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Presentació

Els canvis constants que viu la nostra societat 
estan transformant radicalment les necessitats 
educatives i les formes d’aprenentatge actuals. 
És per això que el sistema educatiu s’ha d’actua-
litzar i afavorir els processos de canvi i de millora 
necessaris per respondre a aquesta nova realitat. 
En el camp de l’educació de persones adultes hi 
ha projectes i experiències que des de fa temps 
estan treballant amb eficàcia per desenvolupar 
una educació més personalitzada i més centra-
da en les necessitats dels aprenents i de l’entorn. 
Conèixer i debatre sobre aquestes experiències 
permet crear un clima favorable al canvi educa-
tiu i donar valor a l’educació de persones adultes 
com un bé comú.

La jornada que us presentem vol ser un espai i 
una oportunitat per reflexionar conjuntament 
sobre el poder i el potencial que tenen l’aprenen-
tatge i l’educació de les persones adultes en la 
construcció d’un futur millor per a totes les per-
sones al llarg de la seva vida. 

“Nous horitzons per a l’educació de persones 
adultes. Repensar l’EpA en temps difícils” és, en 
aquest sentit, una jornada que convida a la re-
flexió i el treball i que hem pensat especialment 
per a professorat i alumnat d’escoles de persones 
adultes, educadors socials, professionals d’enti-
tats d’aquest sector, institucions públiques i pri-
vades, i àmbits de la recerca universitària.

Miquel Àngel Essomba
Comissionat d’Educació i Universitats

Programa 

9.15 h
Acreditacions i lliurament de material

9.30 h
Introducció a la jornada a càrrec de 
•	 Margarida Massot, coordinadora de la Taula 

de Formació d’Adults de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona

•	 Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació
 i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona
•	 Mercè Massa, gerent del Consorci d’Educació de 

Barcelona

10.00 h 
Conferència inaugural “Aprenentatge d’adults 
i abast de les alfabetitzacions en temps de 
desigualtat: comprensió i satisfacció de la 
demanda”, a càrrec de David Mallows, University 
College London-Institute of Education

11.00 h
Pausa

11.30 h
Taula rodona “Experiències d’èxit en la 
construcció de nous aprenentatges”
•	 Escoltar per aprendre “13 vides, infinites veus: 

reflexions educatives des de l’escola de la Model”, 
a càrrec de Xavier Aranda, exdirector de l’Escola 
Jacint Verdaguer

•	 Lluitar per aprendre “10 projectes d’economia 
solidària”, dissenyat per l’alumnat de l’Escola del 
Carmel, a càrrec de Maria Antònia Doz, directora 
del centre, i de Victòria Barceló Roca, membre del 
col·lectiu Economia Crítica

•	 Llegir per aprendre “Projecte i creació de 
biblioteca escolar multidisciplinària”, a càrrec 
de Josep Miquel Arroyo, mestre del Centre de 
Formació Permanent d’Osona Sud

13.00 h
Conferència “El repte de l’EpA al segle XXI. Temps 
de desigualtats socials i temps d’oportunitats 
educatives”, a càrrec de
•	 Xavier Bonal, professor del Departament de 

Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
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