-93 09-03-93 Ordre Per la qual s’estableixen línies d’actuació i estímul a la formació de joves de primera

col·locació
28-01-93 04-02-93 Decret 11 Pel qual es fixa l’estructura, organització i funcionament del Consell Gallec

d’Educació i Promoció d’EPA
01-02-93 17-02-93 Ordre Per la qual es convoquen subvencions per a activitats en EPA
31-03-93 23-04-93 Ordre Per la qual es concedeixen ajudes per a activitats d’alfabetització i educació bàsica

d’adults
01-06-93 21-06-93 Ordre Per la qual es modifica l’articulat de l’Ordre de 7 de febrer de 1991, per la qual

s’estableixen línies d’actuació i estímul a la formació de dones en aquelles professions en
les quals es trobin subrepresentades

20-01-94 01-02-94 Decret 9 Pel qual es fixa l’estructura, organització i funcionament del Consell Gallec
d’Educació i Promoció d’EPA i es modifica el Decret 11/1993

04-03-94 17-03-94 Decret 52 Pel qual s’estableix el règim general de les ajudes i subvencions en matèria de formació,
promoció de col·locació i foment de l’economia social

15-03-94 04-05-94 Ordre Per la qual es regulen ajudes i subvencions per a activitats i inversions realitzades per
entitats en la promoció de la dona

17-03-94 15-04-94 Ordre Per la qual es modifica l’articulat de l’Ordre de 7 de febrer de 1991, per la qual
s’estableixen línies d’actuació i estímul a la formació de dones en aquelles professions en
les quals es trobin subrepresentades

22-03-94 08-04-94 Ordre Per la qual s’estableix la convocatòria pública per a la programació d’accions de formació
ocupacional cofinançades pel fons social europeu, corresponents a l’exercici de 1994

18-04-94 26-05-94 Ordre Per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per a la realització d’activitats
d’alfabetització i educació bàsica d’adults per a l’any 1994

29-04-94 24-05-94 Resolució Associacions de professors d’EPA de Galícia
09-05-94 27-05-94 Ordre Cessament i nomenament en el Consell Gallec d’Educació i Promoció d’Adults
26-05-94 02-06-94 Ordre Per la qual es regulen els criteris d’admissió d’alumnes de formació professional

maritimopesquera i nauticopesquera en la modalitat d’educació permanent d’adults en els
centres docents de la Conselleria de Pesca, Marisqueig i Aqüicultura

07-07-94 18-07-94 Decret 223 Pel qual es regula el Consell Gallec d’Ensenyaments Tecnicoprofessionals
14-07-94 05-08-94 Ordre Per la qual es concedeixen ajudes per a la realització d’activitats d’alfabetització i

educació bàsica d’adults
20-03-95 26-04-95 Ordre Per la qual s’estableixen les ajudes per a la realització d’activitats d’alfabetització i

formació d’adults a la comunitat autònoma de Galícia al llarg de l’any 1995
10-10-95 15-12-95 Ordre Per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als projectes i els treballs en equips de

normalització lingüística i la potenciació de l’ús del gallec en els centres d’EPA, entre
altres

18-01-96 15-02-96 Ordre Per la qual s’estableixen ajudes per a la realització d’activitats d’alfabetització i formació
d’adults a la comunitat de Galícia al llarg de l’any 1996

08-03-96 22-03-96 Ordre Per la qual es resol la convocatòria de 10-10-95 d’ajudes econòmiques per als projectes i
els treballs en equips de normalització lingüística i de potenciació de l’ús del gallec en els
centres d’EPA, entre altres

03-06-96 11-06-96 Ordre Per la qual es dicten normes per a l’elecció d’òrgans unipersonals de govern en centres
públics d’ensenyament no universitari

04-06-96 27-06-96 Ordre Per la qual es concedeixen ajudes per a la realització d’activitats d’alfabetització i
formació d’adults a corporacions locals i institucions privades, sense ànim lucratiu

13-09-96 24-09-96 Decret 346 Pel qual s’estableix l’estructura orgànica de la Conselleria d’Educació i Ordenació
Universitària
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5.2.4. València

Llei 1/1995, de 20 de gener (DOGV 31/01/1995)

Normativa legal:

Decret 7/1985, de 28 de gener, pel qual es creà el Programa per a l’animació i promoció de

l’educació permanent d’adults.

Constitució: article 27.1, 27.2

LOGSE

Estatut d’autonomia: article 35.

La formació d’adults ha de facilitar l’adaptació dels ciutadans a les reestructuracions i a les reformes

a nivell social, econòmic i educatiu, possibilitar-ne la resposta a les necessitats individuals i

aconseguir-ne el màxim desenvolupament possible. Aquesta formació s’ha d’entendre, per tant, com

una plataforma per a la recerca de solucions per al desenvolupament social, econòmic i cultural de la

societat, així com per a l’eliminació dels desequilibris i les desigualtats socials. A més, ha de ser un

factor clau per promoure l’autonomia personal i assolir la integració i la cohesió social, la

participació i la dinamització dels col·lectius, i també ha de ser un pilar bàsic de les polítiques

laborals i ocupacionals.

Objectius de la Llei: regular la formació d’adults; establir mecanismes i instruments per a la seva

estructuració, desenvolupament, coordinació i avaluació; afermar el dret a l’educació per accedir al

món laboral i a nivells superiors d’educació, amb incidència especial en els sectors més desafavorits.

Disposicions generals:

Objecte: regular la formació d’adults; establir mecanismes i instruments per a la seva estructuració,

desenvolupament, coordinació i avaluació.
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Definició: s’entén per educació d’adults el conjunt d’accions de tipus educatiu, cultural, social i

professional dirigides a les persones que superaren l’edat d’escolaritat obligatòria, encaminades a

proporcionar, de forma gratuïta i permanent, els nivells educatius i professionals que els permetin la

formació professional i la integració i promoció sociolaboral.

Finalitats i objectius: adquisició i actualització de l’educació bàsica; promoció de l’accés als

diferents nivells del sistema educatiu; estímul de la participació en el disseny del propi procés

formatiu; donar atenció preferent als sectors i grups més desafavorits.

Objectius: estimular i sensibilitzar l’opinió pública respecte a la necessitat de l’alfabetització i

l’educació permanent; establir un sistema públic de recursos que garanteixi l’oportunitat d’accedir i

participar en els diferents nivells, graus i modalitats de l’ensenyament mitjançant currículums i

ofertes formatives específiques, adaptades a les característiques, condicions i necessitats de la

població adulta; promoure el coneixement i l’ús del valencià; estendre el dret a l’educació,

especialment a les capes menys afavorides; millorar la possibilitat d’inserció i de participació en la

vida social, econòmica, política i cultural; promoure i estimular el compromís de les institucions en

el desenvolupament d’actuacions relacionades amb l’educació d’adults; consolidar, coordinar i

potenciar les diferents actuacions, públiques i privades, que desenvolupin la formació de persones

adultes.

Especial impuls de: el suport al desenvolupament de les capacitats intel·lectuals i de les actituds que

permetin a les persones adultes la interpretació i la participació en la transformació de la seva realitat

social, econòmica i cultural; els valors ètics i socials, que han d’impregnar les accions sobre l’entorn

i la formació; el combat de qualsevol tipus de discriminació mitjançant l’anàlisi, la reflexió crítica i

les accions particulars sobre les actituds sexistes, prejudicis i estereotips dominants; la investigació i

l’anàlisi de les accions de formació de persones adultes.
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De l’ordenació i programació de la formació de persones adultes

Actuacions per àrees: formació orientada a una educació bàsica que faciliti l’accés als diferents

nivells educatius; formació orientada a l’exercici dels drets i de les responsabilitats ciutadanes i de

participació social; formació orientada al desenvolupament personal i comunitari; formació

ocupacional orientada al desenvolupament professional que faciliti la inserció, l’actualització i la

promoció laboral: formació social orientada a la inserció, al desenvolupament comunitari, a la

cohesió social i a l’atenció de persones adultes amb necessitats especials.

Programes formatius: programes específics i de distintes modalitats d’ensenyament presencial i a

distància, formal i informal, institucional i comunitària, d’acord amb les característiques dels

programes d’àmbit territorial, de les necessitats i de les opcions dels participants; articulació de

programes formatius: alfabetització i actualització de formació bàsica; programes per a l’obtenció

de titulacions que permetin l’accés al món laboral i als distints nivells d’ensenyament; promoció del

coneixement de la realitat valenciana, en particular de la llengua i la cultura; preparació per a la

universitat; participació sociocultural i cívica, laboral i professional; formació mediambiental;

programes de formació ocupacional; programes d’iniciació al treball, d’actualització i reconversió de

les professions; programes d’integració i de cohesió social; programes que afavoreixin la integració

de persones amb discapacitats a la societat i al món laboral; programes que preparin per a l’esbarjo i

el temps de lleure; altres que es considerin necessaris.

Competències: les administracions públiques podran regular, programar, supervisar i gestionar les

activitats d’educació i promoció d’adults, i per això els correspon aprovar el programa general, dictar

les normes necessàries i promoure i coordinar les activitats en col·laboració, si escau, amb altres

administracions o ens públics i privats, així com qualsevol altra iniciativa que els pertoqui; les

administracions locals podran elaborar plans locals de formació de les persones adultes.
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De la coordinació, organització i gestió. Coordinació general: es crea la Comissió

Interdepartamental per a la coordinació de les accions de formació d’adults; president: conseller

d’Educació, conseller de Treball i Afers Socials, altre conseller; competències: elaborar el PGAFPA,

amb els criteris de priorització, organització i coordinació de les actuacions; promoure i supervisar el

compliment dels convenis de col·laboració entre l’Administració i les diferents institucions que

intervenen en l’educació d’adults; coordinar els recursos pressupostaris que es destinin a la formació

d’adults.

De la coordinació, organització i gestió. Dels centres: els destinats a actuacions de formació

d’adults, reconeguts i autoritzats per l’Administració; públics i privats; els privats la titularitat dels

quals sigui d’una associació sense ànim de lucre es denominaran centres d’iniciativa social i rebran

un tractament específic; programes: formació bàsica, secundària, postsecundària, batxillerat i

formació professional; xarxa de centres: promoguda i aprovada pel Govern; tots els centres

necessitaran autorització i estar inscrits en el registre de centres d’adults.

De la coordinació, organització i gestió. Del personal: titulació adequada (ensenyaments reglats) i

formació qualificada (ensenyaments no reglats); equips multiprofessionals; concurs públic; promoció

de la formació permanent del professorat amb plans específics.

De la participació. Participants: si es tracta de programes destinats a adquirir la formació bàsica, les

persones que hagin superat l’edat màxima de permanència en els centres ordinaris per cursar

l’educació bàsica obligatòria; si es tracta de programes dirigits a assolir altres nivells i graus, les

persones que tinguin l’edat mínima que es determini reglamentàriament; per a la resta de programes

formatius, les persones que hagin complit els divuit anys. Atenció especial als col·lectius més

desafavorits.

De la participació. Participació: participació en la planificació i la seva formació; foment de

l’associacionisme i les federacions.



119

Del Consell de la Formació de Persones Adultes: és l’òrgan de participació i assessorament de les

distintes institucions que intervenen en la formació de les persones adultes, sense perjudici de les

competències pròpies del Consell escolar valencià i del Consell valencià de la formació professional;

composició: conseller d’Educació (president), director general de la conselleria competent

(vicepresident), quatre representants de la Generalitat amb rang, almenys, de director general

(Educació, Treball, Afers Socials), tres representants de la Federació Valenciana d’Associacions

d’Alumnes d’EPA, tres representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, un

representant de cadascun dels sindicats més representatius d’educació, dos representant de cadascun

dels sindicats més representatius del món del treball, dos representants de les associacions

d’empresaris més representatives, dues persones de prestigi reconegut, un representant elegit del

Consell escolar valencià, un representant de la Direcció General de l’Institut Valencià de la Dona

designat pel conseller; funcions del Consell: conèixer el PGAFPA i dictaminar sobre les actuacions

que s’hi preveuen que siguin de competència de l’Administració; emetre informe previ a l’aprovació

del Govern sobre la planificació i les disposicions corresponents; elevar als òrgans competents els

informes que consideri necessaris; realitzar i fomentar estudis sobre la situació i les necessitats

formatives de les persones adultes; qualsevol altra que es consideri necessària.

Finançament: a càrrec de partides específiques en els pressuposts de la comunitat.

Altres: el Govern i els consellers estan autoritzats per desenvolupar la Llei.
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Dates Publicació Norma Contingut
18-01-90 15-02-90 Resolució Per la qual es nomena la comissió tècnica de seguiment del procés d’experimentació

curricular per als centres d’EPA
31-01-90 24-02-90 Resolució Per la qual es determinen els centres participants en processos d’experimentació d’EPA,

curs 1991-92
06-02-90 09-03-90 Ordre Per la qual es dicten normes per a l’elecció del consell escolar de l’institut de batxillerat

a distància
26-02-90 08-03-90 Decret 39 Pel qual es creen centres públics d’EPA

25-04-90 21-05-90 Resolució Per la qual s’autoritza a impartir ensenyaments d’EPA diversos ajuntaments que
col·laboren en el programa d’EPA

02-05-90 03-06-90 Ordre Per la qual es modifica la denominació, la composició legal i la relació de llocs de
treball de determinats centres públics d’EPA

07-05-90 12-06-90 Ordre Per la qual es modifiquen i posen en funcionament centres públics d’EPA

28-05-90 05-06-90 Decret 83 Pel qual es regula la provisió de llocs de treball en centres, cercles i aules d’EPA,
presencial i a distància

29-05-90 20-06-90 Ordre Per la qual es relacionen els llocs de treball docent existents d’EPA, presencial i a
distància

02-07-90 20-09-90 Ordre Per la qual s’aproven les instruccions que regulen l’organització i el funcionament dels
centres i programes municipals d’EPA i educació a distància

16-07-90 16-10-90 Resolució Per la qual es donen instruccions per a l’organització i funcionament dels centres
col·laboradors d’EPA i entitats vinculades del CEVEAD

01-02-91 10-04-91 Ordre Per la qual es convoquen ajudes a corporacions locals i entitats col·laboradores que
participen en el desenvolupament del Programa per a l’animació i promoció de l’EPA

08-02-91 25-03-91 Ordre Per la qual es dicten normes per a l’elecció d’òrgans unipersonals de govern de l’institut
de batxillerat a distància

24-04-91 03-06-91 Ordre Per la qual es defineix i actualitza la composició legal dels centres docents públics
d’EPA

02-05-91 03-06-91 Ordre Per la qual es modifica la denominació, composició legal i relació de llocs de treball de
determinats centres públics d’EPA

08-05-91 10-06-91 Ordre Per la qual es convoca concurs de mèrits per cobrir places de professorat d’EPA,
presencial i a distància

29-05-91 24-06-91 Decret 89 Pel qual s’aprova el reglament dels òrgans de govern dels centres públics d’EPA
25-06-91 23-07-91 Resolució Per la qual s’autoritza a impartir ensenyaments d’EPA diversos ajuntaments que

col·laboren en el programa d’EPA
26-06-91 04-09-91 Resolució Per la qual es retira l’autorització d’ensenyaments d’EPA a diversos ajuntaments que

col·laboren en el programa d’EPA
22-07-91 28-08-91 Ordre Per la qual s’indiquen normes per a l’elecció del consell escolar del CEVEAD

23-07-91 28-08-91 Ordre Per la qual es dicten normes per a l’elecció del consell escolar o òrgans unipersonals
dels centres públics d’EPA

26-08-91 17-09-91 Ordre Per la qual s’aproven les instruccions que regulen l’organització i el funcionament dels
centres i programes municipals d’EPA i a distància, sostinguts amb fons públics i
dependents de la Generalitat valenciana

30-08-91 30-10-91 Resolució Sobre criteris per a la selecció de centres que participaran en el desenvolupament del
procés d’experimentació curricular d’EPA al llarg del curs 1991-92

03-10-91 Resolució Per la qual es resol la convocatòria de 01-02-91 sobre ajudes a corporacions locals i
entitats col·laboradores que participen en el desenvolupament del Programa per a
l’animació i promoció de l’EPA

31-01-92 24-02-92 Resolució Per la qual s’amplia la Resolució de 30-08-91 sobre criteris per a la selecció de centres
que participaran en el desenvolupament del procés d’experimentació curricular del
programa d’EPA al llarg del curs 1991-92

03-02-92 07-05-92 Ordre Per la qual es modifica l’Ordre de 12 de maig de 1987, que regula el nomenament de les
comissions qualificadores que han de jutjar les proves de maduresa per a l’obtenció del
títol de graduat escolar

28-02-92 09-04-92 Resolució Per la qual es nomena la comissió tècnica de seguiment del procés d’experimentació
curricular per als centres d’EPA

30-04-92 08-06-92 Ordre Per la qual es convoquen ajudes per a les corporacions locals que participen en el
desenvolupament del programa d’EPA i per a les entitats que hi col·laboren
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13-07-92 07-08-92 Ordre Per la qual es regula l’organització i el funcionament dels centres i programes
d’EPA, presencial i a distància, sostinguts amb fons públics

15-07-92 Resolució Per la qual es dicten instruccions complementàries per a l’organització i funcionament
de l’institut de batxillerat a distància

18-09-92 20-10-92 Ordre Per la qual es dicten normes per a l’elecció d’òrgans unipersonals de govern en el
CEVEAD

20-10-92 27-10-92 Resolució Per la qual es convoquen ajudes a corporacions locals i entitats col·laboradores d’EPA
11-05-93 26-05-93 Resolució

(BOE)
Conveni entre el MEC i la comunitat valenciana per a l’ensenyament a distància

01-06-93 21-07-93 Ordre Per la qual s’aprova l’aplicació del currículum de l’EPA experimentat a la
comunitat valenciana mentre continuï vigent l’obtenció del títol de graduat escolar

16-07-93 18-08-93 Resolució Per la qual es modifica la Resolució de 13 de maig de 1993, mitjançant la qual es
convocaven ajudes per a la realització d’accions formatives dirigides a col·lectius de
dones amb dificultats específiques d’integració laboral per a l’exercici 1993

28-07-93 23-09-93 Resolució Per la qual es resol la convocatòria d’ajudes a corporacions locals per a activitats d’EPA
24-02-94 02-03-94 Ordre Per la qual es determinen els programes de formació professional ocupacional i continua

i es regula el procediment general per a l’atorgament d’ajudes al llarg de l’exercici de
1994

23-03-94 12-04-94 Ordre Per la qual es convoquen ajudes per a les corporacions locals i entitats sense finalitat
lucrativa per a activitats d’EPA

27-04-94 Resolució Autorització per impartir EPA en diversos ajuntaments de la comunitat valenciana

10-05-94 Resolució Per la qual es dicten instruccions complementàries per a l’organització i funcionament
de l’institut de batxillerat a distància i els seus centres col·laboradors

10-05-94 Resolució Per la qual es dicten instruccions complementàries per a l’organització i el
funcionament dels centres i programes d’EPA, presencial i a distància, sostinguts amb
fons públics

30-06-94 08-09-94 Resolució Per a l’aplicació del programa de promoció dels coneixements del valencià a la població
adulta

18-07-94 06-09-94 Resolució Per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques per a corporacions locals que
participen en el programa d’EPA i per a entitats sense finalitat lucrativa que hi
col·laboren

01-09-94 Resolució Per la qual es dicten instruccions per al desenvolupament del programa de promoció
dels coneixements de valencià a la població adulta en els centres i programes d’EPA

28-12-94 Circular Instruccions per les quals queda establerta l’estructura de les zones de coordinació
indicant els centres coordinadors i els programes que hi són adscrits

00-10-94 03-10-94 Ordre Que autoritza l’obertura i funcionament de centres d’EPA

20-01-95 31-01-95
(BOE)

Llei 1 De formació de les persones adultes

22-02-95 20-03-95 Ordre Per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats
sense ànim lucratiu que desenvolupen programes d’EPA

27-02-95 10-07-95 Resolució Per la qual s’autoritza a impartir ensenyaments d’EPA diversos ajuntaments que
col·laboren en el desenvolupament del programa d’EPA

02-05-95 12-05-95 Decret 73 Pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones
Adultes

16-05-95 31-05-95 Decret 90 Pel qual es regulen la composició, competències i funcionament del Consell de la
Formació de Persones Adultes a la comunitat valenciana

23-10-95 Ordre Per la qual es dicten normes per a l’elecció d’òrgans unipersonals de govern del
CEVEAD

13-11-95 21-11-95 Resolució Per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques per a les corporacions locals i
entitats sense ànim lucratiu que desenvolupen l’EPA

14-12-95 08-01-96 Ordre Per la qual s’autoritza a impartir ensenyaments d’EPA diversos ajuntaments de la
comunitat valenciana

25-03-96 03-04-96 Decret 68 Pel qual es modifica el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència

06-05-96 Resolució Per la qual es convoquen ajudes per al desenvolupament de projectes educatius conjunts
en el marc del programa Sòcrates, Lingua, Acció E

09-05-96 31-05-96 Ordre Per la qual es convoca concurs d’ajudes a projectes de formació del professorat; també a
l’EPA, en centres

10-06-96 16-07-96 Ordre Per la qual es concedeixen ajudes addicionals per al desenvolupament de projectes
educatius conjunts (PEC) en el marc del programa Sòcrates, Lingua, Acció E
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25-06-96 11-07-96 Ordre Per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats
sense ànim lucratiu que desenvolupen activitats d’EPA per a l’any 1996

01-08-96 26-08-96 Resolució Per la qual es concedeixen ajudes per al desenvolupament de projectes educatius
conjunts que es realitzen en el marc del programa Sòcrates, Lingua, Acció E

23-08-96 24-09-96 Reial
decret 1953

Sobre ampliació dels serveis de l’Administració de l’Estat traspassats a la comunitat
valenciana pel Decret 2093/1983, de 28 de juliol, en matèria d’educació

20-01-98 27-01-98 Decret 3 Es modifica l’article 3 del Decret 73/1995, de 2 de maig, pel qual es crea la Comissió
Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes

09-03-98 30-03-98 Resolució Es convoca la celebració de les proves d’avaluació dels ensenyaments no escolaritzats
per a l’obtenció del títol de FP de primer grau (tècnic auxiliar)

22-04-98 08-05-98 Ordre Es convoquen ajudes per al finançament d’activitats d’educació permanent d’adults
promogudes per les federacions i associacions d’alumnes de centres municipals

10-06-98 17-07-98 Resolució S’aproven instruccions dirigides als centres i programes d’educació de persones adultes
mantinguts amb fons públics i dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, en matèria de formació bàsica dels treballadors contractats a través de la
modalitat de contractes per a la formació que no hagin finalitzat els cicles educatius
compresos en l’escolaritat obligatòria

17-07-98 13-08-98 Resolució Es concedeixen ajudes a programes municipals d’educació de persones adultes

30-09-98 08-10-98 Resolució Es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques a corporacions locals i entitats sense
ànim de lucre que desenvolupen programes de formació de persones adultes durant
l’exercici de 1998

17-11-98 24-11-98 Ordre Ampliació del termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques
dirigides a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenvolupen la
formació de persones adultes durant l’exercici de 1998

11-12-98 29-12-98 Reial
decret
2673

Traspàs a la comunitat valenciana de la gestió realitzada per l’Institut Nacional
d’Ocupació, en l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació

19-02-99 Ordre Es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense
ànim lucratiu que desenvolupen la formació de persones adultes

15-04-99 Ordre Es convoquen ajudes per al finançament d’activitats de les federacions i associacions
d’alumnes de centres i programes municipals d’educació permanent d’adults (EPA)
sostingudes amb fons públics
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5.3. Estudi comparatiu

5.3.1.  Normativa legal referida a les lleis

Andalusia

• Constitució.

• Estatut d’autonomia.

Catalunya

• Constitució: articles 9.2, 27.1, 27.2 i 44.1.

• Estatut d’autonomia: articles 8.2, 9.25, 15 i 33.2.

Galícia

• Estatut de Galícia: article 13.2.

• Llei 1/1983, de 23 de febrer, reguladora de la Xunta i del seu president: article 24.

València

•  Decret 7/1985 (creació del Programa per a l’animació i promoció de l’educació permanent

d’adults).

• Decret 39/1990 (creació de centres públics d’educació permanent d’adults).

• Decret 83/1990 (provisió de llocs de treball en centres d’EPA).

• Decret 89/1991 (reglament dels òrgans de govern dels centres públics d’EPA).

• Constitució: article 27.1, 27.2.

• LOGSE.

• Estatut d’autonomia: article 35.

• Reial decret 2093/1983, de traspàs de funcions i serveis a la comunitat valenciana.
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5.3.2. La formació d’adults: Generalitats

Andalusia

• Ha de possibilitar l’adaptació dels ciutadans als canvis accelerats; la participació social, política i

cultural; l’actualització laboral i ocupacional constant, i reduir les desigualtats socials. Per això

són finalitats bàsiques d’aquesta educació: 1) fomentar el desenvolupament de les capacitats

instrumentals (capacitats de comunicació i esquemes que organitzin el pensament); 2) estimular

el desenvolupament intel·lectual i afectiu que permeti l’aprenentatge autònom i l’actualització

personal i professional (aprendre a pensar, a actuar i a crear); 3) potenciar el desenvolupament de

les capacitats d’expressió, participació i actuació diferenciades en el medi social (intervenció

creadora en els àmbits de la cultura i de la societat).

Catalunya

•  L’educació d’adults, entesa com una part fonamental de l’educació permanent, és la millor

manera de promoure i garantir el dret a la igualtat, la prosperitat i el benestar social, així com el

suport a les llibertats individuals en la societat democràtica.

Galícia

Ha de donar resposta als canvis continuats i accelerats de la societat i promoure la coordinació

necessària entre la formació cultural, la formació continuada i la formació professional i ocupacional.

S’ha de preocupar per desenvolupar, més que coneixements, processos de pensament, de reflexió,

d’anàlisi i contrastament que permetin l’adaptació permanent de dones i homes a les pressions

quotidianes del medi rural i social i als canvis que s’hi produeixen.
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València

Ha de facilitar l’adaptació dels ciutadans a les reestructuracions i a les reformes a nivell social,

econòmic i educatiu, possibilitar la resposta a les necessitats individuals i aconseguir el màxim

desenvolupament possible. Aquesta formació s’ha d’entendre, per tant, com una plataforma per a la

recerca de solucions per al desenvolupament social, econòmic i cultural de la societat, així com per a

l’eliminació dels desequilibris i les desigualtats socials. A més, ha de ser un factor clau per promoure

l’autonomia personal i assolir la integració i la cohesió social, la participació i la dinamització dels

col·lectius, i també ha de ser un pilar bàsic de les polítiques laborals i ocupacionals.
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5.3.3.  La formació d’adults: Definició

Andalusia

• Conjunt d’accions i plans educatius i de desenvolupament sociocultural que tenen com a finalitat

oferir als ciutadans, sense cap mena de distinció, que han superat l’edat d’escolaritat obligatòria,

amb caràcter gratuït i permanent, i especialment als qui no el varen obtenir pel sistema educatiu,

l’accés als béns culturals i el suport al seu desenvolupament cultural, familiar, comunitari i social.

Catalunya

• Ha de ser considerada com el conjunt d’activitats de tota mena, educatives, culturals, cíviques,

socials i formatives, que tendeixen al perfeccionament de les habilitats de la persona, al

millorament dels seus coneixements i capacitats professionals, a l’aprofundiment de les seves

possibilitats de relació, a la comprensió de l’entorn, a la interpretació correcta dels fets que es

produeixen al seu món i a l’enfortiment de la democràcia per fomentar la dinàmica participativa.

Aquesta formació d’adults ha de donar respostes formals i no formals i fer èmfasi especial en la

formació compensadora d’una formació deficitària.

Galícia

Conjunt d’accions de tipus educatiu, cultural, social i professional dirigides a les persones que

superaren l’edat d’escolaritat obligatòria, encaminades a proporcionar, de forma gratuïta i permanent,

els nivells educatius i professionals que els permetin la formació professional i la integració i

promoció sociolaboral.
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València

Conjunt d’actuacions que tenen com a finalitat oferir a les persones que han superat l’edat

d’escolaritat obligatòria l’accés als béns culturals formatius i als nivells educatius que els permetin

millorar les condicions d’inserció i promoció laboral i la capacitat per jutjar críticament i per

participar activament a la realitat cultural, social i econòmica.
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5.3.4.  La formació d’adults: Objectius

Andalusia

• 1) Estendre el dret a l’educació a tots els ciutadans, sense cap mena de distinció ni límit d’edat,

perquè els grups i col·lectius amb inferior nivell d’educació tinguin l’atenció educativa necessària

adaptada als seus interessos, ritmes i necessitats; 2) Fomentar el desenvolupament de les

capacitats instrumentals i intel·lectuals dels grups socials més desafavorits; 3) Estimular el

desenvolupament intel·lectual i afectiu per a un aprenentatge autònom i una actualització personal

i professional; 4) Normalitzar, coordinar i potenciar les actuacions d’educació d’adults; 5)

Promoure i estimular la participació de les institucions, i 6) Garantir la formació i

perfeccionament del professorat d’educació d’adults.

Catalunya

•  1) Eliminar l’analfabetisme; 2) Assolir la formació bàsica; 3) Conèixer la realitat nacional, en

particular, la llengua i la cultura, i la realitat de l’Estat espanyol i d’Europa; 4) Afavorir l’accés a

la formació reglada; 5) Possibilitar el dret a l’actualització i al perfeccionament; 6) Contribuir a

atendre les necessitats de formació proposades pels agents socials; 7) Fomentar la participació

social i cívica; 8) Fomentar actituds i hàbits per gaudir del temps de lleure de forma creativa, i 9)

Integració a la realitat europea.

Galícia

1) Eradicar l’analfabetisme, absolut i funcional; 2) Conscienciar sobre la necessitat de la formació

permanent; 3) Fer extensible el dret a l’educació a la majoria de la població; 4) Oferir la formació

bàsica per al desenvolupament integral personal; 5) Promoure el coneixement de la realitat de la

comunitat (llengua i cultura); 6) Oferir formació intel·lectual i instrumental per al coneixement i

actuació dins la realitat, sobretot a les capes més desafavorides; 7) Estimular la capacitat intel·lectual
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i afectiva per a un aprenentatge autònom (aprendre a aprendre i aprendre a pensar); 8) Desenvolupar

les capacitats d’expressió i comunicació; 9) Possibilitar l’orientació acadèmica i professional i la

inserció en el món laboral, així com el reciclatge d’adults en atur.

València

1) Estimular i sensibilitzar l’opinió pública respecte a la necessitat de l’alfabetització i l’educació

permanent; 2) Establir un sistema públic de recursos que garanteixi l’oportunitat d’accedir i

participar en els diferents nivells, graus i modalitats de l’ensenyament mitjançant currículums i

ofertes formatives específiques, adaptades a les característiques, condicions i necessitats de la

població adulta; 3) Promoure el coneixement i l’ús del valencià; 4) Estendre el dret a l’educació,

especialment a les capes menys afavorides; 5) Millorar les possibilitats d’inserció i de participació en

la vida social, econòmica, política i cultural; 6) Promoure i estimular el compromís de les institucions

en el desenvolupament d’actuacions relacionades amb l’educació d’adults; 7) Consolidar, coordinar i

potenciar les diferents actuacions, públiques i privades, que desenvolupin la formació de persones

adultes.
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5.3.5.  La formació d’adults: Competència i regulació

Andalusia

• Conselleria d’Educació.

• Competències: regularà l’organització i funcionament dels centres i en realitzarà el seguiment, la

coordinació i l’avaluació.

Catalunya

• Govern autònom.

• Competències: aprovar el PGFA; dictar normes de regulació; regulació de diplomes i certificats.

El departament competent en matèria de formació d’adults ha de desenvolupar les següents

funcions: promoure i coordinar les activitats de formació d’adults; organitzar i dirigir els serveis

propis; aprovar els programes i els plans de les entitats locals; elaborar el PGFA; elaborar i

aprovar plans de desenvolupament del PGFA; organitzar activitats per a la realització personal;

coordinar les activitats realitzades en els consells comarcals i els altres ens locals; promoure

projectes d’experimentació; atorgar els ajuts per a la realització d’activitats de formació d’adults.

Galícia

• Conselleria d’Educació.

•  Competències: podrà regular, programar, supervisar i gestionar les activitats d’educació i

promoció d’adults, i per això li correspon aprovar el programa general, dictar les normes

necessàries i promoure i coordinar les activitats en col·laboració, si escau, amb altres

administracions o ens públics i privats, així com qualsevol altra iniciativa que li pertoqui.
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València

• Govern autònom.

•  Competències: les administracions públiques podran regular, programar, supervisar i gestionar

les activitats d’educació i promoció d’adults, i per això els correspon aprovar el programa

general, dictar les normes necessàries i promoure i coordinar les activitats en col·laboració, si

escau, amb altres administracions o ens públics i privats, així com qualsevol altra iniciativa que

els pertoqui. Les administracions locals podran elaborar plans locals de formació de les persones

adultes.
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5.3.6.  La formació d’adults: Titulacions i certificacions

Andalusia

• Les mateixes que el sistema formal.

• Que possibilitin l’accés al mon laboral.

• Que possibilitin l’accés a nivells superiors d’ensenyament.

Catalunya

• Les mateixes que el sistema formal.

• Certificats de participació.

Galícia

• Les mateixes que el sistema formal.

• Que possibilitin l’accés al mon laboral.

• Que possibilitin l’accés a nivells superiors d’ensenyament.

València

• Les mateixes que el sistema formal.

• Que possibilitin l’accés al mon laboral.

• Que possibilitin l’accés a nivells superiors d’ensenyament.
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5.3.7.  La formació d’adults: Coordinació i participació

Andalusia

• Coordinació general: Comissió per a l’Educació d’Adults.

•  Funcions: planificació, dinamització i seguiment de la política d’educació d’adults;

coordinació i col·laboració amb altres institucions públiques i privades.

•  Composició: el conseller d’Educació (president); dos representants de la Conselleria

d’Educació; un director general de cada una de les conselleries que desenvolupen activitats

d’adults; tres representants de la Federació Andalusa de Municipis i Províncies; un de

l’Institut Andalús de la Dona i un de cada organisme públic d’àmbit estatal que desenvolupi

activitats d’adults.

• Comissió provincial.

• Coordinació zona.

Catalunya

• Coordinació general: Comissió Interdepartamental.

•  Funcions: elaborar el programa interdepartamental; promoure i coordinar els projectes de

formació; avaluar els resultats obtinguts en l’execució del programa general, i qualsevol altra

que el Govern li atribueixi.

• Composició: els directors generals directament relacionats amb la formació d’adults i altres

persones que s’estableixin per reglament.

• Consell assessor.

• Plans locals.

• Convenis.
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Galícia

• Consell assessor i coordinador: Consell d’Educació i Promoció d’Adults.

•  Funcions: definició de programes; delimitació de nuclis de formació instrumental,

ocupacional i personal; planificació, coordinació i impuls de les distintes actuacions en la

matèria.

• Composició: el conseller d’Educació (president); els representants dels ens i institucions que

desenvolupin activitats relacionades amb l’educació i promoció d’adults.

• Comarcalització.

• Mancomunitats.

València

• Coordinació general: Comissió Interdepartamental.

•  Competències: elaborar el PGAFPA, amb els criteris de priorització, organització i

coordinació de les actuacions; promoure i supervisar el compliment dels convenis de

col·laboració entre l’Administració i les diferents institucions que intervenen en l’educació

d’adults, i coordinar els recursos pressupostaris que es destinin a la formació d’adults.

•  Composició: el conseller d’Educació (president); conseller de Treball i Afers Socials; altre

conseller.

• Consell assessor: Consell de la Formació de Persones Adultes.

•  Funcions: conèixer el PGAFPA i dictaminar sobre les actuacions que s’hi preveuen que

siguin de competència de l’Administració; emetre informe previ a l’aprovació del Govern

sobre la planificació i les disposicions corresponents; elevar als òrgans competents els

informes que consideri necessaris; realitzar i fomentar estudis sobre la situació i les

necessitats formatives de les persones adultes; qualsevol altra que es consideri necessària.

• Composició: el conseller d’Educació (president); director general de la conselleria competent

(vicepresident); quatre representants de la Generalitat amb rang, almenys, de director general

(Educació, Treball, Afers Socials); tres representants de la Federació Valenciana

d’Associacions d’Alumnes d’EPA; tres representants de la Federació Valenciana de
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Municipis i Províncies; un representant de cadascun dels sindicats més representatius

d’educació; dos representants de cadascun dels sindicats més representatius del món del

treball; dos representants de les associacions d’empresaris més representatives; dues persones

de prestigi reconegut; un representant elegit del Consell escolar valencià; un representant de

la Direcció General de l’Institut Valencià de la Dona designat pel conseller.

• Municipalitat.

• Convenis.
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5.3.8.  La formació d’adults: Oferta educativa i àmbits d’actuació

Andalusia

• Formació bàsica.

• Formació ocupacional.

• Formació per a la realització personal.

• Secundària.

• Accés a la universitat.

• Educació bàsica i instrumental.

• Formació ocupacional.

• Animació sociocultural.

• Plans educatius: plans de formació bàsica en centres d’educació d’adults i dirigits a col·lectius i

zones d’actuació educativa preferent; plans per a titulacions que possibilitin l’accés al món

laboral i a nivells superiors d’educació; plans de desenvolupament comunitari i animació

sociocultural; plans per a l’accés a la universitat; plans de formació ocupacional per a la inserció i

l’orientació en el món laboral; plans integrats de col·laboració amb distints organismes i

institucions; plans mixts que conjuguin els plans anteriors.

Catalunya

• Formació bàsica.

• Formació ocupacional.

• Formació sociocultural.

• Reciclatge de la llengua catalana.

• Accés a la universitat.

• Educació bàsica i instrumental.

• Formació ocupacional.

• Animació sociocultural.

• Àmbits fonamentals de la formació d’adults: formació instrumental i formació bàsica; formació

per al món laboral (inicial i d’actualització), i formació per al lleure i la cultura.



137

Galícia

Formació bàsica.

• Secundària.

• Formació ocupacional.

• Formació per a la realització personal.

• Educació bàsica i instrumental.

• Formació ocupacional.

• Animació sociocultural.

•  Programes d’acció: alfabetització i formació bàsica, especialment dirigits a col·lectius i zones

geogràfiques d’actuació preferent; programes per a la consecució de titulacions que facilitin

l’accés al món laboral i a nivells superiors d’educació; preparació per a la universitat; de

desenvolupament comunitari i d’animació sociocultural; de formació ocupacional que possibilitin

l’orientació i la inserció al món laboral i la promoció professional; programes integrats;

programes per al coneixement de l’economia, la geografia, la societat, la història, la naturalesa i

la cultura gallega; altres que es considerin necessaris.

València

• Formació bàsica.

• Secundària.

• Postsecundària.

• Batxillerat.

Formació professional.

Reciclatge de la llengua valenciana.

• Educació bàsica i instrumental.

• Formació ocupacional.

Animació sociocultural.

Articulació de programes formatius: alfabetització i actualització de formació bàsica; programes per

a l’obtenció de titulacions que permetin l’accés al món laboral i als distints nivells d’ensenyament;
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promoció del coneixement de la realitat valenciana, en particular de la llengua i la cultura; preparació

per a la universitat; participació sociocultural i cívica, laboral i professional; formació

mediambiental; programes de formació ocupacional; programes d’iniciació al treball, d’actualització

i reconversió de les professions; programes socials d’integració i de cohesió social; programes que

afavoreixin la integració de persones amb discapacitats a la societat i al món laboral; programes que

preparin per a l’esbarjo i el temps de lleure; altres que es considerin necessaris.
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5.3.9.  La formació d’adults: Tipus de centres

Andalusia

• Públics específics.

• Iniciativa municipal.

• Iniciativa privada.

• Centres. Tenen la consideració de centres ordinaris: 1) centres públics i privats; 2) públics, els

sostinguts amb fons públics (titularitat de la Junta d’Andalusia, ajuntaments o ens públics); 3)

privats, els sostinguts amb fons privats.

•  Xarxa de centres: tots els centres s’han d’inscriure en un registre públic dependent de la

Conselleria d’Educació.

Catalunya

• Públics específics.

• Iniciativa privada.

•  Centres: els que desenvolupin activitats de formació d’adults; titularitat pública o privada

(autoritzats per la Generalitat); públics, els sostinguts amb fons públics; privats, els sostinguts

amb fons privats.

• Xarxa de centres: tots els centres, públics o privats, s’han d’inscriure en el registre de centres de

formació d’adults.
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Galícia

• Públics específics.

• Iniciativa municipal.

• Altres administracions.

• Centres: tenen per objectiu desenvolupar programes d’actuació en matèria d’educació d’adults,

independentment dels convenis que es puguin subscriure amb altres institucions o ens; seran

creats per decret de la Xunta.

•  Xarxa de centres: tots els centres, públics o privats, han de ser autoritzats per la Xunta i ser

registrats al registre de centres d’educació i promoció d’adults.

València

• Públics específics.

• Iniciativa municipal.

• Iniciativa privada.

•  Centres: els destinats a actuacions de formació d’adults, reconeguts i autoritzats per

l’Administració; públics i privats; els privats la titularitat dels quals sigui una associació sense

ànim de lucre es denominaran centres d’iniciativa social i rebran un tractament específic.

• Xarxa de centres: promoguda i aprovada pel Govern; tots els centres necessitaran autorització i

estar inscrits en el registre de centres d’adults.
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5.3.10. La formació d’adults: Modalitats

Andalusia

• Integració.

• Presencial i semipresencial.

Catalunya

• Integració.

• Presencial i a distància.

• Reglada i no reglada.

Galícia

• Presencial.

Específica a distància.

•  Modalitats: instrumental i bàsica, laboral, d’oci i cultural, d’acord amb les següents

característiques: permeabilitat entre ensenyaments reglats i no reglats; metodologia adaptada als

alumnes i al context; ajustada a la normativa legalment establerta; forma modular; participació de

l’alumnat en la seva confecció i orientació. Per a titulacions la Direcció General establirà els

corresponents programes d’actuació.
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València

• Integració.

• Presencial i a distància.

• Específica a distància.

•  Programes específics i de distintes modalitats d’ensenyament presencial i a distància, formal i

informal, institucional i comunitària, d’acord amb les característiques dels programes d’àmbit

territorial, de les necessitats i de les opcions dels participants.
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5.3.11. La formació d’adults: Alumnat

Andalusia

• Totes les persones adultes que han superat l’escolaritat obligatòria.

Catalunya

•  Totes les persones adultes (les que han superat l’edat màxima de permanència en els centres

ordinaris, cursant l’ensenyament bàsic).

Galícia

• Totes les persones adultes que han superat l’escolaritat obligatòria.

València

• Si es tracta de programes destinats a adquirir la formació bàsica, les persones que hagin superat

l’edat màxima de permanència en els centres ordinaris per cursar l’educació bàsica obligatòria.

• Si es tracta de programes dirigits a assolir altres nivells i graus, les persones que tinguin l’edat

mínima que es determini reglamentàriament.

• Per a la resta de programes formatius, les persones que hagin complit els divuit anys.

• Especial atenció als col·lectius més desafavorits.
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5.3.12. La formació d’adults: Professorat i pla de formació

Andalusia

• Perfil multiprofessional.

• Pla de formació.

• Específic.

• Les plantilles de professors s’ajustaran a les titulacions i a les qualificacions que especifica la llei;

provisió de llocs de feina per convocatòria pública; es podrà contractar altre personal qualificat;

els canvis de destinació dels professors s’ajustaran a la legislació vigent; formació permanent i

continuada.

Catalunya

• Professorat amb formació reglada.

• Professorat amb formació no reglada.

• Pla de formació.

• Específic.

•  Professorat titulat i qualificat per als ensenyaments reglats; professorat qualificat per als no

reglats; a més d’ensenyar, han d’assessorar i orientar; coordinació entre el professorat.

Galícia

• Professorat amb formació reglada.

• Pla de formació.

• Específic.

• Professorat amb titulació específica i qualificat; la promoció de llocs de feina serà pública i per

concurs; hi haurà un pla de formació permanent per als professors d’educació d’adults.
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València

• Perfil multiprofessional.

• Pla de formació.

• Específic.

•  Titulació adequada (ensenyaments reglats) i formació qualificada (ensenyaments no reglats);

equips multiprofessionals; concurs públic; promoció de la formació permanent del professorat

amb plans específics.
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5.3.13. La formació d’adults: Disseny d’intervenció

Andalusia

• Currículum específic.

• Metodologia pròpia.

Document esborrany per a l’elaboració del DCB. Per a l’EPA. Junta d’Andalusia. Conselleria

d’Educació i Ciència (*).

Característiques generals: específic, homologable, polivalent, obert i flexible, prescriptiu i

orientador i funcional.

Nivells: formació instrumental, formació per a la realització personal i formació ocupacional:

alfabetització inicial o postalfabetització o neolectors; reforçament de destreses i coneixements

per a l’accés al tercer nivell; represa d’estudis, completar coneixements i obtenir titulacions;

regula la possibilitat d’incorporació de les persones adultes al sistema educatiu en els nivells

superiors a l’ensenyament obligatori (no desenvolupat; LOGSE, article 53).

Elements que el componen: justificació; precisió de la definició del concepte de formació bàsica

d’adults; principis; finalitats formatives; descripció de les característiques del DCB;

desenvolupament de l’estructura del DCB; nivells formatius i orientacions; orientacions

metodològiques; línies teòriques, i bases psicològiques.

Principis generals: facilitar una formació integral; orientat a millorar les condicions de vida;

plantejament interinstitucional; currículum amb entitat pròpia; autonomia a centres i grups

d’aprenentatge.

Àrees de continguts: nivell 1 (comunicació oral, escrita, matemàtica i participació social); nivell

2 (comunicació, coneixement del medi i coneixement social funcional), i nivell 3 (àrea de

comunicació: llenguatge, llengua estrangera, matemàtiques; àrea de coneixement del medi i àrea

de desenvolupament social funcional).

Tipus d’avaluació: participativa.
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Catalunya

• Currículum específic.

• Metodologia pròpia.

El currículum de la formació bàsica d’adults. Etapa instrumental. Generalitat de Catalunya.

Departament de Benestar Social (*).

Característiques generals: orientatiu i amb propostes de desenvolupament de l’estructura general.

Nivells: organitzat en tres nivells (els coneixements de cada nivell s’agrupen en tres àrees:

llengua, matemàtiques i ciències socials).

Elements que el componen: reflexions psicopedagògiques; objectius generals d’etapa. Per a cada

una de les àrees: introducció; objectius generals; continguts; objectius terminals de tipus

prescriptiu, i orientacions didàctiques.

Principis generals: formació bàsica actualitzada; coneixements acadèmics adaptats a la cultura

pròpia i al seu entorn social, econòmic i cultural, adequats als ritmes d’aprenentatge; foment de

l’autoestima; participació i autonomia.

Àrees de continguts: en funció dels objectius generals d’àrea se selecciona un conjunt de

continguts que fan referència a fets, conceptes, procediments i valors.

Tipus d’avaluació: inicial, formativa i additiva.

Galícia

• Currículum específic.

• Metodologia pròpia.

València

• Currículum específic.

• Metodologia pròpia.

Disseny de programes de formació de persones adultes a la comunitat valenciana (*).

Característiques generals: específic, equivalent, polivalent, homologable, integrat, obert i

compatible, coincident amb altres dissenys de l’Estat.

Nivells: es dissenyen diferents programes. No es preveu una estructura general.
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Elements que el componen (en funció dels diferents programes que es volen articular):

alfabetització i educació bàsica; titulacions per accedir al món laboral; coneixement de la realitat

valenciana; ingrés a la universitat; desenvolupament de la igualtat d’oportunitats, participació

sociocultural i formació mediambiental; formació ocupacional; iniciació al treball i reconversió

de professions; integració d’emigrants i minories ètniques; integració de persones amb

minusvalideses; preparació per al temps d’esbarjo; altres programes.

Principis generals: participació de tots els agents en tots els elements que configuren els

programes; metodologia plural, contextualitzada, que promogui la creativitat, l’autonomia i el

pensament crític, i participativa.

Àrees de continguts (àrees): educació bàsica; educació per a l’exercici dels drets i

responsabilitats ciutadanes i la participació social; formació per al desenvolupament personal i la

participació en la vida cultural; formació ocupacional, i formació social orientada a la inserció.

Tipus d’avaluació: contínua, sistemàtica, personalitzada, democràtica i autoavaluació.

(*) Aquestes referències no apareixen a les lleis, són tretes de l’anàlisi dels DCB respectius.
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5.3.14. La formació d’adults: Finançament

Andalusia

•  Crèdits consignats en els pressuposts de la comunitat; crèdits d’altres conselleries i d’altres

institucions; fundacions o entitats privades; altres.

Catalunya

No hi ha cap especificació.

Galícia

Fons específics.

València

• A càrrec de partides específiques en els pressuposts de la comunitat.
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5.3.15. La formació d’adults: Trets específics

Andalusia

• Municipalitat: comarques.

Catalunya

• Estructura modular: sistema de crèdits.

Sistema flexible reglat i no reglat.

Galícia

No hi ha trets especials.

València

• Àmbit territorial: desenvolupament comunitari

• Sistema flexible reglat i no reglat.

Educació especial d’adults.

• Associacionisme.

• Municipalitat: comarques.
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5.4. Conclusió

Consideram que la conclusió més adequada, derivada de l’anàlisi de les distintes lleis, es pot

concretar en la síntesi següent, en la qual també s’indiquen els apartats que hauria de contemplar una

llei autonòmica.

1) Exposició de motius (justificació i necessitat de l’educació d’adults).

Normativa legal:

Constitució espanyola, de 27 de desembre 1978 (BOE número 311.1, de 29 de desembre):

Articles 3.3, 27 (excepte l’apartat 9), 44.1 i 44.2.

• Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (BOE número

51, d’1 de març de 1983):

Articles 3, 10.22, 15 i 16.

•  Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de

l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyaments

no universitaris (BOE número 14, de 16 de gener de 1998). Ampliat el traspàs pel RD 1001/1999,

d’11 de juny.

• Llibre Blanc de l’educació d’adults.

• Llei orgànica 1/1990, d’ordenació general del sistema educatiu:

Títol III. Articles 51, 52, 53 i 54.
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Aspectes que es podrien referenciar:

L’educació d’adults entesa com a:

• Part fonamental de l’educació permanent.

• Garantia del dret a la igualtat, a la prosperitat i al benestar social.

• Suport a les llibertats individuals en tota societat democràtica.

• Potenciadora de la participació social, política i cultural dels col·lectius.

• Element per a l’actualització laboral i ocupacional constant.

• Resposta als canvis continuats i accelerats de la societat.

• Promotora de la necessària coordinació entre la formació cultural, la formació continuada

i la formació professional i ocupacional.

•  Plataforma per a la recerca de solucions per al desenvolupament social, econòmic i

cultural de la societat.

• Factor clau per promoure l’autonomia personal i assolir la integració i la cohesió social.

A més cal fer referència a l’educació d’adults amb relació a:

• Col·lectius més desafavorits.

• La llengua i la cultura pròpies de les Illes.

• La immigració.

• La multiculturalitat.

2) Títol preliminar (delimitació formal de l’educació d’adults).

2.1) Definició de l’educació d’adults:

Ha de ser considerada com el conjunt d’activitats educatives, culturals, cíviques, socials,

participatives, formatives i professionals dirigides a les persones que superaren l’edat d’escolaritat

obligatòria, encaminades a facilitar, sense cap mena de distinció i especialment a les capes més

desafavorides, de forma gratuïta i permanent, el perfeccionament de les habilitats personals, el

millorament dels coneixements i de les capacitats professionals, l’aprofundiment en les possibilitats

de relació, la comprensió de l’entorn més proper, la correcta i crítica interpretació dels fets que es

produeixen al  seu món i  l ’enfort iment de la vida en democràcia.
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2.2) Finalitats i objectius de l’educació d’adults:

•  Estimular i sensibilitzar l’opinió pública respecte a la necessitat de l’alfabetització i

l’educació permanent i fer efectiu el dret a l’actualització i al perfeccionament continuat.

• Eliminar l’analfabetisme, absolut i funcional, i assolir una formació bàsica adequada per

al desenvolupament integral personal.

• Establir un sistema públic de recursos que garanteixi i afavoreixi l’oportunitat d’accedir i

participar en els diferents nivells, graus i modalitats de l’ensenyament, reglat i no reglat,

mitjançant currículums i ofertes formatives específiques, adaptades a les característiques,

condicions i necessitats de la població adulta.

• Conèixer la realitat de la nostra comunitat, en particular, la llengua i la cultura, així com la

realitat de l’Estat espanyol i de la Unió Europea.

• Promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.

• Estimular el desenvolupament intel·lectual i afectiu per a un aprenentatge autònom i una

actualització personal i professional.

• Estendre el dret a l’educació a la majoria de la població, especialment als grups socials

més desafavorits, i fomentar-ne el desenvolupament de les capacitats instrumentals i

intel·lectuals.

• Millorar les possibilitats d’inserció i de participació en la vida social, econòmica, política

i cultural.

• Contribuir a atendre les necessitats de formació proposades pels agents socials.

• Possibilitar l’orientació acadèmica i professional i la inserció en el món laboral, així com

el reciclatge d’adults en atur.

•  Promoure i estimular el compromís de les institucions en el desenvolupament

d’actuacions relacionades amb l’educació d’adults.

•  Normalitzar, consolidar, coordinar i potenciar les diferents actuacions, públiques i

privades, que desenvolupin la formació de persones adultes.

• Garantir la formació i el perfeccionament del professorat d’educació d’adults.

• Fomentar actituds i hàbits per gaudir del temps de lleure de forma constructiva i creativa.
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3) Títol primer (àrees i programes d’actuació a l’educació d’adults).

Ordenació i programació.

3.1) Àrees d’actuació de l’educació d’adults: programes formatius de l’educació d’adults.

Plans i programes d’actuació:

•  D’alfabetització, formació instrumental i actualització de la formació bàsica, amb especial

incidència en els col·lectius i les zones d’actuació educativa preferent.

• D’obtenció de titulacions que permetin l’accés al món laboral i als distints nivells d’ensenyament.

• De promoció del coneixement de la realitat de la nostra comunitat, en particular la llengua i la

cultura.

• De reciclatge de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.

• De preparació per a la universitat.

• De formació mediambiental.

• De formació ocupacional.

• D’iniciació al treball, d’actualització i reconversió de les professions.

•  De formació ocupacional per a la promoció professional i la inserció i l’orientació en el món

laboral.

• D’integració i de cohesió social.

• D’integració de persones amb discapacitats a la societat i al món laboral.

• De tipus multicultural.

• De formació per a l’esbarjo i el gaudi del temps de lleure.

• De desenvolupament comunitari i animació sociocultural.

• Altres que es considerin necessaris.
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3.2) Àmbits d’actuació de l’educació d’adults:

• Formació bàsica i instrumental.

• Formació per a la realització personal.

• Secundària.

• Postsecundària.

• Batxillerat.

Formació professional i ocupacional.

Reciclatge de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.

Animació sociocultural.

Temps de lleure i esbarjo.

Multiculturalisme.

3.3) Modalitats de formació d’adults:

• Presencial, semipresencial i a distància.

• Formal i informal.

• Institucional.

• Comunitària.

3.4) Competències en l’educació d’adults:

Al Govern autònom (o, si s’escau, a la Conselleria d’Educació i Cultura), li pertoca regular,

programar, supervisar, gestionar i avaluar l’organització, el funcionament i les activitats d’educació i

promoció d’adults.
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Competències:

• Aprovar el programa general de formació d’adults.

• Dictar les normes necessàries.

• Regular els diplomes i els certificats.

• Promoure i coordinar les activitats en col·laboració, si escau, amb altres administracions o ens

públics i privats.

• Qualsevol altra iniciativa que es consideri adequada.

Les administracions locals podran elaborar plans locals de formació de les persones adultes.

3.5) Diplomes i certificats:

• Titulacions que possibilitin l’accés al món laboral.

• Titulacions que possibilitin accedir a nivells superiors d’ensenyament.

• Les mateixes titulacions que el sistema formal.

• Certificats de participació.

4) Títol segon (aspectes generals sobre la coordinació, l’organització i la gestió de l’educació

d’adults).

Coordinació, organització i gestió.

4.1) Coordinació general (la proposta valenciana sembla la més completa).

4.1.1) Òrgan de coordinació: comissió interdepartamental.

4.1.1.1) Composició: el conseller d’Educació (president); conseller de Treball i Afers Socials; un

altre conseller.
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4.1.1.2) Competències: elaborar el PGAPFA, amb els criteris de priorització, organització i

coordinació de les actuacions; promoure i supervisar el compliment dels convenis de col·laboració

entre l’Administració i les diferents institucions que intervenen en l’educació d’adults, i coordinar els

recursos pressupostaris que es destinin a la formació d’adults.

4.1.2) Altres òrgans de coordinació territorial (es determinaran, si cal).

4.2) Centres.

4.2.1) Delimitació i tipologia de centres.

4.2.1.1) Delimitació: tenen per objecte desenvolupar programes d’actuació en matèria d’educació

d’adults, independentment dels convenis que es puguin subscriure amb altres institucions o ens. Han

de ser autoritzats per l’administració competent.

4.2.1.2) Tipologia: públics (sostinguts amb fons públics) i privats (sostinguts amb fons privats).

4.2.2) Organització i funcionament de centres:

La Conselleria d’Educació i Cultura o el Govern (administració competent) regularà l’organització i

funcionament dels centres i en realitzarà el seguiment, la coordinació i l’avaluació.

4.2.3) Creació i supressió de centres:

La creació i supressió de centres la farà la Conselleria d’Educació i Cultura o el Govern

(administració competent); es podran subscriure convenis amb ajuntaments o entitats públiques; els

centres privats requeriran per poder ser creats l’autorització de la Conselleria d’Educació i Cultura o

del Govern (administració competent), que n’establirà els requisits necessaris.
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4.2.4) Centres privats.

4.2.4.1) Centres privats amb ànim de lucre.

4.2.4.2) Els centres privats sense ànim de lucre rebran una denominació especial i un tractament

específic.

4.2.5) Registre de centres:

Tots els centres, públics o privats, han de ser autoritzats pel Govern o la Conselleria (administració

competent) i ser registrats al llibre de registres de centres d’educació d’adults.

4.3) Personal.

4.3.1) Personal docent. Titulació i qualificació:

Titulació adequada, segons especifica la llei, per als ensenyaments reglats i formació qualificada per

als ensenyaments no reglats.

4.3.2) Llocs de treball. Forma de provisió:

Segons especificació per llei, per convocatòria pública.

4.3.3) Formació permanent del professorat:

El Govern o la Conselleria (administració competent) garantirà la formació continuada del

professorat a través de convenis amb la Universitat i altres activitats.
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5) Títol tercer (aspectes generals sobre els participants i la forma de participació en l’educació

d’adults).

Participació.

5.1) Participants en l’educació d’adults. L’alumnat:

• Si es tracta de programes destinats a adquirir la formació bàsica, les persones que hagin superat

l’edat màxima de permanència en els centres ordinaris per cursar l’educació bàsica obligatòria.

• Si es tracta de programes dirigits a assolir altres nivells i graus, les persones que tinguin l’edat

mínima que es determini reglamentàriament.

• Per a la resta de programes formatius, les persones que hagin complit els divuit anys.

• Especial atenció als col·lectius més desafavorits.

5.2) Òrgan de participació i assessorament (la proposta valenciana sembla la més completa).

5.2.1) Composició: el conseller d’Educació i Cultura (president); el director general de la conselleria

competent (vicepresident); quatre representants del Govern amb rang, almenys, de director general

(Educació, Treball, Afers Socials); tres representants de la federació de les Illes Balears

d’associacions d’alumnes d’EPA (òrgan anàleg, en cas que no existeixi); tres representants de la

federació balear de municipis i províncies (òrgan anàleg, en cas que no existeixi); un representant de

cadascun dels sindicats més representatius d’educació; dos representants de cadascun dels sindicats

més representatius del món del treball; dos representants de les associacions d’empresaris més

representatives; dues persones de prestigi reconegut; un representant elegit del Consell escolar de la

comunitat; un representant de la direcció general de l’Institut de la Dona (òrgan anàleg, en cas que no

existeixi) designat pel conseller.
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5.2.2) Competències: conèixer el PGAFPA i dictaminar sobre les actuacions que hi són previstes que

siguin de competència de l’Administració; emetre informe previ a l’aprovació del Govern sobre la

planificació i les disposicions corresponents; elevar als òrgans competents els informes que consideri

necessaris; realitzar i fomentar estudis sobre la situació i les necessitats formatives de les persones

adultes; qualsevol altra que es consideri necessària.

6) Títol quart (aspectes generals sobre el finançament de l’educació d’adults).

Finançament.

6.1) Forma de finançament:

Crèdits consignats en els pressuposts de la comunitat; crèdits d’altres conselleries i d’altres

institucions; fundacions o entitats privades; altres.

7) Disposicions transitòries.

8) Disposicions derogatòries.

9) Disposicions finals.
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6. ESTAT ACTUAL DE L’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES A LA
CAIB

6.1. Introducció

En primer lloc cal dir que ens referim a formació de les persones que tenen més de divuit anys,

d’ensenyaments no universitaris. No s’analitzen les persones adultes que puguin estar matriculades a

ensenyaments ordinaris de batxillerat i de formació professional.

Les dades en les quals en basa aquest apartat corresponen al curs 1998-1999, curs en què va

començar la investigació. Des de llavors fins ara hi ha hagut canvis que, encara que no són rellevants,

sí que s’han d’esmentar.

Per una part, cal dir que les persones que necessitaven una titulació bàsica acudien als centres

d’educació de persones adultes a fi d’obtenir el graduat escolar; ara, època de transició en el nivell

educatiu ordinari, de cada vegada més l’alumnat que requereix una titulació bàsica hi cerca el títol de

graduat en educació secundària. Els centres, per tant, cada vegada més, ofereixen ESPA (educació

secundària per a persones adultes). En l’actualitat hi ha set centres que en fan.

Un altre fet que s’ha d’esmentar és que l’edat de l’alumnat també ha canviat. Amb la implantació de

la LOGSE s’ha passat del requisit de tenir setze anys per poder realitzar una activitat en un centre

d’educació de persones adultes al de tenir-ne divuit. Fins a aquesta edat se suposa que es pot assistir

a un centre ordinari. La major part de l’alumnat compleix divuit anys durant l’any natural en què es

matricula a un centre.

S’ha d’assenyalar, també, que hi ha un nombre ben significatiu d’alumnat d’entre setze i divuit anys

que mitjançant una autorització del servei d’inspecció i després d’haver repetit algun curs a un

institut sense haver obtingut cap títol, s’apunta a un centre d’educació de persones adultes amb la

intenció de completar la seva formació bàsica i obtenir, així, la titulació mínima per poder accedir al

món del treball.
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La informació que es presenta ha estat elaborada a partir d’una fitxa que amb la intenció de recollir

les dades es va trametre a tots els ens (corporacions locals, centres públics i privats i associacions)

que organitzen o desenvolupen activitats d’educació de persones adultes. En els casos en què no es

va retornar la fitxa emplenada varen ser visitats els ens per recollir les dades.

Per tot això creiem que es pot dir que presentam un estudi seriós que pot servir de base per realitzar

una anàlisi de quina és la situació actual de la formació de les persones adultes a les Illes Balears.

6.2. Tipus de formació a les Illes

La formació de persones adultes que es fa a les Illes i en la qual es basa l’estudi, l’agrupam en tres

blocs: formació bàsica, cultural i ocupacional.

En l’apartat de la formació bàsica s’inclouen tots els ensenyaments orientats a l’obtenció de la

titulació més bàsica. En aquesta època de canvi del sistema educatiu ens trobam que encara es pot

obtenir el graduat escolar a la vegada que el graduat en educació secundària. S’hi inclouen els

ensenyaments següents:

a) Alfabetització i consolidació de coneixements.

b) Preparació per a les proves extraordinàries de graduat escolar.

c) Educació secundària per a persones adultes (ESPA).

d) Preparació per a les proves d’ensenyances no escolaritzades de FP1.

e) Garantia social.
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Dins la formació cultural, cal tenir en compte que s’hi troben ensenyaments que, de vegades, també

es fan a la formació ocupacional. El fet que es trobin en un o altre tipus de formació depèn de la

durada i del tipus de curs. Els cursos de formació cultural acostumen a durar menys hores que els de

formació ocupacional. També hi ha preparació d’algunes proves. Els assistents reben un certificat

d’assistència. S’hi inclouen els ensenyaments següents:

• Castellà / català per a estrangers.

• Preparació per a les proves de la Junta Avaluadora de Català.

• Idiomes estrangers: anglès, alemany, italià, francès, etc.

• Informàtica d’usuari.

• Preparació per accedir als estudis de cicles formatius de FP i a la UIB.

• Cursos relacionats amb manualitats, salut, etc.

En l’apartat de formació ocupacional els cursos tenen normalment una durada llarga. En aquest

tipus de cursos s’obté un certificat vàlid com a currículum a l’hora que el participant vulgui obtenir

un lloc de feina. Hi queden inclosos ensenyaments com:

- Idiomes estrangers, anglès, alemany, italià, francès, etc.

- Informàtica: ofimàtica, comptabilitat informatitzada, etc.

- Preparació per a les proves d’ensenyances no escolaritzades de FP1.

Les dades que s’exposen en aquest punt corresponen a l’any 1998. Les dades actuals es podrien

assemblar molt a les que han servit de base a l’estudi. Naturalment, hi deu haver hagut alguna

variació com a conseqüència de l’adaptació a les necessitats dels participants i al moment actual.
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%
d’iniciatives a cada illa

Mallorca Menorca Eivissa Formentera

Ensenyaments inicials 3,3 4,4 5,8 33,3

Graduat en educació secundària 2,3 2,2 0,7 —

Garantia social 0,4 — — —

Preparació proves graduat escolar 2,7 2,8 5,1 16,7

Preparació proves de FP1 3,7 3,0 1,4 —

Preparació proves JAC 7,1 5,0 — —

Castellà per a estrangers 3,0 1,9 2,9 —

F. Cultural: idiomes estrangers 9,8 15,5 — —

F. Cultural: informàtica d’usuari 7,2 6,1 0,7 —

F. Cultural: proves accés a FP o UIB 1,3 0,3 — —

Altra formació cultural 39,2 34,3 13,8 —

F. Ocupacional: idiomes estrangers 6,4 5,0 16,6 50,0

F. Ocupacional: informàtica 4,0 3,6 11,6 —

Altra formació ocupacional 9,6 15,8 41,3 —

TOTAL 100,0 99,9 99,9 100,0

Taula 1: Percentatge d’ensenyaments a cada illa.

6.3. Finançament

Quasi tota l’oferta que es realitza a les Illes està subvencionada amb doblers públics.

La formació bàsica està subvencionada, majoritàriament, per la Conselleria d’Educació i Cultura i,

també, per les corporacions locals.

L’oferta cultural també està subvencionada per les corporacions locals i per la Conselleria

d’Educació i Cultura, si bé n’hi ha una part que funciona amb aportacions dels participants.

En canvi, l’oferta ocupacional, majoritàriament, està subvencionada per la Conselleria de Treball,

que és l’encarregada de distribuir els ajuts que arriben de la Unió Europea. A més, com veurem més

endavant, les entitats que subvencionen solen ser també les que organitzen i coordinen la formació, si

bé a vegades subvencionen unes i organitzen unes altres.
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6.4. Anàlisi de l’oferta per illes

6.4.1. L’oferta a cada illa

Illa de Mallorca

A la formació bàsica (taula 1), cal assenyalar que hi ha molt poca oferta de cursos d’iniciació

professional: garantia social; encara que cal dir que és sols a Mallorca on hi ha aquest tipus d’oferta

en el centres específics d’educació de persones adultes. Això està motivat pel fet que aquests cursos

van dirigits, prioritàriament, a un alumnat més jove.

L’oferta correspon a alfabetització i consolidació de coneixements, a la preparació de les proves

d’ensenyances no escolaritzades de FP1, a la preparació de les proves extraordinàries per a l’obtenció

del graduat escolar i per a l’obtenció del títol de graduat en secundària. Si tenim en compte que

encara no està generalitzada la implantació de l’ensenyament secundari per a persones adultes a tots

els centres de l’illa, podem pensar que en un futur proper l’oferta més voluminosa serà aquesta.

Referent a la formació cultural (taula 1), val a dir que l’oferta més nombrosa es dóna en la preparació

de les proves de la Junta Avaluadora de Català, en l’adquisició de coneixements d’una llengua

estrangera i en la realització de cursos d’informàtica d’usuari. També cal tenir en compte l’oferta

d’educació física, pintura, manualitats i danses.

Pel que fa a la formació ocupacional (taula 1), s’ha de destacar l’oferta d’idiomes estrangers: més

d’una quarta part de tota la formació ocupacional. Es constata així, a Mallorca, la important relació

amb el turisme. També tenen un volum d’oferta considerable les activitats relacionades amb la

informàtica i la formació en gestió.

A continuació (taula 2), queda reflectida tota l’oferta que es realitza als pobles de l’illa de Mallorca.

No hi ha dades de Deià, Escorca, Estellencs, Fornalutx, Mancor de la Vall i Santa Maria.
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%
del total de l’illa

FORMACIÓ
BÀSICA

FORMACIÓ
CULTURAL

FORMACIÓ
OCUPACIONAL

TOTAL

ALARÓ 0,2 0,2
ALCÚDIA 0,6 2,4 0,4 3,4
ALGAIDA 0,1 0,2 0,2 0,5
ANDRATX 0,5 2,0 2,5
ARIANY 0,1 0,1
ARTÀ 0,3 1,4 0,5 2,2
BANYALBUFAR 0,1 1,3 1,4
BINISSALEM 0,1 0,1
BÚGER 0,1 0,1
BUNYOLA 0,2 0,2
CALVIÀ 1,3 1,9 2,3 5,5
CAMPANET 1,0 1,0
CAMPOS 0,2 1,3 1,5
CAPDEPERA 0,3 2,5 2,8
CONSELL 0,4 0,4
COSTITX 0,2 0,2
ESPORLES 0,1 0,1
FELANITX 0,3 1,6 0,3 2,2
INCA 0,6 3,3 1,2 5,1
LLORET 0,1 0,1
LLOSETA 0,1 0,1
LLUBÍ 2,4 2,4
LLUCMAJOR 0,4 1,3 1,7
MANACOR 0,4 4,4 1,3 6,1
MARIA DE LA SALUT 0,2 0,2
MARRATXÍ 0,2 1,9 0,7 2,8
MONTUÏRI 0,2 0,2
MURO 0,4 1,4 1,8
PALMA 4,1 6,3 12,0 22,4
PETRA 0,2 0,3 0,5
POBLA, SA 0,6 1,8 2,4
POLLENÇA 0,3 1,9 2,2
PORRERES 0,2 1,0 1,2
PUIGPUNYENT 0,6 0,6
SALINES, SES 0,1 0,6 0,7
SANT JOAN 1,0 1,0
SANT LLORENÇ 0,1 3,4 3,5
STA. EUGÈNIA 1,0 1,0
STA. MARGALIDA 1,5 11,8 13,3
SANTANYÍ 1,8 1,8
SELVA 0,4 0,4
SENCELLES 0,1 0,1 0,2
SINEU 0,1 0,5 0,6
SÓLLER 1,2 1,2
SON SERVERA 0,2 1,2 1,4
VALLDEMOSSA 0,2 0,2
VILAFRANCA 0,3 0,2 0,5

TOTAL 13,3 66,2 20,5 100

Taula 2: Percentatge dels diferents tipus de formació i total a cada municipi de Mallorca.
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Illa de Menorca

Referent a la formació bàsica (taula 1), val a dir que no hi ha oferta de cursos de garantia social.

L’oferta correspon a alfabetització i consolidació de coneixements, a la preparació de les proves

d’ensenyances no escolaritzades de FP1, a la preparació de les proves extraordinàries per a l’obtenció

del graduat escolar i per a l’obtenció del títol de graduat en secundària.

Pel que fa a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària, l’únic municipi de l’illa en què

s’impartia l’oferta era a Maó. Actualment també s’imparteix a Ciutadella. A mesura que s’ofereixi a

la resta de municipis de l’illa, possiblement, també, serà l’oferta més voluminosa.

Referent a la formació cultural (taula 1), l’oferta més important es dóna en la preparació de les

proves de la Junta Avaluadora de Català, en l’adquisició de coneixements d’una llengua estrangera i

en la realització de cursos d’informàtica d’usuari, cursos d’ampliació cultural referits a Menorca,

educació física i ball.

Pel que fa a la formació ocupacional (taula 1), s’ha de fer menció de l’oferta d’idiomes estrangers,

que suposen una cinquena part de tota la formació ocupacional. A Menorca, com a la resta d’illes,

també hi ha una indústria turística prou important. Cal dir que la informàtica també registra un volum

d’oferta considerable.

A la taula 3 es pot observar que a Menorca les iniciatives de formació arriben a tots els municipis de

l’illa.
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%
del total de l’illa

FORMACIÓ
BÀSICA

FORMACIÓ
CULTURAL

FORMACIÓ
OCUPACIONAL

TOTAL

ALAIOR 1,5 6,0 2,2 9,7
CASTELL, ES 0,8 1,7 2,5
CIUTADELLA 2,4 12,7 9,0 24,1
FERRERIES 1,5 3,7 2,0 7,2
MAÓ 4,1 15,7 10,1 29,9
MERCADAL, ES 0,9 2,4 1,4 4,7
MIGJORN GRAN, ES 0,6 17,1 17,7
SANT LLUÍS 0,9 3,3 4,2

TOTAL 12,7 62,6 24,7 100
Taula 3: Percentatge dels diferents tipus de formació i total a cada municipi de Menorca.

Illa d’Eivissa

Referent a la formació bàsica (taula 1), cal dir que no hi ha oferta de cursos de garantia social.

L’oferta correspon a alfabetització i consolidació de coneixements, a la preparació de les proves

extraordinàries per a l’obtenció del graduat escolar i un percentatge més baix, a la preparació de les

proves de les ensenyances no escolaritzades de FP1. També s’ha de dir que els ensenyaments per a

l’obtenció del títol de graduat en educació secundària només s’imparteixen al municipi d’Eivissa i en

la modalitat a distància, cosa que fa que dintre de la formació bàsica gairebé no tinguin un

percentatge significatiu; quan s’imparteixi en la modalitat presencial i a tots els municipis de l’illa, se

suposa que l’oferta serà més voluminosa.

Quant a la formació cultural (taula 1), l’oferta més important es fa en l’aprenentatge de castellà per a

estrangers, en activitats d’educació física, pintura, música i cant, confecció i manualitats.

Pel que fa a la formació ocupacional (taula 1), que a l’illa d’Eivissa és molt àmplia, s’ha de fer

menció de l’oferta de cursos d’idiomes estrangers, que representen una quarta part de tota la

formació ocupacional. Cal dir que la informàtica, la formació en gestió i la comptabilitat també tenen

un volum considerable d’oferta.
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A la taula 4 s’observa la incidència dels diferents tipus de formació a cada municipi de l’illa

d’Eivissa.

No s’esmenta el municipi de Sant Josep, encara que l’Ajuntament aporta una partida pressupostària

perquè els seus ciutadans puguin assistir a la formació que es fa a la resta de l’illa.

%
del total de l’illa

FORMACIÓ
BÀSICA

FORMACIÓ
CULTURAL

FORMACIÓ
OCUPACIONAL

TOTAL

EIVISSA 6,5 8,0 67,4 81,9

SANT ANTONI 3,5 5,9 2,2 11,6

SANT JOAN DE LABR. 1,4 1,4

SANTA EULÀRIA 2,8 2,3 5,1

TOTAL 12,8 17,6 69,6 100

Taula 4: Percentatge dels diferents tipus de formació i total a cada municipi d’Eivissa.

Illa de Formentera

A Formentera, l’oferta de formació bàsica (taula 1) correspon a alfabetització i consolidació de

coneixements i, en menor escala, a la preparació de les proves extraordinàries per a l’obtenció del

graduat escolar.

No hi ha cap tipus d’oferta de formació cultural, i la formació ocupacional que es fa correspon a

l’aprenentatge de llengües estrangeres.

%
del total de l’illa

FORMACIÓ
BÀSICA

FORMACIÓ
CULTURAL

FORMACIÓ
OCUPACIONAL

TOTAL

FORMENTERA 50 50 100

Taula 5: Percentatge dels diferents tipus de formació i total a Formentera.
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6.4.2. Oferta de cada illa amb relació al total

La major part de l’oferta es fa a Mallorca (taula 6); les tres quartes parts de la formació es realitzen

en aquesta illa.

També cal assenyalar que el tipus majoritari de formació és la cultural; més de la meitat de la

formació que es realitza és d’aquest tipus. El percentatge més baix correspon a la formació bàsica, la

qual cosa ens podria fer pensar que la majoria de les persones que viuen a les Illes la tenen completa,

però la realitat ens demostra que no és així. En un futur immediat es pensa que aquesta oferta haurà

d’augmentar, ja que es comencen a detectar casos de persones que, havent deixat la feina anterior i

en trobar-ne una altra, en el moment d’haver d’acreditar que estan en possessió de la titulació bàsica,

es comprova que no la tenen.

També cal esmentar els casos de persones que realitzen cursos de formació ocupacional sense tenir

cap titulació bàsica, ni tan sols coneixements mínims, el que provoca un mal aprofitament del curs

per manca de formació.

%
de tota la formació

FORMACIÓ
BÀSICA

FORMACIÓ
CULTURAL

FORMACIÓ
OCUPACIONAL

TOTAL
PER ILLA

Mallorca 9,15 52,45 15,42 77,02

Palma   3,27   4,77   9,24 17,28

Mallorca sense Palma   5,88 47,68   6,18 59,74

Menorca 2,05 10,23 4,14 16,42

Eivissa 0,82 1,09 4,37 6,28

Formentera 0,14 0,14 0,28

TOTAL 12,16 63,77 24,07 100,00

Taula 6: Percentatge dels tipus d’ensenyaments per illes respecte de l’oferta total.
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A la taula 6 es pot veure el percentatge de cada tipus d’ensenyament amb relació a l’oferta de totes

les illes; s’ha separat Palma de la resta de l’illa de Mallorca, ja que és al lloc on hi ha més quantitat

d’oferta, no és prou significativa i el gràfic (figura 1) que en resulta és molt similar a l’actual.
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Figura 1: Percentatge dels tipus d’ensenyaments per illes respecte de l’oferta total.

6.4.3. Tipus de formació per illes

Segons les dades de la taula 7, a les illes on el percentatge de formació bàsica és més elevat és on hi

ha manco oferta; recordem que només l’illa de Mallorca disposa de tres quartes parts de l’oferta. A

Formentera, on quasi no es disposa d’oferta, la formació bàsica adquireix molta importància.

S’ha separat Palma de la resta de l’illa perquè es comprova que l’oferta majoritària de formació

ocupacional, la meitat de la de Mallorca, es realitza a Palma. Per contra, la formació cultural

s’imparteix en major quantitat a la resta de l’illa.
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%
de l’illa

Mallorca Palma
Mallorca

sense Palma
Menorca Eivissa Formentera

F. Bàsica 11,9 18,9 9,8 12,5 13,0 50.0

F. Cultural 68,1 27,6 79,8 62,3 17,4

F. Ocupacional 20,0 53,5 10,4 25,2 69,6 50.0

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Taula 7: Percentatge dels tipus d’ensenyaments a cada illa respecte de l’oferta total.
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Figura 2: Percentatge dels tipus d’ensenyaments a cada illa respecte de l’oferta total.

Cal assenyalar (figura 2) que a Mallorca i Menorca el percentatge més elevat de l’oferta correspon a

la formació cultural; en canvi, a les Pitiüses l’oferta més voluminosa correspon a l’ocupacional.

6.4.4. Durada dels cursos

Els cursos de formació bàsica acostumen a tenir una durada que oscil·la entre dues-centes cinquanta-

una i tres-centes cinquanta hores per curs.
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Cal afegir que l’alumnat que assisteix a cursos de primer nivell de formació inicial, també anomenats

d’alfabetització, pot repetir el curs totes les vegades que sigui necessari. Una persona adulta necessita

més temps per aprendre els mecanismes de la lectoescriptura, la qual cosa també es contempla a la

normativa que ho regula.

Els cursos de formació cultural tenen una durada més irregular: la major part oscil·la entre les trenta-

una i les noranta hores, si bé n’hi ha algun que no arriba a les trenta hores i altres que arriben a les

cent vint hores. Molts pocs sobrepassen aquesta durada.

Pel que fa als cursos de formació ocupacional, la seva durada oscil·la entre les cent cinquanta-una

hores i les tres-centes cinquanta. Es fan cursos que duren manco, però hem de pensar que aquests

cursos són de reciclatge o requalificació, o que es tracta de persones que cerquen feina.

6.5. Organització des de les institucions

6.5.1. Entitats organitzadores

Les entitats que col·laboren en l’organització d’activitats de formació de persones adultes són les

següents:

• Conselleria d’Educació i Cultura

• Ajuntaments i corporacions locals

• Associacions sense ànim de lucre

• Sindicats

• Federacions empresarials

• Empreses privades
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La formació bàsica i cultural és organitzada, quasi totalment, per la Conselleria d’Educació i Cultura

i per les corporacions locals. Les activitats són, quasi totalment, coordinades per la Conselleria.

La formació ocupacional és coordinada per la Conselleria de Treball. Sindicats, federacions

empresarials i empreses privades són els encarregats de l’organització de les activitats.

Les associacions sense ànim de lucre, a partir de subvencions de corporacions locals o de les quotes

dels mateixos participants, s’encarreguen, també, de l’organització d’activitats, bàsicament culturals.

Presentam adjuntes la taula 8 i la figura 3, on es reflecteix l’organització de cada tipus de formació a

nivell de totes les illes.
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TOTAL

F. Bàsica 93,3 5,2 0,4 1,1 100

F. Cultural 68,5 19,1 7,3 5,1 100

F. Ocupacional 33,8 2,1 0,2 26,5 19,8 17,6 100

Taula 8: Percentatge de participació de cada entitat als diferents tipus de formació.
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Figura 3: Percentatge de participació de cada entitat als diferents tipus de formació.

6.5.2. Quantificació

A la taula 9 es pot observar la quantificació percentual de l’organització d’activitats de formació de

persones adultes per institucions. Destaca la Conselleria d’Educació i Cultura, que organitza més de

la meitat de l’oferta que es realitza a les Illes.

L’altra meitat de formació és organitzada per corporacions locals, empreses privades, CAEB,

sindicats i associacions sense ànim de lucre (s’enumeren seguint el percentatge de participació).
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%
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TOTAL

F. Bàsica 11,3 0,6 0,0 0,1 12,0

F. Cultural 43,7 12,2 4,6 3,3 63,8

F. Ocupacional 8,1 0,5 0,0 6,4 4,8 4,2 24,0

63,1 13,3 4,6 9,8 4,8 4,2 99,8

Taula 9: Percentatge de tipus de formació per entitats respecte de tota la formació.

També es pot constatar que la formació ocupacional és organitzada per la Conselleria d’Educació,

empreses privades, CAEB i sindicats.

Les associacions sense ànim de lucre bàsicament organitzen la seva oferta dintre de la formació

cultural. On tenen més incidència les empreses privades i els sindicats és en la formació ocupacional.
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Figura 4: Percentatge de tipus de formació per entitats respecte de tota la formació.



177

A la figura 4 es pot veure el percentatge d’iniciatives que organitza cada entitat que col·labora en la

formació de persones adultes.

6.5.3. Tipus d’organització i coordinació

A Mallorca, la Conselleria d’Educació i Cultura i les corporacions locals es coordinen i col·laboren

en l’organització i coordinació conjunta d’activitats de formació bàsica i culturals.

L’excepció d’aquesta afirmació es dóna a Palma, que és l’únic municipi on l’oferta de Conselleria i

Ajuntament no està coordinada; cada entitat organitza i coordina la seva pròpia oferta.

A les localitats amb més població, pel fet lògic que hi ha molta demanda, l’oferta pot ser múltiple i

variada. En canvi, on hi ha menys població, també hi ha menys recursos; per això s’ha d’afinar molt

bé l’organització, per poder fer que l’oferta s’estengui a un nombre considerable de persones i així no

se’n posi en dubte la rendibilitat.

A qualsevol poble de menys de cinc mil habitants és impensable que la mateixa activitat es realitzi a

la vegada a dos llocs diferents, ja que no hi hauria alumnat suficient a totes dues bandes. En canvi, la

coordinació és més fàcil a un poble petit.

Per tot això a la resta de municipis de Mallorca i a Menorca, Eivissa i Formentera gairebé totes les

activitats de formació bàsica i cultural que es realitzen estan organitzades i coordinades per la

Conselleria d’Educació i Cultura. Les corporacions locals fan, generalment, una aportació de

recursos humans, materials, immobiliaris i de logística.

Als municipis els és més rendible d’organitzar l’oferta conjuntament; així, l’oferta queda més

coordinada i a la vegada s’arriba a més població.
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TOTAL

Mallorca 59,2 15,4 6,1 11,3 4,8 3,2 100

Palma 27,9   9,2   1,1 32,6 17,9 11,3 100

Mallorca sense Palma 68 17,2   7,6   5,2   1   1 100

Menorca 86,7 5,3 1,4 2,2 4,4 100

Eivissa 52,3 7,2 13,0 11,6 15,9 100

Formentera 50,0 50,0 100

Taula 10: Percentatge d’iniciatives de formació per entitats a cada illa..

A la informació que s’esmenta a la taula 10 i a les figures 5 es pot veure que el percentatge

d’iniciatives més elevat a Palma correspon al de les empreses privades (coordinades per la

Conselleria de Treball). En canvi, als altres indrets les iniciatives més nombroses són les coordinades

per la Conselleria d’Educació i Cultura.
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Figures 5: Percentatge d’iniciatives de formació per entitats a cada illa.
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6.6. Conclusions

Una vegada realitzat aquest estudi i tenint en compte les iniciatives que es realitzen a les Illes,

destaquen els aspectes següents:

•  Als ensenyaments inicials es pot trobar alumnat amb necessitats educatives especials que no

arriba a aconseguir els mínims necessaris per accedir a un nivell superior. Per a aquest alumnat

s’hauria de plantejar un tipus de formació diferent, orientada cap al món del treball i a

l’autonomia en les tasques de la vida quotidiana.

• L’oferta reglamentada es troba en època de canvis provocats per l’aplicació de la LOGSE:

- Abans, els ensenyaments inicials anaven encaminats a l’obtenció del títol de graduat escolar.

Si aquesta titulació no s’aconseguia, es proposava el títol de certificat d’escolaritat. Aquesta

darrera era la titulació més baixa i també possibilitava l’accés al món laboral.

- Amb la LOGSE, els ensenyaments inicials s’encaminen al graduat en educació secundària i

no existeix cap altre títol que acrediti una formació bàsica. Les persones que no

aconsegueixin el títol, com podran accedir a un lloc de treball?

- Vist l’increment d’alumnat a ESPA (educació secundària per a persones adultes), se n’ha de

preveure un increment important de l’oferta.

-  Ja que les proves d’ensenyances no escolaritzades de FP1 es troben en vies d’extinció,

s’hauria d’implantar algun cicle formatiu específic per a persones adultes.

• La formació cultural hauria d’estar més coordinada, ja que és molt diversa i a la vegada àmplia.

Les diferents entitats que organitzen iniciatives d’aquest tipus de formació haurien de tenir una

coordinació a nivell municipal.

• L’ensenyament dels diferents idiomes (català, castellà i llengües estrangeres) té una oferta i una

demanda molt àmplia, que s’hauria de mantenir per raó de les característiques de les Illes. S’ha

d’ampliar l’oferta de l’aprenentatge de català a les Pitiüses.
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•  Quant a la formació ocupacional, manca la coordinació amb la formació bàsica. Les dues

conselleries responsables haurien d’acordar com els participants aconsegueixen una titulació

acadèmica bàsica abans que la formació ocupacional. Primer s’hauria d’obtenir una titulació

bàsica (requisit necessari per accedir al món laboral) i després qualificar-se.

Un altre aspecte és que la formació ocupacional no es pot realitzar als centres d’educació de

persones adultes que depenen de la Conselleria d’Educació i Cultura. Si aquesta conselleria

disposa de centres específics on es fa formació per a persones adultes, i la formació ocupacional

n’és una part important, també s’hi hauria de poder realitzar formació ocupacional, tal com ho

fan altres centres privats d’educació de persones adultes.

Cal afegir que l’oferta ocupacional va molt encaminada a l’aprenentatge d’idiomes i

d’informàtica, però de vegades s’haurien de tenir en compte altres tipus de formació no tan

innovadora, però sí necessària.

• L’educació de persones adultes, a més de fer-se en la modalitat presencial, també s’imparteix en

la modalitat d’educació a distància. Per als nivells més alts s’hauria de preparar una oferta

telemàtica.

Si es disposàs d’una xarxa telemàtica prou important, es podrien oferir més iniciatives de

formació ocupacional i de formació especialitzada de les que s’ofereixen en l’actualitat.

• Com a conclusió final es pot assenyalar que el conjunt d’iniciatives es considera bastant adequat

en un percentatge prou elevat. Caldria que s’ampliàs la formació a tots els municipis de les Illes i

que en alguns casos es reforçàs algun tipus de formació de les que es realitzen. Com a

planificació de futur, s’hauria de partir de l’oferta que hi ha per ampliar-la i millorar-la.
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7. LES NECESSITATS D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES A LA
CAIB

7.1. Introducció

Per analitzar les necessitats d’educació de persones adultes a les Illes Balears hem fet, en primer lloc,

una anàlisi d’indicadors socials a partir del padró municipal d’habitants (fase de reconeixement). En

segon lloc, hem realitzat una entrevista a cent onze informadors clau sobre educació de persones

adultes a les Illes Balears (fase de diagnòstic). Finalment, hem fet un grup de discussió amb la

participació d’experts en educació de persones adultes per tal de fer propostes d’actuació a partir de

les dades extretes de les dues fases anteriors (fase de presa de decisions).

Pel que fa als aspectes conceptuals, ens remetem al segon capítol d’aquest mateix estudi, sobre

aspectes conceptuals de l’educació de persones adultes.

7.2.  Instruments de medició i anàlisi de dades: disseny de l’anàlisi i estructuració de la

informació

Amb l’objectiu de realitzar l’anàlisi de necessitats d’educació bàsica a les Illes Balears d’acord amb

Mckillip (1987) i Pérez-Campanero (1991), dividirem el nostre estudi en tres fases:

a) Fase de reconeixement

En la fase de reconeixement, que es recull a l’apartat 1.32. d’aquest mateix capítol, ens basarem en

l’anàlisi d’indicadors socials i concretament en el que Mckillip (1987) anomena indicadors nacionals.

Aquests indicadors seran analitzats per a cada illa i per a cada municipi de les Illes Balears.
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En aquesta fase, en la qual treballarem amb sis indicadors (índex de creixement, índex d’envelliment,

índex de dependència, índex d’immigració, índex d’analfabetisme i índex d’analfabetisme

funcional), utilitzarem els següents instruments i criteris per a l’anàlisi de les dades:

1. Classificació dels índexs en categories

Per facilitar l’anàlisi de les dades classificarem les dades absolutes de cadascun dels índexs en

diverses categories. Per realitzar aquestes classificacions ens hem basat en les aportacions de l’estudi

Dades per a un diagnòstic social de Palma - 1998 (Ajuntament de Palma, 1999).

2. Anàlisi correlacional

Per poder determinar quina relació hi ha entre els distints índexs i determinar el grau en què tenen

tendència a variar conjuntament, en el mateix sentit o en sentit oposat realitzarem una anàlisi de

correlacions entre els índexs. El mètode utilitzat és el coeficient de correlació de Pearson (Montero,

1985; Montero i González Sanmamed, 1989; Montero Alcaide, 1992; Watson, 1996, i Oliver, 1999).

3. Classificació dels municipis en grups

Per tal de classificar els municipis en grups on els índexs tinguin la màxima afinitat possible, hem

utilitzat l’anàlisi de conglomerats: mètode jeràrquic aglomerador i de mitjana entre grups.

b) Fase de diagnòstic

Respecte a la fase de diagnòstic, que presentam a l’apartat 1.33. d’aquest mateix capítol, hem de

destacar en aquest apartat l’instrument utilitzat i el disseny de l’anàlisi de les dades producte

d’aquesta entrevista:

1. Entrevista

En la fase de reconeixement i com a instrument de recollida d’informació, hem utilitzat una

entrevista estructurada, administrada a informadors clau.



186

L’entrevista ens ha permès un nivell de resposta del 100% dels entrevistats i els responents han tingut

l’oportunitat de manifestar els seus sentiments i de subministrar informació addicional, participant

d’una manera activa en el procés.

D’acord amb les característiques del nostre estudi i atès l’interès que té el fet de recollir informació

de qualitat i que representi totes les persones implicades, vàrem optar per realitzar les entrevistes a

informadors clau, els quals són portaveus que articulen i representen tots els sectors del camp de

l’educació de persones adultes.

La metodologia d’informadors clau (Key informants) és sovint utilitzada en les anàlisis de

necessitats. De fet, Witkin recomana l’ús d’informadors clau en la fase exploratòria d’una avaluació

de necessitats, per poder detectar necessitats. Segons aquesta autora, si aquesta metodologia és el

component principal de l’avaluació, s’han d’entrevistar com a mínim cinquanta persones (Witkin,

1984: 90).

En el nostre cas, i amb l’objectiu d’assegurar la màxima representativitat, hem optat per seleccionar

un total de cent onze informadors clau representatius de cinc sectors distints d’acord amb aquesta

distribució:

Sector Valor
absolut

%

Professors d’educació d’adults 19 17,1
Directors/gerents de centres 23 20,7
Tècnics de l’Administració 25 22,5
Experts 16 14,4
Estudiants 28 25,2
Total 111 100,0
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1.1. Validació de l’entrevista

Inicialment es va realitzar un primer esborrany d’entrevista sobre les necessitats d’educació de

persones adultes. Aquesta primera proposta fou revisada per un equip de sis persones (especialistes,

tècnics i professors).14

Les recomanacions fetes pels experts es varen incorporar a la versió final de l’entrevista.

1.2. Elaboració de l’entrevista final

Finalment es va elaborar l’entrevista que fou realitzada a tots els informadors clau seleccionats. Les

preguntes de l’entrevista es varen agrupar en tres seccions diferenciades:

– Secció A: aspectes demogràfics

– Secció B: anàlisi de necessitats

– Secció C: observacions generals

A les taules que segueixen es presenta la tipologia de preguntes utilitzades en cadascuna de les

seccions.

Taula 1. Tipologia de preguntes de l’entrevista corresponents a les dades demogràfiques.

(Secció A)

SECCIÓ A: ASPECTES DEMOGRÀFICS
1. Edat Escala nominal
2. Sexe Escala nominal
3. Titulació Oberta
4. Tasca professional Oberta
5. Empresa/centre Oberta
6. Nom i llinatges Oberta
7. Lloc de residència Escala nominal

                                                  
14 Jordi Vallespir, Joan Carles Rincon, Bartomeu Quetgles, Angel Marzo, Francesc Arbona, Josepa Forest.
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Taula 2. Tipologia de preguntes de l’entrevista corresponents a l’anàlisi de necessitats.

(Secció B)

SECCIÓ B: ANÀLISI DE NECESSITATS
1. Grau d’importància de les línies
programàtiques de l’EA

Escala ordinal:
escala de Likert
de 5 punts
Oberta

2. Sectors de l’EA en què han de
desenvolupar actuacions els agents
educatius

Escala ordinal:
escala de Likert
de 5 punts
Oberta

3. Grau d’importància de les actuacions de
coordinació de les actuacions d’EA

Escala ordinal:
escala de Likert
de 5 punts
Oberta

4. Grau d’importància de les comissions de
coordinació d’iniciatives d’EA

Escala ordinal:
escala de Likert
de 5 punts
Oberta

5. Adequació de la formació del
professorat d’EA

Escala nominal
Oberta

6. Formació mínima exigible per al
professorat d’EA

Oberta

7. Importància de l’Administració
autonòmica en la formació del professorat

Escala ordinal:
escala de Likert
de 5 punts
Oberta

8. Necessitat de plans específics d’àmbit
local o comarcal

Resposta
alternativa
dicotòmica
Oberta

9. Necessitat de plans específics dirigits a
col·lectius concrets

Resposta
alternativa
dicotòmica
Oberta

10. Dificultats per a l’accés dels adults a la
formació

Oberta

11. Accions prioritàries per millorar la
situació de l’EA

Oberta
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Taula 3. Tipologia de preguntes de l’entrevista corresponents a l’apartat d’observacions.

(Secció C)

SECCIÓ C: OBSERVACIONS
1. Observacions Oberta

2. Fiabilitat de l’instrument

La fiabilitat per consistència interna de l’instrument es va determinar mitjançant el coeficient alfa de

Cronbach15 (Cronbach, 1951). El coeficient alfa s’ha calculat per a tots els ítems de cada pregunta del

bloc b i per al total de l’instrument.

3. Procediment estadístic utilitzat per realitzar l’anàlisi de la variància

Per determinar les possibles diferències de respostes segons les diverses variables hem utilitzat un

mètode no paramètric (o via de lliure distribució), ja que pel fet d’utilitzar informadors clau les

mostres no són gaire nombroses, fet que pot produir l’incompliment dels supòsits que exigeix la via

paramètrica (normalitat, homoscedasticitat, esfericitat i variàncies iguals en totes les poblacions)

(Pardo i San Martín, 1994: 413-414).

D’acord amb això utilitzarem la prova de Kruskal-Wallis, la qual realitza una anàlisi de la variància

no paramètrica. Es tracta d’una extensió de la prova de Mann-Whitney16 aplicada a les comparacions

de més de dues mostres (Sánchez Carrión, 1995), i, per tant, ens permet determinar si les diferències

entre la mesura de rangs dels distints grups són estadísticament significatives (Ferrán, 1996).

                                                  
15 Un coeficient alfa és una mesura de grau segons la qual les puntuacions obtingudes amb una sola administració d’un instrument representen
puntuacions universals. Opera amb el nombre d’elements i la mitjana de les correlacions entre aquests i adopta valors d’entre 0,00 i 1,00. D’acord
amb això un augment del nombre d’elements i de la mitjana de correlació incrementarà el valor de l’alfa (Montero Alcaide, 1992: 44).
16 La prova Mann-Whitney ofereix les mitjanes dels rangs de dos grups independents i permet posar a prova si dues mitjanes poblacionals són iguals
(Pardo i San Martín, 1994: 422-428).
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c) Fase de presa de decisions

Per a la fase de presa de decisions hem optat per la realització d’un grup de discussió.

El grup de discussió és una metodologia que se sol utilitzar per poder eliminar divergències entre els

membres d’un grup o d’un conjunt d’experts que han de prendre determinades decisions, amb

l’objectiu d’arribar a un consens entre els participants.

El grup està format per no més de deu persones que treballen sobre la valoració d’avantatges i

inconvenients, causes, condicions i variables del problema a fi d’arribar a un consens (Pérez-

Campanero, 1991: 141).

D’acord amb Pérez-Campanero, el grup de discussió es divideix en dues fases: (a) preparació i (b)

desenvolupament.

a) Preparació. Consisteix en la selecció dels participants, la convocatòria (amb la informació de

l’objectiu de la reunió).

En aquesta fase el moderador prepara el tema recollint tota la documentació necessària per tal

de presentar-la i poder fer la discussió.

b) Desenvolupament. Es divideix en les següents subfases:

— Ambientació: roda d’intervencions on cada participant explica quina és la seva

experiència sobre el tema mitjançant breus intervencions.

Seguidament, el moderador recorda els objectius del grup i de la reunió i després presenta

el tema de discussió, durant deu o quinze minuts. Finalment, s’explicarà el funcionament

del grup de discussió.

— Confrontació d’opinions: cada participant exposa la seva opinió sobre el tema i es

realitza una confrontació d’opinions entre els participants, estimulada pel moderador.
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— Pla de treball: cada participant, de forma individual, confecciona la seva proposta de

pla de treball, com a solució al problema.

— Discussió: es realitza una discussió centrada en cadascun dels punts del pla. Es tracta

de realitzar una síntesi parcial de cada punt del pla de treball.

— Síntesi final: s’hi arriba per consens. Per aconseguir-ho es treballa primer

individualment, després per parelles, després en grups de tres o de quatre i després

s’arriba a una discussió i síntesi en gran grup.

D’acord amb això el grup de discussió ha quedat constituït per vuit persones d’acord amb les

següents procedències:

Col·lectiu Nombre de
participants

Tècnics de l’Administració 2
Professors universitaris 3
Professors experts de

prestigi reconegut
2

Secretària 1

7.3. Fase de reconeixement

7.3.1. Indicadors socials

Els indicadors socials són dades demogràfiques i estadístiques que ens proporcionen informació

sobre la dimensió i la situació social dels grups de població amb necessitats especials, la seva

trajectòria històrica i el seu desenvolupament, els símptomes d’aquestes necessitats i la importància

d’aquests problemes (Mckillip, 1987: 43; Tejedor, 1990: 31, i Pérez-Campanero, 1991: 79).17

                                                  
17 Pérez-Campanero (1991: 77-81) utilitza aquesta metodologia com a primera fase del seu model d’AN denominat ANISE. Anteriorment fou descrita
amb profunditat per Mckillip (1987: 43-57).
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Per Tejedor (1990: 31), un indicador social és la mesura d’un problema o condició que ens

proporciona una informació avaluable, sobretot si es disposa de dades de caràcter comparatiu i

temporal. Així mateix apunta que la majoria d’indicadors socials tenen caràcter descriptiu i ens

proporcionen informació de certes dimensions socials, però sense mostrar les relacions entre aquestes

dimensions.

Mckillip (1987: 44-53) destaca tres fases d’una anàlisi d’indicadors socials:

a) Descripció de la població objectiu (Target Population Description).

Consisteix en la recopilació de dades referents a característiques demogràfiques bàsiques:

— Edat

— Renda

— Sexe

— Ètnia

— Localització de la població

b) Anàlisi dels factors de risc (Risk Factor Analysis).

Es tracta d’estudiar amb el màxim deteniment els factors de risc que presenta un determinat grup o

una comunitat.

Mitjançant l’estudi d’aquests factors podem preveure resultats no desitjats o bé podem detectar la

necessitat d’implantar determinats serveis.

c) Indicadors nacionals (National Indicators).

Fan referència a indicadors corresponents a un grup gran de la població. Aquests indicadors es troben

fonamentalment en el cens de població: composició familiar, procedència, propietat del sòl,

infraestructura, serveis públics, habitatge, economia familiar i comunitària, salut, esports, temps

lliure, etc.
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7.3.2. Obtenció de les dades i descripció dels indicadors amb els quals treballarem

Les dades que hem utilitzat en el present estudi procedeixen del padró municipal de 1996 i s’han

extret de la publicació realitzada per l’Institut Balear d’Estadística a partir de les dades de tots els

municipis (Institut Balear d’Estadística, 1998) i de les dades balears de 1996, editades per la

Conselleria d’Economia i Hisenda (Balaguer, Alcover i Torres, 1998).

Amb l’objectiu de facilitar l’anàlisi dels diversos índexs, n’hem classificat els valors en quatre o cinc

categories18, d’acord amb la classificació que s’explica a continuació:

a) Índex de creixement: percentatge de creixement de la població entre 1988 i 1996.

Menor de -4% (-) Moderat

De -4% a 0% (-) Baix

De 0% a 4,9% (+) Baix

De 5% a 9% (+) Moderat

Més de 9% (+) Alt

b) Índex d’envelliment: proporció de la població amb edat igual o superior a 65 anys amb relació a la

població menor de 20 anys.

Del 0,0% al 44,9% Jove

Del 45,0% al 64,9% Madura

Del 65,0% al 100,0% Envellida

Més del 100% Molt envellida

                                                  
18 Per determinar les distintes categories ens hem basat en l’Ajuntament de Palma. Regidoria d’Acció Social (1999).
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c) Índex de dependència: relaciona, en percentatge, el pes que suposa la població en edat teòricament

inactiva (població menor de 16 anys més població major de 64 anys) amb la població activa

(població entre 16 i 64 anys).

Del 0,0% al 49,9% Baix

Del 50,0 al 54,9% Moderat

Del 55,0% al 60,0% Alt

Més del 60,0% Molt alt

d) Índex d’immigració: nombre de peninsulars i estrangers per cada 100 habitants.

Del 0,0% al 24,9% de la població Baix

Del 25,0% al 34,9% de la població Moderat

Del 35,0% al 45,0% de la població Alt

Més del 45,0% de la població Molt alt

e) Índex d’analfabetisme absolut:19 nombre d’analfabets per cada 100 habitants majors de 14 anys.

Del 0,0% al 2,9% Baix

Del 3,0% al 4,9% Moderat

Del 5,0% al 6,0% Alt

Més del 6% Molt alt

                                                  
19 Les dades del nivell d’estudis de la població que ens facilita la Conselleria d’Economia i Hisenda del Govern Balear s’adapten a la normativa de
l’Institut Nacional d’Estadística i, per tant, només s’exploten les següents categories:

- Analfabet (no sap llegir ni escriure).
- Sense estudis (no ha realitzat estudis).
- Titulació de graduat escolar o equivalent.
- Titulació superior a la de graduat escolar.

D’acord amb això, les dades que presentam en l’apartat corresponents a l’analfabetisme absolut corresponen a la categoria «Analfabet (no sap llegir ni
escriure)».
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f) Índex d’analfabetisme funcional20: nombre d’habitants que no tenen el graduat escolar o equivalent

per cada 100 habitants majors de 14 anys.

Del 0,0% al 9,9% Baix

Del 10,0% al 18,9% Moderat

Del 19,0% al 27,0% Alt

Més del 27,0% Molt alt

7.3.3. Característiques bàsiques de la població de les Illes Balears

7.3.3.1. Índex de creixement

a) Índex de creixement per illes

Taula 4. Índex de creixement per illes.

Illes Índex de
creixement

Categoria

Mallorca 4,0 (+) Baix
Menorca 4,0 (+) Baix
Eivissa i Formentera 8,4 (+) Moderat
Total Illes Balears 4,4 (+) Baix

Les illes que tenen un índex de creixement més elevat —(+) Moderat— són les d’Eivissa i

Formentera (8,4), mentre que l’índex de creixement de Mallorca i Menorca (4,0) és bastant inferior

—(+) Baix—.

                                                  
20 D’acord amb les categories de l’INE, que hem explicat abans, per obtenir les dades d’analfabets funcionals hem sumat les categories «Analfabet (no
sap llegir ni escriure)» i «Sense estudis (no ha realitzat estudis)».
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b) Índex de creixement per municipis

Taula 5. Índex de creixement per municipis de Mallorca.

Municipi Índex de
creixement

Categoria

Alaró 7,7 (+) Moderat
Alcúdia 37,2 (+) Alt
Algaida 11,3 (+) Alt
Andratx 22,3 (+) Alt
Ariany -15,1 (-) Moderat
Artà 2,8 (+) Baix
Banyalbufar 17,4 (+) Alt
Binissalem 4,1 (+) Baix
Búger -8,7 (-) Moderat
Bunyola 16,5 (+) Alt
Calvià 54,0 (+) Alt
Campanet 1,0 (+) Baix
Campos 2,0 (+) Baix
Capdepera -0,9 (-) Baix
Consell 8,2 (+) Moderat
Costitx 11,5 (+) Alt
Deià 9,2 (+) Alt
Escorca 22,3 (+) Alt
Esporles 19,0 (+) Alt
Estellencs 6,9 (+) Moderat
Felanitx 0,7 (+) Baix
Fornalutx -4,7 (-) Moderat
Inca -4,2 (-) Moderat
Lloret de Vistalegre 0,9 (+) Baix
Lloseta 1,3 (+) Baix
Llubí -2,6 (-) Baix
Llucmajor 23,5 (+) Alt
Manacor 12,9 (+) Alt
Mancor de la Vall -2,2 (-) Baix
Maria de la Salut -6,5 (-) Moderat
Marratxí 50,2 (+) Alt
Montuïri 1,2 (+) Baix
Muro 2,9 (+) Baix
Palma -3,3 (-) Baix
Petra -1,0 (-) Baix
Pobla, sa -1,1 (-) Baix
Pollença 6,5 (+) Moderat
Porreres -5,9 (-) Moderat
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Puigpunyent -4,4 (-) Moderat
Salines, ses -0,5 (-) Baix
Sant Joan -7,4 (-) Moderat
Sant Llorenç 20,7 (+) Alt
Santa Eugènia 11,0 (+) Alt
Santa Margalida 23,1 (+) Alt
Santa Maria del Camí 8,0 (+) Moderat
Santanyí 12,9 (+) Alt
Selva -3,7 (-) Baix
Sencelles 21,6 (+) Alt
Sineu -2,4 (-) Baix
Sóller 2,7 (+) Baix
Son Servera 7,5 (+) Moderat
Valldemossa 10,3 (+) Alt
Vilafranca de Bonany 0,2 (+) Baix

Pel que fa als municipis de Mallorca, malgrat que el conjunt de l’illa té un creixement (+) baix, són

molts els municipis que tenen un índex de creixement (+) alt, i a més a més hem de dir que dintre

d’aquesta categoria alguns destaquen per índexs molt elevats, com és el cas de:

– Calvià (50,4%)

– Marratxí (50,2%)

– Alcúdia (37,2%)

A aquests municipis els segueix un segon grup també amb índexs de creixement bastant elevats:

– Llucmajor (23,5%)

– Santa Margalida (23,1%)

– Andratx (22,3%)

– Escorca (22,3%)

– Sant Llorenç (20,7%)

– Sencelles (21,6%)

– Esporles (19,0%)

– Banyalbufar (17,4%)

– Bunyola (16,5%)
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A l’altre extrem hem de destacar els municipis que tenen un creixement negatiu, com és el cas de:

– Ariany (-15,1%)

– Búger (-8,7%)

– Sant Joan (-7,4%)

– Maria de la Salut (-6,5%)

– Porreres (-5,9%)

Després d’aquest primer grup d’elevat creixement negatiu, trobam un altre grup que també té aquest

tipus de creixement, malgrat que els índexs no siguin tan elevats com els del grup anterior:

– Fornalutx (-4,7%)

– Puigpunyent (-4,4%)

– Inca (-4,2%)

– Selva (-3,7%)

– Palma (-3,3%)

– Llubí (-2,6%)

– Sineu (–2,4%)

– Mancor de la Vall (-2,2%)

– Pobla, sa (-1,1%)

– Petra (–1,0%)

– Salines, ses (-0,5%)

– Capdepera (-0,9%)

Taula 6. Índex de creixement per municipis de Menorca.

Municipi Índex de
creixement

Categoria

Alaior 8,4 (+) Moderat
Castell, es 14,0 (+) Alt
Ciutadella 5,7 (+) Moderat
Ferreries 9,2 (+) Alt
Maó -6,1 (-) Moderat
Mercadal, es -20,5 (-) Moderat
Migjorn Gran, es — —
Sant Lluís 28,4 (+) Alt
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A Menorca trobam municipis amb un alt creixement, però també en trobam dos amb creixement

negatiu, i sobretot un que té un elevat índex. Els que tenen un índex de creixement més elevat són:

– Sant Lluís (28,4%)

– Castell, es (14,0%)

Per altra banda, respecte al creixement negatiu trobam:

– Mercadal, es (-20,5%)

– Maó (-6,1%)

Taula 7. Índex de creixement per municipis d’Eivissa i Formentera.

Municipi Índex de
creixement

Categoria

Eivissa -2,0 (-) Baix
Sant Antoni
de Portmany

4,2 (+) Baix

Sant Joan de Labritja 7,0 (+) Moderat
Sant Josep
de sa Talaia

22,6 (+) Alt

Santa Eulària des Riu 21,7 (+) Alt
Formentera 13,6 (+) Alt

Entre els municipis d’Eivissa i Formentera en trobam dos amb un creixement molt alt:

– Sant Josep de sa Talaia (22,6%)

– Santa Eulària des Riu (21,7%)

Seguits d’un altre que també té un creixement bastant elevat:

– Formentera (13,6%)

Per altra banda, hi ha un únic municipi amb un índex de creixement negatiu:

– Eivissa (-2,0%)
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7.3.3.2. Índex d’envelliment

a) Índex d’envelliment per illes

Taula 8. Índex d’envelliment per illes.

Illa Índex
d’envelliment

Categoria

Mallorca 64,02 Madura
Menorca 59,31 Madura
Eivissa i Formentera 44,71 Madura
Total Illes Balears 61,32 Madura

De forma global les distintes illes tenen un índex d’envelliment madur, és a dir, els seus índexs es

troben entre el 45% i el 64,9%.

b) Índex d’envelliment per municipis

Taula 9. Índex d’envelliment per municipis de Mallorca.

Municipi Índex
d’envelliment

Categoria

Alaró 99,62 Envellida
Alcúdia 39,64 Jove
Algaida 122,07 Molt envellida
Andratx 75,45 Envellida
Ariany 209,48 Molt envellida
Artà 93,12 Envellida
Banyalbufar 150,63 Molt envellida
Binissalem 74,49 Envellida
Búger 163,19 Molt envellida
Bunyola 60,73 Madura
Calvià 27,19 Jove
Campanet 114,02 Molt envellida
Campos 92,42 Envellida
Capdepera 53,94 Madura
Consell 88,08 Envellida
Costitx 122,00 Molt envellida
Deià 89,81 Envellida
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Escorca 78,72 Envellida
Esporles 70,37 Envellida
Estellencs 218,60 Molt envellida
Felanitx 85,81 Envellida
Fornalutx 95,96 Envellida
Inca 57,54 Madura
Lloret de Vistalegre 137,91 Molt envellida
Lloseta 62,33 Madura
Llubí 134,20 Molt envellida
Llucmajor 58,01 Madura
Manacor 66,65 Envellida
Mancor de la Vall 95,43 Envellida
Maria de la Salut 135,80 Molt envellida
Marratxí 36,01 Jove
Montuïri 131,49 Molt envellida
Muro 93,32 Envellida
Palma 59,23 Madura
Petra 126,74 Molt envellida
Pobla, sa 99,24 Envellida
Pollença 75,60 Envellida
Porreres 144,54 Molt envellida
Puigpunyent 115,14 Molt envellida
Salines, ses 75,57 Envellida
Sant Joan 158,51 Molt envellida
Sant Llorenç 78,71 Envellida
Santa Eugènia 115,03 Molt envellida
Santa Margalida 55,23 Madura
Santa Maria del Camí 72,45 Envellida
Santanyí 81,49 Envellida
Selva 102,74 Molt envellida
Sencelles 131,63 Molt envellida
Sineu 141,50 Molt envellida
Sóller 102,74 Molt envellida
Son Servera 37,09 Jove
Valldemossa 91,61 Envellida
Vilafranca de Bonany 120,79 Molt envellida

En primer lloc hem de destacar un grup de municipis amb una població jove:

– Alcúdia (39,64%)

– Son Servera (37,09%)

– Marratxí (36,01%)

– Calvià (27,19%)
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Per altra banda, són molts els municipis amb una població molt envellida:

– Estellencs (218,60%)

– Ariany (209,48%)

– Búger (163,19%)

– Sant Joan (158,51%)

– Banyalbufar (150,63%)

– Porreres (144,54%)

– Sineu (141,50%)

– Lloret de Vistalegre (137,91%)

– Maria de la Salut (135,80%)

– Llubí (134,20%)

– Sencelles (131,63%)

– Montuïri (131,49%)

– Petra (126,74%)

– Algaida (122,07%)

– Costitx (122,00%)

– Vilafranca de Bonany (120,79%)

– Puigpunyent (115,14%)

– Santa Eugènia (115,03%)

– Campanet (114,02%)

– Selva (102,74%)

– Sóller (102,74%)

Taula 10. Índex d’envelliment per municipis de Menorca.

Municipi Índex
d’envelliment

Categoria

Alaior 64,76 Madura
Castell, es 38,11 Jove
Ciutadella 52,22 Madura
Ferreries 37,44 Jove
Maó 75,31 Envellida
Mercadal, es 62,99 Madura
Migjorn Gran, es 64,62 Madura
Sant Lluís 61,32 Madura
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Entre els municipis de Menorca no trobam cap municipi amb la població molt envellida i només el

municipi de Maó (75,31%) té una població envellida. Per altra banda, destaquen dos municipis amb

una població jove, que són es Castell (38,11%) i Ferreries (37,44%).

Taula 11. Índex d’envelliment per municipis d’Eivissa i Formentera.

Municipi Índex
d’envelliment

Categoria

Eivissa 40,80 Jove
Sant Antoni de P. 43,42 Jove
Sant Joan de Labritja 101,72 Molt envellida
Sant Josep 38,41 Jove
Santa Eulària des Riu 43,87 Jove
Formentera 57,42 Madura

A Eivissa i Formentera predominen els municipis amb població jove:

– Santa Eulària des Riu (43,87%)

– Sant Antoni de Portmany (43,42%)

– Eivissa (40,80%)

– Sant Josep (38,41%)

Per altra banda, només un municipi té una població molt envellida: Sant Joan de Labritja (101,72%).

7.3.3.3. Índex de dependència

a) Índex de dependència per illes

Taula 12. Índex de dependència per illes.

Illes Índex de
dependència

Categoria

Mallorca 47,25 Baix
Menorca 46,12 Baix
Eivissa i Formentera 42,93 Baix
Total Illes Balears 46,66 Baix
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A totes les illes l’índex de dependència és inferior al 50%; per tant, en tots els casos és baix.

b) Índex de dependència per municipis

Taula 13. Índex de dependència per municipis de Mallorca.

Municipi Índex de
dependència

Categoria

Alaró 56,73 Alt
Alcúdia 43,35 Baix
Algaida 59,20 Alt
Andratx 49,27 Baix
Ariany 67,22 Molt alt
Artà 55,70 Alt
Banyalbufar 49,43 Baix
Binissalem 50,77 Moderat
Búger 54,85 Moderat
Bunyola 43,97 Baix
Calvià 39,18 Baix
Campanet 65,81 Molt alt
Campos 52,48 Moderat
Capdepera 48,17 Baix
Consell 49,48 Baix
Costitx 54,02 Moderat
Deià 45,75 Baix
Escorca 27,43 Baix
Esporles 51,29 Moderat
Estellencs 54,59 Moderat
Felanitx 56,77 Alt
Fornalutx 50,45 Moderat
Inca 49,04 Baix
Lloret de Vistalegre 64,26 Molt alt
Lloseta 47,25 Baix
Llubí 57,62 Alt
Llucmajor 45,62 Baix
Manacor 52,24 Moderat
Mancor de la Vall 54,89 Moderat
Maria de la Salut 59,98 Alt
Marratxí 39,53 Baix
Montuïri 60,56 Molt alt
Muro 54,36 Moderat
Palma 45,03 Baix
Petra 56,24 Alt
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Pobla, sa 52,11 Moderat
Pollença 52,69 Moderat
Porreres 57,47 Alt
Puigpunyent 48,29 Baix
Salines, ses 45,15 Baix
Sant Joan 62,89 Molt alt
Sant Llorenç 53,28 Moderat
Santa Eugènia 54,87 Moderat
Santa Margalida 47,46 Baix
Santa Maria del Camí 47,45 Baix
Santanyí 52,15 Moderat
Selva 60,01 Molt alt
Sencelles 51,08 Moderat
Sineu 59,60 Alt
Sóller 51,84 Moderat
Son Servera 50,11 Moderat
Valldemossa 51,86 Moderat
Vilafranca de Bonany 60,67 Molt alt

Si analitzam l’índex de dependència per municipis a Mallorca, observam com quatre tenen índexs

superiors al 60%, és a dir, molt alts:

– Montuïri

– Sant Joan

– Selva

– Vilafranca de Bonany

També en trobam nou que tenen índexs alts de dependència:

– Alaró

– Algaida

– Artà

– Felanitx

– Llubí

– Maria de la Salut

– Petra

– Porreres

– Sineu
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Taula 14. Índex de dependència per municipis de Menorca.

Municipi Índex de
dependència

Categoria

Alaior 49,03 Baix
Castell, es 39,78 Baix
Ciutadella 45,43 Baix
Ferreries 43,75 Baix
Maó 47,76 Baix
Mercadal, es 48,16 Baix
Migjorn Gran, es 49,86 Baix
Sant Lluís 45,59 Baix

A Menorca tots els municipis tenen un índex de dependència baix.

Taula 15. Índex de dependència per municipis d’Eivissa i Formentera.

Municipi Índex de
dependència

Categoria

Eivissa 41,14 Baix
Sant Antoni de P. 43,25 Baix
Sant Joan de Labritja 51,94 Moderat
Sant Josep 42,15 Baix
Santa Eulària des Riu 44,13 Baix
Formentera 43,36 Baix

A Eivissa i Formentera tots els municipis tenen un índex de dependència baix, a excepció de Sant

Joan de Labritja, que el té moderat.
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7.3.3.4. Índex d’immigració

a) Índex d’immigració per illes

Taula 16. Índex d’immigració per illes.

Illes Índex
d’immigració

Categoria

Mallorca 31,48 Moderat
Menorca 24,66 Baix
Eivissa i Formentera 44,00 Alt
Total Illes Balears 32,27 Moderat

Les illes que tenen un índex més alt d’immigració són les d’Eivissa i Formentera (44%). Per altra

banda, destaca que Menorca en té un índex baix, amb un 24,66%.

b) Índex d’immigració per municipis

Taula 17. Índex d’immigració per municipis de Mallorca.

Municipi Índex
d’immigració

Categoria

Alaró 18,80 Baix
Alcúdia 43,65 Alt
Algaida 13,38 Baix
Andratx 47,33 Molt alt
Ariany 3,37 Baix
Artà 20,58 Baix
Banyalbufar 14,62 Baix
Binissalem 12,12 Baix
Búger 13,61 Baix
Bunyola 18,07 Baix
Calvià 56,87 Molt alt
Campanet 8,38 Baix
Campos 13,24 Baix
Capdepera 43,77 Alt
Consell 16,44 Baix
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Costitx 13,11 Baix
Deià 36,54 Alt
Escorca 18,21 Baix
Esporles 17,02 Baix
Estellencs 19,21 Baix
Felanitx 24,12 Baix
Fornalutx 24,46 Baix
Inca 23,03 Baix
Lloret de Vistalegre 6,36 Baix
Lloseta 17,12 Baix
Llubí 5,41 Baix
Llucmajor 34,73 Moderat
Manacor 21,86 Baix
Mancor de la Vall 10,85 Baix
Maria de la Salut 6,35 Baix
Marratxí 25,38 Moderat
Montuïri 7,58 Baix
Muro 12,97 Baix
Palma 35,87 Alt
Petra 5,40 Baix
Pobla, sa 14,13 Baix
Pollença 26,83 Moderat
Porreres 9,65 Baix
Puigpunyent 21,68 Baix
Salines, ses 25,32 Moderat
Sant Joan 5,38 Baix
Sant Llorenç 25,10 Moderat
Santa Eugènia 15,00 Baix
Santa Margalida 26,76 Moderat
Santa Maria del Camí 15,82 Baix
Santanyí 30,21 Moderat
Selva 11,75 Baix
Sencelles 13,34 Baix
Sineu 8,45 Baix
Sóller 29,03 Moderat
Son Servera 47,45 Molt alt
Valldemossa 20,91 Baix
Vilafranca de Bonany 5,34 Baix

Els municipis de Mallorca que destaquen per un índex d’immigració molt alt són els següents:

– Andratx

– Calvià

– Son Servera
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També destaquen per l’índex alt els següents:

– Alcúdia

– Capdepera

– Deià

– Palma

Taula 18. Índex d’immigració per municipis de Menorca.

Municipi Índex
d’immigració

Categoria

Alaior 22,40 Baix
Castell, es 38,92 Alt
Ciutadella 19,08 Baix
Ferreries 14,94 Baix
Maó 27,31 Moderat
Mercadal, es 28,85 Moderat
Migjorn Gran, es 11,99 Baix
Sant Lluís 33,50 Moderat

A Menorca tots els municipis tenen un índex d’immigració baix o moderat, excepte es Castell, que el

té alt, amb un 38,92%.

Taula 19. Índex d’immigració per municipis d’Eivissa i Formentera.

Municipi Índex
d’immigració

Categoria

Eivissa 46,53 Molt alt
Sant Antoni de P. 43,18 Alt
Sant Joan de Labritja 30,77 Moderat
Sant Josep 42,58 Alt
Santa Eulària des Riu 45,31 Molt alt
Formentera 40,15 Alt

Els municipis d’Eivissa i Formentera tenen els majors índexs d’immigració; destaquen per l’índex

molt alt Eivissa (46,53%) i Santa Eulària des Riu (45,31%) i per l’índex alt, Sant Antoni de Portmany

(43,18%), Sant Josep (42,58%) i Formentera (40,15%).
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7.3.3.5. L’analfabetisme absolut

a) L’analfabetisme absolut per grups d’edat

Taula 20. Analfabetisme absolut per grups d’edat a les Illes Balears.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 322 0,27 Baix
25-44 983 0,42 Baix
45-64 3.054 1,84 Baix
65 i + 7.932 7,01 Molt alt
Total 12.291 1,95 Baix

Per grups d’edat (taula 20), l’índex d’analfabetisme augmenta clarament amb l’edat. A tots els grups

d’edat l’analfabetisme absolut és baix, a excepció del de 65 i +, on arriba a un índex de 7,01%. Per

aquest motiu, de forma global, al conjunt de les illes aquest índex també és baix (1,95%). En xifres

absolutes, hem de destacar que són 12.291 persones les que d’acord amb el PMH es consideren

analfabetes absolutes a les Illes Balears, de les quals 7.932 tenen 65 anys o més.

Taula 21. Analfabetisme absolut per grups d’edat a Mallorca.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 267 0,29 Baix
25-44 789 0,42 Baix
45-64 2.432 1,82 Baix
65 i + 5.992 6,40 Molt alt
Total 9.480 1,87 Baix

A l’illa de Mallorca se segueix la mateixa tendència que al conjunt de les illes, com més edat, més

analfabetisme absolut. En xifres absolutes Mallorca té 9.480 analfabets absoluts, dels quals 5.992

tenen 65 anys o més.
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Taula 22. Analfabetisme absolut per grups d’edat a Mallorca sense Palma.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 120 0,28 Baix
25-44 350 0,38 Baix
45-64 973 1,44 Baix
65 i + 2.950 5,94 Alt
Total 4.393 1,73 Baix

A la part forana de Mallorca, l’analfabetisme absolut té un índex baix pel que fa a la població de 15 a

64 anys. En nombres, hi ha 2.950 analfabets absoluts de 65 o més anys, la qual cosa suposa un índex

d’analfabetisme absolut alt.

Taula 23. Analfabetisme absolut per grups d’edat a Palma.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 147 0,29 Baix
25-44 439 0,47 Baix
45-64 1.459 2,20 Baix
65 i + 3.042 6,92 Molt alt
Total 5.087 2,00 Baix

En el cas de Palma i a diferència dels índexs observats a Mallorca i a la part forana de Mallorca,

s’observa un índex més elevat d’analfabetisme absolut en el grup d’edat de 45 a 64 anys, amb 1.459

persones (2,20%). Així mateix, el grup de 65 i més anys està format per 3.042 persones, amb un

índex del 6,92%, i, per tant, dintre de la categoria molt alt.
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Taula 24. Analfabetisme absolut per grups d’edat a Menorca.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 11 0,10 Baix
25-44 38 0,18 Baix
45-64 164 1,16 Baix
65 i + 497 5,14 Alt
Total 710 1,28 Baix

A l’illa de Menorca és on es registren els índexs d’analfabetisme absolut més baixos de totes les illes

en tots els grups d’edat. De fet, els índexs es poden considerar baixíssims entre els 15 i els 44 anys i

no gaire elevats en les edats superiors.

Taula 25. Analfabetisme absolut per grups d’edat a Eivissa i Formentera.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 44 0,34 Baix
25-44 156 0,56 Baix
45-64 458 2,54 Baix
65 i + 1.443 14,78 Molt alt
Total 2.101 3,06 Moderat

Les illes d’Eivissa i Formentera registren els majors índexs d’analfabetisme absolut en tots els grups

d’edat, malgrat que entre els 15 i els 64 es mantingui en la categoria d’índex baix. Cal destacar les

1.443 persones analfabetes absolutes de 65 anys i més, la qual cosa suposa un índex del 14,78%.
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b) L’analfabetisme absolut per sexe

b.1) L’analfabetisme per sexes a les Illes Balears

Taula 26. Analfabetisme absolut femení a les Illes Balears.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 147 0,26 Baix
25-44 498 0,42 Baix
45-64 2.109 2,53 Baix
65 i + 6.092 9,30 Molt alt
Total 8.846 2,73 Baix

Taula 27. Analfabetisme absolut masculí a les Illes Balears.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 175 0,29 Baix
25-44 485 0,41 Baix
45-64 945 1,14 Baix
65 i + 1.840 3,87 Moderat
Total 3.445 1,12 Baix

A les Illes Balears hi ha un total de 8.846 dones de 15 anys i més que són analfabetes absolutes.

Aquesta xifra representa un índex del 2,73%. Si el comparam amb l’analfabetisme absolut masculí

(vegeu taula 27), que suposa un total de 3.445 analfabets absoluts, amb un índex de l’1,12%, hem de

dir que hi ha un major volum d’analfabetisme absolut en les dones, tendència que s’emmarca en una

tendència històrica per la qual les dones tenen nivells inferiors d’instrucció que els homes.

Si observam les dades d’analfabetisme absolut per grups d’edat, veiem com en tots els casos

l’analfabetisme absolut és superior en el cas de les dones excepte en el grup de 15 a 24 anys, en el

qual encara que la diferència sigui mínima, l’índex és lleugerament superior en el cas dels homes

(0,29% en el cas dels homes per 0,26% en el cas de les dones).
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b.2) L’analfabetisme absolut per sexes a Mallorca

Taula 28. Analfabetisme absolut femení a Mallorca.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 123 0,27 Baix
25-44 388 0,42 Baix
45-64 1.670 2,47 Baix
65 i + 4.598 8,42 Molt alt
Total 6.779 2,60 Baix

Taula 29. Analfabetisme absolut masculí a Mallorca.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 144 0,30 Baix
25-44 401 0,43 Baix
45-64 762 1,15 Baix
65 i + 1.394 3,57 Moderat
Total 2.701 1,10 Baix

A l’illa de Mallorca les xifres globals d’analfabetisme absolut són superiors en el cas de les dones

(6.779 dones, amb un índex del 2,60%, per 2.701 homes, amb un índex de l’1,10%).

Per altra banda, en els grups d’edat de 15 a 24 anys i de 25 a 44 anys els índexs d’analfabetisme

absolut són lleugerament superiors en el cas dels homes, el contrari del que passa amb els grups

d’edat de 45 a 64 anys i de 65 i més anys, en els quals l’analfabetisme absolut és superior en el cas de

les dones.



215

b.3) L’analfabetisme absolut per sexes a Mallorca sense Palma

Taula 30. Analfabetisme absolut femení a Mallorca sense Palma.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 56 0,26 Baix
25-44 141 0,31 Baix
45-64 625 1,86 Baix
65 i + 2.166 7,74 Molt alt
Total 2.988 2,32 Baix

Taula 31. Analfabetisme absolut masculí a Mallorca sense Palma.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 64 0,29 Baix
25-44 209 0,44 Baix
45-64 348 1,03 Baix
65 i + 784 3,61 Moderat
Total 1.405 1,12 Baix

A la ciutat de Palma es repeteix la tendència de Mallorca. L’analfabetisme absolut és superior en el

cas de les dones, però aquesta tendència es concentra en la població major de 45 anys, mentre que en

la població major de 15 anys i menor de 45 on es registra major analfabetisme absolut, encara que

per poc marge, és en la població masculina.
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b.4) L’analfabetisme absolut per sexes a Palma

Taula 32. Analfabetisme absolut femení a Palma.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 67 0,27 Baix
25-44 247 0,52 Baix
45-64 1.045 3,07 Moderat
65 i + 2.432 9,12 Molt alt
Total 3.791 2,86 Baix

Taula 33. Analfabetisme absolut masculí a Palma.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 80 0,31 Baix
25-44 192 0,42 Baix
45-64 414 1,28 Baix
65 i + 610 3,52 Moderat
Total 1.296 1,07 Baix

A Palma també les dones registren el major índex d’analfabetisme absolut (3.791 dones analfabetes

funcionals, amb un índex del 2,86%, i 1.296 homes analfabets, amb un índex de l’1,07%). En el grup

de 15 a 24 anys el major índex el registren els homes, mentre que en la població major de 24 anys el

major analfabetisme absolut és femení.
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b.5) L’analfabetisme absolut per sexes a Menorca

Taula 34. Analfabetisme absolut femení a Menorca.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 6 0,12 Baix
25-44 22 0,21 Baix
45-64 112 1,59 Baix
65 i + 349 6,38 Alt
Total 489 1,73 Baix

Taula 35. Analfabetisme absolut masculí a Menorca.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 5 0,09 Baix
25-44 16 0,15 Baix
45-64 52 0,74 Baix
65 i + 148 3,53 Moderat
Total 221 0,81 Baix

A Menorca, com ja hem vist abans, els índexs d’analfabetisme són els més baixos de les Illes

Balears. Respecte a la distribució d’aquest analfabetisme segons el gènere, les dones són les que en

registren un índex més alt. Per grups d’edat, hem de dir que al contrari que a les altres illes i localitats

a Menorca la majoria en l’analfabetisme femení es manté en tots els grups d’edat.
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b.6) L’analfabetisme absolut per sexes a Eivissa i Formentera

Taula 36. Analfabetisme absolut femení a Eivissa i Formentera.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 18 0,28 Baix
25-44 88 0,63 Baix
45-64 327 3,79 Moderat
65 i + 1.145 21,24 Molt alt
Total 1.578 4,59 Moderat

Taula 37. Analfabetisme absolut masculí a Eivissa i Formentera.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

15-24 26 0,40 Baix
25-44 68 0,49 Baix
45-64 131 1,39 Baix
65 i + 298 6,82 Molt alt

Homes 523 1,53 Baix

A les illes d’Eivissa i Formentera hi ha 1.578 dones i 523 homes analfabets funcionals. Com en casos

anteriors, s’ha de destacar el fet que en la població d’entre 15 i 24 anys la majoria d’analfabets es

concentra en la població masculina.

c) L’analfabetisme absolut per illes

Taula 38. Analfabetisme absolut per illes.

Illes Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

Mallorca 9.480 1,87 Baix
Menorca 710 1,28 Baix
Eivissa i Formentera 2.101 3,06 Moderat
Total Illes Balears 12.291 1,95 Baix
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Si analitzam les dades d’analfabetisme absolut per illes (taula 38), veiem com a les illes

d’Eivissa i Formentera és on se’n registra l’índex més elevat (3,06%), seguides de Mallorca

(1,87%). Per tant, l’illa on hi ha menys analfabetisme absolut és l’illa de Menorca (1,28%).

d) L’analfabetisme absolut per municipis

Taula 39. Analfabetisme absolut per municipis de Mallorca.

Municipi Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

Alaró 47 1,45 Baix
Alcúdia 67 0,81 Baix
Algaida 65 2,17 Baix
Andratx 173 2,55 Baix
Ariany 2 0,28 Baix
Artà 92 1,82 Baix
Banyalbufar 2 0,43 Baix
Binissalem 48 1,18 Baix
Búger 0 0,00 Baix
Bunyola 23 0,63 Baix
Calvià 189 0,83 Baix
Campanet 85 4,46 Moderat
Campos 122 2,12 Baix
Capdepera 57 1,11 Baix
Consell 55 2,97 Baix
Costitx 15 2,09 Baix
Deià 2 0,40 Baix
Escorca 13 4,74 Moderat
Esporles 23 0,79 Baix
Estellencs 1 0,31 Baix
Felanitx 56 0,47 Baix
Fornalutx 0 0,00 Baix
Inca 488 2,81 Baix
Lloret de Vistalegre 20 2,82 Baix
Lloseta 101 2,67 Baix
Llubí 1 0,06 Baix
Llucmajor 399 2,35 Baix
Manacor 323 1,31 Baix
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Mancor de la Vall 11 1,43 Baix
Maria de la Salut 64 4,15 Moderat
Marratxí 115 0,87 Baix
Montuïri 3 0,16 Baix
Muro 419 8,15 Molt alt
Palma 5087 2,00 Baix
Petra 33 1,46 Baix
Pobla, sa 363 4,13 Moderat
Pollença 188 1,75 Baix
Porreres 70 1,88 Baix
Puigpunyent 9 0,95 Baix
Salines, ses 35 1,36 Baix
Sant Joan 13 0,89 Baix
Sant Llorenç 58 1,32 Baix
Santa Eugènia 16 1,80 Baix
Santa Margalida 53 0,95 Baix
Santa Maria del Camí 136 3,68 Moderat
Santanyí 99 1,54 Baix
Selva 99 4,04 Moderat
Sencelles 2 0,12 Baix
Sineu 48 2,13 Baix
Sóller 55 0,61 Baix
Son Servera 33 0,62 Baix
Valldemossa 1 0,08 Baix
Vilafranca de Bonany 1 0,05 Baix

Respecte a l’anàlisi de l’analfabetisme absolut per municipis de Mallorca, destaca un municipi amb

un índex molt alt d’analfabetisme: Muro, amb 419 analfabets absoluts i un índex de 8,15%. Així

mateix destaquen un conjunt de municipis amb un índex d’analfabetisme absolut moderat:

– Escorca (4,74%)

– Campanet (4,46%)

– Maria de la Salut (4,15%)

– Pobla, sa (4,13%)

– Selva (4,04%)

– Santa Maria del Camí (3,69%)

La resta de municipis tenen un índex d’analfabetisme absolut baix.
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Taula 40. Analfabetisme absolut per municipis de Menorca.

Municipi Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

Alaior 127 2,29 Baix
Castell, es 44 0,94 Baix
Ciutadella 272 1,56 Baix
Ferreries 21 0,69 Baix
Maó 181 0,98 Baix
Mercadal, es 28 1,32 Baix
Migjorn Gran, es 13 1,47 Baix
Sant Lluís 24 0,74 Baix

Cal destacar que tots els municipis de Menorca tenen un índex d’analfabetisme absolut baix.

Taula 41. Analfabetisme absolut per municipis d’Eivissa i Formentera.

Municipi Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
absolut

Categoria

Eivissa 452 1,88 Baix
Sant Antoni de P. 351 3,02 Moderat
Sant Joan de Labritja 205 6,22 Molt alt
Sant Josep 367 3,84 Moderat
Santa Eulària des Riu 604 3,84 Moderat
Formentera 122 2,73 Baix

A les illes d’Eivissa i Formentera destaquen el municipi de Sant Joan de Labritja amb un índex

d’analfabetisme absolut molt alt (amb 205 persones i un índex del 6,22%), tres municipis amb un

índex moderat: Sant Antoni de Portmany, Sant Josep i Santa Eulària des Riu, i dos amb un índex

baix: Eivissa i Formentera.
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7.3.3.6. L’analfabetisme funcional

a) L’analfabetisme funcional per grups d’edat

Taula 42. Analfabetisme funcional per grups d’edat a les Illes Balears.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 19.930 17,01 Moderat
25-44 56.108 23,85 Alt
45-64 95.161 57,32 Molt alt
65 i + 91.501 80,91 Molt alt
Total 262.700 41,60 Molt alt

Mentre que, com hem vist a l’apartat anterior, l’analfabetisme absolut registra nivells baixos en la

majoria de les illes i de les distintes poblacions i només arriba a nivells alts o molt alts en la població

de 65 anys o més, en el cas de l’analfabetisme absolut les xifres són molt elevades. En el conjunt de

les illes trobam un total de 262.700 analfabets funcionals (índex: 41,60%), dels quals 19.930 tenen

entre 15 i 24 anys i 56.108 tenen entre 25 i 44 anys, mentre que els majors de 44 anys són prop de

200.000.

Taula 43. Analfabetisme funcional per grups d’edat a Mallorca.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 15.023 16,04 Moderat
25-44 43.036 23,12 Alt
45-64 76.710 57,31 Molt alt
65 i + 76.242 81,40 Molt alt
Total 211.011 41,59 Molt alt
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A l’illa de Mallorca es repeteix la tònica del conjunt de les illes. Trobam un total de 211.011

analfabets funcionals (41,59%), dels quals 15.023 tenen entre 15 i 24 anys i 43.036 tenen entre 25 i

44 anys. Els majors de 44 anys superen els 150.000.

Taula 44. Analfabetisme funcional per grups d’edat a Mallorca sense Palma.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 8.378 19,25 Alt
25-44 20.228 21,76 Alt
45-64 37.458 55,55 Molt alt
65 i + 40.511 81,52 Molt alt
Total 106.575 42,02 Molt alt

Només a la part forana de Mallorca hi ha un total de 106.575 analfabets funcionals, dels quals 8.378

tenen entre 15 i 24 anys i 20.228 tenen entre 25 i 44 anys. Els majors de 44 anys són més de 75.000

persones.

Taula 45. Analfabetisme funcional per grups d’edat a Palma.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 6.645 13,25 Moderat
25-44 22.808 24,47 Alt
45-64 39.252 59,09 Molt alt
65 i + 35.731 81,27 Molt alt
Total 104.436 41,16 Molt alt

La ciutat de Palma registra uns nombres d’analfabetisme funcional semblants als de la part forana de

Mallorca. La xifra global és de 104.436 persones (41,16%), de les quals 6.645 tenen entre 15 i 24

anys, 22.808 tenen entre 25 i 44 anys i els majors de 44 anys gairebé arriben als 75.000.
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Taula 46. Analfabetisme funcional per grups d’edat a Menorca.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 2.032 19,29 Alt
25-44 5.554 26,16 Alt
45-64 9.094 64,53 Molt alt
65 i + 7.887 81,64 Molt alt
Total 24.567 44,25 Molt alt

En el cas de l’analfabetisme funcional a l’illa de Menorca no passa el mateix que amb

l’analfabetisme absolut. En aquest cas l’analfabetisme funcional és semblant o lleugerament superior

al dels altres indrets, tant pel que fa als nombres globals com pels distints grups d’edat. Així, a

Menorca, d’acord amb les dades del padró municipal d’habitants, hi ha 24.567 analfabets funcionals

(44,25%), dels quals 2.032 tenen entre 15 i 24 anys i 5.554 tenen entre 25 i 44 anys, mentre que

gairebé 17.000 tenen més de 44 anys.

Taula 47. Analfabetisme funcional per grups d’edat a Eivissa i Formentera.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 2.875 22,16 Alt
25-44 7.518 26,96 Alt
45-64 9.357 51,79 Molt alt
65 i + 7.372 75,53 Molt alt
Total 27.122 39,49 Molt alt

A les illes d’Eivissa i Formentera tampoc no es repeteix la tendència de l’analfabetisme absolut. En

aquest cas, l’analfabetisme funcional d’aquestes illes és semblant o fins i tot lleugerament inferior al

de les altres. De fet, l’índex global d’aquestes illes és més baix que el global de les altres i també el

més baix de totes les poblacions analitzades (illes i altres territoris). Trobam un total de 27.122

persones analfabetes funcionals (39,49%).
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És curiós, no obstant això, que en el grup d’edat de 15 a 24 anys i de 25 a 44 anys aquestes illes

registren més analfabetisme funcional que a cap altre territori, amb 2.875 analfabets funcionals

(22,16%) en el primer cas i 7.518 (26,96%) en el segon.

Per altra banda, en els grups de 45 a 64 anys i de 65 i més anys es registren els índexs menors

d’analfabetisme funcional de tots els territoris analitzats, amb 9.357 persones (51,79%) en el primer

cas i 7.372 (75,53%) en el segon.

b) L’analfabetisme funcional per sexe

b.1) L’analfabetisme per sexes a les Illes Balears

Taula 48. Analfabetisme funcional femení a les Illes Balears.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 8.518 14,86 Moderat
25-44 28.022 23,81 Alt
45-64 51.017 61,23 Molt alt
65 i + 55.583 84,86 Molt alt
Total 143.140 44,20 Molt alt

Taula 49. Analfabetisme funcional masculí a les Illes Balears.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 11.412 19,07 Alt
25-44 28.086 23,88 Alt
45-64 44.144 53,38 Molt alt
65 i + 35.918 75,48 Molt alt
Total 119.560 38,85 Molt alt

Respecte a l’analfabetisme funcional per sexes, a nivell global es registra la mateixa tendència que en

el cas de l’analfabetisme absolut, les dones n’assoleixen els majors nivells. A les Illes Balears hi ha

un total de 143.140 dones analfabetes funcionals per 119.560 homes.
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Per altra banda, és confirma la tendència que ja s’entreveia en el cas de l’analfabetisme absolut, que

apuntava que en els grups d’edat més joves l’analfabetisme es concentra en els homes.

D’aquesta manera, tant en el grup d’edat de 15 a 24 anys com en el de 25 a 44 l’analfabetisme

funcional és superior en el cas dels homes, mentre que en els grups dels majors de 44 anys les dones

són les que registren més analfabetisme funcional.

b.2) L’analfabetisme funcional per sexes a Mallorca

Taula 50. Analfabetisme funcional femení a Mallorca.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 dones 6.383 13,95 Moderat
25-44 dones 21.536 23,11 Alt
45-64 dones 41.443 61,27 Molt alt
65 i + dones 46.581 85,26 Molt alt

Total 115.943 44,39 Molt alt

Taula 51. Analfabetisme funcional masculí a Mallorca.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 8.640 18,04 Moderat
25-44 21.500 23,12 Alt
45-64 35.267 53,26 Molt alt
65 i + 29.661 76,00 Molt alt
Total 95.068 38,62 Molt alt

A Mallorca es repeteix la tendència del total de les illes, és a dir, l’analfabetisme funcional global és

majoritàriament femení, ja que hi ha 115.943 dones analfabetes funcionals (44,39%), per 95.068

homes (38,62%). Per grups d’edat, el de 15 a 24 anys i el de 25 a 44 registra més analfabetisme

funcional entre els homes (encara que en el segon grup sigui per molt poca diferència), mentre que en

els majors de 44 anys la tendència s’inverteix i el major analfabetisme funcional es concentra entre

les dones.
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b.3) L’analfabetisme funcional per sexes a Mallorca sense Palma

Taula 52. Analfabetisme funcional femení a Mallorca sense Palma.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 3.629 17,08 Moderat
25-44 9.851 21,54 Alt
45-64 19.944 59,34 Molt alt
65 i + 23.552 84,19 Molt alt
Total 56.976 44,32 Molt alt

Taula 53. Analfabetisme funcional masculí a Mallorca sense Palma.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 4.749 21,33 Alt
25-44 10.377 21,97 Alt
45-64 17.514 51,78 Molt alt
65 i + 16.959 78,09 Molt alt
Total 49.599 39,67 Molt alt

A Mallorca sense Palma es repeteix la tendència anterior: hi ha major analfabetisme global entre les

dones i entre els menors de 45 anys són els homes els que tenen més analfabetisme, mentre que en

els majors de 44 el major analfabetisme funcional es registra entre les dones.

b.4) L’analfabetisme funcional per sexes a Palma

Taula 54. Analfabetisme funcional femení a Palma.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 2.754 11,24 Moderat
25-44 11.685 24,63 Alt
45-64 21.499 63,18 Molt alt
65 i + 23.029 86,38 Molt alt
Total 58.967 44,46 Molt alt
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Taula 55. Analfabetisme funcional masculí a Palma.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 3.891 15,17 Moderat
25-44 11.123 24,30 Moderat
45-64 17.753 54,80 Molt alt
65 i + 12.702 73,38 Molt alt
Total 45.469 37,54 Molt alt

A la ciutat de Palma són 58.967 les dones analfabetes funcionals per 45.469 homes; en canvi, en el

grup d’edat de 15 a 24 anys la tendència s’inverteix considerablement (3.891 homes i 2.754 dones).

Entre els majors de 24 anys els analfabets funcionals són majoritàriament dones.

b.5) L’analfabetisme funcional per sexes a Menorca

Taula 56. Analfabetisme funcional femení a Menorca.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 835 16,17 Moderat
25-44 2.740 26,00 Alt
45-64 4.826 68,34 Molt alt
65 i + 4.658 85,16 Molt alt
Total 13.059 46,25 Molt alt

Taula 57. Analfabetisme funcional masculí a Menorca.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 1.197 22,29 Alt
25-44 2.814 26,32 Alt
45-64 4.268 60,70 Molt alt
65 i + 3.229 77,05 Molt alt
Total 11.508 42,18 Molt alt

A Menorca, es repeteixen tendències molt similars a les anteriors. L’analfabetisme funcional global

és superior en el cas de les dones, però en la població menor de 45 anys els homes tenen un índex

més elevat.
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b.6) L’analfabetisme funcional per sexes a Eivissa i Formentera

Taula 58. Analfabetisme funcional femení a Eivissa i Formentera.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 1.300 20,26 Alt
25-44 3.746 26,83 Alt
45-64 4.748 55,04 Molt alt
65 i + 4.344 80,56 Molt alt
Total 14.138 41,10 Molt alt

Taula 59. Analfabetisme funcional masculí a Eivissa i Formentera.

Grup d’edat Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

15-24 1.575 24,02 Alt
25-44 3.772 27,09 Molt alt
45-64 4.609 48,83 Molt alt
65 i + 3.028 69,31 Molt alt
Total 12.984 37,87 Molt alt

A les illes Pitiüses hi ha 14.138 dones analfabetes funcionals i 12.984 homes. Com en la majoria de

casos anteriors, en la població menor de 45 anys hi ha més analfabets homes, mentre que en els

majors de 44 la majoria són dones.

b.7) L’analfabetisme funcional per illes

Taula 60. Analfabetisme funcional per illes.

Illes Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

Mallorca 211.011 41,59 Molt alt
Menorca 24.567 44,25 Molt alt
Eivissa i Formentera 27.122 39,49 Molt alt
Total Illes Balears 262.700 41,60 Molt alt

Respecte a la distribució dels analfabets funcionals per illes, hem de dir que en totes s’arriben a

índexs molt alts, però on ho són més és a Menorca, amb un 44,25%, seguida de Mallorca, amb un

41,59%, i finalment Eivissa i Formentera, amb un 39,49%.
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b.8) L’analfabetisme funcional per municipis

Taula 61. Analfabetisme funcional per municipis de Mallorca.

Municipi Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

Alaró 1.468 45,24 Molt alt
Alcúdia 839 10,16 Moderat
Algaida 1.454 48,50 Molt alt
Andratx 2.031 29,96 Molt alt
Ariany 477 66,07 Molt alt
Artà 2.584 51,14 Molt alt
Banyalbufar 280 59,96 Molt alt
Binissalem 2.145 52,56 Molt alt
Búger 520 62,42 Molt alt
Bunyola 1.512 41,70 Molt alt
Calvià 2.646 11,58 Moderat
Campanet 987 51,81 Molt alt
Campos 3.469 60,25 Molt alt
Capdepera 781 15,21 Moderat
Consell 1.044 56,37 Molt alt
Costitx 382 53,20 Molt alt
Deià 179 36,02 Molt alt
Escorca 112 40,88 Molt alt
Esporles 1.118 38,55 Molt alt
Estellencs 175 54,18 Molt alt
Felanitx 7.225 61,21 Molt alt
Fornalutx 166 38,43 Molt alt
Inca 6.221 35,87 Molt alt
Lloret de Vistalegre 427 60,23 Molt alt
Lloseta 2.307 61,02 Molt alt
Llubí 1.039 62,18 Molt alt
Llucmajor 7.144 42,08 Molt alt
Manacor 10.337 41,93 Molt alt
Mancor de la Vall 410 53,18 Molt alt
Maria de la Salut 996 64,59 Molt alt
Marratxí 6.218 47,18 Molt alt
Montuïri 1.100 57,56 Molt alt
Muro 3.063 59,58 Molt alt
Palma 104.436 41,16 Molt alt
Petra 1.126 49,80 Molt alt
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Pobla, sa 2.720 30,94 Molt alt
Pollença 6.370 59,26 Molt alt
Porreres 1.237 33,23 Molt alt
Puigpunyent 453 47,99 Molt alt
Salines, ses 830 32,28 Molt alt
Sant Joan 813 55,57 Molt alt
Sant Llorenç 3.208 72,98 Molt alt
Santa Eugènia 494 55,57 Molt alt
Santa Margalida 1.484 26,72 Alt
Santa Maria del Camí 1.884 50,95 Molt alt
Santanyí 2.565 39,80 Molt alt
Selva 1.533 62,57 Molt alt
Sencelles 844 50,63 Molt alt
Sineu 1.102 48,98 Molt alt
Sóller 4.941 54,54 Molt alt
Son Servera 2.805 52,45 Molt alt
Valldemossa 140 10,95 Moderat
Vilafranca de Bonany 1.170 62,04 Molt alt

La gran majoria de municipis de Mallorca també té un índex d’analfabetisme molt alt. En són

excepcions un únic municipi que té un índex alt: Santa Margalida (26,72%), i alguns municipis que

tenen índexs moderats:

– Capdepera (15,21%)

– Calvià (11,58%)

– Valldemossa (10,95%)

– Alcúdia (10,16%)
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Així mateix, hem de destacar que d’entre els municipis que tenen un índex d’analfabetisme funcional

molt alt, en destaquen onze que superen el 60%:

– Sant Llorenç (72,98%)

– Ariany (66,07%)

– Maria de la Salut (64,59%)

– Selva (62,57%)

– Búger (62,42%)

– Llubí (62,18%)

– Vilafranca de Bonany (62,04%)

– Felanitx (61,21%)

– Lloseta (61,02%)

– Campos (60,25%)

– Lloret de Vistalegre (60,23%)

Taula 62. Analfabetisme funcional per municipis de Menorca.

Municipi Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

Alaior 2.805 50,54 Molt alt
Castell, es 1.772 38,04 Molt alt
Ciutadella 8.083 46,27 Molt alt
Ferreries 1.609 52,56 Molt alt
Maó 7.888 42,60 Molt alt
Mercadal, es 949 44,68 Molt alt
Migjorn Gran, es 551 62,19 Molt alt
Sant Lluís 910 27,95 Molt alt

A Menorca tots els municipis tenen un índex d’analfabetisme funcional molt alt. D’entre tots

d’estaca pel percentatge elevat es Migjorn Gran, amb un 62,19%.
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Taula 63. Analfabetisme funcional per municipis d’Eivissa i Formentera.

Municipi Valor absolut
Índex

d’analfabetisme
funcional

Categoria

Eivissa 6.500 27,04 Molt alt
Sant Antoni de P. 7.259 62,44 Molt alt
Sant Joan de Labritja 1.909 57,94 Molt alt
Sant Josep 4.580 47,98 Molt alt
Santa Eulària des Riu 4.828 30,71 Molt alt
Formentera 2.046 45,82 Molt alt

A les illes Pitiüses, tots els municipis també registren índexs molt alts d’analfabetisme funcional.

D’entre tots destaca Sant Antoni de Portmany, amb un percentatge de 62,44%.

7.3.3.7. Nivell d’instrucció de la població de les Illes Balears

Figura 1. Nivell d’instrucció de la població de les Illes Balears.
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Malgrat la poca riquesa d’informació que ens donen les dades que, d’acord amb les directrius de

l’INE, exploten les comunitats autònomes a partir dels PMH, hem cregut convenient analitzar els

quatre grans grups de nivells d’instrucció que aquestes dades ens ofereixen (vegeu figura 1).

Respecte als analfabets, tal com ja hem vist en els apartats anteriors, les illes d’Eivissa i Formentera

són les que presenten un nivell d’analfabetisme més alt (3,06%), mentre que la de Menorca és la que

el té més baix (1,28%).

Per altra banda, la tendència s’inverteix quan es tracta de la població sense estudis. Menorca és l’illa

que té un percentatge més alt de persones sense estudis, amb un 42,97%, mentre que Eivissa i

Formentera són les que en tenen el percentatge més baix, amb un 36,43%.

La part forana de Mallorca té el percentatge més elevat de graduats escolars o equivalents (37,12%),

mentre que Palma en registra el percentatge més baix (26,72%).

On hi ha més persones amb titulacions superiors a graduat escolar és a Palma (32,13%) i on n’hi ha

menys és a la part forana de Mallorca (20,86%).
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Figura 2. Nivell d’instrucció bàsica de la població de 15 i més anys (en percentatges).
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A la figura 2 podem observar la comparació de percentatges de l’analfabetisme funcional per illes.

Tal com ja hem assenyalat anteriorment, el major índex d’analfabetisme funcional es registra a

Menorca (44,25%) i el menor es detecta a Eivissa i Formentera (39,49%).

7.3.3.8. Dades comparatives dels indicadors socials

A les taules 64 i 65 presentam un resum dels índexs que hem analitzat a manera d’indicadors socials.

Taula 64. Comparació dels indicadors socials per illes.

Índex de
creixe-
ment

Índex
d’enve-
lliment

Índex de
depen-
dència

Índex
d’immi-
gració

Índex
d’analfabe-

tisme
absolut

Índex
d’analfabe-

tisme
funcional

Mallorca (+) Baix Madura Baix Moderat Baix Molt alt
Menorca (+) Baix Madura Baix Baix Baix Molt alt
Eivissa i Formentera (+) Moderat Madura Baix Alt Moderat Molt alt
Total Illes Balears (+) Baix Madura Baix Moderat Baix Molt alt
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Taula 65. Comparació dels indicadors socials per municipis.

Índex de
creixement

Índex
d’enve-
lliment

Índex de
depen-
dència

Índex
d’immi-
gració

Índex
d’analfabe-

tisme absolut

Índex
d’analfabe-

tisme
funcional

Alaró (+) Moderat Envellida Alt Baix Baix Molt alt
Alcúdia (+) Alt Jove Baix Alt Baix Moderat
Algaida (+) Alt Molt

envellida
Alt Baix Baix Molt alt

Andratx (+) Alt Envellida Baix Molt alt Baix Molt alt
Ariany (-) Moderat Molt

envellida
Molt alt Baix Baix Molt alt

Artà (+) Baix Envellida Alt Baix Baix Molt alt

Banyalbufar (+) Alt Molt
envellida

Baix Baix Baix Molt alt

Binissalem (+) Baix Envellida Moderat Baix Baix Molt alt
Búger (-) Moderat Molt

envellida
Moderat Baix Baix Molt alt

Bunyola (+) Alt Madura Baix Baix Baix Molt alt
Calvià (+) Alt Jove Baix Molt alt Baix Moderat
Campanet (+) Baix Molt

envellida
Molt alt Baix Moderat Molt alt

Campos (+) Baix Envellida Moderat Baix Baix Molt alt
Capdepera (-) Baix Madura Baix Alt Baix Moderat
Consell (+) Moderat Envellida Baix Baix Baix Molt alt

Costitx (+) Alt Molt
envellida

Moderat Baix Baix Molt alt

Deià (+) Alt Envellida Baix Alt Baix Molt alt
Escorca (+) Alt Envellida Baix Baix Moderat Molt alt
Esporles (+) Alt Envellida Moderat Baix Baix Molt alt

Estellencs (+) Moderat Molt
envellida

Moderat Baix Baix Molt alt

Felanitx (+) Baix Envellida Alt Baix Baix Molt alt
Fornalutx (-) Moderat Envellida Moderat Baix Baix Molt alt

Inca (-) Moderat Madura Baix Baix Baix Molt alt
Lloret de Vistalegre (+) Baix Molt

envellida
Molt alt Baix Baix Molt alt

Lloseta (+) Baix Madura Baix Baix Baix Molt alt

Llubí (-) Baix Molt
envellida

Alt Baix Baix Molt alt

Llucmajor (+) Alt Madura Baix Moderat Baix Molt alt
Manacor (+) Alt Envellida Moderat Baix Baix Molt alt

Mancor de la Vall (-) Baix Envellida Moderat Baix Baix Molt alt
Maria de la Salut (-) Moderat Molt

envellida
Alt Baix Moderat Molt alt

Marratxí (+) Alt Jove Baix Moderat Baix Molt alt

Montuïri (+) Baix Molt
envellida

Molt alt Baix Baix Molt alt
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Muro (+) Baix Envellida Moderat Baix Molt alt Molt alt

Palma (-) Baix Madura Baix Alt Baix Molt alt
Petra (-) Baix Molt

envellida
Alt Baix Baix Molt alt

Pobla, sa (-) Baix Envellida Moderat Baix Moderat Molt alt

Pollença (+) Moderat Envellida Moderat Moderat Baix Molt alt
Porreres (-) Moderat Molt

envellida
Alt Baix Baix Molt alt

Puigpunyent (-) Moderat Molt
envellida

Baix Baix Baix Molt alt

Salines, ses (-) Baix Envellida Baix Moderat Baix Molt alt
Sant Joan (-) Moderat Molt

envellida
Molt alt Baix Baix Molt alt

Sant Llorenç (+) Alt Envellida Moderat Moderat Baix Molt alt
Santa Eugènia (+) Alt Molt

envellida
Moderat Baix Baix Molt alt

Santa Margalida (+) Alt Madura Baix Moderat Baix Alt
Santa Maria del Camí (+) Moderat Envellida Baix Baix Moderat Molt alt
Santanyí (+) Alt Envellida Moderat Moderat Baix Molt alt

Selva (-) Baix Molt
envellida

Molt alt Baix Moderat Molt alt

Sencelles (+) Alt Molt
envellida

Moderat Baix Baix Molt alt

Sineu (-) Baix Molt
envellida

Alt Baix Baix Molt alt

Sóller (+) Baix Molt
envellida

Moderat Moderat Baix Molt alt

Son Servera (+) Moderat Jove Moderat Molt alt Baix Molt alt
Valldemossa (+) Alt Envellida Moderat Baix Baix Moderat

Vilafranca
de Bonany

(+) Baix Molt
envellida

Molt alt Baix Baix Molt alt

Alaior (+) Moderat Madura Baix Baix Baix Molt alt
Castell, es (+) Alt Jove Baix Alt Baix Molt alt

Ciutadella (+) Moderat Madura Baix Baix Baix Molt alt
Ferreries (+) Alt Jove Baix Baix Baix Molt alt
Maó (-) Moderat Envellida Baix Moderat Baix Molt alt
Mercadal, es (-) Moderat Madura Baix Moderat Baix Molt alt

Migjorn Gran, es – Madura Baix Baix Baix Molt alt
Sant Lluís (+) Alt Madura Baix Moderat Baix Molt alt
Eivissa (-) Baix Jove Baix Molt alt Baix Molt alt

Sant Antoni de P. (+) Baix Jove Baix Alt Moderat Molt alt
Sant Joan
de Labritja

(+) Moderat Molt
envellida

Moderat Moderat Molt alt Molt alt

Sant Josep (+) Alt Jove Baix Alt Moderat Molt alt

Santa Eulària
des Riu

(+) Alt Jove Baix Molt alt Moderat Molt alt

Formentera (+) Alt Madura Baix Alt Baix Molt alt



238

a) Anàlisi correlacional

Com ja hem assenyalat abans, per calcular la matriu de correlacions entre els distints indicadors

socials hem utilitzat el coeficient de correlació de Pearson.

Taula 66. Correlació de coeficients (Pearson) dels indicadors socials.

Creixement Envelliment Dependència Immigració Analfabetisme
absolut

Envelliment -,4616**
Dependència -,5382** ,7307**
Immigració ,4659** -,6870** -,6600**
Analfabetisme
absolut

-,0412 -,1233 -,0410 -,0045

Analfabetisme
funcional

-,3940** ,4507** ,4828** -,5699** ,1381

* Signif. ≤ .05 ** Signif. ≤ .01

L’examen de les matrius de correlació entre els distints indicadors revela que:

– L’analfabetisme funcional correlaciona amb tots els altres indicadors excepte amb el

d’analfabetisme absolut. D’aquesta manera podem dir que:

- Com més creixement, menys analfabetisme funcional.

- Com més envelliment, més analfabetisme funcional.

- Com més dependència, més analfabetisme funcional.

- Com més immigració, menys analfabetisme funcional.



239

– L’analfabetisme absolut no correlaciona amb cap altre indicador.

– La immigració correlaciona amb tots els altres indicadors:

- Com més immigració, més creixement.

- Com menys immigració, més envelliment.

- Com menys immigració, més dependència.

- Com més immigració, menys analfabetisme funcional.21

– La dependència correlaciona amb tots els indicadors excepte amb l’analfabetisme absolut:

- Com més creixement, menys dependència.

- Com més envelliment, més dependència.

- Com menys immigració, més dependència.

- Com més dependència, més analfabetisme funcional.

– L’envelliment correlaciona amb tots els indicadors excepte amb l’analfabetisme absolut:

- Com més creixement, menys envelliment.

- Com més envelliment, més dependència.

- Com menys immigració, més envelliment.

- Com més envelliment, més analfabetisme funcional.

                                                  
21 Respecte a aquesta correlació, creiem que cal assenyalar que no es pot generalitzar, i molt manco extrapolar a poblacions més reduïdes, ja que
sembla que el tipus i les característiques de la immigració poden fer variar aquesta correlació en un sentit o en un altre. D’acord amb això, creiem que
seria interessant realitzar estudis més concrets per a cada municipi i analitzar la procedència i el nivell d’instrucció dels immigrants, la qual cosa ens
facilitaria dades útils per poder establir plans a nivell local.
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– El creixement correlaciona amb tots els indicadors excepte amb l’analfabetisme absolut:

- Com més creixement, menys envelliment.

- Com més creixement, menys dependència.

- Com més immigració, més creixement.

- Com més envelliment, més analfabetisme funcional.

b) Classificació dels municipis en grups a partir dels indicadors analitzats

Tenint en compte els indicadors analitzats, hem realitzat una classificació en grups cercant-ne

l’homogeneïtat de les característiques.

Per realitzar aquesta classificació hem utilitzat l’anàlisi de conglomerats: mètode jeràrquic

aglomerador i de mitjana entre grups. El resultat ha estat una classificació dels municipis en cinc

grups. Les dades obtingudes a partir de les mitjanes de tots els municipis de cadascun dels grups es

recullen a les taules 67 i 68. És evident que no tots els municipis que pertanyen a cada grup tenen les

mateixes categories en les quals s’inscriu la mitjana, no obstant això creiem que aquesta classificació

ens pot ajudar a agrupar els municipis que presenten tendències similars en tots els indicadors.
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Taula 67. Dades estadístiques bàsiques dels grups de municipis segons els indicadors socials.

Grup Dades Creixe-
ment

Envelli-
ment

Dependèn-
cia

Immigra-
ció

Analf.
absolut

Analf.
funcional

Mitjana 7,5827 73,4164 49,0838 26,1204 1,6980 44,8184
1 Nombre de

municipis
45 45 45 45 45 45

Desviació
estàndard

9,8400 23,3591 4,4965 11,1486 1,0267 12,8509

Mitjana 47,1333 34,2800 40,6867 41,9667 ,8367 22,9733
2 Nombre de

municipis
3 3 3 3 3 3

Desviació
estàndard

8,8098 6,4028 2,3131 15,8123 3,1E-02 20,9756

Mitjana -,2563 145,1106 58,8925 9,0125 1,4525 56,3638
3 Nombre de

municipis
16 16 16 16 16 16

Desviació
estàndard

9,2445 30,9947 4,9462 4,3561 1,6131 8,2633

Mitjana 22,3000 78,7200 27,4300 18,2100 4,7400 40,8800
4 Nombre de

municipis
1 1 1 1 1 1

Desviació
estàndard

— — — — — —

Mitjana 4,9500 97,5200 53,1500 21,8700 7,1850 58,7600
5 Nombre de

municipis
2 2 2 2 2 2

Desviació
estàndard

2,8991 5,9397 1,7112 12,5865 1,3647 1,1597

Taula 68. Categories mitjanes dels grups de municipis segons els indicadors socials.

Grup Creixement Envelliment Dependència Immigració Analf.
absolut

Analf.
funcional

1 (+) Moderat Envellida Baix Moderat Baix Molt alt
2 (+) Alt Jove Baix Alt Baix Alt
3 (-) Baix Molt

envellida
Alt Baix Baix Molt alt

4 (+) Alt Envellida Baix Baix Moderat Molt alt
5 (+) Baix Envellida Moderat Baix Molt alt Molt alt
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b.1) Característiques dels grups de municipis segons els indicadors socials

A partir d’aquesta classificació dels municipis en grups de característiques més o manco homogènies,

destacarem els municipis de cada grup que segons la nostra opinió requereixen una intervenció

prioritària en EA. Aquests municipis apareixeran destacats amb una franja ombrejada en els quadres

respectius. A l’hora de destacar els municipis en els quals consideram que la intervenció és més

necessària hem procurat, en la majoria dels casos, prioritzar els que tenen les categories següents:

– Índex de creixement: (+) alt i (+) moderat

– Índex d’envelliment: jove i madura

– Índex d’immigració: molt alt i alt

– Índex d’analfabetisme absolut: molt alt i moderat (malgrat que la majoria dels casos en tenen

un índex baix)

– Índex d’analfabetisme funcional: molt alt

En sentit contrari, hem considerat que no són d’intervenció prioritària les poblacions que tenen les

categories següents:

– Índex d’envelliment: molt envellida (llevat que tinguin un índex d’analfabetisme absolut

moderat)22

– Índex de creixement: (-) moderat i (-) baix

No obstant això, hem d’assenyalar que no serem tan estrictes en la classificació de les ciutats, ja que

consideram que aquestes (i especialment Palma) requereixen estudis específics per poder determinar

les mancances formatives de cadascun dels seus barris, malgrat que les dades globals no presentin

índexs excessivament alarmants23.

                                                  
22 Consideram que un índex d’analfabetisme absolut superior al 2,9% requereix una intervenció prioritària malgrat que la població estigui molt
envellida.
23 En el cas de Palma recomanam la consulta de l’estudi de l’Ajuntament de Palma (1999).
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b.1.1) Grup núm. 1

Els municipis que conformen aquest grup es caracteritzen per tenir un índex d’analfabetisme

funcional generalment molt alt, malgrat que hi trobam uns quants municipis que el tenen alt o

moderat. Per altra banda, l’analfabetisme absolut és majoritàriament baix i en alguns casos és

moderat.

Taula 69. Municipis del grup núm. 1.

Grup
Índex de

creixement
Índex

d’enve-
lliment

Índex de
depen-
dència

Índex
d’immi-
gració

Índex
d’analfabe-

tisme absolut

Índex
d’analfabe-

tisme
funcional

Alaró 1 (+) Moderat Envellida Alt Baix Baix Molt alt
Algaida 1 (+) Alt Molt

envellida
Alt Baix Baix Molt alt

Andratx 1 (+) Alt Envellida Baix Molt alt Baix Molt alt
Artà 1 (+) Baix Envellida Alt Baix Baix Molt alt
Binissalem 1 (+) Baix Envellida Moderat Baix Baix Molt alt

Bunyola 1 (+) Alt Madura Baix Baix Baix Molt alt
Campos 1 (+) Baix Envellida Moderat Baix Baix Molt alt
Capdepera 1 (-) Baix Madura Baix Alt Baix Moderat
Consell 1 (+) Moderat Envellida Baix Baix Baix Molt alt

Costitx 1 (+) Alt Molt
envellida

Moderat Baix Baix Molt alt

Deià 1 (+) Alt Envellida Baix Alt Baix Molt alt
Esporles 1 (+) Alt Envellida Moderat Baix Baix Molt alt

Felanitx 1 (+) Baix Envellida Alt Baix Baix Molt alt
Fornalutx 1 (-) Moderat Envellida Moderat Baix Baix Molt alt
Inca 1 (-) Moderat Madura Baix Baix Baix Molt alt

Lloseta 1 (+) Baix Madura Baix Baix Baix Molt alt
Llucmajor 1 (+) Alt Madura Baix Moderat Baix Molt alt
Manacor 1 (+) Alt Envellida Moderat Baix Baix Molt alt
Mancor de la Vall 1 (-) Baix Envellida Moderat Baix Baix Molt alt

Palma 1 (-) Baix Madura Baix Alt Baix Molt alt
Pobla, sa 1 (-) Baix Envellida Moderat Baix Moderat Molt alt
Pollença 1 (+) Moderat Envellida Moderat Moderat Baix Molt alt

Puigpunyent 1 (-) Moderat Molt
envellida

Baix Baix Baix Molt alt

Salines, ses 1 (-) Baix Envellida Baix Moderat Baix Molt alt
Sant Llorenç 1 (+) Alt Envellida Moderat Moderat Baix Molt alt

Santa Eugènia 1 (+) Alt Molt
envellida

Moderat Baix Baix Molt alt

Santa Margalida 1 (+) Alt Madura Baix Moderat Baix Alt
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Santa Maria del Camí 1 (+) Moderat Envellida Baix Baix Moderat Molt alt

Santanyí 1 (+) Alt Envellida Moderat Moderat Baix Molt alt
Sóller 1 (+) Baix Molt

envellida
Moderat Moderat Baix Molt alt

Son Servera 1 (+) Moderat Jove Moderat Molt alt Baix Molt alt

Valldemossa 1 (+) Alt Envellida Moderat Baix Baix Moderat

Alaior 1 (+) Moderat Madura Baix Baix Baix Molt alt
Castell, es 1 (+) Alt Jove Baix Alt Baix Molt alt

Ciutadella 1 (+) Moderat Madura Baix Baix Baix Molt alt
Ferreries 1 (+) Alt Jove Baix Baix Baix Molt alt
Maó 1 (-) Moderat Envellida Baix Moderat Baix Molt alt
Mercadal, es 1 (-) Moderat Madura Baix Moderat Baix Molt alt

Migjorn Gran, es 1 — Madura Baix Baix Baix Molt alt
Sant Lluís 1 (+) Alt Madura Baix Moderat Baix Molt alt

Eivissa 1 (-) Baix Jove Baix Molt alt Baix Molt alt

Sant Antoni de P. 1 (+) Baix Jove Baix Alt Moderat Molt alt
Sant Josep 1 (+) Alt Jove Baix Alt Moderat Molt alt
Santa Eulària des Riu 1 (+) Alt Jove Baix Molt alt Moderat Molt alt

Formentera 1 (+) Alt Madura Baix Alt Baix Molt alt

b.1.2) Grup núm. 2

En aquest grup s’inclouen tres municipis amb característiques idèntiques excepte en l’índex

d’immigració, el qual adquireix categories diverses, i altres petites variacions en l’analfabetisme

funcional.

Les característiques, per tant, d’aquest grup són: índex d’analfabetisme funcional moderat o molt alt;

índex d’analfabetisme absolut baix; índex d’immigració alt, moderat o molt alt; índex de

dependència baix; índex d’envelliment jove, i índex de creixement (+) alt.

Taula 70. Municipis del grup núm. 2.

Grup
Índex de

creixement
Índex

d’enve-
lliment

Índex de
depen-
dència

Índex
d’immi-
gració

Índex
d’analfabe-

tisme
absolut

Índex
d’analfabe-

tisme
funcional

Alcúdia 2 (+) Alt Jove Baix Alt Baix Moderat

Calvià 2 (+) Alt Jove Baix Molt alt Baix Moderat
Marratxí 2 (+) Alt Jove Baix Moderat Baix Molt alt
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b.1.3) Grup núm. 3

Està format per municipis rurals amb poblacions molt envellides, amb immigració baixa i amb

índexs de dependència molt alts, alts i en pocs casos moderats. En aquest grup només destacarem

com a municipis d’intervenció prioritària els que presenten un índex d’analfabetisme absolut

moderat, és a dir, superior al 2,9%.

Taula 71. Municipis del grup núm. 3.

Grup
Índex de

creixement
Índex

d’enve-
lliment

Índex de
depen-
dència

Índex
d’immi-
gració

Índex
d’analfabe-

tisme absolut

Índex
d’analfabe-

tisme
funcional

Ariany 3 (-) Moderat Molt
envellida

Molt alt Baix Baix Molt alt

Banyalbufar 3 (+) Alt Molt
envellida

Baix Baix Baix Molt alt

Búger 3 (-) Moderat Molt
envellida

Moderat Baix Baix Molt alt

Campanet 3 (+) Baix Molt
envellida

Molt alt Baix Moderat Molt alt

Estellencs 3 (+)
Moderat

Molt
envellida

Moderat Baix Baix Molt alt

Lloret de Vistalegre 3 (+) Baix Molt
envellida

Molt alt Baix Baix Molt alt

Llubí 3 (-) Baix Molt
envellida

Alt Baix Baix Molt alt

Maria de la Salut 3 (-) Moderat Molt
envellida

Alt Baix Moderat Molt alt

Montuïri 3 (+) Baix Molt
envellida

Molt alt Baix Baix Molt alt

Petra 3 (-) Baix Molt
envellida

Alt Baix Baix Molt alt

Porreres 3 (-) Moderat Molt
envellida

Alt Baix Baix Molt alt

Sant Joan 3 (-) Moderat Molt
envellida

Molt alt Baix Baix Molt alt

Selva 3 (-) Baix Molt
envellida

Molt alt Baix Moderat Molt alt

Sencelles 3 (+) Alt Molt
envellida

Moderat Baix Baix Molt alt

Sineu 3 (-) Baix Molt
envellida

Alt Baix Baix Molt alt

Vilafranca de Bonany 3 (+) Baix Molt
envellida

Molt alt Baix Baix Molt alt
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b.1.4) Grup núm. 4

El grup número 4 està format únicament pel municipi d’Escorca, amb índex de creixement (+) alt,

amb una població envellida, amb un índex de dependència baix, índex d’immigració baix, índex

d’analfabetisme absolut moderat i un índex d’analfabetisme funcional molt alt.

Taula 72. Municipis del grup núm. 4.

Grup
Índex de

creixement
Índex

d’enve-
lliment

Índex de
depen-
dència

Índex
d’immi-
gració

Índex
d’analfabe-

tisme absolut

Índex
d’analfabe-

tisme
funcional

Escorca 4 (+) Alt Envellida Baix Baix Moderat Molt alt

b.1.5) Grup núm. 5

Muro i Sant Joan de Labritja són els dos únics municipis de les Illes Balears que tenen les categories

molt alt en l’analfabetisme absolut i en l’analfabetisme funcional. Però són municipis rurals que

tenen una població envellida i molt envellida i l’índex d’immigració és baix i moderat.

Taula 73. Municipis del grup núm. 5.

Grup
Índex de

creixement
Índex

d’enve-
lliment

Índex de
depen-
dència

Índex
d’immi-
gració

Índex
d’analfabe-

tisme absolut

Índex
d’analfabe-

tisme
funcional

Muro 5 (+) Baix Envellida Moderat Baix Molt alt Molt alt

Sant Joan de Labritja 5 (+)
Moderat

Molt
envellida

Moderat Moderat Molt alt Molt alt
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7.4. Fase de diagnòstic

7.4.1. Anàlisi de fiabilitat del qüestionari

De l’anàlisi de fiabilitat, n’hem de destacar algunes observacions importants:

— L’elevat índex obtingut per al conjunt d’ítems del qüestionari amb escala de Likert: 0,9359.

— Els valors de l’alfa a les diferents preguntes són també considerablement elevats; de les cinc

preguntes quatre superen el 0,6.

— La pregunta 3 és la que registra un valor més baix: 0,5912. Malgrat tot, hem de dir que

aquest valor té una importància relativa amb relació a la totalitat de l’escala, ja que com hem

vist la dada global té un índex prou elevat.

Els valors estandarditzats de l’alfa es recullen a la taula 74.

Taula 74. Fiabilitat dels coeficients dels resultats del qüestionari d’anàlisi de necessitats

d’educació d’adults a les Illes Balears (ANEA) (coeficient alfa de Cronbach24).

Apartat del qüestionari Coeficient
alfa

Conjunt total dels ítems amb escala de Likert ,9359
Secció B – pregunta 1 ,7813
Secció B – pregunta 2 ,9342
Secció B – pregunta 3 ,5912
Secció B – pregunta 4 ,6351
Secció B – pregunta 7 ,7691

D’acord amb això, estam en condicions d’afirmar, per tant, una fiabilitat òptima del qüestionari

utilitzat.

                                                  
24 Només fem referència a les preguntes on s’ha de contestar amb una escala de Likert de 5 punts (del 0 al 4).
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7.4.2. Característiques dels informadors clau

Taula 75. Informadors clau participants en la investigació per sexes.

Sexe Núm.
informadors

clau

% Freqüència
acumulativa

% acumulatiu

Homes 55 49,5 55 49,5
Dones 56 50,5 111 100,0

Quant al sexe, podem dir que hi ha un equilibri gairebé absolut entre els informadors clau, ja que hi

han participat 56 dones i 55 homes.

Taula 76. Edat dels informadors clau.

Grup d’edat Núm.
informadors

clau

% Freqüència
acumulativa

% acumulatiu

25 anys o
menys

16 14,4 16 14,4

De 26 a 34 anys 24 21,6 40 36,0
De 35 a 44 anys 42 37,8 82 73,9
De 45 a 54 anys 24 21,6 106 95,5
55 anys o més 5 4,5 111 100,0

Respecte de l’edat, cal dir també que hi ha un cert equilibri i només destaca la poca presència

d’informadors de 55 anys o més (4,5%). El segon grup amb menor presència és el de menys edat, és

a dir, de 25 anys o menys (14,4%).
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Taula 77. Titulació dels informadors clau.

Titulació Núm.
informadors clau

% Freqüència
acumulativa

% acumulatiu

Llicenciat/da 44 39,6 44 39,6
Mestre/a 23 20,7 67 60,3

Altres diplomatures 9 8,1 76 68,4
Altres estudis 7 6,3 83 74,8

Estudiants 28 25,2 111 100,0

La gran majoria dels nostres informadors són llicenciats o mestres (60,3%), estudiants (25,2%) i amb

menor presència trobam diplomats no mestres (8,1%) i informadors amb altres estudis (6,3%).

Taula 78. Tasca professional dels informadors clau.

Tasca professional Núm. informadors
clau

% Freqüència
acumulativa

% acumulatiu

Docència 19 17,1 19 17,1
Tècnic Administració 25 22,5 44 39,6

Director/gerent 23 20,7 67 60,4
Expert 16 14,4 83 74,8

Estudiant 28 25,2 111 100,0

Pel que fa a la tasca professional, els informadors són estudiants (25,2%), tècnics de l’Administració

(22,5%), directors/gerents (20,7%), docents (17,1%) i experts (14,4%).

Taula 79. Lloc de treball o d’estudi dels informadors clau.

Lloc de treball o
estudi

Núm. informadors
clau

% Freqüència
acumulativa

% acumulatiu

UIB 3 2,7 3 2,7
Sindicat 9 8,1 12 10,8

Administració pública 41 36,9 53 47,7
Entitat privada 9 8,1 62 55,9

Institut d’educació
secundària

12 10,8 74 66,7

Centre d’educació
d’adults públic

35 31,5 109 98,2

Altres 2 1,8 111 100,0
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Per centres de treball o d’estudi, destaca la procedència de l’Administració pública (36,9%), seguida

dels centres d’educació de persones adultes públics (31,5%).

Taula 80. Lloc de residència dels informadors clau.

Lloc de residència Núm. informadors
clau

% Freqüència
acumulativa

% acumulatiu

Palma 37 33,3 37 33,3
Resta de Mallorca 33 29,7 70 63,1

Menorca 16 14,4 86 77,5
Eivissa 18 16,2 104 93,7

Formentera 7 6,3 111 100

Finalment, pel que fa al lloc de residència dels informadors clau, el 33,3% resideixen a Palma, el

29,7% a la part forana de Mallorca, el 16,2% a Eivissa, el 14,4% a Menorca i el 6,3% a Formentera.
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7.4.3. Grau d’importància que s’hauria de donar a les següents línies programàtiques de

l’educació de persones adultes

7.4.3.1. Les línies programàtiques de l’educació de persones adultes; l’opinió dels

informadors clau

Figura 3. Alfabetització i formació bàsica (fins a l’educació secundària obligatòria) necessària

per participar en tots els àmbits de la vida.

Bastant important
1 0 %

Molt important
8 7 %

Gens important
0 %

Poc important
0 % Important

3 %

Cal destacar l’elevat grau d’unanimitat entre els informadors clau a l’hora de destacar la importància

d’intervenir des de l’educació de persones adultes en l’alfabetització i en la formació bàsica (fins a

l’educació secundària obligatòria) necessària per participar en tots els àmbits de la vida en el marc

dels programes d’educació de persones adultes (vegeu figura 3). Un total de 97 informadors clau

(87%) consideren que aquest aspecte és molt important i 11 (10%) consideren que és bastant

important. S’ha de destacar que cap informador clau no considera que aquesta actuació és gens o poc

important.
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Figura 4. Accés i adquisició de les persones adultes dels nivells educatius no universitaris

(batxillerat, mòduls formatius, etc.).
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Respecte a la intervenció des de l’educació de persones adultes en l’accés i adquisició de les persones

adultes dels nivells educatius no universitaris (batxillerat, mòduls formatius, etc.), el grau

d’importància assignat pel conjunt d’informadors clau no és tan elevat com en el cas de

l’alfabetització i la formació bàsica (vegeu figura 4). En aquest cas, 54 informadors clau (48%)

consideren que aquesta actuació és molt important, 38 (34%) consideren que és bastant important, 15

(14%) creuen que és important i 4 (4%) creuen que és gens o poc important.
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Figura 5. Promoció del coneixement de la realitat de les Illes Balears en tots els aspectes:

llengua, història, geografia, cultura, etc.
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No hi ha cap informador clau que consideri que la promoció del coneixement de la realitat de les Illes

Balears en tots els aspectes: llengua, història, geografia, cultura, etc. és gens important, però n’hi ha 5

(5%) que consideren que és poc important. La categoria molt important sobrepassa la majoria, encara

que per molt poc, amb 58 respostes (52%), seguida per la de bastant important, amb 36 respostes

(32%). Ens queda esmentar que 12 informadors (11%) es decanten per la categoria important.
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Figura 6. Formació laboral orientada a la iniciació, reciclatge o reconversió dels coneixements i

competències de tipus professional.
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Els programes de formació laboral orientada a la iniciació, reciclatge o reconversió dels

coneixements i competències de tipus professional tornen a obtenir un nivell d’importància bastant

elevat (vegeu figura 6). Hi ha 70 informadors (63%) que consideren que és una actuació molt

important, 37 (33%) consideren que és bastant important i 4 (4%) assenyalen que ho consideren

important. Per tant, cap informador no ho categoritza com un aspecte gens o poc important.
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Figura 7. Aprenentatge d’altres llengües i altres ensenyaments especialitzats.
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En el cas de l’aprenentatge d’altres llengües i altres ensenyaments especialitzats, la categoria molt

important obté un nivell de resposta del 32% dels responents (36 informadors). La categoria bastant

important obté un nivell de resposta més elevat, amb un 45% (50 informadors). Per 20 informadors

(18%) aquest aspecte és important i finalment per 4 (4%) és poc important.
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Figura 8. Participació social, cultural, educativa i realització personal.
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La participació social, cultural, educativa i la realització personal és considerada molt important per

48 informadors (43%), bastant important per 40 responents (36%) i important per 18 informadors

(16%). Finalment, només un 4% dels responents considera que aquest aspecte és poc o gens

important.
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Figura 9. Educació familiar, educació per a la salut i educació per al consum.
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Els programes d’educació familiar, educació per a la salut i educació per al consum són considerats

molt importants per 50 responents (45%), bastant importants per 38 (34%) i importants per 18 (16%).

Molt poca importància tenen les categories de gens o poc important, ja que només representen el 4%

del total de responents.
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Figura 10. Preparació per a l’accés a la universitat per a adults.
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El programa referit a la preparació per a l’accés a la universitat per a adults és el que registra menors

índexs en les categories de molt important, amb un 26% del total (29 responents), i de bastant

important, amb un 38% (42 responents). Per altra banda, obté índexs més elevats que els altres

programes analitzats en les categories d’important, amb un 23% (26 informadors), en la de poc

important, amb un 8% (9 responents), i gens important, amb un 4% (4 responents).
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Figura 11. Foment del desenvolupament de la igualtat d’oportunitats, la superació de tota casta

de discriminacions (gènere, ètnia, edat, etc.).
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Els programes de foment del desenvolupament de la igualtat d’oportunitats, la superació de tota casta

de discriminacions (gènere, ètnia, edat, etc.) obtenen nivells d’importància elevats. Així, 76

informadors clau (69%) consideren que són molt importants i 26 (23%) els consideren bastant

importants. Amb percentatges més petits trobam els que els consideren importants (5%) i poc

importants (3%). Destaca que cap informador no considera aquest programa gens important.
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Figura 12. Formació per saber gaudir del temps lliure de manera creativa.
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Els programes de formació per saber gaudir del temps lliure de manera creativa tenen un percentatge

baix en la categoria molt important, ja que només arriba a un 31% del total (34 responents). El 38%

ho considera bastant important (42 informadors), el 23% ho considera important (26 informadors) i

només el 8% (9 informadors) ho considera gens o poc important.
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Figura 13. Utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.
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La utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació també té uns nivells

d’importància bastant elevats. Un total de 57 informadors (51%) ho considera molt important, 34

(33%) ho consideren bastant important i 14 (13%) ho categoritzen com a important. Només 3

informadors (3%) ho consideren gens o poc important.
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7.4.3.2. Les línies programàtiques de l’educació de persones adultes; anàlisi de la variància

Taula 81. Anàlisi de la variància del grau d’importància que s’hauria de donar a les línies

programàtiques de l’educació de persones adultes segons la variable «Edat». C = 11, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Alfabetització i formació bàsica (fins a educació
secundària obligatòria) necessària per participar en
tots els àmbits de la vida

2,3383 n. s.

Accés i adquisició de les persones adultes dels
nivells educatius no universitaris (batxillerat,
mòduls formatius, etc.)

1,2705 n. s.

Promoció del coneixement de la realitat de les Illes
Balears en tots els aspectes: llengua, història,
geografia, cultura, etc.

4,6311 n. s.

Formació laboral orientada a la iniciació, reciclatge
o reconversió dels coneixements i competències de
tipus professional

12,0268 ,0172

Aprenentatges d’altres llengües i altres
ensenyaments especialitzats

3,5965 n. s.

Participació social, cultural, educativa i realització
personal

11,4996 ,0215

Educació familiar, educació per a la salut i educació
per al consum

2,5629 n. s.

Preparació per a l’accés a la universitat per a adults 4,0822 n. s.
Foment del desenvolupament de la igualtat
d’oportunitats, la superació de tota casta de
discriminacions (gènere, ètnia, edat, etc.)

2,5591 n. s.

Formació per saber gaudir del temps lliure de
manera creativa

1,0929 n. s.

Utilització de les noves tecnologies de la
informació i de la comunicació

5,6741 n. s.

Graus de llibertat = 4

A partir de l’anàlisi de la variància amb 4 graus de llibertat (taula 81), observam que hi ha diferències

estadísticament significatives en les respostes, segons l’edat dels informadors clau, en les següents

línies programàtiques:

– Formació laboral orientada a la iniciació, reciclatge o reconversió dels coneixements i

competències de tipus professional.
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Taula 82. Mitjanes de la formació laboral per grups d’edat.

Grup d’edat Mitjana
25 anys o menys 38,44
de 26 a 34 anys 62,27
de 35 a 44 anys 62,79
de 45 a 54 anys 51,98
55 anys o més 44,40

D’acord amb la taula 82, el grup que dóna més importància a aquest tipus de programes és el

de 35 a 44 anys, seguit del de 26 a 34 i del de 45 a 54. Els dos grups que hi donen menys

importància són el més jove (25 anys o menys) i el més gran (55 anys o més).

– Participació social, cultural, educativa i realització personal.

Taula 83. Mitjanes de la participació social, cultural, etc. per grups d’edat.

Grup d’edat Mitjana
25 anys o menys 55,94
de 26 a 34 anys 58,33
de 35 a 44 anys 54,28
de 45 a 54 anys 58,40
55 anys o més 36,60

A partir de la taula 83 observam que el grup que dóna més importància a aquests programes és

el format per informadors d’entre 45 i 54 anys, seguit del grup de 26 a 34 anys. El grup que hi

dóna menys importància és el de 55 anys o més.
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Taula 84. Anàlisi de la variància del grau d’importància que s’hauria de donar a les línies

programàtiques de l’educació de persones adultes segons la variable «Sexe». C = 11, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Alfabetització i formació bàsica (fins a educació
secundària obligatòria) necessària per participar en
tots els àmbits de la vida

,3058 n. s.

Accés i adquisició de les persones adultes dels
nivells educatius no universitaris (batxillerat,
mòduls formatius, etc.)

5,9792 ,0145

Promoció del coneixement de la realitat de les Illes
Balears en tots els aspectes: llengua, història,
geografia, cultura, etc.

,1037 n. s.

Formació laboral orientada a la iniciació, reciclatge
o reconversió dels coneixements i competències de
tipus professional

3,6005 n. s.

Aprenentatges d’altres llengües i altres
ensenyaments especialitzats

,4908 n. s.

Participació social, cultural, educativa i realització
personal

1,2592 n. s.

Educació familiar, educació per a la salut i educació
per al consum

4,6207 ,0316

Preparació per a l’accés a la universitat per a adults 3,1053 n. s.
Foment del desenvolupament de la igualtat
d’oportunitats, la superació de tota casta de
discriminacions (gènere, ètnia, edat, etc.)

1,4566 n. s.

Formació per saber gaudir del temps lliure de
manera creativa

,4003 n. s.

Utilització de les noves tecnologies de la
informació i de la comunicació

,0853 n. s.

Graus de llibertat = 1

D’acord amb l’anàlisi de la variància, amb 1 grau de llibertat (taula 84), podem observar que hi ha

diferències estadísticament significatives, segons el sexe dels informadors clau, en les següents línies

programàtiques:

– Accés i adquisició per part de les persones adultes dels nivells educatius no universitaris

(batxillerat, mòduls formatius, etc.).
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Taula 85. Mitjanes dels nivells educatius no universitaris segons el sexe.

Sexe Mitjana
Home 49,08
Dona 62,79

De les dades de la taula 85 es dedueix que les dones donen més importància a aquest tipus de

programes que els homes.

– Educació familiar, educació per a la salut i educació per al consum.

Taula 86. Mitjanes de l’educació familiar, per a la salut, etc. segons el sexe.

Sexe Mitjana
Home 49,32
Dona 61,46

Com en el cas anterior, les informadores clau dones donen més importància als programes

d’educació familiar, per a la salut i per al consum que els informadors homes (vegeu taula 86).
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Taula 87. Anàlisi de la variància del grau d’importància que s’hauria de donar a les línies

programàtiques de l’educació de persones adultes segons la variable «Titulació».

C = 11, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Alfabetització i formació bàsica (fins a educació
secundària obligatòria) necessària per participar en
tots els àmbits de la vida

2,9418 n. s.

Accés i adquisició de les persones adultes dels
nivells educatius no universitaris (batxillerat,
mòduls formatius, etc.)

2,5525 n. s.

Promoció del coneixement de la realitat de les Illes
Balears en tots els aspectes: llengua, història,
geografia, cultura, etc.

2,3082 n. s.

Formació laboral orientada a la iniciació, reciclatge
o reconversió dels coneixements i competències de
tipus professional

1,7418 n. s.

Aprenentatges d’altres llengües i altres
ensenyaments especialitzats

4,6178 n. s.

Participació social, cultural, educativa i realització
personal

1,0660 n. s.

Educació familiar, educació per a la salut i educació
per al consum

5,7397 n. s.

Preparació per a l’accés a la universitat per a adults 12,7985 ,0051
Foment del desenvolupament de la igualtat
d’oportunitats, la superació de tota casta de
discriminacions (gènere, ètnia, edat, etc.)

1,8317 n. s.

Formació per saber gaudir del temps lliure de
manera creativa

4,5515 n. s.

Utilització de les noves tecnologies de la
informació i de la comunicació

10,9664 ,0119

Graus de llibertat = 3

A partir de l’anàlisi de la variància amb 3 graus de llibertat (taula 87), observam que hi ha diferències

estadísticament significatives en les respostes, segons la titulació dels informadors clau, en les

següents línies programàtiques:

– Preparació per a l’accés a la universitat per a adults.
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Taula 88. Mitjanes de la preparació per a l’accés a la universitat segons titulació.

Titulació Mitjana
Llicenciat/da 43,28

Diplomat/da en Magisteri 59,02
Altres diplomatures 62,11

Altres estudis 67,18

Curiosament, els llicenciats i els mestres són els que donen menys importància als programes

de preparació de l’accés a la universitat, mentre que els que tenen altres estudis i els que tenen

altres diplomatures distintes a la de mestre donen a aquests programes una major importància

(vegeu taula 88).

– Utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

Taula 89. Mitjanes de la utilització de les noves tecnologies de la informació, segons

titulació.

Titulació Mitjana
Llicenciat/da 47,99

Diplomat/da en Magisteri 40,78
Altres diplomatures 61,46

Altres estudis 66,40

El grup que dóna més importància als programes d’utilització de noves tecnologies de la

informació és el que té altres estudis, seguit dels que tenen diplomatures distintes a la de

mestre. Per contra, aquells que consideren que aquests programes són menys importants són els

mestres, seguits dels llicenciats.
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Taula 90. Anàlisi de la variància del grau d’importància que s’hauria de donar a les línies

programàtiques de l’educació de persones adultes segons la variable «Tasca professional».

C = 11, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Alfabetització i formació bàsica (fins a educació
secundària obligatòria) necessària per participar en
tots els àmbits de la vida

5,8748 n. s.

Accés i adquisició de les persones adultes dels
nivells educatius no universitaris (batxillerat,
mòduls formatius, etc.)

2,5965 n. s.

Promoció del coneixement de la realitat de les Illes
Balears en tots els aspectes: llengua, història,
geografia, cultura, etc.

1,2045 n. s.

Formació laboral orientada a la iniciació, reciclatge
o reconversió dels coneixements i competències de
tipus professional

4,2595 n. s.

Aprenentatges d’altres llengües i altres
ensenyaments especialitzats

2,5047 n. s.

Participació social, cultural, educativa i realització
personal

6,1151 n. s.

Educació familiar, educació per a la salut i educació
per al consum

5,6857 n. s.

Preparació per a l’accés a la universitat per a adults 7,6521 n. s.
Foment del desenvolupament de la igualtat
d’oportunitats, la superació de tota casta de
discriminacions (gènere, ètnia, edat, etc.)

5,0659 n. s.

Formació per saber gaudir del temps lliure de
manera creativa

10,7755 ,0292

Utilització de les noves tecnologies de la
informació i de la comunicació

9,2819 n. s.

Graus de llibertat = 4

Sobre la base de l’anàlisi de la variància amb 4 graus de llibertat (taula 90), només s’observen

diferències estadísticament significatives en les respostes, segons la tasca professional dels

informadors clau, en la següent línia programàtica:

– Formació per saber gaudir del temps lliure de manera creativa.
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Taula 91. Mitjanes de la formació per saber gaudir del temps lliure de manera creativa

segons tasca professional.

Tasca professional Mitjana
Docència 60,68

Tècnic de l’Administració 44,58
Direcció/gerència 46,20

Expert 63,09
Estudiant CEA/IES 67,02

La formació per saber gaudir del temps lliure de manera creativa és considerada més important

en primer lloc pels estudiants de CEA i d’IES, seguits dels experts. Els que ho consideren

menys important són, en primer lloc, els tècnics de l’Administració, seguits dels directors i

gerents.

Taula 92. Anàlisi de la variància del grau d’importància que s’hauria de donar a les línies

programàtiques de l’educació de persones adultes segons la variable «Empresa/centre».

C = 11, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Alfabetització i formació bàsica (fins a educació secundària
obligatòria) necessària per participar en tots els àmbits de la vida 5,5048 n. s.
Accés i adquisició de les persones adultes dels nivells educatius no
universitaris (batxillerat, mòduls formatius, etc.) 8,0257 n. s.
Promoció del coneixement de la realitat de les Illes Balears en tots
els aspectes: llengua, història, geografia, cultura, etc. 10,4128 n. s.
Formació laboral orientada a la iniciació, reciclatge o reconversió
dels coneixements i competències de tipus professional 1,6102 n. s.
Aprenentatges d’altres llengües i altres ensenyaments especialitzats 3,5612 n. s.
Participació social, cultural, educativa i realització personal 13,6617 ,0337
Educació familiar, educació per a la salut i educació per al consum 5,2235 n. s.
Preparació per a l’accés a la universitat per a adults 14,4136 ,0253
Foment del desenvolupament de la igualtat d’oportunitats, la
superació de tota casta de discriminacions (gènere, ètnia, edat, etc.) 5,6848 n. s.
Formació per saber gaudir del temps lliure de manera creativa 10,3394 n. s.
Utilització de les noves tecnologies de la informació i de la
comunicació 11,0295 n. s.
Graus de llibertat = 6
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D’acord amb l’anàlisi de la variància amb 6 graus de llibertat (taula 92), podem afirmar que hi ha

diferències estadísticament significatives en les respostes, segons l’empresa/centre de treball o estudi,

en les línies programàtiques següents:

– Participació social, cultural, educativa i realització personal.

Taula 93. Mitjanes de la participació social, cultural, etc. per empresa/centre.

Empresa/centre Mitjana
UIB 86,50

Sindicat 71,83
Institució pública 55,55

Entitat privada 35,00
IES 46,25

CEA públic 55,26
Altres 86,50

Els programes de participació social, cultural, educativa i de realització personal són

considerats més importants en primer lloc pels sindicats, seguits de la UIB i el grup

d’informadors de procedència variada (altres). Els grups que consideren aquests programes

menys importants són els d’entitats privades, seguits a certa distància pels IES.

– Preparació per a l’accés a la universitat per a adults.

Taula 94. Mitjanes de la preparació per a l’accés a la universitat, per empresa/centre.

Empresa/centre Mitjana
UIB 26,50

Sindicat 50,44
Institució pública 47,57

Entitat privada 49,94
IES 57,96

CEA públic 70,26
Altres 43,50
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Els programes de preparació per a l’accés a la universitat per a adults són considerats més

importants pel grup de CEA públic, seguit a bastant distància pels IES i pels sindicats. És

curiós que el col·lectiu de la UIB és qui atribueix menys importància a aquest tipus de

programes.

Taula 95. Anàlisi de la variància del grau d’importància que s’hauria de donar a les línies

programàtiques de l’educació de persones adultes segons la variable «Lloc de residència».

C = 11, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Alfabetització i formació bàsica (fins a educació secundària
obligatòria) necessària per participar en tots els àmbits de la vida

3,6834 n. s.

Accés i adquisició de les persones adultes dels nivells educatius no
universitaris (batxillerat, mòduls formatius, etc.)

1,8682 n. s.

Promoció del coneixement de la realitat de les Illes Balears en tots
els seus aspectes: llengua, història, geografia, cultura, etc.

4,1217 n. s.

Formació laboral orientada a la iniciació, reciclatge o reconversió
dels coneixements i competències de tipus professional

3,7042 n. s.

Aprenentatges d’altres llengües i altres ensenyaments especialitzats 9,3842 n. s.
Participació social, cultural, educativa i realització personal 1,0304 n. s.
Educació familiar, educació per a la salut i educació per al consum 4,3248 n. s.
Preparació per a l’accés a la universitat per a adults 9,5346 ,0490
Foment del desenvolupament de la igualtat d’oportunitats, la
superació de tota casta de discriminacions (gènere, ètnia, edat, etc.)

,04885 n. s.

Formació per saber gaudir del temps lliure de manera creativa 1,1878 n. s.
Utilització de les noves tecnologies de la informació i de la
comunicació

11,0421 ,0261

Graus de llibertat = 4

A partir de l’anàlisi de la variància amb 4 graus de llibertat (taula 95), observam diferències

estadísticament significatives en les respostes, segons el lloc de residència dels responents, en les

següents línies programàtiques de l’EA:

– Preparació per a l’accés a la universitat per a adults.
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Taula 96. Mitjanes de la preparació per a l’accés a la universitat per a adults segons lloc

de residència.

Lloc de residència Mitjana
Palma 47,84

Resta de Mallorca 55,89
Menorca 69,56
Eivissa 64,64

Formentera 38,57

La preparació de l’accés a la universitat per a adults és considerada més important pels

informadors clau residents a Menorca, seguits dels d’Eivissa i dels de la part forana de

Mallorca. Els que ho consideren menys important són en primer lloc els que resideixen a

Formentera i en segon lloc, els que resideixen a Palma (vegeu taula 96).

– Utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

Taula 97. Mitjanes de la utilització de les noves tecnologies de la informació i de la

comunicació segons lloc de residència.

Lloc de residència Mitjana
Palma 48,65

Resta de Mallorca 59,70
Menorca 54,16
Eivissa 72,56

Formentera 39,07

La utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació és considerada

més important en primer lloc pels residents a Eivissa, seguits dels de la part forana de

Mallorca i dels de Menorca. Els que ho consideren menys important són en primer lloc els de

Formentera, seguits dels que resideixen a Palma.
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7.4.4. Nivell d’intervenció que han de tenir els distints agents en els sectors educatius de

l’educació de persones adultes

7.4.4.1. Nivell d’intervenció dels distints agents de l’educació de persones adultes; l’opinió

dels informadors clau

Figura 14. Nivell d’intervenció dels agents educatius en l’àmbit de l’alfabetització i la

formació bàsica (nombres absoluts).
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D’acord amb l’opinió dels informadors clau, l’àmbit de l’alfabetització i la formació bàsica (que com

hem vist abans és el que és considerat d’intervenció prioritària) ha de ser abordat en primer lloc des

de l’Administració autonòmica, ja que el 77,5% considera que el nivell d’intervenció ha de ser alt i el

14,7%, que ha de ser bastant alt. En segon lloc, ha de ser abordat per l’Administració local, amb un

70,3% que considera que el nivell d’intervenció ha de ser alt i un 17,1%, bastant alt.
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Per altra banda, trobam tres agents educatius on la majoria d’informadors clau creuen que el seu

nivell d’intervenció en l’alfabetització i la formació bàsica no ha de ser tan elevat, és el cas dels

següents sectors (per ordre de més intervenció a menys intervenció):

– Empreses educatives (30,6% alta i 15,3% bastant alta)

– Associacions i entitats sense ànim de lucre (20,7% alta i 36,0% bastant alta)

– Empreses diverses (11,7% alta i 19,8% bastant alta)

Figura 15. Nivell d’intervenció dels agents educatius en l’àmbit de l’educació secundària

postobligatòria (nombres absoluts).
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D’acord amb els responents a la nostra entrevista, el sector de l’educació secundària postobligatòria

també ha de ser (com en el cas anterior) abordat prioritàriament per l’Administració autonòmica

(80,2% alta intervenció i 14,4% bastant alta) i per l’Administració local (45,0% intervenció alta i

27,0% bastant alta).
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Per contra, als altres agents educatius no se’ls atribueix un nivell d’intervenció tan elevat, malgrat

que les empreses educatives, com en el cas de l’alfabetització, destaquen per sobre dels altres dos

agents. D’acord amb això, els informadors ens situen la intervenció d’aquests agents en l’ESO per a

adults de la següent manera (per ordre de més intervenció a menys intervenció):

– Empreses educatives (23,4% intervenció alta i 23,4% bastant alta)

– Associacions i entitats sense ànim de lucre (14,4% intervenció alta i 26,1% bastant alta)

– Empreses diverses (9,9% intervenció alta i 18,9% bastant alta)

Figura 16. Nivell d’intervenció dels agents educatius en l’àmbit de la formació per al treball

(nombres absoluts).
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En l’àmbit de la formació per al treball, els informadors també opinen que els agents que han de tenir

un paper predominant en la intervenció educativa han de ser l’Administració autonòmica (76,7%

intervenció alta i 18,9% bastant alta) i l’Administració local (64,9% intervenció alta i 25,2% bastant

alta).
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Malgrat tot, i a diferència dels casos anteriors (alfabetització i educació secundària postobligatòria),

els altres tres agents educatius són considerats també amb una importància elevada en la intervenció.

D’aquesta manera el tercer agent en ordre d’importància és el de les empreses diverses (36,0%

intervenció alta i 25,2% bastant alta), seguit de les associacions i entitats sense ànim de lucre (27,0%

intervenció alta i 35,1% bastant alta) i, finalment, per les empreses educatives (27,0% intervenció

alta i 29,7% bastant alta).

Figura 17. Nivell d’intervenció dels agents educatius en l’àmbit de l’accés a la universitat

(nombres absoluts).
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Pel que fa a l’àmbit de l’accés a la universitat, els informadors opinen que l’agent que ha d’intervenir

més és el de l’Administració autonòmica (71,2% intervenció alta i 11,7% bastant alta). En aquest cas,

l’Administració local és considerada com a no tan prioritària com en els casos anteriors, malgrat que

encara els valors destaquen per un nivell d’intervenció considerable (36,0% intervenció alta i 25,2%

bastant alta).
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Els altres tres agents són considerats com a menys importants per a la intervenció en aquest àmbit,

d’acord amb les següents dades (per ordre de més intervenció a menys intervenció):

– Empreses educatives (22,5% intervenció alta i 15,3% bastant alta)

– Associacions i entitats sense ànim de lucre (11,7% intervenció alta i 24,3% bastant alta)

– Empreses diverses (10,8% intervenció alta i 16,2% bastant alta)

Figura 18. Nivell d’intervenció dels agents educatius en l’àmbit del desenvolupament

comunitari i l’animació sociocultural (nombres absoluts).

0 0 0

7

1 2

8

4 4

1 5
1 81 9

4

1 6

3 1

3 83 9

1 9

3 6

2 1

1 7

4 2

8 2

5 3

3 2

1 8

3 2 2
5

8

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

Administració autoonòmica Administració local Associacions i entitats sense
ànim de lucre

Empreses educatives Empreses diverses

Baixa Bastant baixa Mitjana Bastant alta Alta No contesta

Respecte a l’àmbit del desenvolupament comunitari i l’animació sociocultural, l’opinió dels

informadors clau és que el sector que ha d’intervenir de forma prioritària és l’Administració local

(73,9% intervenció alta i 17,1% bastant alta), seguida de les associacions i entitats sense ànim de

lucre (47,7% intervenció alta i 32,4% bastant alta).
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En un segon terme trobam els altres agents educatius, amb aquestes dades (per ordre de més

intervenció a menys intervenció):

– Administració autonòmica (37,8% intervenció alta i 35,1% bastant alta)

– Empreses educatives (28,8% intervenció alta i 18,9% bastant alta)

– Empreses diverses (16,2% intervenció alta i 15,3% bastant alta)

Figura 19. Nivell d’intervenció dels agents educatius en l’àmbit de la formació cultural

(nombres absoluts).
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D’acord amb els responents a la nostra entrevista, en l’àmbit de la formació cultural els agents que hi

han d’intervenir de forma prioritària són, en primer lloc, l’Administració local (74,8% intervenció

alta i 16,2% bastant alta) i, en segon, l’Administració autonòmica (62,2% intervenció alta i 25,2%

bastant alta).
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Les associacions i entitats sense ànim de lucre també són considerades importants per intervenir en

aquest àmbit (37,8% intervenció alta i 30,6% bastant alta), malgrat que no assoleixin els nivells dels

agents anteriors. Les segueixen en importància les empreses educatives (31,5% intervenció alta i

22,5% bastant alta). En darrer lloc trobam les entitats diverses (17,1% intervenció alta i 22,5%

bastant alta).

7.4.4.2. Nivell d’intervenció dels distints agents de l’educació de persones adultes; anàlisi de

la variància

Taules 98a i 98b. Anàlisi de la variància del grau d’intervenció dels distints sectors educatius

de l’educació de persones adultes en els distints àmbits d’actuació segons la variable «Edat». C

= 5, n = 111.

Alfabetització i formació
bàsica

Educació secund.
postobligatòria

Formació per al treball

χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif.
Administració autonòmica 6,2791 n. s. 2,7310 n. s. 7,4977 n. s.
Administració local 2,6588 n. s. 9,1412 n. s. 5,1635 n. s.
Associacions i entitats sense ànim
de lucre

4,3705 n. s. 7,4431 n. s. 3,7970 n. s.

Empreses educatives 22,7540 ,0001 25,2528 ,0000 20,2594 ,0004
Empreses diverses 18,5708 ,0010 17,4127 ,0016 10,6781 ,0304

Graus de llibertat = 4

Accés a la universitat Desenv. comunitari i
anim. sociocultural

Formació cultural

χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif.
Administració autonòmica 10,4952 ,0329 9,8380 ,0432 1,8382 n. s.
Administració local 7,1317 n. s. 2,0428 n. s. 5,9265 n. s.
Associacions i entitats sense ànim
de lucre

17,7937 ,0014 2,5413 n. s. 5,5080 n. s.

Empreses educatives 17,0243 ,0019 17,5553 ,0015 19,9712 ,0005
Empreses diverses 22,1401 ,0002 16,4210 ,0025 12,8239 ,0122

Graus de llibertat = 4
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A partir de l’anàlisi de la variància, amb 4 graus de llibertat (taules 98a i 98b), podem observar
que hi ha diferències estadísticament significatives en les respostes segons l’edat dels
informadors en l’opinió que tenen sobre el nivell d’intervenció dels següents agents educatius
en els distints àmbits de l’EA:

– Es troben diferències en tots els sectors de l’EA en els següents agents:

- Empreses educatives
- Empreses diverses

En tots els casos els de 25 anys o menys són els que consideren que aquests agents han
d’intervenir més i els de més edat (55 anys o més) són els que consideren que han
d’intervenir menys.

– En l’àmbit de l’accés a la universitat, a més dels dos agents abans esmentats, hi ha
diferències en els següents:

- Administració autonòmica
- Associacions i entitats sense ànim de lucre

En els dos casos, els de 25 anys o menys són els que consideren que aquests agents han
d’intervenir més i els de més edat (55 anys o més) consideren que han d’intervenir
menys.

– En l’àmbit del desenvolupament comunitari i animació sociocultural, a més dels dos
agents que afecten tots els altres, hi ha diferències en:

- Administració autonòmica

Els de 25 anys o menys són els que consideren que aquest agent ha d’intervenir més i els
de més edat (55 anys o més) consideren que ha d’intervenir menys.
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Taules 99a i 99b. Anàlisi de la variància del grau d’intervenció dels distints sectors educatius
de l’educació de persones adultes en els distints àmbits d’actuació segons la variable «Sexe».

C = 5, n = 111.

Alfabetització i formació
bàsica

Educació secund.
postobligatòria

Formació per al treball

χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif.
Administració autonòmica ,0099 n. s. ,1417 n. s. ,0472 n. s.
Administració local ,3368 n. s. 1,9156 n. s. 6,3909 ,0115
Associacions i entitats sense ànim
de lucre

,0123 n. s. 1,1295 n. s. 2,6188 n. s.

Empreses educatives ,2904 n. s. 2,1164 n. s. 1,0690 n. s.
Empreses diverses 1,1523 n. s. 6,0905 ,0136 ,2106 n. s.

Graus de llibertat = 1

Accés a la universitat Desenv. comunitari i
anim. sociocultural

Formació cultural

χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif.
Administració autonòmica ,4834 n. s. ,6378 n. s. 5,3572 ,0206
Administració local 6,7180 ,0095 1,2745 n. s. 1,1514 n. s.
Associacions i entitats sense ànim
de lucre

1,0060 n. s. ,0201 n. s. ,0310 n. s.

Empreses educatives ,0405 n. s. 1,3059 n. s. ,7356 n. s.
Empreses diverses ,8720 n. s. 8,7013 ,0032 5,1599 ,0231

Graus de llibertat = 1

A partir de l’anàlisi de la variància amb 1 grau de llibertat (taules 99a i 99b), podem observar que hi

ha diferències estadísticament significatives en les respostes segons el sexe dels informadors en

l’opinió que tenen sobre el nivell d’intervenció dels següents agents educatius en els distints àmbits

de l’EA:

– En l’àmbit de l’educació secundària postobligatòria hi ha diferències en:

- Empreses diverses

– En l’àmbit de la formació per al treball hi ha diferències en:

- Administració local

– En l’àmbit de l’accés a la universitat hi ha diferències en:

- Administració local
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– En l’àmbit del desenvolupament comunitari i animació sociocultural hi ha diferències en:

- Empreses diverses

– En l’àmbit de la formació cultural hi ha diferències en:

- Administració autonòmica

- Empreses diverses

En tots els casos on hem trobat diferències significatives, les dones consideren que els agents en

qüestió han d’intervenir més del que ho consideren els homes.

Taules 100a i 100b. Anàlisi de la variància del grau d’intervenció dels distints sectors educatius

de l’educació de persones adultes en els distints àmbits d’actuació segons la variable

«Titulació». C = 5, n = 111.

Alfabetització i formació
bàsica

Educació secund.
postobligatòria

Formació per al treball

χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif.
Administració autonòmica 7,0574 n. s. 6,0491 n. s. 1,7580 n. s.
Administració local 3,9145 n. s. 3,0538 n. s. 3,5217 n. s.
Associacions i entitats sense ànim
de lucre

,5396 n. s. 8,8236 ,0317 5,1653 n. s.

Empreses educatives 25,3066 ,0000 22,0307 ,0001 12,7929 ,0051
Empreses diverses 15,3720 ,0015 14,4997 ,0023 3,2152 n. s.

Graus de llibertat = 3

Accés a la universitat Desenv. comunitari i
anim. sociocultural

Formació cultural

χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif.
Administració autonòmica ,2446 n. s. 5,8075 n. s. 4,8630 n. s.
Administració local 9,8737 ,0197 1,7235 n. s. 1,4997 n. s.
Associacions i entitats sense ànim
de lucre

21,1136 ,0001 3,8818 n. s. ,1116 n. s.

Empreses educatives 26,5404 ,0000 10,9419 ,0120 14,5503 ,0022
Empreses diverses 19,3333 ,0002 4,2619 n. s. 11,2303 ,0105

Graus de llibertat = 3

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 3 graus de llibertat (taules 100a i 100b), podem observar que

hi ha diferències estadísticament significatives en les respostes segons la titulació dels informadors
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en l’opinió que tenen sobre el nivell d’intervenció dels següents agents educatius en els distints

àmbits de l’EA:

– En l’àmbit de l’alfabetització i formació bàsica hi ha diferències en:

- Empreses educatives

- Empreses diverses

En els dos casos, el grup d’altres estudis és el que considera que aquests sectors han

d’intervenir més i el de diplomatures distintes a la de mestre, el que considera que han

d’intervenir menys.

– En l’àmbit de l’educació secundària postobligatòria hi ha diferències en:

- Associacions i entitats sense ànim de lucre

- Empreses educatives

- Empreses diverses

En els tres casos, el grup d’altres estudis és el que considera que han d’intervenir més, amb

relació als altres grups.

– En l’àmbit de la formació per al treball hi ha diferències en:

- Empreses educatives

El grup d’altres estudis és el que considera que han d’intervenir més.

– En l’àmbit de l’accés a la universitat hi ha diferències en:

- Administració local

- Associacions i entitats sense ànim de lucre

- Empreses educatives

- Empreses diverses

En tots els casos, el grup d’altres estudis és el que considera que han d’intervenir més i el grup

de diplomatures distintes a mestre, el que considera que han d’intervenir menys.
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– En l’àmbit del desenvolupament comunitari i animació sociocultural hi ha diferències en:

- Empreses educatives

El grup d’altres estudis considera que s’ha d’intervenir més del que ho consideren els altres

grups i el que considera que la intervenció ha de ser menor és el grup de diplomats en

Magisteri.

– En l’àmbit de la formació cultural hi ha diferències en:

- Empreses educatives

- Empreses diverses

Com en els casos anteriors el grup d’altres estudis és el que considera que s’ha d’intervenir

més.

Taules 101a i 101b. Anàlisi de la variància del grau d’intervenció dels distints sectors educatius de

l’educació de persones adultes en els distints àmbits d’actuació segons la variable «Tasca

professional». C = 5, n = 111.

Alfabetització i
formació bàsica

Educació secund.
postobligatòria

Formació per al
treball

χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif.
Administració autonòmica 9,9385 ,0415 7,9715 n. s. 3,0132 n. s.
Administració local 2,0285 n. s. 7,2636 n. s. 6,6007 n. s.
Associacions i entitats sense
ànim de lucre

2,4974 n. s. 17,2261 ,0017 5,8020 n. s.

Empreses educatives 16,9897 ,0019 17,3895 ,0016 14,7943 ,0051
Empreses diverses 15,6335 ,0036 19,3550 ,0007 2,9602 n. s.

Graus de llibertat = 4
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Accés a la universitat Desenv. comunitari i
anim. sociocultural

Formació cultural

χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif.
Administració autonòmica 2,4367 n. s. 14,4084 ,0061 4,8178 n. s.
Administració local 12,8561 ,0120 4,9874 n. s. 4,2915 n. s.
Associacions i entitats sense ànim
de lucre

20,8576 ,0003 2,7175 n. s. 3,4849 n. s.

Empreses educatives 15,3754 ,0040 11,4375 ,0221 12,6870 ,0129
Empreses diverses 23,7442 ,0001 4,3219 n. s. 8,1721 n. s.

Graus de llibertat = 4

Si observam l’anàlisi de la variància, amb 4 graus de llibertat (taules 101a i 101b), veurem com hi ha

diferències estadísticament significatives en les respostes segons la tasca professional dels

informadors en l’opinió que tenen sobre el nivell d’intervenció dels següents agents educatius en els

distints àmbits de l’EA:

– En l’àmbit de l’alfabetització i formació bàsica hi ha diferències en:

- Administració autonòmica (màxima intervenció: experts; mínima intervenció:

estudiants CEA/IES)

- Empreses educatives (màxima intervenció: estudiants CEA/IES; mínima intervenció:

directors/gerents)

- Empreses diverses (màxima intervenció: estudiants CEA/IES; mínima intervenció:

docents)

– En l’àmbit de l’educació secundària postobligatòria hi ha diferències en:

- Associacions i entitats sense ànim de lucre

- Empreses educatives

- Empreses diverses

En tots tres el grup que considera que han d’intervenir més és el dels estudiants CEA/IES i el

que considera que han d’intervenir menys, el grup de directors/gerents.
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– En l’àmbit de la formació per al treball hi ha diferències en:

- Empreses educatives (màxima intervenció: estudiants CEA/IES; mínima intervenció:

directors/gerents)

– En l’àmbit de l’accés a la universitat hi ha diferències en:

- Administració local (màxima intervenció: estudiants CEA/IES; mínima intervenció:

experts)

- Associacions i entitats sense ànim de lucre (màxima intervenció: estudiants CEA/IES;

mínima intervenció: directors/gerents)

- Empreses educatives (màxima intervenció: estudiants CEA/IES; mínima intervenció:

docents)

- Empreses diverses (màxima intervenció: estudiants CEA/IES; mínima intervenció:

docents)

– En l’àmbit del desenvolupament comunitari i animació sociocultural hi ha diferències en:

- Administració autonòmica (màxima intervenció: estudiants CEA/IES; mínima

intervenció: tècnics de l’Administració)

- Empreses educatives (màxima intervenció: estudiants CEA/IES; mínima intervenció:

directors/gerents)

– En l’àmbit de la formació cultural hi ha diferències en:

- Empreses educatives (màxima intervenció: estudiants CEA/IES; mínima intervenció:

experts)
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Taules 102a i 102b. Anàlisi de la variància del grau d’intervenció dels distints sectors educatius

de l’educació de persones adultes en els diferents àmbits d’actuació segons la variable

«Empresa/centre». C = 5, n = 111.

Alfabetització i
formació bàsica

Educació secund.
postobligatòria

Formació per al
treball

χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif.
Administració autonòmica 3,5404 n. s. 6,0582 n. s. 2,3269 n. s.
Administració local 5,8178 n. s. 8,9239 n. s. 6,2814 n. s.
Associacions i entitats sense ànim
de lucre

3,4915 n. s. 8,0128 n. s. 7,2186 n. s.

Empreses educatives 3,5496 n. s. 5,8143 n. s. 6,9483 n. s.
Empreses diverses 4,9735 n. s. 5,7212 n. s. 1,4197 n. s.

Graus de llibertat = 6

Accés a la universitat Desenv. comunitari i
anim. sociocultural

Formació cultural

χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif.
Administració autonòmica 4,3740 n. s. 5,9161 n. s. 5,8419 n. s.
Administració local 5,9780 n. s. 15,4637 ,0169 8,6911 n. s.
Associacions i entitats sense ànim
de lucre

6,9247 n. s. 7,3601 n. s. 4,4707 n. s.

Empreses educatives 6,3432 n. s. 3,5143 n. s. 6,9974 n. s.
Empreses diverses 5,8466 n. s. 2,5137 n. s. 3,4627 n. s.

Graus de llibertat = 6

A partir de l’anàlisi de la variància amb 6 graus de llibertat (taules 102a i 102b) observam que només

hi ha diferències estadísticament significatives en les respostes, segons l’empresa/centre de

treball/estudi dels informadors, en l’opinió que tenen sobre el nivell d’intervenció dels següents

agents educatius en els distints àmbits de l’EA:

– En l’àmbit de desenvolupament comunitari i animació sociocultural:

- Administració local

Els grups que consideren que la intervenció ha de ser més elevada són els de la UIB i el de

procedències variades (altres), mentre que l’entitat privada és el que considera que la

intervenció ha de ser menor.
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Taules 103a i 103b. Anàlisi de la variància del grau d’intervenció dels distints sectors educatius

de l’educació de persones adultes en els diferents àmbits d’actuació segons la variable «Lloc de

residència». C = 5, n = 111.

Alfabetització i
formació bàsica

Educació secund.
postobligatòria

Formació per al
treball

χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif.
Administració autonòmica ,6884 n. s. ,7681 n. s. 2,9209 n. s.
Administració local 9,3806 n. s. 4,6840 n. s. 3,9945 n. s.
Associacions i entitats sense ànim
de lucre

2,8836 n. s. 4,5517 n. s. 4,2511 n. s.

Empreses educatives 13,1574 ,0105 16,4012 ,0025 10,5974 ,0315
Empreses diverses 12,9347 ,0116 16,0701 ,0029 13,0051 ,0113

Graus de llibertat = 4

Accés a la universitat Desenv. comunitari i
anim. sociocultural

Formació cultural

χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif. χχχχ2 Signif.
Administració autonòmica 8,1758 n. s. 5,9878 n. s. 2,6791 n. s.
Administració local 2,9628 n. s. 2,5515 n. s. 3,8899 n. s.
Associacions i entitats sense ànim
de lucre

5,4563 n. s. 3,0246 n. s. 11,0339 ,0262

Empreses educatives 20,3208 ,0004 12,7614 ,0125 14,9654 ,0048
Empreses diverses 10,8297 ,0285 24,5366 ,0001 22,1468 ,0002

Graus de llibertat = 4

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 4 graus de llibertat (taules 103a i 103b), podem observar que

hi ha diferències estadísticament significatives en les respostes segons el lloc de residència dels

informadors en l’opinió que tenen sobre el nivell d’intervenció dels següents agents educatius en els

distints àmbits de l’EA:

– Es troben diferències en tots els sectors de l’EA en els següents agents:

- Empreses educatives

- Empreses diverses
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En tots els casos els informadors residents a Eivissa consideren que aquests sectors han

d’intervenir més i els residents a Palma consideren que aquests sectors han d’intervenir menys.

– En l’àmbit de la formació cultural, a més dels dos agents abans esmentats, hi ha diferències

en el següent:

- Associacions i entitats sense ànim de lucre

Els informadors residents a Menorca són els que consideren que aquest sector ha d’intervenir més i

els residents a Palma, els que creuen que ha d’intervenir menys.
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7.4.5. Importància de les actuacions encaminades a la coordinació de les actuacions de

l’educació de persones adultes

7.4.5.1. Importància de la coordinació de les actuacions de l’educació d’adults; l’opinió dels

informadors clau

Figura 20. Importància de les actuacions encaminades a la coordinació esporàdica de les

ofertes formatives formals i no formals.
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La coordinació esporàdica de les ofertes formatives formals i no formals és considerada molt

important per 36 informadors (31%), bastant important per 27 (24%) i important per 25 (23%),

mentre que només és considerada poc o gens important per 18 informadors (17%).
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Figura 21. Importància de les actuacions encaminades a l’organització d’activitats conjuntes,

de forma puntual, entre diverses entitats d’una mateixa localitat o zona.
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L’organització d’activitats conjuntes, de forma puntual, entre diverses entitats d’una mateixa localitat

o zona és considerada molt important per 47 informadors (42%), bastant important per 35 (32%) i

important per 16 (14%). No hi ha cap informador que ho consideri gens important i 9 (8%) ho

consideren poc important.
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Figura 22. Importància de les actuacions encaminades a establir sistemes de convalidació

d’aprenentatges entre les diferents institucions o entitats.
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Les actuacions encaminades a establir sistemes de convalidació d’aprenentatges entre les diferents

institucions o entitats són considerades molt importants per 64 informadors (57%), bastant

importants per 31 (28%) i importants per 11 (10%). Cap informador no ho considera poc important i

només 1 (1%) ho considera gens important.
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Figura 23. Importància de les actuacions encaminades a la planificació conjunta de les diferents

ofertes educatives i culturals, d’una zona o localitat, malgrat que actuïn de forma independent.
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Les actuacions encaminades a la planificació conjunta de les diferents ofertes educatives i culturals,

d’una zona o localitat, malgrat que actuïn de forma independent obtenen un nivell de resposta molt

elevat en la categoria de molt important, amb 83 informadors (74%), seguida de la de bastant

important, amb 20 informadors (18%), i de 5 informadors (5%) que consideren que són importats.

Només 1 informador considera que aquestes actuacions són poc importants i cap informador no

considera que són gens importants.
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Figura 24. Importància de les actuacions encaminades a establir convenis de col·laboració que

permetin una planificació i una actuació conjunta amb una certa continuïtat en determinada

zona o localitat.
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Les actuacions encaminades a establir convenis de col·laboració que permetin una planificació i una

actuació conjunta amb una certa continuïtat en determinada zona o localitat també tenen un alt grau

d’importància. Són 85 els informadors (76%) que ho consideren molt important, 17 els que ho

consideren bastant important (15%) i 4 (4%) que ho consideren important. Només 3 informadors

(3%) ho consideren poc important i cap no ho considera gens important.
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7.4.5.2. Importància de la coordinació de les actuacions de l’educació de persones adultes;

anàlisi de la variància

Taula 104. Anàlisi de la variància del grau d’importància que haurien de tenir les actuacions

encaminades a la coordinació de les actuacions de l’educació de persones adultes segons la

variable «Edat». C = 5, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Coordinació esporàdica de les ofertes formatives
formals i no formals

9,0692 n. s.

Organització d’activitats conjuntes, de forma
puntual, entre distintes entitats d’una mateixa
localitat o zona

8,0775 n. s.

Establir sistemes de convalidació d’aprenentatges
entre les diferents institucions o entitats

0,4781 n. s.

Planificació conjunta de les diferents ofertes
educatives i culturals, d’una zona o localitat,
malgrat que actuïn de forma independent

4,1181 n. s.

Establir convenis de col·laboració que permetin una
planificació i una actuació conjunta amb una certa
continuïtat en determinada zona o localitat

3,4572 n. s.

Graus de llibertat = 4

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 4 graus de llibertat (taula 104), observam que no hi ha

diferències estadísticament significatives entre les respostes segons el grup d’edat dels responents.



296

Taula 105. Anàlisi de la variància del grau d’importància que haurien de tenir les actuacions

encaminades a la coordinació de les actuacions de l’educació de persones adultes segons la

variable «Sexe». C = 5, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Coordinació esporàdica de les ofertes formatives
formals i no formals

2,8943 n. s.

Organització d’activitats conjuntes, de forma
puntual, entre distintes entitats d’una mateixa
localitat o zona

1,7367 n. s.

Establir sistemes de convalidació d’aprenentatges
entre les diferents institucions o entitats

,1380 n. s.

Planificació conjunta de les diferents ofertes
educatives i culturals, d’una zona o localitat,
malgrat que actuïn de forma independent

,0013 n. s.

Establir convenis de col·laboració que permetin una
planificació i una actuació conjunta amb una certa
continuïtat en determinada zona o localitat

1,7016 n. s.

Graus de llibertat = 1

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 1 grau de llibertat (taula 105), observam que no hi ha

diferències estadísticament significatives entre les respostes segons el sexe dels responents.

Taula 106. Anàlisi de la variància del grau d’importància que haurien de tenir les actuacions

encaminades a la coordinació de les actuacions de l’educació d’adults segons la variable

«Titulació». C = 5, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Coordinació esporàdica de les ofertes formatives
formals i no formals

4,8758 n. s.

Organització d’activitats conjuntes, de forma
puntual, entre distintes entitats d’una mateixa
localitat o zona

8,3058 ,0401

Establir sistemes de convalidació d’aprenentatges
entre les diferents institucions o entitats

3,4066 n. s.

Planificació conjunta de les diferents ofertes
educatives i culturals, d’una zona o localitat,
malgrat que actuïn de forma independent

3,7034 n. s.

Establir convenis de col·laboració que permetin una
planificació i una actuació conjunta amb una certa
continuïtat en determinada zona o localitat

4,8683 n. s.

Graus de llibertat = 3
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A partir de l’anàlisi de la variància, amb 3 graus de llibertat (taula 106), podem observar que hi ha

diferències estadísticament significatives en les respostes, segons la titulació dels informadors,

respecte a la importància que haurien de tenir les actuacions encaminades a la coordinació de les

actuacions de l’educació de persones adultes en el cas de l’organització d’activitats conjuntes, de

forma puntual, entre distintes entitats d’una mateixa localitat o zona. Els informadors del grup altres

estudis són els que consideren que aquest tipus d’actuacions té més importància i el grup de

llicenciats és el que considera que la importància és menor.

Taula 107. Anàlisi de la variància del grau d’importància que haurien de tenir les actuacions

encaminades a la coordinació de les actuacions de l’educació de persones adultes segons la

variable «Tasca professional». C = 5, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Coordinació esporàdica de les ofertes formatives
formals i no formals

10,5336 ,0323

Organització d’activitats conjuntes, de forma
puntual, entre distintes entitats d’una mateixa
localitat o zona

17,3147 ,0017

Establir sistemes de convalidació d’aprenentatges
entre les diferents institucions o entitats

,7357 n. s.

Planificació conjunta de les diferents ofertes
educatives i culturals, d’una zona o localitat,
malgrat que actuïn de forma independent

8,9942 n. s.

Establir convenis de col·laboració que permetin una
planificació i una actuació conjunta amb una certa
continuïtat en determinada zona o localitat

6,0329 n. s.

Graus de llibertat = 4

A partir de l’anàlisi de la variància amb 4 graus de llibertat (taula 107) observam que hi ha

diferències estadísticament significatives segons la tasca professional dels informadors en el grau

d’importància que haurien de tenir les actuacions encaminades a la coordinació de les actuacions de

l’educació de persones adultes:

– En la categoria coordinació esporàdica de les ofertes formatives formals i no formals

(màxima importància: estudiants CEA/IES; mínima importància: docents)
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– En la categoria organització d’activitats conjuntes, de forma puntual, entre distintes entitats

d’una mateixa localitat o zona (màxima importància: estudiants CEA/IES; mínima

importància: tècnics de l’Administració i docents)

Taula 108. Anàlisi de la variància del grau d’importància que haurien de tenir les actuacions

encaminades a la coordinació de les actuacions de l’educació d’adults segons la variable

«Empresa/centre». C = 5, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Coordinació esporàdica de les ofertes formatives
formals i no formals

8,8202 n. s.

Organització d’activitats conjuntes, de forma
puntual, entre distintes entitats d’una mateixa
localitat o zona

6,9685 n. s.

Establir sistemes de convalidació d’aprenentatges
entre les diferents institucions o entitats

4,0183 n. s.

Planificació conjunta de les diferents ofertes
educatives i culturals, d’una zona o localitat,
malgrat que actuïn de forma independent

11,0094 n. s.

Establir convenis de col·laboració que permetin una
planificació i una actuació conjunta amb una certa
continuïtat en determinada zona o localitat

3,2428 n. s.

Graus de llibertat = 6

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 1 grau de llibertat (taula 108), observam que no hi ha

diferències estadísticament significatives entre les respostes segons l’empresa/centre dels responents.

Taula 109. Anàlisi de la variància del grau d’importància que haurien de tenir les actuacions

encaminades a la coordinació de les actuacions de l’educació d’adults segons la variable «Lloc de

residència». C = 5, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Coordinació esporàdica de les ofertes formatives
formals i no formals

5,1150 n. s.

Organització d’activitats conjuntes, de forma
puntual, entre distintes entitats d’una mateixa
localitat o zona

4,6012 n. s.

Establir sistemes de convalidació d’aprenentatges
entre les diferents institucions o entitats

9,5023 ,0497

Planificació conjunta de les diferents ofertes
educatives i culturals, d’una zona o localitat,
malgrat que actuïn de forma independent

2,7515 n. s.

Establir convenis de col·laboració que permetin una
planificació i una actuació conjunta amb una certa
continuïtat en determinada zona o localitat

6,2841 n. s.

Graus de llibertat = 4



299

Segons l’anàlisi de la variància, amb 4 graus de llibertat (taula 109), observam com hi ha diferències

estadísticament significatives en les respostes, segons el lloc de residència dels responents, respecte

al grau d’importància que haurien de tenir les actuacions encaminades a la coordinació de les

actuacions de l’EA:

– En la categoria establir sistemes de convalidació d’aprenentatges entre les diferents

institucions o entitats, els responents d’Eivissa són els que consideren que és més important i

els de Formentera els que ho creuen menys important.

7.4.6. Importància que tenen les comissions dirigides a fomentar la coordinació entre les

diferents iniciatives d’educació de persones adultes de les Illes Balears

7.4.6.1. Importància de les comissions de coordinació entre les diferents iniciatives

d’educació d’adults; l’opinió dels informadors clau

Figura 25. Importància de la coordinació de les distintes conselleries que intervenen en l’educació de

persones adultes.
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La coordinació de les distintes conselleries que intervenen en l’educació d’adults és considerada molt

important per 94 informadors (84%), bastant important per 11 (10%) i important per 4 (4%). No hi

ha cap informador que consideri que aquest tipus de coordinació sigui gens o poc important.

Figura 26. Importància de les comissions formades per distints membres —polítics i tècnics— de

totes les administracions.
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Respecte a les comissions formades per distints membres —polítics i tècnics— de totes les

administracions, 55 informadors (49%) consideren que són molt importants, 41 (36%) consideren

que són bastant importants i 2 (4%) consideren que són importants. Només 7 (7%) informadors

consideren que són gens o poc importants.
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Figura 27. Importància de les comissions tècniques que incorporin tots els sectors implicats

(administracions educatives implicades, professionals, iniciatives socials, etc.).
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Les comissions tècniques que incorporin tots els sectors implicats (administracions educatives

implicades, professionals, iniciatives socials, etc.) són considerades molt importants per 77

responents (69%), bastant importants per 22 responents (20%) i importants per 2 responents (7%).

Per altra banda, 2 responents ho consideren gens o poc important (2%).
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Figura 28. Importància de les comissions de coordinació de les diverses iniciatives d’educació

d’adults, creades al marge de l’Administració.
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Les comissions de coordinació de les diverses iniciatives d’educació d’adults creades al marge de

l’Administració són considerades molt importants per 44 informadors (39%), bastant importants per

35 informadors (32%) i importants per 20 informadors (18%). Per altra banda, només 6 informadors

(6%) consideren que aquestes comissions són gens o poc importants.
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Figura 29. Importància de les comissions locals de coordinació d’iniciatives.
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Les comissions locals de coordinació d’iniciatives són considerades molt importants per 53

informadors (48%), bastant importants per 32 informadors (29%) i importants per 14 informadors

(13%). Cal destacar que cap informador no considera que aquest tipus de comissions són gens

importants i només 6 (5%) consideren que són poc importants.
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7.4.6.2. Importància de les comissions de coordinació entre les diferents iniciatives

d’educació d’adults; anàlisi de la variància

Taula 110. Anàlisi de la variància del grau d’importància que haurien de tenir les comissions

dirigides a fomentar la coordinació entre les diferents iniciatives d’educació d’adults de les

Illes Balears segons la variable «Edat». C = 5, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Coordinació entre les distintes conselleries que
intervenen en l’educació d’adults

3,1833 n. s.

Comissions formades per distints membres
—polítics i tècnics— de totes les administracions

1,6891 n. s.

Comissions tècniques que incorporin tots els sectors
implicats (administracions educatives implicades,
professionals, iniciatives socials, etc.)

4,0547 n. s.

Comissions de coordinació de les diverses
iniciatives d’educació d’adults, creades al marge de
l’Administració

4,1115 n. s.

Comissions locals de coordinació d’iniciatives 1,4064 n. s.
Graus de llibertat = 4

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 4 graus de llibertat (taula 110), observam que no hi ha

diferències estadísticament significatives entre les respostes segons el grup d’edat dels

responents.
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Taula 111. Anàlisi de la variància del grau d’importància que haurien de tenir les comissions

dirigides a fomentar la coordinació entre les diferents iniciatives d’educació de persones adultes de

les Illes Balears segons la variable «Sexe». C = 5, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Coordinació entre les distintes conselleries que
intervenen en l’educació d’adults

,0924 n. s.

Comissions formades per distints membres
—polítics i tècnics— de totes les administracions

,5713 n. s.

Comissions tècniques que incorporin tots els sectors
implicats (administracions educatives implicades,
professionals, iniciatives socials, etc.)

,3453 n. s.

Comissions de coordinació de les diverses
iniciatives d’educació d’adults, creades al marge de
l’Administració

,0026 n. s.

Comissions locals de coordinació d’iniciatives ,3830 n. s.
Graus de llibertat = 1

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 1 grau de llibertat (taula 111), observam que no hi ha

diferències estadísticament significatives entre les respostes segons el sexe dels responents.

Taula 112. Anàlisi de la variància del grau d’importància que haurien de tenir les comissions

dirigides a fomentar la coordinació entre les diferents iniciatives d’educació de persones adultes de

les Illes Balears segons la variable «Titulació». C = 5, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Coordinació entre les distintes conselleries que
intervenen en l’educació d’adults

2,7180 n. s.

Comissions formades per distints membres
—polítics i tècnics— de totes les administracions

,4239 n. s.

Comissions tècniques que incorporin tots els sectors
implicats (administracions educatives implicades,
professionals, iniciatives socials, etc.)

3,0924 n. s.

Comissions de coordinació de les diverses
iniciatives d’educació d’adults, creades al marge de
l’Administració

2,3660 n. s.

Comissions locals de coordinació d’iniciatives 4,5296 n. s.
Graus de llibertat = 3

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 3 graus de llibertat (taula 112), observam que no hi ha

diferències estadísticament significatives entre les respostes segons la titulació dels responents.
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Taula 113. Anàlisi de la variància del grau d’importància que haurien de tenir les comissions

dirigides a fomentar la coordinació entre les diferents iniciatives d’educació de persones adultes de

les Illes Balears segons la variable «Tasca professional».

C = 5, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Coordinació entre les distintes conselleries que
intervenen en l’educació d’adults

7,0850 n. s.

Comissions formades per distints membres
—polítics i tècnics— de totes les administracions

3,7901 n. s.

Comissions tècniques que incorporin tots els sectors
implicats (administracions educatives implicades,
professionals, iniciatives socials, etc.)

2,2065 n. s.

Comissions de coordinació de les diverses
iniciatives d’educació d’adults, creades al marge de
l’Administració

2,8181 n. s.

Comissions locals de coordinació d’iniciatives 1,4124 n. s.
Graus de llibertat = 4

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 4 graus de llibertat (taula 113), observam que no hi ha

diferències estadísticament significatives entre les respostes segons la tasca professional dels

responents.

Taula 114. Anàlisi de la variància del grau d’importància que haurien de tenir les comissions

dirigides a fomentar la coordinació entre les diferents iniciatives d’educació de persones adultes de

les Illes Balears segons la variable «Empresa/centre». C = 5, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Coordinació entre les distintes conselleries que
intervenen en l’educació d’adults

7,1107 n. s.

Comissions formades per distints membres
—polítics i tècnics— de totes les administracions

4,7275 n. s.

Comissions tècniques que incorporin tots els sectors
implicats (administracions educatives implicades,
professionals, iniciatives socials, etc.)

3,3132 n. s.

Comissions de coordinació de les diverses
iniciatives d’educació d’adults, creades al marge de
l’Administració

4,4511 n. s.

Comissions locals de coordinació d’iniciatives 8,3536 n. s.
Graus de llibertat = 6
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A partir de l’anàlisi de la variància, amb 4 graus de llibertat (taula 114), observam que no hi ha

diferències estadísticament significatives entre les respostes segons l’empresa/centre dels responents.

Taula 115. Anàlisi de la variància del grau d’importància que haurien de tenir les comissions

dirigides a fomentar la coordinació entre les diferents iniciatives d’educació de persones adultes de

les Illes Balears segons la variable «Lloc de residència». C = 5, n=111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Coordinació entre les distintes conselleries que
intervenen en l’educació d’adults

8,1042 n. s.

Comissions formades per distints membres
—polítics i tècnics— de totes les administracions

10,8551 ,0282

Comissions tècniques que incorporin tots els sectors
implicats (administracions educatives implicades,
professionals, iniciatives socials, etc.)

2,8156 n. s.

Comissions de coordinació de les diverses
iniciatives d’educació d’adults, creades al marge de
l’Administració

2,1069 n. s.

Comissions locals de coordinació d’iniciatives 5,6749 n. s.
Graus de llibertat = 4

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 4 graus de llibertat (taula 115), observam que hi ha

diferències estadísticament significatives entre les respostes segons el lloc de residència dels

responents només en una categoria: comissions formades per distints membres —polítics i tècnics—

de totes les administracions. La màxima importància és assenyalada pels informadors que resideixen

a Menorca, seguits dels d’Eivissa. La importància mínima és assenyalada pels informadors de la part

forana de Mallorca.

7.4.7. Nivell de satisfacció de la formació del professorat d’educació de persones adultes

Respecte a la satisfacció pel nivell de formació del professorat d’educació de persones adultes (vegeu

figura 30), 37 informadors clau (35%) opinen que no és adequada, 55 informadors (52%) opinen que

és una formació adequada i 14 (13%) creuen que només és una formació adequada en alguns casos.
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Figura 30. Satisfacció respecte al nivell de formació del professorat d’educació de persones adultes

(públic i privat).

Sí
52%

No 
35%

Només té formació adequada 
en alguns casos

13%

Respecte als sectors en què aquesta formació no és adequada, aquests 14 informadors manifesten les

opinions que recollim en la taula 116.
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Taula 116. Sectors en què la formació no és adequada.

Sectors en què la formació no és adequada Nombre absolut
d’informadors

Formació professional 4
Sector privat 3
Formació ocupacional 3
Formació permanent 3
En tots els casos, ja que no han rebut formació
específica d’educació d’adults

2

Monitors o personal contractat per a activitats puntuals
(sense titulació)

2

Formació comunitària/social 2
Didàctica específica 2
Formació de formadors 2
Formació inicial (no adequada a les necessitats de
l’educació d’adults)

2

Valors socials i actituds ciutadanes 1
Cursos de l’INEM i del pla Mestral 1
Cursos de l’Ajuntament de Palma 1
Itineraris formatius i orientació 1
Professorat d’incorporació recent 1
Ensenyament no reglat 1
Coneixements psicopedagògics 1
Cursos d’organitzacions no lucratives 1

D’acord amb això, destaquen per sobre les altres, amb un nivell menys adequat, les àrees o sectors de

formació professional, el sector privat, la formació ocupacional i la formació permanent.

7.4.8. Formació mínima exigible a tot el professorat d’educació de persones adultes

En resum, podem dir que la majoria dels informadors ens aporten, en termes generals, les

característiques de la formació del professor d’educació d’adults, que ha de ser:

– En la formació reglada:

- Mestre o llicenciat: a més a més, amb cursos específics, especialitats específiques o

postgraus en educació d’adults.
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– En la formació professional i ocupacional: titulat de grau mitjà, mestres de taller o enginyers

de grau mitjà.

– Cursos de català: llicenciats en Filologia Catalana.

– Educació no formal:

- Educació Social.
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7.4.9. Importància que ha de tenir l’Administració autonòmica en cadascuna de les següents

actuacions referides a la formació permanent del professorat d’educació de persones adultes

(públic i privat)

7.4.9.1. Importància de l’Administració autonòmica en les actuacions de formació

permanent del professorat; l’opinió dels informadors clau

Figura 31. Organització, en solitari o en col·laboració amb altres entitats, d’activitats

formatives de llarga durada (cursos d’especialització, màsters, postgraus, etc.).
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Respecte a l’organització, en solitari o en col·laboració amb altres entitats, d’activitats formatives de

llarga durada (cursos d’especialització, màsters, postgraus, etc.), 62 informadors (55%) consideren

que és molt important, 33 (30%) que és bastant important i 8 (7%) creuen que és important. Per altra

banda, només 4 informadors (4%) creuen que és poc o gens important.
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Figura 32. Organització de cursos de curta i mitjana durada (20 a 100 hores).
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Pel que fa a l’organització de cursos de curta i mitjana durada (20 a 100 hores), 57 informadors

(51%) creuen que és molt important, 38 creuen que és bastant important i 7 (6%) creuen que és

important. Per altra banda, només 4 informadors (4%) creuen que és gens o poc important.
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Figura 33. Foment de la creació de seminaris i grups de treball.
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El foment de la creació de seminaris i grups de treball és considerat molt important per 63

informadors (57%), bastant important per 29 informadors (26%) i important per 9 informadors (8%).

Són 4 els informadors que pensen que la creació de seminaris i grups de treball és gens o poc

important.
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Figura 34. Arbitratge d’un sistema de subvencions i ajudes perquè les entitats i administracions

locals realitzin les pròpies activitats formatives.
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L’arbitratge d’un sistema de subvencions i ajudes perquè les entitats i administracions locals realitzin

les pròpies activitats formatives és considerat molt important per 50 informadors (44%), bastant

important per 31 informadors (28%) i important per 13 informadors (12%). Per altra banda, 12

informadors (11%) ho consideren poc o gens important.
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Figura 35. Facilitació d’assessories relatives a diversos aspectes tecnicodidàctics de l’educació de

persones adultes a partir de les problemàtiques específiques de cada iniciativa.
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El fet de facilitar assessories relatives a diversos aspectes tecnicodidàctics de l’educació d’adults a

partir de les problemàtiques específiques de cada iniciativa és considerat molt important per 51

informadors (46%), bastant important per 38 informadors (34%) i important per 10 informadors

(9%). Per altra banda, només són 6 els informadors (6%) que consideren que facilitar assessories és

gens o poc important.
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Figura 36. Foment de l’intercanvi d’experiències entre els diversos sectors implicats.
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Hi ha 58 informadors (52%) que consideren que fomentar l’intercanvi d’experiències entre els

diversos sectors implicats és molt important, 38 (34%) consideren que és bastant important i 8 (7%)

creuen que és important. En sentit contrari, només 3 informadors (3%) consideren que és poc

important i no hi ha cap informador que consideri que és gens important.
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Figura 37. Foment dels projectes d’innovació educativa a partir del treball al mateix centre amb

metodologies i recursos nous.
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El foment dels projectes d’innovació educativa a partir del treball al mateix centre amb metodologies

i recursos nous és considerat molt important per 66 informadors (59%), bastant important per 31

informadors (28%) i important per 9 informadors (8%). Per altra banda, només 1 informador

considera que és poc important i cap no ho considera gens important.
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Figura 38. Potenciació del paper de la universitat en la formació i la recerca.
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El fet de potenciar el paper de la universitat en la formació i la recerca és considerat molt important

per 53 informadors (47%), bastant important per 32 informadors (29%) i important per 15

informadors (14%). Per altra banda, 5 informadors (5%) creuen que aquesta actuació és gens o poc

important.
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7.4.9.2. Importància de l’Administració autonòmica en les actuacions de formació

permanent del professorat; anàlisi de la variància

Taula 117. Anàlisi de la variància de la importància de l’Administració autonòmica en les

actuacions referides a la formació permanent del professorat d’educació de persones adultes

segons la variable «Edat». C = 8, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Organització, en solitari o en col·laboració amb
altres entitats, d’activitats formatives de llarga
durada (cursos d’especialització, màsters,
postgraus, etc.)

3,0078 n. s.

Organització de cursos de curta i mitjana durada
(20 a 100 hores)

3,2218 n. s.

Foment de la creació de seminaris i grups de treball 1,3179 n. s.
Arbitratge d’un sistema de subvencions i ajudes
perquè les entitats i administracions locals realitzin
les pròpies activitats formatives

10,5594 ,0320

Facilitació d’assessories relatives a diversos
aspectes tecnicodidàctics de l’educació d’adults a
partir de les problemàtiques específiques de cada
iniciativa

,2959 n. s.

Foment de l’intercanvi d’experiències entre els
diversos sectors implicats

3,6334 n. s.

Foment dels projectes d’innovació educativa a
partir del treball al mateix centre amb metodologies
i recursos nous

6,5695 n. s.

Potenciació del paper de la universitat en la
formació i la recerca

,5296 n. s.

Graus de llibertat = 4

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 4 graus de llibertat (taula 117), podem observar que hi ha

diferències estadísticament significatives en les respostes segons l’edat dels informadors en l’opinió

que tenen sobre la importància de l’Administració autonòmica en les actuacions referides a la

formació permanent del professorat d’educació d’adults:

– Es troben diferències en la categoria arbitratge d’un sistema de subvencions i ajudes perquè

les entitats i administracions locals realitzin les pròpies activitats formatives. El grup de 25 o

menys anys és el que hi assigna el major nivell d’importància, mentre que el grup de 35 a 44

anys hi assigna el nivell menor d’importància.
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Taula 118. Anàlisi de la variància de la importància de l’Administració autonòmica en les

actuacions referides a la formació permanent del professorat d’educació d’adults segons la

variable «Sexe». C = 8, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Organització, en solitari o en col·laboració amb
altres entitats, d’activitats formatives de llarga
durada (cursos d’especialització, màsters,
postgraus, etc.)

,0181 n. s.

Organització de cursos de curta i mitjana durada
(20 a 100 hores)

2,0208 n. s.

Foment de la creació de seminaris i grups de treball ,1600 n. s.
Arbitratge d’un sistema de subvencions i ajudes
perquè les entitats i administracions locals realitzin
les pròpies activitats formatives

1,6192 n. s.

Facilitació d’assessories relatives a diversos
aspectes tecnicodidàctics de l’educació d’adults a
partir de les problemàtiques específiques de cada
iniciativa

3,4092 n. s.

Foment de l’intercanvi d’experiències entre els
diversos sectors implicats

,0484 n. s.

Foment dels projectes d’innovació educativa a
partir del treball al mateix centre amb metodologies
i recursos nous

,1887 n. s.

Potenciació del paper de la universitat en la
formació i la recerca

3,9850 ,0459

Graus de llibertat = 1

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 1 grau de llibertat (taula 118), podem observar que hi ha

diferències estadísticament significatives en les respostes segons el sexe dels informadors en l’opinió

que tenen sobre la importància de l’Administració autonòmica en les actuacions referides a la

formació permanent del professorat d’educació de persones adultes:

– Es troben diferències en la categoria potenciació del paper de la universitat en la formació i la

recerca. Les dones hi assignen un nivell d’importància superior que els homes.
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Taula 119. Anàlisi de la variància de la importància de l’Administració autonòmica en les

actuacions referides a la formació permanent del professorat d’educació d’adults segons la

variable «Titulació». C = 8, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Organització, en solitari o en col·laboració amb
altres entitats, d’activitats formatives de llarga
durada (cursos d’especialització, màsters,
postgraus, etc.)

1,6004 n. s.

Organització de cursos de curta i mitjana durada
(20 a 100 hores)

4,1593 n. s.

Foment de la creació de seminaris i grups de treball 3,9745 n. s.
Arbitratge d’un sistema de subvencions i ajudes
perquè les entitats i administracions locals realitzin
les pròpies activitats formatives

10,6425 ,0138

Facilitació d’assessories relatives a diversos
aspectes tecnicodidàctics de l’educació d’adults a
partir de les problemàtiques específiques de cada
iniciativa

1,6149 n. s.

Foment de l’intercanvi d’experiències entre els
diversos sectors implicats

1,2503 n. s.

Foment dels projectes d’innovació educativa a
partir del treball al mateix centre amb metodologies
i recursos nous

,3633 n. s.

Potenciació del paper de la universitat en la
formació i la recerca

5,0000 n.s.

Graus de llibertat = 3

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 3 graus de llibertat (taula 119), podem observar que hi ha

diferències estadísticament significatives en les respostes segons la titulació dels informadors en

l’opinió que tenen sobre la importància de l’Administració autonòmica en les actuacions referides a

la formació permanent del professorat d’educació d’adults:

– Es troben diferències en la categoria arbitratge d’un sistema de subvencions i ajudes perquè

les entitats i administracions locals realitzin les pròpies activitats formatives. El grup altres

estudis és el que hi assigna un nivell més elevat d’importància, mentre que el grup d’altres

diplomatures distintes a Magisteri és el que hi assigna un nivell d’importància menor.
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Taula 120. Anàlisi de la variància de la importància de l’Administració autonòmica en les

actuacions referides a la formació permanent del professorat d’educació de persones adultes

segons la variable «Tasca professional». C = 8, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Organització, en solitari o en col·laboració amb
altres entitats, d’activitats formatives de llarga
durada (cursos d’especialització, màsters,
postgraus, etc.)

2,5999 n. s.

Organització de cursos de curta i mitjana durada
(20 a 100 hores)

1,8162 n. s.

Foment de la creació de seminaris i grups de treball 3,6334 n. s.
Arbitratge d’un sistema de subvencions i ajudes
perquè les entitats i administracions locals realitzin
les pròpies activitats formatives

13,7739 ,0081

Facilitació d’assessories relatives a diversos
aspectes tecnicodidàctics de l’educació d’adults a
partir de les problemàtiques específiques de cada
iniciativa

3,8970 n. s.

Foment de l’intercanvi d’experiències entre els
diversos sectors implicats

1,6190 n. s.

Foment dels projectes d’innovació educativa a
partir del treball al mateix centre amb metodologies
i recursos nous

,1680 n. s.

Potenciació del paper de la universitat en la
formació i la recerca

3,4003 n. s.

Graus de llibertat = 4

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 4 graus de llibertat (taula 120), podem observar que hi ha

diferències estadísticament significatives en les respostes segons la tasca professional dels

informadors en l’opinió que tenen sobre la importància de l’Administració autonòmica en les

actuacions referides a la formació permanent del professorat d’educació de persones adultes:

– Es troben diferències en la categoria arbitratge d’un sistema de subvencions i ajudes perquè

les entitats i administracions locals realitzin les pròpies activitats formatives. El grup que hi

dóna més importància és el dels estudiants CEA/IES, mentre que els docents i els

directors/gerents són els grups que menys importància hi donen.
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Taula 121. Anàlisi de la variància de la importància de l’Administració autonòmica en les

actuacions referides a la formació permanent del professorat d’educació de persones adultes

segons la variable «Empresa/centre». C = 8, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Organització, en solitari o en col·laboració amb
altres entitats, d’activitats formatives de llarga
durada (cursos d’especialització, màsters,
postgraus, etc.)

6,2591 n. s.

Organització de cursos de curta i mitjana durada
(20 a 100 hores)

1,5749 n. s.

Foment de la creació de seminaris i grups de treball 1,5258 n. s.
Arbitratge d’un sistema de subvencions i ajudes
perquè les entitats i administracions locals realitzin
les pròpies activitats formatives

4,1904 n. s.

Facilitació d’assessories relatives a diversos
aspectes tecnicodidàctics de l’educació d’adults a
partir de les problemàtiques específiques de cada
iniciativa

10,6279 n. s.

Foment de l’intercanvi d’experiències entre els
diversos sectors implicats

10,4360 n. s.

Foment dels projectes d’innovació educativa a
partir del treball al mateix centre amb metodologies
i recursos nous

12,7261 ,0476

Potenciació del paper de la universitat en la
formació i la recerca

7,1411 n. s.

Graus de llibertat = 6

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 6 graus de llibertat (taula 121), podem observar que hi ha

diferències estadísticament significatives en les respostes segons l’empresa/centre de treball/estudi

dels informadors en l’opinió que tenen sobre la importància de l’Administració autonòmica en les

actuacions referides a la formació permanent del professorat d’educació d’adults:

– Es troben diferències en la categoria foment dels projectes d’innovació educativa a partir del

treball al mateix centre amb metodologies i recursos nous. Els grups de la UIB i d’altres són els

que hi assignen més importància, mentre que les entitats privades, a bastant distància dels altres

grups, són les que hi atribueixen menor importància.
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Taula 122. Anàlisi de la variància de la importància de l’Administració autonòmica en les

actuacions referides a la formació permanent del professorat d’educació d’adults segons la

variable «Lloc de residència». C = 8, n = 111.

Categoria χχχχ2 Signif.
Organització, en solitari o en col·laboració amb
altres entitats, d’activitats formatives de llarga
durada (cursos d’especialització, màsters,
postgraus, etc.)

1,2193 n. s.

Organització de cursos de curta i mitjana durada
(20 a 100 hores)

3,7383 n. s.

Foment de la creació de seminaris i grups de treball 1,6312 n. s.
Arbitratge d’un sistema de subvencions i ajudes
perquè les entitats i administracions locals realitzin
les pròpies activitats formatives

10,2962 ,0357

Facilitació d’assessories relatives a diversos
aspectes tecnicodidàctics de l’educació d’adults a
partir de les problemàtiques específiques de cada
iniciativa

3,6100 n. s.

Foment de l’intercanvi d’experiències entre els
diversos sectors implicats

3,2017 n. s.

Foment dels projectes d’innovació educativa a
partir del treball al mateix centre amb metodologies
i recursos nous

3,0924 n. s.

Potenciació del paper de la universitat en la
formació i la recerca

3,8277 n. s.

Graus de llibertat = 4

A partir de l’anàlisi de la variància, amb 4 graus de llibertat (taula 122), podem observar que hi ha

diferències estadísticament significatives en les respostes segons el lloc de residència dels

informadors en l’opinió que tenen sobre la importància de l’Administració autonòmica en les

actuacions referides a la formació permanent del professorat d’educació de persones adultes:

– Es troben diferències en la categoria arbitratge d’un sistema de subvencions i ajudes perquè les

entitats i administracions locals realitzin les pròpies activitats formatives. Els informadors

residents a l’illa d’Eivissa, seguits de prop pels de Formentera, són els que hi assignen més

importància. Els que hi donen menys importància són els de Palma i els de la part forana de

Mallorca.



325

7.4.10. Plans prioritaris d’àmbit local o comarcal

Figura 39. Necessitat de plans específics d’àmbit local o comarcal.

Sí 
7 5 %

No
1 8 %

No contesta
7 %

La gran majoria dels informadors clau creuen en la necessitat de plans específics d’àmbit local o

comarcal. De fet 83 informadors (75%) així ho manifestaren a l’entrevista, mentre que només 20

(18%) assenyalaren que aquests plans no són necessaris.
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A la taula 123 es presenten els plans que els informadors creuen que han de ser prioritaris.

Taula 123. Plans prioritaris d’àmbit local o comarcal.

Plans prioritaris d’àmbit local o comarcal
Nombre
absolut

d’informadors
Plans ocupacionals/inserció laboral 13
Detecció de necessitats amb la realització de plans
posteriors

12

Coordinació d’actuacions (Govern, consells
insulars, ajuntaments, entitats, etc.)

11

Formació del professorat 11
Integració social d’immigrants 7
Formació en noves tecnologies 7
Formació professional 7
Millora/construcció d’infraestructures, espais i
recursos adequats

6

Alfabetització i formació bàsica 6
Plans per facilitar més informació/orientació als
adults

6

Cultura/llengua pròpia 5
Currículum propi d’EA 5
Llei d’educació d’adults 4
Formació en el sector turístic 3
Batxillerat/ESO 3
Motivació cap a la formació i millora de
l’autoestima

3

Idiomes 3
Transferir més responsabilitats a l’Administració
local

2

Establir plans de convalidacions de titulacions
impartides per diverses entitats

2

Reconeixement i equiparació de l’EA a l’escola
obligatòria

2

Augmentar el nombre d’hores de classe 2
Accés a la UIB 2
Col·lectius marginats 2
Edició de materials específics per a l’EA 2
Incorporació de la dona a la vida ciutadana/plans
d’igualtat

2

Català per a immigrants 2
Intercanvi d’experiències 2
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Definir una política d’EA tenint en compte els
plans de desenvolupament local

1

Que els ajuntaments i el consells assumeixin les
competències d’EA

1

Conscienciar els ajuntaments de la importància de
l’EA

1

Pla de superació de l’efecte insular 1
Unificació de l’oferta local 1
Plans d’activitats lligades a iniciatives europees 1
Plans comarcals contextualitzats en els sistemes
econòmics de la zona

1

Oferir cursos més variats 1
Atenció a la diversitat 1
Garantia social per a joves 1
Zones amb fort creixement demogràfic 1
Edició de material per als professors 1
Pla de millora de l’EA a distància 1
Suport econòmic de les conselleries als
ajuntaments

1

Reciclatges vinculats al desenvolupament
econòmic

1

Reestructuració organitzativa de l’EA (recursos,
professorat, alumnat, etc.)

1

Alfabetització en les dues llengües oficials 1
Adaptabilitat professional 1
Pla de reducció del fracàs escolar 1
Reglamentació de centres i activitats 1
Atenció a les zones turístiques 1
Promocionar, fomentar i facilitar l’accés a la
formació d’adults

1

Pla d’educació especial d’adults 1
Organitzar els cursos en les èpoques en què els
treballadors hi poden assistir

1

Els plans prioritaris d’àmbit local o comarcal, segons els informadors clau, són els referits a

l’ocupació/inserció laboral, la detecció de necessitats amb la realització de plans posteriors, la

coordinació d’actuacions (Govern, consells insulars, ajuntaments, entitats, etc.), la formació del

professorat, la integració social d’immigrants, la formació en noves tecnologies, la formació

professional, la millora/construcció d’infraestructures, espais i recursos adequats, l’alfabetització i

formació bàsica i els plans per facilitar més informació/orientació als adults.
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7.4.11. Plans específics dirigits a col·lectius concrets

Segons el 79% dels informadors clau, són necessaris plans específics dirigits a col·lectius concrets.

Figura 40. Necessitat de plans específics dirigits a col·lectius concrets.

Sí 
7 9 %

No
1 3 %

No contesta 
8 %

A la taula 124 es presenten les propostes dels informadors clau respecte als plans necessaris per a

col·lectius concrets.
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Taula 124. Plans específics dirigits a col·lectius concrets.

Plans específics dirigits a col·lectius concrets Nombre absolut
d’informadors

Immigrants 44
Dones (mestresses de casa, inserció laboral, igualtat
d’oportunitats, per grups d’edat, alfabetització i
formació bàsica, etc.)

36

Analfabets i col·lectius sense formació bàsica 18
Joves (desmotivació, fracàs escolar, atur, inserció
laboral i social, etc.)

18

Aturats 14
Treballadors (en precari, semiqualificats, etc.) 13
Col·lectius amb necessitats educatives especials 11
Marginats 8
Hoteleria/turisme 7
Minories ètniques 7
Llengua catalana per a immigrants 4
Població major de 45-50 anys 4
Població reclusa 2
Alumnat en risc social i fracàs escolar 2
Toxicòmans 1
Alumnes que només viuen a les Illes durant uns quants
mesos a l’any

1

Tercera edat 1
Col·lectius sense titulacions específiques 1
Accés a la UIB 1
ESPA 1
Construcció 1
Comerç 1
Centres d’informació i orientació 1
Noves tecnologies 1
Tots els col·lectius 1

Els col·lectius als quals s’han de dirigir plans específics de forma més prioritària són els següents:

immigrants, dones (mestresses de casa, inserció laboral, igualtat d’oportunitats, per grups d’edat,

alfabetització i formació bàsica, etc.), analfabets i col·lectius sense formació bàsica, joves

(desmotivació, fracàs escolar, atur, inserció laboral i social, etc.), aturats i treballadors (en precari,

semiqualificats, etc.).
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7.4.12. Obstacles que dificulten l’accés dels adults a la formació

A la taula 125, presentam la categorització dels obstacles que dificulten l’accés dels adults a la

formació, segons els informadors clau.

Taula 125. Obstacles que dificulten l’accés dels adults a la formació.

Obstacles que dificulten l’accés dels adults a la formació Nombre absolut
d’informadors

Problemes d’horaris laborals i manca de temps 54
Falta de motivació i d’interès personal 28
Desconeixement de l’oferta i falta d’informació 27
Situació sociocultural i familiar (sobretot les dones) 16
Falta d’autoestima/por al fracàs 15
Oferta no adequada, estandarditzada, poca, tancada, etc. 11
Oferta poc lligada a les necessitats dels sectors econòmics/món laboral 8
Poca adaptació de l’oferta als horaris de treball 4
Excés de burocràcia 4
Falta de suport 4
Equipaments deficients 3
Factors socioculturals (consum, mitjans de comunicació com a transmissors de valors, etc.) 3
Oferta formativa lluny del domicili 3
Desencís del sistema educatiu i falta de reconeixement de les activitats que es realitzen 2
Manca de flexibilitat del professorat 2
Equipaments no adequats a minusvàlids 2
Falta d’orientació formativa 2
Falta de reconeixement social de la formació 2
Problemes econòmics 2
Reproducció dels models escolars 2
Cap obstacle 2
Massificació 1
Dificultat en els exàmens 1
Falta de recursos i metodologies dinàmiques 1
Explotació laboral 1
Falta de costum 1
Pensar que ja en saben prou 1
Manca de relació entre formació i promoció social 1
Situació econòmica de les Illes (mercat de treball en expansió) 1
Programes deficitaris o no motivadors 1
Duplicitat d’ofertes 1
Organització poc flexible 1
Manca d’unificació de l’oferta 1
Falta de titulacions específiques compatibles amb la FP 1
Falten cursos a l’abast de tothom 1
Falta de suport institucional a la creació d’espais favorables 1
Falta de centres d’ESPA 1



331

Els principals obstacles són, per tant, els següents (per ordre d’importància): problemes d’horaris

laborals i manca de temps, falta de motivació i d’interès personal, desconeixement de l’oferta i falta

d’informació, situació sociocultural i familiar (sobretot les dones), falta d’autoestima/por al fracàs i

oferta no adequada, estandarditzada, poca, tancada, etc.

7.4.13. Accions prioritàries amb vista a millorar la situació de l’educació de persones adultes a

les Illes Balears

A la taula 126 presentam la categorització de les accions prioritàries amb vista a millorar la situació

de l’educació de persones adultes a les Illes Balears.
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Taula 126. Accions prioritàries amb vista a millorar la situació de l’educació de persones

adultes a les Illes Balears.

Accions prioritàries amb vista a millorar la situació de l’educació de persones adultes a
les Illes Balears

Nombre absolut
d’informadors

Avaluació, millora i augment de les ofertes formatives en els diversos sectors 39
Regulació de l’educació d’adults (llei i desenvolupament reglamentari) 28
Promoció de l’educació d’adults (divulgació, difusió, etc.) 25
Millora i creació d’infraestructures i equipaments 24
Millora o adequació de la formació inicial i permanent del professorat a les necessitats de l’EA 23
Coordinació entre Govern balear, ajuntaments i consells insulars 11
Coordinació entre totes les iniciatives existents (totes les entitats i institucions implicades) 11
Més dotació econòmica (llei de finançament, etc.) 10
Detecció de necessitats reals de formació i adequació de l’oferta 10
Clarificació de la participació de les diverses conselleries en l’EA 8
Creació de materials didàctics i recursos propis 8
Foment dels projectes d’innovació en EA 7
Flexibilització d’horaris 7
Creació/remodelació/definició d’una xarxa de centres 6
Millora de la professionalització del professorat 6
Elaboració d’un pla d’actuació global 5
Comissions insulars/generals de coordinació i consells de formació d’EA 5
Millora de l’accés a les ofertes formatives (eliminar limitacions, ampliar beques, etc.) 5
Millora de la valoració social del professorat i de l’educació d’adults 5
Potenciació de l’orientació per ajudar l’alumnat 4
Determinació de les convalidacions/homologacions 3
Millora dels aspectes organitzatius de l’EA 3
Millora de les plantilles de professorat 3
Elaboració d’un currículum propi d’EA 3
Programes d’immigrants 3
Clarificació del paper dels ajuntaments 2
Coordinació d’entitats 2
Integració dels tres subsistemes de formació professional 2
Plans d’animació sociocultural 2
Introducció de les noves tecnologies en la formació 2
Definició del perfil del professorat 1
Pla de recerca sobre EA 1
Convenis entre conselleria/ajuntament/consells insulars 1
Reglamentació de l’accés del professorat a la titulació mínima exigida 1
Normativa de convenis per fomentar programes d’EA 1
Reglamentació del funcionament dels centres d’EA 1
Transferència de les competències d’EA als ajuntaments 1
Que els CEA siguin els aglutinadors de tota l’oferta d’EA 1
Participació en el disseny/gestió i avaluació dels agents socials 1
Consens social a l’hora de fixar les actuacions 1
Pacte amb el sector privat (ONG, associacions, empreses) 1
Plans d’actuació integrats d’àmbit local 1
Enduriment de la selectivitat 1
Creació de serveis complementaris (escoles d’infants per als alumnes amb fills) 1
Donar suport als ajuntaments 1



333

D’acord amb això, segons els informadors clau, les accions més importants que poden millorar la

situació de l’educació de persones adultes a les Illes Balears són, entre altres, les següents (de més a

menys acord entre informadors clau):

– Avaluació, millora i augment de les ofertes formatives en els diversos sectors.

– Regulació de l’educació d’adults (llei i desenvolupament reglamentari).

– Promoció de l’educació d’adults (divulgació, difusió, etc.).

– Millora i creació d’infraestructures i equipaments.

– Millora o adequació de la formació inicial i permanent del professorat a les necessitats de

l’EA.

– Coordinació entre Govern balear, ajuntaments i consells insulars.

– Coordinació entre totes les iniciatives existents (totes les entitats i institucions implicades).

– Més dotació econòmica (llei de finançamen, etc.).

– Detecció de necessitats reals de formació i adequació de l’oferta.

7.5. Fase de presa de decisions

Com hem explicat a l’apartat 7.2., la fase de presa de decisions es va realitzar mitjançant un grup de

discussió on hi varen participar dos tècnics de l’Administració, tres professors d’universitat, dos

professors experts de prestigi reconegut i una col·laboradora en qualitat de secretària.

Al llarg de la sessió es varen analitzar les dades de l’estudi, a partir de les quals es va arribar a la

conclusió que a les Illes Balears, atesa la situació actual i el moment socioeducatiu en què ens

trobam, l’actuació prioritària és la realització d’una llei marc d’educació d’adults, sobre la qual es va

arribar a les següents conclusions de forma consensuada:
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– Ha de superar tot allò que s’ha fet anteriorment; les altres lleis no fan propostes concretes;

aquesta llei marc ha de coordinar i integrar les accions formatives concretes (des de la formació

bàsica fins a l’ocupacional) i ha de conciliar els diferents subsistemes (com és el cas

d’Holanda). Per exemple, per a l’elaboració de la Llei d’educació de persones adultes de

València es varen prendre com a referència el model holandès, el danès i el suec. Hi ha d’haver

una convergència entre treball i formació.

– Ha d’articular els diversos agents i els diversos àmbits, al mateix temps que ha d’articular la

participació del territori en el sistema: plans (territorials, específics, consells...); la llei de fet ha

d’assenyalar la possibilitat de treballar a partir de totes aquestes articulacions.

– D’acord amb això s’ha de considerar el territori com el lloc on conflueixen les institucions

educatives (formals i no formals) i socials.

– S’ha de projectar amb visió de futur; aquesta vessant de futur s’ha de reflectir en els diferents

decrets (que hauria de tenir la llei), els quals en seran una concreció, i també ha de quedar ben

clar qui la finançarà, com i de quina manera (la qual cosa implica que la llei reconegui la

situació de l’educació de persones adultes en l’actualitat).

– S’ha de tenir en compte el desenvolupament local i el dispositiu de desenvolupament del

territori (demandes del territori). La posterior articulació de tot això ha de quedar ben

especificada a la llei, perquè si no és així, no es desenvoluparan les accions pertinents.

– El paper dels tècnics ha de ser una passarel·la entre els polítics i els usuaris, no té per què ser

cap entrebanc, sinó que ha de propiciar que els ciutadans participin en els processos. Qui

accelera o atura els processos són els polítics, no els tècnics. La voluntat política està per

damunt de tot això; s’ha de tenir una òptica sumativa, d’afegir, no de fragmentar els processos.

– La llei de les Balears hauria de provocar el debat social (cosa que no han fet les altres lleis

d’EA d’altres comunitats) i els municipis han de poder prendre’n part en l’elaboració, així com

les mancomunitats i el teixit social.
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– Hem de tenir molt en compte què és realment allò que volem fer: si volem una llei per regular

el que hi ha o si, per contra, volem una llei que es projecti cap al futur. Aquesta darrera opció

significa una completa articulació de l’educació de persones adultes amb les institucions i amb

l’educació formal (que ja té els seus propis recursos i infraestructures, que es podrien

aprofitar).

– No s’ha de parlar d’una descentralització, sinó d’una territorialització de les iniciatives i

d’una coordinació entre aquestes iniciatives. El més proper als ciutadans són els municipis i

aquesta és la raó bàsica per fer aquesta territorialització. S’ha de fer una redistribució de la

competència i del finançament (i això ha d’estar recollit en la llei). S’ha d’establir quines

actuacions són subsidiàries i quines no ho són. Cal una redistribució de les competències, però

també cal una redistribució del finançament.

– Fa vint anys l’educació de persones adultes era alfabetització i poca cosa més, però en un

segon moment veiem que l’educació de persones adultes és molt més que això, perquè hi ha

altres necessitats de la població. Avui en dia, la llei ha de regular l’educació de base (que no és

la mateixa educació de base de fa vint anys), que és la pista de sortida cap a altres aspectes com

són la cultura, l’oci o el treball; ha de regular l’acreditació de les persones, però també les

competències bàsiques.

– La llei ha de possibilitar l’enllaç entre l’Institut Nacional de Convalidacions, la formació

ocupacional i l’educació bàsica.

– Quant a l’educació a distància, s’ha de promoure la creació de centres d’educació oberta i

integrats en l’entorn, tenint en compte la realitat social i cultural del territori.
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7.6. Conclusions

A. DE LA FASE DE RECONEIXEMENT: INDICADORS SOCIALS

1. Respecte a l’analfabetisme absolut:

– Per grups d’edat es desprèn que:

- L’analfabetisme absolut augmenta clarament amb l’edat i el grup de 65 i més anys és el

que registra els majors índexs.

– Per territoris destaca que:

- Les illes on és registra major analfabetisme absolut en tots els grups d’edat són les

d’Eivissa i Formentera.

- La ciutat de Palma és, després d’Eivissa i Formentera, el territori on hi ha majors índexs

d’analfabetisme absolut en tots els grups d’edat.

- L’illa de Menorca és la que registra uns índexs d’analfabetisme absolut més baixos en

tots els grups d’edat.

– Per sexes i per grups d’edat hem de destacar que:

- A nivell global hi ha un major volum d’analfabetisme absolut en les dones.

- Per grups d’edat a totes les illes (excepte a Menorca), a Palma, a la part forana de

Mallorca i al global de tot les Illes Balears, al grup d’edat de 15 a 24 anys es registra un

major índex d’analfabetisme absolut en els homes.

- A l’illa de Mallorca i a la part forana de Mallorca els homes també tenen un índex

d’analfabetisme absolut més elevat en el grup d’edat de 25 a 44 anys.
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– Per municipis:

- A Mallorca destaca un municipi amb un índex molt alt d’analfabetisme: Muro (amb 419

analfabets absoluts i un índex de 8,15%). Així mateix, destaquen un conjunt de municipis

amb un índex d’analfabetisme absolut moderat:

* Escorca (4,74%)

* Campanet (4,46%)

* Maria de la Salut (4,15%)

* Sa Pobla (4,13%)

* Selva (4,04%)

* Santa Maria del Camí (3,69%)

- Tots els municipis de Menorca tenen un índex d’analfabetisme absolut baix.

- A les illes d’Eivissa i Formentera destaquen el municipi de Sant Joan de Labritja amb

un índex d’analfabetisme absolut molt alt (amb 205 persones i un índex del 6,22%), tres

municipis amb un índex moderat: Sant Antoni de Portmany, Sant Josep i Santa Eulària

des Riu, i dos amb un índex baix: Eivissa i Formentera.

2. Pel que fa a l’analfabetisme funcional:

– Per grups d’edat, hem de dir que:

- L’analfabetisme funcional, igual que l’absolut, augmenta amb l’edat i el grup de 65

anys i més és el que en registre un major índex (80,91%).

– Per illes, cal destacar que:

- Menorca és l’illa que té un major índex d’analfabetisme funcional (44,25%), seguida

de Mallorca (41,59% ) i finalment, d’Eivissa i Formentera (39,49%).
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– Per sexes i per grups d’edat hem de destacar que:

- En nombres globals l’analfabetisme absolut és superior en el cas de les dones. No

obstant això, aquesta tendència en general es concentra en la població major de 45 anys,

mentre que en la població major de 15 anys i menor de 40 anys, en la majoria dels casos,

és la població masculina la que registra major analfabetisme funcional.

– Per municipis:

- La gran majoria de municipis de Mallorca també té un índex d’analfabetisme molt alt.

En són excepcions un únic municipi que té un índex alt: Santa Margalida (26,72%), i

alguns municipis que tenen índexs moderats:

* Capdepera (15,21%)

* Calvià (11,58%)

* Valldemossa (10,95%)

* Alcúdia (10,16%)

- D’entre els municipis que tenen un índex d’analfabetisme funcional molt alt, en

destaquen onze que superen el 60%:

* Sant Llorenç (72,98%)

* Ariany (66,07%)

* Maria de la Salut (64,59%)

* Selva (62,57%)

* Búger (62,42%)

* Llubí (62,18%)

* Vilafranca de Bonany (62,04%)

* Felanitx (61,21%)

* Lloseta (61,02%)

* Campos (60,25%)

* Lloret de Vistalegre (60,23%)
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- A Menorca tots els municipis tenen un índex d’analfabetisme funcional molt alt, d’entre els

quals estaca pel percentatge elevat es Migjorn Gran, amb un 62,19%.

- A Eivissa i Formentera, tots els municipis també registren índexs molt alts d’analfabetisme

funcional. D’entre tots destaca Sant Antoni de Portmany, amb un percentatge de 62,44%.

3. D’acord amb l’anàlisi d’indicadors per grups de municipis, hem de destacar la necessitat

d’intervenir de forma prioritària en els següents municipis:

– Poblacions amb índexs molt alts d’analfabetisme absolut i d’analfabetisme funcional:

- Muro

- Sant Joan de Labritja

– Poblacions joves amb immigració alta o molt alta i amb analfabetisme funcional molt alt:

- Son Servera

- Es Castell

- Eivissa

- Sant Antoni de Portmany

- Sant Josep

- Santa Eulària des Riu

- Alcúdia

- Calvià

– Poblacions amb analfabetisme absolut moderat:

- Campanet

- Maria de la Salut

- Selva

- Sa Pobla

- Santa Maria del Camí

- Escorca

– Grans poblacions amb immigració elevada:

- Palma
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B. DE LA FASE DE DIAGNÒSTIC: OPINIONS DELS INFORMADORS CLAU

4. Respecte al nivell d’importància de les línies programàtiques de l’educació d’adults hem de

destacar que:

– Es detecta una atribució d’importància elevada a totes les línies programàtiques, car els

índexs de poca o gens d’importància sumats en la majoria dels casos es troben entre el 3% i el

4%, i en el cas en què arriba a tenir el màxim valor només arriba al 12% del total de

responents.

– Malgrat que tots els programes siguin valorats amb graus d’importància elevats, podem

realitzar una gradació de més a menys importància. D’aquesta manera, d’acord amb les dades

dels informadors clau, podem dir que els programes d’educació d’adults són graduats amb el

següent nivell d’importància (de més a menys importància):

1. Alfabetització i formació bàsica (fins a l’educació secundària obligatòria) necessària

per participar en tots els àmbits de la vida.

2. Formació laboral orientada a la iniciació, reciclatge o reconversió dels coneixements i

competències de tipus professional.

3. Foment del desenvolupament de la igualtat d’oportunitats, la superació de tota casta de

discriminacions (gènere, ètnia, edat, etc.).

4. Promoció del coneixement de la realitat de les Illes Balears en tots els aspectes:

llengua, història, geografia, cultura, etc.

5. Utilització de noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

6. Accés i adquisició de les persones adultes dels nivells educatius no universitaris

(batxillerat, mòduls formatius, etc.).

7. Educació familiar, educació per a la salut i educació per al consum.

8. Participació social, cultural, educativa i realització personal.

9. Aprenentatge d’altres llengües i altres ensenyaments especialitzats.

10. Formació per saber gaudir del temps lliure de manera creativa.

11. Preparació per a l’accés a la universitat per a adults.
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5. Respecte a la importància que han atribuït els informadors clau als agents educatius en cada àmbit

de l’educació d’adults, hem de dir que en els àmbits d’alfabetització i formació bàsica, en el

d’educació secundària obligatòria, en el de la formació per al treball i en l’accés a la universitat

s’observa un predomini de l’Administració, en primer lloc l’autonòmica i en un segon terme la local.

Per contra, en l’àmbit de desenvolupament comunitari i animació sociocultural hi ha un predomini de

l’Administració local en primer terme i de les associacions i entitats sense ànim de lucre en segon

terme. Finalment, en l’àmbit de la formació cultural tornam trobar un predomini de l’Administració,

encara que aquest cop la que té el lloc prioritari és la local i la que té el segon lloc, l’autonòmica,

seguida de les associacions i entitats sense ànim de lucre (vegeu taula 127).

Taula 127. Comparació del nivell d’intervenció que han de tenir els distints agents en els

àmbits educatius de l’educació de persones adultes (de més a menys nivell d’intervenció).

6. Amb relació a l’ordre de prioritat de les actuacions encaminades a la coordinació de les actuacions

de l’EA segons els informadors clau, podem establir el següent ordre d’importància:

1. Convenis de col·laboració que permetin una planificació i una actuació conjunta amb una

certa continuïtat en determinada zona o localitat.

2. Planificació conjunta de les diferents ofertes educatives i culturals, d’una zona o localitat,

malgrat que actuïn de forma independent.

3. Establir sistemes de convalidació d’aprenentatges entre les diferents institucions o entitats.

4. Organització d’activitats conjuntes, de forma puntual, entre diverses entitats d’una mateixa

localitat o zona.

5. Coordinació esporàdica de les ofertes formatives formals i no formals.

Ordre
Alfabetització i
formació bàsica

Educació
secundària

postobligatòria

Formació per
al treball

Accés a la
universitat

Desenvolupament
comunitari i animació

sociocultural

Formació cultural

1 Administració
autonòmica

Administració
autonòmica

Administració
autonòmica

Administració
autonòmica

Administració local Administració local

2 Administració local Administració local Administració
local

Administració
local

Associacions i entitats
sense ànim de lucre

Administració
autonòmica

3 Empreses
educatives

Empreses
educatives

Empreses
diverses

Empreses
educatives

Administració
autonòmica

A s s o c i a c i o n s  
entitats sense ànim
de lucre

4 Associacions i
entitats sense ànim
de lucre

Assoc iac ions  i
entitats sense ànim
de lucre

Associacions i
entitats sense
ànim de lucre

Associacions i
entitats sense
ànim de lucre

Empreses educatives Empreses educatives

5 Empreses diverses Empreses diverses Empreses
educatives

Empreses
diverses

Empreses diverses Empreses diverses
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7. Respecte a l’ordre d’importància que tenen, segons els informadors clau, les comissions dirigides a

fomentar la coordinació entre les diferents iniciatives d’EA a les Illes Balears, es desprèn el següent

ordre:

1. Coordinació de les distintes conselleries que intervenen en l’educació d’adults.

2. Comissions tècniques que incorporin tots els sectors implicats (administracions educatives

implicades, professionals, iniciatives socials, etc.)

3. Comissions formades per distints membres —polítics i tècnics— de totes les

administracions.

4. Comissions locals de coordinació d’iniciatives.

5. Comissions de coordinació de les diverses iniciatives d’educació d’adults, creades al marge

de l’Administració.

8. Respecte al nivell de satisfacció de la formació del professorat d’educació d’adults, 37

informadors clau (35%) opinen que no és adequada, 55 informadors (52%) opinen que és una

formació adequada i 14 (13%) creuen que només és una formació adequada en alguns casos.

Per altra banda, les àrees o sectors en què aquesta formació és menys adequada són els de la

formació professional, el sector privat, la formació ocupacional i la formació permanent.

9. Formació mínima exigible als professors d’educació d’adults:

En resum podem dir que la majoria dels informadors ens aporten, en termes generals, les

característiques de la formació del professor d’educació d’adults, que ha de ser:

– En la formació reglada:

- Mestre o llicenciat: a més a més, amb cursos específics, especialitats específiques o

postgraus en educació d’adults.

– En la formació professional i ocupacional: titulat de grau mitjà, mestres de taller o enginyers

de grau mitjà.
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– Cursos de català: llicenciats en Filologia Catalana.

– Educació no formal:

- Educació Social.

10. Ordre d’importància en què els informadors clau han situat les actuacions de l’Administració

autonòmica en formació permanent del professorat d’educació d’adults:

1. Foment dels projectes d’innovació educativa a partir del treball al mateix centre amb

metodologies i recursos nous.

2. Foment de la creació de seminaris i grups de treball.

3. Organització, en solitari o en col·laboració amb altres entitats, d’activitats formatives de

llarga durada (cursos d’especialització, màsters, postgraus, etc.).

4. Foment de l’intercanvi d’experiències entre els diversos sectors implicats.

5. Organització de cursos de curta i mitjana durada (20 a 100 hores).

6. Potenciació del paper de la universitat en la formació i la recerca.

7. Facilitació d’assessories relatives a diversos aspectes tecnicodidàctics de l’educació d’adults

a partir de les problemàtiques específiques de cada iniciativa.

8. Arbitratge d’un sistema de subvencions i ajudes perquè les entitats i administracions locals

realitzin les pròpies activitats formatives.

11. Respecte als plans prioritaris d’àmbit local o comarcal, la gran majoria dels informadors clau

creuen en la seva necessitat. De fet, 83 informadors (75%) així ho manifestaren a l’entrevista, mentre

que només 20 (18%) assenyalaren que aquests plans no són necessaris.

En aquest sentit, els plans prioritaris són, entre altres, els referits a l’ocupació/inserció laboral, la

detecció de necessitats amb la realització de plans posteriors, la coordinació d’actuacions (Govern,

consells insulars, ajuntaments, entitats, etc.), la formació del professorat, la integració social

d’immigrants, la formació en noves tecnologies, la formació professional, la millora/construcció

d’infraestructures, espais i recursos adequats, l’alfabetització i formació bàsica i els plans per facilitar

més informació/orientació als adults.
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12. Els plans específics dirigits a col·lectius concrets són necessaris segons el 79% dels informadors

clau.

Els col·lectius als quals s’han de dirigir els plans específics de forma més prioritària, segons els

informadors clau, són —entre altres— (per ordre d’importància): immigrants, dones (mestresses de

casa, inserció laboral, igualtat d’oportunitats, per grups d’edat, alfabetització i formació bàsica, etc.),

analfabets i col·lectius sense formació bàsica, joves (desmotivació, fracàs escolar, atur, inserció

laboral i social, etc.), aturats i treballadors (en precari, semiqualificats, etc.).

13. Els principals obstacles que dificulten l’accés dels adults a la formació són, entre altres i per

ordre d’importància, els següents: problemes d’horaris laborals i manca de temps, falta de motivació

i d’interès personal, desconeixement de l’oferta i falta d’informació, situació sociocultural i familiar

(sobretot les dones), falta d’autoestima/por al fracàs i oferta no adequada, estandarditzada, poca,

tancada, etc.

14. Les accions que han estat més proposades pels informadors clau amb vista a millorar la situació

de l’educació d’adults a les Illes Balears són les següents:

– Avaluació, millora i augment de les ofertes formatives en els diversos sectors.

– Regulació de l’educació d’adults (llei i desenvolupament reglamentari).

– Promoció de l’educació d’adults (divulgació, difusió, etc.).

– Millora i creació d’infraestructures i equipaments.

– Millora o adequació de la formació inicial i permanent del professorat a les necessitats de

l’EA.

– Coordinació entre Govern balear, ajuntaments i consells insulars.

– Coordinació entre totes les iniciatives existents (totes les entitats i institucions implicades).

– Més dotació econòmica (llei de finançament, etc.).

– Detecció de necessitats reals de formació i adequació de l’oferta.
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C. DE LA FASE DE PRESA DE DECISIONS: GRUP DE DISCUSSIÓ

15. Cal que s’elabori una llei marc d’educació d’adults, per a la qual es realitzen els següents

suggeriments:

– Ha de superar tot allò que s’ha fet anteriorment; les altres lleis no fan propostes concretes.

– Ha de coordinar i integrar les accions formatives concretes (des de la formació bàsica fins a

l’ocupacional).

– Ha d’articular els diversos agents i els diversos àmbits, al mateix temps que ha d’articular la

participació del territori en el sistema: plans (territorials, específics, consells...); la llei de fet ha

d’assenyalar la possibilitat de treballar a partir de totes aquestes articulacions.

– S’ha de projectar amb visió de futur; aquesta vessant de futur s’ha de reflectir en els diferents

decrets (que hauria de tenir la llei), els quals en seran una concreció, i també ha de quedar ben

clar qui la finançarà, com i de quina manera.

– S’ha de tenir en compte el desenvolupament local i el dispositiu de desenvolupament del

territori (demandes del territori). L’articulació posterior de tot això ha de quedar ben

especificada a la llei, perquè si no és així, no es desenvoluparan les accions pertinents.

– La llei de les Illes Balears hauria de provocar el debat social (cosa que no han fet les altres

lleis d’EA d’altres comunitats) i els municipis han de poder prendre’n part en l’elaboració, així

com les mancomunitats i el teixit social.

– Hem de tenir molt en compte què és realment allò que volem fer: si volem una llei per regular

el que hi ha o si, per contra, volem una llei que es projecti cap al futur. Aquesta darrera opció

significa una completa articulació de l’educació de persones adultes amb les institucions i amb

l’educació formal (que ja té els seus propis recursos i infraestructures, que es podrien

aprofitar).
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– No s’ha de parlar d’una descentralització, sinó d’una territorialització de les iniciatives i

d’una coordinació entre aquestes iniciatives. El més proper als ciutadans són els municipis i

aquesta és la raó bàsica per fer aquesta territorialització. S’ha de fer una redistribució de la

competència i del finançament (i això ha d’estar recollit en la llei). S’ha d’establir quines

actuacions són subsidiàries i quines no ho són. Cal una redistribució de les competències, però

també cal una redistribució del finançament.

– La llei ha de regular l’educació de base (que no és la mateixa educació de base de fa vint

anys), que és la pista de sortida cap a altres aspectes com són la cultura, l’oci o el treball; ha de

regular l’acreditació de les persones, però també les competències bàsiques.

– La llei ha de possibilitar l’enllaç entre l’Institut Nacional de Convalidacions, la formació

ocupacional i l’educació bàsica.

– Quant a l’educació a distància, s’ha de promoure la creació de centres d’educació oberta i

integrats en l’entorn, tenint en compte la realitat social i cultural del territori.
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8 .  PROPOSTES D’ORDENACIÓ, ARTICULACIÓ I ORGANITZACIÓ
DE L’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES A LES ILLES BALEARS

L’educació i la formació de persones adultes, en el moment actual, són prou importants en múltiples

sectors, per la qual cosa, sobre la base de les conclusions elaborades després de cada capítol,

consideram necessari elaborar un instrument d’ordenació i articulació per optimitzar al màxim els

recursos existents i, al mateix temps, atendre la demanda dels usuaris de la millor manera possible.

Un projecte d’aquest tipus cal que tingui en compte el següent:

•  La situació sociolaboral, educativocultural i econòmica de les Illes; els plantejaments que al

voltant de l’educació i formació de persones adultes expressen les dades obtingudes mitjançant la

sèrie d’entrevistes a un grup d’informadors clau qualificat i seleccionat; les necessitats i

demandes creixents de formació de la població adulta de les Illes, les quals es manifesten en els

diferents indicadors de desenvolupament humà, i el grau d’ofertes que en aquest moment les

institucions i les iniciatives socials i privades realitzen ens donen a entendre la conveniència

d’una ordenació que possibiliti una articulació no sols normativa, sinó també pràctica i real dels

diferents àmbits i tipus d’oferta que es plantegen, així com una organització que tradueixi els

eixos i fluxos d’articulació que se’n deriven.

 

•  Tenim una situació cultural i educativa específica que implica la consolidació d’un model

educatiu amb característiques pròpies. Hem pogut constatar que cada territori d’Europa ha pres

mesures pròpies per ordenar la seva situació específica i que les Balears poden incorporar algunes

de les propostes d’altres territoris, però també que ha de formular el seu projecte a partir de la

seva realitat lingüística, cultural, econòmica, social, etc. i des de les estructures i realitzacions

pròpies que hagin donat un resultat positiu. Un element especialment identificatiu és el que es

refereix a les seves característiques lingüístiques i culturals.
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• Per altra banda, la transferència de les competències en matèria educativa fa possible i necessària

la intervenció del Govern autonòmic en el disseny dels instruments i dispositius normatius,

departamentals, interinstitucionals i territorials que facin possible el desenvolupament d’unes

actuacions en educació i formació de persones adultes que garanteixin, per una banda, el dret a la

formació permanent i la satisfacció de les necessitats formatives de la ciutadania de les Illes i, per

una altra, la coordinació i integració de les ofertes realment existents, i totes dues coses amb la

perspectiva de futur necessària i d’implantació d’aquestes actuacions en el nexe de les mesures

que cal prendre per enllaçar la societat illenca amb la societat de la informació global i en la

recuperació i consolidació, així com en la posada al dia, de la identitat illenca immersa en uns

referents culturals, lingüístics, específics.

• Cal destacar també la immensa demanda i acció que des del teixit social i cultural (STEI, CCOO,

UGT, UIB, Aula Cultural, AEAM, etc.) es fa respecte a una intervenció forta del Govern al

voltant d’un espai social i educatiu que fins ara ha estat sotmès a les directrius del Govern de

l’Estat i que, en certa forma, podria adoptar un altre significat i fer sorgir les bases d’una política

i una intervenció original i pròpia que diferenciàs aquest camp d’actuacions i les

recontextualitzàs en clau illenca, europea i mundial. Aquesta intervenció es traduiria en la

redacció d’un projecte de llei d’educació i formació de persones adultes i en tota una bateria de

decrets i ordres que possibilitarien l’inici de la transformació i tendirien a consolidar, en un espai

breu de temps, una proposta de govern progressista, identitària però no excloent, respectuosa amb

el territori i el medi ambient...; en definitiva, tal com proposa Edgar Morin, una proposta des de

l’ecosocioautoconeixement.
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Fins ara, són quatre les comunitats autònomes que han aprovat lleis tendents a la regulació dels

diferents àmbits d’actuació que configuren l’educació i la formació de persones adultes: Andalusia

(1990), Catalunya (1991), Galícia (1992) i País Valencià (1995), i en una altra, les Canàries, hi ha

l’avantprojecte llest per entrar a les Corts. Però aquests intents de dotar-se d’un marc normatiu han

seguit diferents camins: des de l’atorgació, més o menys il·lustrada, o la redacció absolutament

tècnica amb una participació nul·la del teixit social, fins a la participació real i profunda en tot el

procés de generació de la necessitat-demanda i d’elaboració de la documentació i els textos

normatius. A més a més, els objectius, les finalitats, els àmbits, etc. que cadascuna d’aquestes lleis

planteja presenten diferències bàsiques a l’hora de fonamentar els eixos d’actuació en els distints

nivells de concreció de les polítiques públiques actives en matèria de FPA i sobretot delimiten uns

models d’intervenció d’educació i formació de persones adultes que van des de la promoció estricta

de l’educació bàsica fins a uns certs intents de coordinar els àmbits de la FPA: formació ocupacional,

animació sociocultural, etc., o fins i tot plantegen la dimensió territorial d’aquest camp d’intervenció.

Però, a hores d’ara, caldria assenyalar que aquestes últimes aportacions han quedat en no res, han

estat avortades o mai no han passat de ser idees recollides en un paper.

És per tot això que les possibilitats d’actuació que es deriven tant d’aquest estudi com de la plena

contextualització —situació en procés tant de la societat illenca com de les mateixes intervencions en

FPA— fan necessari i convenient el desenvolupament de polítiques actives en el camp de l’educació

i la formació al llarg de la vida que donin resposta als interessos educatius i formatius de la

ciutadania de les Illes, a les demandes formatives dels agents socials i en particular del teixit

econòmic i industrial i, sobretot, dels àmbits territorials, i que tractin de superar els desequilibris

producte de la dicotomia urbà-rural, interior-perifèria, etc. i les exclusions socials, formatives i

econòmiques que generen. Caldria situar aquestes mesures tant en una lògica superadora de les

mancances o no plasmació en la pràctica de les normatives al·ludides com en una dinàmica

d’intervenció que resituàs l’educació i la formació de persones adultes des d’una perspectiva

progressista, ètica i ecoresponsable.
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Això és el que tractarem de desenvolupar a continuació, tot partint dels desitjos i les pretensions que

es formulen més o menys directament des de l’esmentat estudi i que han estat punt de referència

obligat per fixar les propostes d’ordenació, articulació i organització que es concreten tot seguit.

De bon començament, entenem que una llei que sols cerca donar resposta a allò realment existent en

FPA —plantejada com l’àmbit de la formació bàsica dividida en primària i secundària—, de manera

més o menys progressista, generarà un estancament-paralització de l’oferta i, a més a més,

l’encaminarà en la perspectiva conservadora de l’estratificació social i cultural i de donar unes certes

respostes estrictament en clau de mercat. Però, sobretot, l’existència en el moment actual d’una

normativa perfectament validada —LOGSE: títol III i altres apartats— ja faria innecessària aquesta

ordenació per mitjà d’una llei, i amb un decret ja es podria adaptar la legislació estatal al marc

autonòmic de FPA. Consideram que aquesta no és ni la demanda expressada per la societat civil

illenca a través dels diferents agents socials, ni la manifestada per un univers significatiu i

representatiu de la mateixa societat en les entrevistes que hem presentat; tampoc no donaria resposta

als interessos sociopolítics, educativoculturals i economicolaborals de l’actual Govern.

L’altra opció assenyalada en documents diversos, en manifestacions dels agents socials i que es

deriva de l’estudi precedent consistiria a considerar la possibilitat de redactar una llei, marc i

específica, d’educació i formació de persones adultes que desenvolupàs, completàs i milloràs

l’actual marc d’actuacions amb una perspectiva clara d’anticipació del futur; que coordinàs i

integràs els diferents àmbits de la FPA, així com les iniciatives existents i les futures, amb una

dimensió territorial clara; que ordenàs i articulàs els subsistemes de FP entre si i amb la

formació bàsica de FPA, i que, amb una dimensió organitzacional clara, interrelacionàs les

diferents iniciatives formatives, presents i futures, sectorialment, departamentalment i

interinstitucionalment.
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1. Una primera proposta de tipus ordenador, simultània a l’aprovació de la llei, consistiria en un

decret que establís els enllaços, ponts i passarel·les entre els diferents subsistemes, així com la

validació i homologació dels coneixements i experiències de les persones adultes i la seva

transparència-correspondència intersubsistemes; a més a més, caldria que s’asseguràs la

convergència de les ofertes formatives, així com el seu desenvolupament, mitjançant la signatura

d’un contracte-programa entre els departaments d’Educació i Cultura i Treball, com a mínim.

2. La segona proposta fa referència a la configuració d’un instrument-dispositiu d’ordenació que

ofereixi un marc de treball per a totes les actuacions d’educació i de formació de persones adultes,

que en aquest moment són prou significatives en amplis sectors de població, com queda palès en el

present estudi. Aquest instrument no pot ser ideat com un element d’ordenació encotillador ni de

subjecció a uns criteris centralitzats i rígids, sinó com un instrument de coordinació i d’integració, de

promoció i d’innovació, que vetlli per la qualitat de les accions educatives, que tingui flexibilitat per

atendre les necessitats, que faci possible cobrir els buits més importants, que actuï com a

compensador dels desequilibris i, sobretot, que serveixi per anticipar les iniciatives preparatòries per

al futur. Aquest instrument ha de fer possible acollir i concertar la pluralitat de propostes educatives i

formatives i ha d’assegurar que aquestes ofereixin un bon servei a la ciutadania i que les persones

adultes esdevinguin copartíceps d’una oferta educativa que necessàriament en demana la intervenció-

participació, si vol resoldre les qüestions per les quals l’educació és formulada. Hem de ser capaços

de constituir les polítiques actives de FPA a partir de les demandes-necessitats-interessos de la

població adulta illenca i no de les ofertes que moltes vegades, administrativament, conformam i fem

tendir a capturar i limitar les demandes; caldria obrir-se, obrir-nos al poder de formar-se i formar.
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Un instrument-dispositiu d’aquest tipus podria ser un institut o una agència, territorialment

estructurat i organitzativament tancat, socialment obert i permeable, amb una participació social

àmplia a nivell insular que garantís una majoria institucional: 51%-49%, i a nivell municipal que

garantís una majoria instituent: 51%-49%. Un institut que fonamentàs les seves actuacions en virtut

de quatre eixos: autoorganització, interdependència, participació i solidaritat, amb pressupost propi i

que en certa manera es basàs en les respostes a les entrevistes realitzades quan són plantejades les

qüestions relatives a la importància de les actuacions encaminades a establir convenis de

col·laboració que permetin una planificació i una actuació conjunta entre les conselleries que

intervenen en l’EA (94%) i entre les administracions i tots els sectors implicats (85% i 89%), sense

que quedi gaire clar la qüestió de les comissions locals (77%).

3. Una tercera proposta consistiria a no adscriure les polítiques actives de FPA a cap departament en

concret, sinó a les agències que se’n deriven, i generar així una unitat política interdepartamental:

sotssecretaria de Presidència. S’ha d’insistir en la importància de les actuacions encaminades a la

coordinació entre les conselleries que intervenen en l’EA (94%), que coordinin i integrin, amb la

participació plena dels organismes autònoms assenyalats adés, les polítiques actives i els programes

formatius que cal desenvolupar, que prioritzin els sectors poblacionals i els territoris, etc.

4. Complementant la proposta anterior, seria interessant crear un equip tècnic interinstitucional que

coordini totes i cadascuna de les intervencions de les institucions, entitats i associacions que es

relacionen d’una forma o altra amb la formació de les persones adultes, inclosa, evidentment, una

representació dels mateixos adults. Cal que l’oferta pública, i també la privada, tingui una unitat, que

es presenti als possibles usuaris com un projecte global i integral. Aquest equip hauria de realitzar

una macroplanificació territorial, per zones, sense oblidar el caire local. S’encarregaria també de

l’organització de l’oferta, que es podria realitzar de forma cíclica per poder garantir una certa

seqüenciació i, al mateix temps, s’hauria d’enllaçar en el temps per evitar la superposició.

Una altra tasca que no podria deixar de banda aquest equip seria la de l’avaluació i el seguiment dels

distints programes i intervencions.
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5. Altrament, caldria que aquestes últimes propostes fossin redimensionades i resoltes des de la

conjugació dels principis de proximitat, subsidiarietat i autonomia, i que establissin una doble

vinculació, a més de tractar de conformar una oferta flexible, d’acord amb les demandes, capaç de

respondre a les necessitats formatives de la població adulta illenca al llarg de la seva vida.

Tant el caràcter interinstitucional com el territorial de les actuacions de FPA ens duen a considerar

els mecanismes per poder començar a articular i organitzar el subsistema d’educació i formació de

persones adultes, tant des d’una perspectiva subjectiva —les persones adultes illenques dissenyant i

desenvolupant els seus itineraris i plans personals o col·lectius de formació— com territorial —els

barris, districtes, municipis, etc. definint, planificant, dinamitzant, gestionant i avaluant els plans

territorials, els ponts i les passarel·les entre les diferents iniciatives formatives interrelacionades. En

aquesta cinquena proposta de nova territorialització, les entitats locals necessàriament i

convenientment han de tenir-hi un paper fonamental, i és per això que apostam per una reordenació i

redistribució no sols de les competències, sinó també de les responsabilitats i, alhora, de la càrrega

financera: es tractaria de combinar els principis adés al·ludits —proximitat, subsidiarietat, etc.— i, en

definitiva, considerar que «la societat és primer que l’Estat; l’Estat n’és subsidiari». Tot això es

podria conciliar amb la proposta d’instituts o agències i conformar mitjançant un instrument

normatiu que consistiria en la formulació d’un conveni general multilateral per:

• emmarcar les relacions interinstitucionals,

• reordenar les competències,

• redistribuir la càrrega financera,

•  establir un instrument de definició-planificació-dinamització-gestió-avaluació: el pla local

d’educació i formació de persones adultes,

• constituir l’instrument-dispositiu per regular l’educació i la formació de les persones adultes:

l’agència-institut que hem definit a l’apartat referit a aquest punt.



354

A més, estaria en la línia de les dades aportades per les entrevistes: importància de les actuacions

encaminades a la planificació conjunta de les diferents ofertes educatives i culturals, d’una zona o

localitat, malgrat que actuïn de forma independent (92%) i importància de les actuacions

encaminades a establir convenis de col·laboració que permetin una planificació i actuació conjunta

amb una certa continuïtat en determinada zona o localitat (91%). A més a més, hem de fer menció

explícita de les dades obtingudes mitjançant les entrevistes referides als nivells d’intervenció dels

distints agents en els sectors educatius, en l’àmbit del desenvolupament comunitari i l’animació

sociocultural i de la formació cultural, que fan necessària i convenient la convergència i la

redistribució de les competències (vegeu la taula de comparació del nivell d’intervenció) i que

configuren les responsabilitats compartides entre els dos nivells polítics de l’Administració:

autonòmic i municipal, que farien absolutament desitjable una nova proposta de territorialització

dependent d’una unitat política interdepartamental o sotssecretaria de Presidència que inclogués:

agències, instituts insulars, conveni general multilateral, marc global d’actuació, convenis específics,

etc.

Aquesta articulació territorial, a més, pot ser un element de potenciació d’una demanda-oferta que

d’entrada està distribuïda en diferents organismes tant de l’Administració pública com d’entitats

socials i privades i, a més a més, resitua en el centre de les polítiques de benestar social i educatives i

formatives tant la dimensió social i de FPA com la participació activa de la ciutadania: dret i

responsabilitat en la formulació de les regulacions normatives i, també, en la configuració

d’itineraris.

6. Una altra proposta, dependent de les propostes anteriors, seria la possibilitat de realitzar una

diagnosi sobre la situació educativa i formativa de la població adulta illenca, les necessitats i

demandes educatives i formatives bàsiques i ocupacionals, el grau de participació en les iniciatives

formatives i els satisfactors sobre els processos formatius duts a terme, el grau d’associacionisme i de

potència participativa del teixit social, els índexs d’atur i la seva relació amb els nivells d’instrucció,

però també amb els coneixements i experiències adquirits, els nivells de vulnerabilitat, exclusió i

marginació de la societat illenca...; aquestes dades haurien d’estar distribuïdes territorialment, per

sexe, edat, etc.
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7. En aquesta línia cal proposar l’elaboració d’un mapa de recursos i de necessitats d’educació de

persones adultes. És necessària una anàlisi profunda de la realitat, un estudi dels recursos disponibles

i de les necessitats reals de la població a la qual es pretén dirigir l’oferta cultural i educativa. És

imprescindible l’elaboració urgent d’un mapa de recursos disponibles i realitzar una anàlisi seriosa

de les necessitats formatives i culturals específiques, per sectors de població i per àmbits formatius

de les Balears.

8. És necessari, igualment, optimitzar al màxim els recursos existents a fi que resultin rendibles i,

alhora, invertir en un pla d’infraestructures d’EPA perquè l’oferta arribi a tothom i en les millors

condicions. En aquesta línia, és necessari fer el màxim de difusió dels recursos disponibles. Tal

vegada caldria crear uns «punts d’informació d’EPA» o redreçar-ne alguns dels ja existents, amb una

distribució geogràfica que hi facilitàs la consulta. Alhora, s’hauria d’articular també algun tipus de

mecanisme, en la mateixa línia de les «llotges d’habilitats» propugnades per Illich, perquè un grup o

entitat cívica o social pugui donar a conèixer i oferir a la resta de ciutadans els seus programes o

activitats educatives i formatives.

9. De la proposta anterior se’n deriva una altra sobre la qual s’ha d’insistir: és necessari facilitar i

integrar, reconèixer i valorar la tasca educativa i formativa de les associacions i entitats sense ànim

de lucre, tal com ho suggereixen un gran nombre d’informadors clau, sobretot en l’àmbit del

desenvolupament comunitari i de l’animació sociocultural.

10. És obvi, a més, que en el seu conjunt les infraestructures —«laboratoris territorials», en diu

Alfieri— haurien de privilegiar els temes emergents de la nostra societat: les noves tecnologies, els

sistemes d’informació, els mitjans audiovisuals, les xarxes informàtiques. Amb tot, tampoc no

s’haurien d’oblidar els sectors tradicionals, tal volta erròniament oblidats, com l’agricultura,

l’artesania, la literatura popular, la cuina, etc.
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11. L’onzena proposta consistiria a organitzar la FPA des de cinc àrees d’actuació:

-  Formació orientada a garantir a totes les persones adultes una educació bàsica i facilitar

l’accés als distints nivells del sistema educatiu.

- Formació orientada a l’exercici dels drets i de les responsabilitats ciutadanes, així com a la

participació social.

- Formació orientada al desenvolupament personal i a la participació en la vida cultural.

-  Formació ocupacional orientada al desenvolupament professional que faciliti la inserció,

l’actualització i la promoció laboral.

- Formació social orientada a la inserció, al desenvolupament comunitari, a la cohesió social i a

l’atenció de persones adultes amb necessitats especials.

Aquestes àrees d’actuació podrien donar resposta a les línies programàtiques —potser seria més

interessant parlar de programes formatius i no de línies— plantejades en les entrevistes i que, segons

les dades aportades, estableixen una seqüència respecte a la priorització dels programes formatius

que cal desenvolupar —que serien com una mena de concreció de les línies programàtiques—, la

qual cosa, si hi afegim les consideracions sobre quins són els nivells polítics i administratius que han

de responsabilitzar-se de les demandes-ofertes, torna a assenyalar-nos un model territorialitzat

d’intervenció, així com la necessària concertació interinstitucional de competències.
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12. Una altra proposta derivada de l’anterior seria la necessitat d’establir l’educació i formació de

persones adultes de manera específica, la qual cosa faria imprescindible la redacció d’un disseny de

programes —currículum específic de FPA— que tractàs de relacionar els diferents programes així

com d’establir els ponts i les passarel·les entre aquests des d’una perspectiva de permeabilitat,

transparència i correspondència, a més d’un mecanisme de validació dels coneixements i

experiències prèvies de les persones adultes; així mateix, caldria establir un model d’orientació,

diagnòstic i informació de les persones adultes a aquest efecte. Apostaríem clarament per innovar en

aquest camp, al mateix temps que consideram que el plantejament curricular vigent (formació inicial

i de base, ESPA, organització per cicles, mimetisme amb el sistema ordinari), inicialment conformat

des de la dependència normativa de l’Estat central, no és el més adequat per instaurar el nou model

de FPA que en certa manera es deriva de l’estudi realitzat. L’educació de persones adultes comporta

un component de planificació de disseny i de mediació important que cal tenir en compte, a més de la

tasca estrictament docent. L’ordenació ha de preveure mecanismes per donar suport a la tasca que els

professionals dels diferents àmbits duguin a terme, així com a les persones adultes que hi participen.

En aquest sentit, cal preveure la creació de mecanismes d’informació, assessorament i orientació

tant per a les persones adultes que ho puguin demanar com per als agents que duguin endavant la

planificació i el suport a la realització de les activitats.
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13. D’aquesta última i d’altres propostes plantejades podria sorgir una altra subproposta,

absolutament imprescindible, però que potser necessitaria un cicle temporal més llarg per poder

concretar-se en la pràctica. Si parlam d’especificitat tant del model teòric i organitzatiu com de les

actuacions que s’han de realitzar, caldria també establir la necessitat i conveniència, en criteris

estrictes de coherència interna de la proposta que presentam, però sobretot del subsistema d’educació

i formació de persones adultes que assenyalam que cal implantar, de plantejar-se i resoldre la qüestió

de l’especialització dels professionals docents i no docents. És per tot això que proposam la posada

en marxa d’unes iniciatives formatives a la UIB en col·laboració amb el Govern de les Illes que

tractassin de concretar una certa especialització en FPA, mitjançant una utilització flexible de

l’actual sistema universitari i la instauració d’una especialització a cavall entre diferents carreres

universitàries a través d’un pla interdepartamental que podria traduir-se en un títol propi inicialment.

A més a més, caldria que el Govern dictaminàs, en la línia de les resolucions adoptades pel Govern

basc, una habilitació en FPA —que se sobreposa a les que ja existeixen dins el sistema ordinari—,

que possibilitaria l’enllaç posterior amb l’especialització i que per ser obtinguda hauria de requerir

una formació específica —curs de formació amb un nombre determinat d’hores de teoria i de

pràctiques, distribuïdes al 50%, desenvolupat per la UIB i parcialment finançat pel Govern balear,

que fos un primer apropament al pla de formació interdepartamental— i la garantia de validar la

formació i innovació en centres, la desenvolupada a través dels centres de formació específica i dels

moviments de renovació pedagògica, etc., així com els anys de docència específica en FPA

desenvolupats.

Així mateix, caldria que se signàs un conveni específic de col·laboració entre la UIB i el Govern de

les Illes Balears per desenvolupar les diferents iniciatives formatives complementàries necessàries

per afrontar amb èxit la renovació del model de FPA, les línies programàtiques que s’assenyalen en

l’estudi, etc., així com la interrelació d’aquestes amb aquelles que des dels centres específics es

puguin realitzar.
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Tant de les perspectives d’actuació i organització que sorgeixen en les entrevistes com de les

propostes fins ara apuntades se’n podria derivar una altra proposta: la constitució d’equips

multiprofessionals que poguessin permetre unes intervencions territorials de FPA, integrals i

integrades, que conjugassin convenientment els professionals docents amb els no docents i, a més a

més, que possibilitassin l’adscripció als equips de professionals imprescindibles per poder afrontar

els diferents àmbits de la FPA, des de les dimensions territorial, social, etc., així com la constitució

de subsistemes locals o globals de FPA que concertarien necessitats i demandes amb ofertes, l’àmbit

públic amb el sociopúblic i el privat, afegirien recursos econòmics i la potència social i cultural dels

contextos, establirien usos, distribucions i reapropiacions dels equipaments socials, etc.

Així mateix, aquests equips multiprofessionals han de suposar una garantia per poder establir un

model de FPA coherent —en aquest sentit, cal especificar la coordinació peremptòria d’aquests amb

el pla de formació interdepartamental de la UIB— tant amb el que des de l’estudi com des d’aquestes

propostes s’assenyala, a més a més de propiciar una formació integral de les persones adultes: des de

l’orientació fins a la promoció sociopersonal, des de la integració fins a la potenciació. Altrament,

caldria que desenvolupassin i implementassin la participació: interna —itineraris formatius,

planificació-programació de les ofertes, gestió i avaluació dels programes formatius i del seu

desenvolupament formatiu, etc.— i externa —itineraris formatius territorials, pla de FPA local,

atribució de funcions o recursos, implementació de l’associacionisme, etc.

14. Tot parlant d’educació permanent i d’adults, consideram que s’hauria de posar més esment en la

formació i el reciclatge dels treballadors en EA per actualitzar i adequar les nostres intervencions a

les necessitats, interessos i desitjos de les persones adultes. La societat, dinàmica i canviant per

natura, ho exigeix i l’Administració no en pot restar al marge.
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15. Una altra proposta coherent amb el que fins ara hem assenyalat consistiria en el reconeixement

de les persones adultes com a intel·lectuals amb capacitat d’operar i articular els seus

interessos, les seves necessitats i demandes, de reivindicar i organitzar les seves expectatives i

cercar i implementar fórmules perquè es desenvolupin i s’acompleixin. Aquest plantejament ens

duria a afirmar que un dels eixos vertebradors de la proposta que aquí presentam ha de ser la

participació —ser part de... i prendre part en...—, que necessita tant la informació com l’acció

interna i externa, superficial i profunda. Caldria, així, que l’ordenació que cal realitzar inclogués

aquest eix i tractàs de desenvolupar els mecanismes necessaris i adequats per poder garantir la

participació en la planificació, en la gestió i en l’organització, en l’elaboració i el desenvolupament

del currículum, en el desenvolupament de les accions educatives, en l’avaluació, etc., més enllà

d’aspectes formals, més enllà d’establir-la mimèticament amb el sistema ordinari..., atès que parlam

de persones adultes i que les seves relacions es produeixen en uns contexts democràtics. Com a

mínim caldria considerar que:

- Les persones adultes tenen dret i capacitat de participar en el seu propi itinerari formatiu i

seleccionar i organitzar el currículum amb el diàleg i la negociació entre les dues

experiències, la dels participants i la del professorat. El saber es produeix i s’aplica en el grup

d’aprenentatge i possibilita el pensament crític.

- El professorat ha de dissenyar i implementar les pràctiques que s’han de desenvolupar en el

grup, entre les quals hi ha la participació. A partir del coneixement col·lectiu de la situació de

partida, el professorat ha de fer possible l’explicitació del bagatge cultural del grup

d’aprenentatge i connectar-lo amb les demandes que el mateix grup vulgui desenvolupar.

- L’organització dels centres de formació de persones adultes ha de basar-se en aquest concepte

de participació i en el consens entre les parts com a estratègia en la presa de decisions.



361

16. Així mateix, consideram imprescindible i pertinent l’elaboració d’una carta o estatut dels drets

dels participants en l’educació i formació de les persones adultes i de les seves associacions i

federacions, que assenyali i reglamenti:

- Els canals de participació de les persones adultes en l’organització (planificació, programació,

gestió i control), el funcionament i la valoració dels processos educatius i formatius, dels

centres i dels territoris.

-  La promoció de l’associacionisme dels participants i la seva potenciació, així com la

participació de les seves associacions i federacions en els diferents òrgans d’assessorament,

representació i gestió, d’àmbit de centre o territori (local, districte, mancomunal, etc.), que

desenvolupen polítiques d’educació i formació de les persones adultes.

-  Les mesures que n’afavoreixin les actuacions i el funcionament, inclosos els serveis,

assessoraments, recursos, etc. per a la formació o especialització dels agents socials o

educatius de l’associacionisme, per fer possible la participació social en l’administració de

l’educació i formació de persones adultes i en la mateixa societat civil illenca.

17. Una altra proposta faria referència a la constitució d’una xarxa de centres i d’iniciatives

formatives: l’actualment existent —de la qual no tenim dades a l’estudi, cosa que fa que aquest

apartat no es pugui desenvolupar més— i la futura, que hauria de sorgir i bastir-se a partir de dos

vectors: el primer, les dades que sorgeixin de la diagnosi adés proposada; l’altre, les necessitats

d’articulació territorial de les diferents illes i les dades de l’estudi referides a: índex de creixement,

d’envelliment, de dependència, d’immigració i d’analfabetisme absolut i funcional, als quals caldria

afegir-ne altres, com l’índex d’atur i de treballs estacionaris, de desenvolupament local i social,

d’associacionisme, etc. A més a més, hauria d’indicar-se quina és l’adscripció de la xarxa als

territoris; quina és la seva dependència: orgànica i funcional; quina és la relació entre iniciatives

públiques, socials i privades; com es podria articular i organitzar la xarxa i quins serien els criteris

d’articulació i organització que possibilitassin la redistribució dels béns educatius i formatius, dels

culturals i dels sociolaborals, i, sobretot, on i com es formula l’adscripció dels diferents programes

formatius que s’han de realitzar, de la formació bàsica, etc. Així mateix, caldria establir un pla de

localització i distribució de les infraestructures necessàries per poder dur endavant els programes

formatius.
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18. Una proposta d’ordenació, articulació i organització de l’educació i formació de persones adultes

cal que tingui en compte, especialment, l’adscripció, planificació i implementació dels recursos

financers necessaris per poder afrontar el desenvolupament de les diferents propostes aquí

assenyalades, però cinc haurien de ser les vies per finançar la FPA:

- Els crèdits consignats en la llei de pressuposts del Govern de les Illes Balears.

-  Els crèdits consignats en els pressuposts d’altres entitats públiques que desenvolupen

programes formatius relacionats directament o indirecta amb la FPA.

- Els fons procedents de taxes o imposts, o de la participació en aquests, que el Govern de les

Illes Balears establiria a aquest efecte.

-  Els fons de procedència estatal o comunitària o d’organismes internacionals destinats a la

FPA, així com la recerca d’un tractament específic o una participació integrada d’aquells que

tinguin una relació directa amb la formació permanent.

- Els fons de procedència privada que puguin aportar-se a la FPA, com ara un percentatge dels

fons d’obres socials de les caixes d’estalvis, etc.

19. L’especificitat de l’educació de persones adultes en la modalitat a distància requereix un

tractament específic, independentment de l’etapa o el tipus de formació que s’intenti implementar. A

Alemanya hi ha una legislació específica per a l’ensenyament a distància i a Suècia l’oferta pública

d’educació a distància està centralitzada. Tant si ens fixam en l’educació i formació de persones

adultes obligatòria a distància com en la postobligatòria, cal que les considerem de forma conjunta,

perquè les característiques d’aquest tipus d’educació són les mateixes i requereix un tractament

específic a nivell de professorat, metodologia, etc.

20. Una altra proposta consistiria a encetar un ampli debat social, polític i institucional sobre la

importància estratègica de l’educació i la formació de les persones adultes al llarg de tota la vida

per a la societat illenca i la necessitat de constituir un subsistema balear d’educació i formació

permanent mitjançant una proposta de llei de FPA que assenyali, coordini i integri els recursos,

mitjans, instruments i iniciatives de les diferents administracions públiques, així com la signatura

d’un acord interinstitucional i social per la FPA que estableixi els compromisos i responsabilitats

envers l’educació i la formació de persones adultes.
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1 0 .   ANNEX: QÜESTIONARI «ANÀLISI DE NECESSITATS
D’EDUCACIÓ D’ADULTS A LES ILLES BALEARS» (ANEA)

Departament de

Ciències de l’Educació

Anàlisi de necessitats d’educació d’adults a les Illes Balears
(ANEA)

Enquestador/a __________________________________

SECCIÓ A
DADES DE L’ENQUESTAT

1. Edat:
❑ 25 anys o menys
❑ De 26 a 34 anys
❑ De 35 a 44 anys
❑ De 45 a 54 anys
❑ 55 anys o més

2. Sexe:   ❑Home    ❑Dona

3. Titulació: ________________________________________________________

4. Tasca professional: ________________________________________________

5. Empresa/centre: __________________________________________________

6. Nom i llinatges: ___________________________________________________

7. Lloc de residència:

❑ Palma                                         ❑ Resta de Mallorca
❑ Menorca                                     ❑ Eivissa
❑ Formentera
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SECCIÓ B
ANÀLISI DE NECESSITATS

1. Indicau el grau d’importància que creieu que s’hauria de donar a cada una de les següents
línies programàtiques de l’educació d’adults (0 = gens important; 4 = molt important):

Importància
0 1 2 3 4

Alfabetització i formació bàsica (fins a
educació secundària obligatòria) necessària
per participar en tots els àmbits de la vida
Accés i adquisició de les persones adultes
dels nivells educatius no universitaris
(batxillerat, mòduls formatius, etc.)
Promoció del coneixement de la realitat de
les Illes Balears en tots els aspectes:
llengua, història, geografia, cultura, etc.
Formació laboral orientada a la iniciació,
reciclatge o reconversió dels coneixements
i competències de tipus professional
Aprenentatges d’altres llengües i altres
ensenyaments especialitzats
Participació social, cultural, educativa i
realització personal
Educació familiar, educació per a la salut i
educació per al consum
Preparació per a l’accés a la universitat per
a adults
Foment del desenvolupament de la igualtat
d’oportunitats, la superació de tota casta de
discriminacions (gènere, ètnia, edat, etc.)
Formació per saber gaudir del temps lliure
de manera creativa
Utilització de les noves tecnologies de la
informació i de la comunicació
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2. En quins dels següents sectors educatius de l’educació d’adults i amb quin nivell
d’intervenció (0 = baix; 4 = alt) han de desenvolupar actuacions els distints agents educatius:

• Alfabetització i formació bàsica

Nivell d’intervenció
0 1 2 3 4

Administració autonòmica
Administració local
Associacions i entitats sense
ànim de lucre
Empreses educatives
Empreses diverses

• Educació secundària postobligatòria

Nivell d’intervenció
0 1 2 3 4

Administració autonòmica
Administració local
Associacions i entitats sense
ànim de lucre
Empreses educatives
Empreses diverses

• Formació per al treball

Nivell d’intervenció
0 1 2 3 4

Administració autonòmica
Administració local
Associacions i entitats sense
ànim de lucre
Empreses educatives
Empreses diverses
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• Accés a la universitat

Nivell d’intervenció
0 1 2 3 4

Administració autonòmica
Administració local
Associacions i entitats sense
ànim de lucre
Empreses educatives
Empreses diverses

• Desenvolupament comunitari i animació sociocultural

Nivell d’intervenció
0 1 2 3 4

Administració autonòmica
Administració local
Associacions i entitats sense
ànim de lucre
Empreses educatives
Empreses diverses

• Formació cultural

Nivell d’intervenció
0 1 2 3 4

Administració autonòmica
Administració local
Associacions i entitats sense
ànim de lucre
Empreses educatives
Empreses diverses
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3. Indicau el grau d’importància que creieu que haurien de tenir les següents actuacions
encaminades a la coordinació de les actuacions de l’educació d’adults (0 = gens important; 4 =
molt important):

Importància
0 1 2 3 4

Coordinació esporàdica de les ofertes
formatives formals i no formals
Organització d’activitats conjuntes, de
forma puntual, entre distintes entitats d’una
mateixa localitat o zona
Establir sistemes de convalidació
d’aprenentatges entre les diferents
institucions o entitats
Planificació conjunta de les diferents
ofertes educatives i culturals, d’una zona o
localitat, malgrat que actuïn de forma
independent
Establir convenis de col·laboració que
permetin una planificació i una actuació
conjunta amb una certa continuïtat en
determinada zona o localitat

4. Indicau el grau d’importància que creieu que haurien de tenir les següents comissions
dirigides a fomentar la coordinació entre les diferents iniciatives d’educació d’adults de les
Illes Balears (0 = gens important; 4 = molt important):

Importància
0 1 2 3 4

Coordinació entre les distintes conselleries
que intervenen en l’educació d’adults
Comissions formades per distints membres
—polítics i tècnics— de totes les
administracions
Comissions tècniques que incorporin tots
els sectors implicats (administracions
educatives implicades, professionals,
iniciatives socials, etc.)
Comissions de coordinació de les diverses
iniciatives d’educació d’adults, creades al
marge de l’Administració
Comissions locals de coordinació
d’iniciatives
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5. Creieu que el professorat d’educació d’adults (públic i privat) té una formació adequada:

SÍ
NO

Només té formació
adequada en alguns

casos

Especificau els sectors on la formació
no és adequada:

_____________________________
_____________________________

6. Quin tipus de formació seria la mínima exigible per a tot el professorat d’educació d’adults:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Indicau la importància que creieu que ha de tenir l’Administració autonòmica en cadascuna
de les següents actuacions referides a la formació permanent del professorat d’educació
d’adults (tant del professorat públic com del privat) (0 = gens important; 4 = molt important):

Importància
0 1 2 3 4

Organització, en solitari o en col·laboració
amb altres entitats, d’activitats formatives
de llarga durada (cursos d’especialització,
màsters, postgraus, etc.)
Organització de cursos de curta i mitjana
durada (20 a 100 hores)
Foment de la creació de seminaris i grups
de treball
Arbitratge d’un sistema de subvencions i
ajudes perquè les entitats i administracions
locals realitzin les pròpies activitats
formatives
Facilitació d’assessories relatives a
diversos aspectes tecnicodidàctics de
l’educació d’adults a partir de les
problemàtiques específiques de cada
iniciativa
Foment de l’intercanvi d’experiències
entre els diversos sectors implicats
Foment dels projectes d’innovació
educativa a partir del treball al mateix
centre amb metodologies i recursos nous
Potenciació del paper de la universitat en la
formació i la recerca
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8. Creieu que, d’acord amb l’actual situació de l’educació d’adults a les Illes Balears, són
necessaris plans específics d’àmbit local o comarcal:

SÍ
NO

En cas afirmatiu, quins creieu que serien els plans prioritaris:

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

4. ______________________________________________________

9. Creieu que, d’acord amb l’actual situació de l’educació d’adults a les Illes Balears, són
necessaris plans específics dirigits a col·lectius concrets:

SÍ
NO

En cas afirmatiu, quins creieu que serien els col·lectius prioritaris:

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

4. ______________________________________________________

10. Quins obstacles creieu que dificulten l’accés dels adults a la formació:

1. ______________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. ______________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. ______________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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11. Destacau quatre accions que creieu prioritàries amb vista a millorar la situació de
l’educació d’adults a les Illes Balears:

1. ______________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. ______________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. ______________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. ______________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SECCIÓ C
OBSERVACIONS

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


