
                                                                                                           

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Formació al Llarg de la Vida  

Sessió de tancament 

23 de maig del 2022 - 17:00h 

 

 

Sala de Zoom: 
https://zoom.us/j/93562375165?pwd=dXp5TmFnRm5LVHpHYnJwK0VqcG1rUT09 
 

 

Assistents 
Lluís Bages, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió) 
Laia García, tècnica CEMB  
Sílvia Burset, Universitat de Barcelona  
Jordi Jubany, Consell Escolar de Catalunya  
Mª Dolors Martí, Col·legi de Doctors i Llicenciats   
Ester Rams de Pablo, La Troca   
 

Ordre del dia  

17:00h – 17:05h Benvinguda  
17:05h – 17:25h Presentació de les propostes recollides en l’Informe de la 

Comissió  
17:25h – 18:25h Espai de debat 
18:25h – 18:30h Avaluació i tancament de la sessió 
 
 
Temes tractats: 

 
Lluís Bages inicia la sessió fent una presentació dels temes recollits en l’informe final 
de la Comissió. S’obre el torn de paraules per recollir aportacions a l’informe i les 
propostes que se’n deriven. 
 
 
 
 
M Dolors Martí: 

https://zoom.us/j/93562375165?pwd=dXp5TmFnRm5LVHpHYnJwK0VqcG1rUT09


                                                                                                                                                        
 

 

Aquestes propostes estan fetes des d’una perspectiva del sector públic, potser en 
algun lloc s’hauria de marcar la diferència amb el sector privat. Quan es diu recollir en 
una plataforma digital tota l’oferta existent seria només la pública? 
Cal distingir la formació adreçada a una sortida laboral i una altra més enfocada a un 
enriquiment personal. Quan es parla d’incorporar figures tècniques d’integració social 
potser hauríem de distingir les que farien el seguiment dels que arriben als centres en 
resultat del fracàs escolar i aquells que son realment adults. 
 
Lluís Bages:  
Les dues primeres propostes inclouen tot el tipus d’iniciatives que fan formació al llarg 
de la vida, tant públiques com privades. 
 
Ester Rams: 
Hi ha un malentès pel que fa a les figures tècniques d’integració social, ja que fan 
referència a garantir el treball en xarxa amb la resta d’agents educatius, no a fer un 
seguiment personalitzat. 
 
Lluís Bages:  
La proposta 5 recull la voluntat que els centres tinguin la capacitat d’atendre la 
diversitat de perfils d’alumnat que s’hi dirigeix. Potser es pot fer una menció més 
específica. 
 
M Dolors Martí: 
Jo em referia a persones que necessiten una acreditació professional.  
 
Ester Rams: 
Tinc dues preguntes inicials: com és que no hi ha participants de CFA o del Consorci en 
la Comissió? 
Just al juliol de l’any passat vam participar en un espai de debat, l’Acord 2030, on 
també s’hi van fer propostes que van en la mateixa línia.  
 
Lluís Bages:  
L’Acord 2030 respon a una iniciativa política. Es va presentar el mes d’abril el 
document final que és diferent de l’inicial, ja que s’ha hagut de negociar. És un acord 
molt més ampli, amb diverses temàtiques de les quals la Formació al Llarg de la Vida 
n’és una. 
 
 
 
 
Laia Garcia: 



                                                                                                                                                        
 

 

Quan obrim les comissions sempre ho fem arribar al Consorci perquè hi participi. 
Justament la persona que havia de venir està de baixa i la persona que l’ha substituït 
només ha pogut assistir a una de les sessions. 
 
Ester Rams: 
En general em sembla bé el document i les propostes.  
El 2020 es va fer una mena de diagnosi sobre educació de persones adultes que podria 
anar bé de cara a reforçar el document. 
Trobo a faltar que es digui que cal fer un canvi d’estructura dels centres públics, que 
siguin més oberts al territori, que siguin més flexibles pel que fa a les maneres d’accés i 
al currículum i a les estructures de les formacions. 
En la part d’orientació potser caldria fer esment que cal facilitar el reconeixement de 
competències al llarg de la vida.  
Pel que fa a les campanyes publicitàries, el repte està en com arribem a la gent que 
menys formació té i menys coneix els recursos. Sovint aquestes campanyes ens arriben 
a la gent que ja coneixem aquests recursos.  
Posaria l’accent que la prioritat d’aquesta estructura de formació al llarg de la vida 
hauria de ser la gent que menys formació, que hauria de ser la que tingui més facilitat 
d’accés i s’hi dediquin més recursos. 
Amb la idea de garantir aquest dret, podríem mirar de tenir unes ràtios mínimes 
d’oferta de formació al llarg de la vida en funció de la població que viu en un territori. 
 
Jordi Jubany:  
Proposaria fer una volta al redactat del punt 7. Caldria obrir el concepte de traspàs 
intergeneracional perquè l’intercanvi sigui en diferents nivells i recollir formats més 
dinàmics. També eliminaria la única menció al professorat jubilat i incloure més 
col·lectius i parlar d’aprofitar les experteses de tothom. 
 
M Dolors Martí: 
Per acabar d’arrodonir l’informe no estaria malament estadísticament saber quin 
percentatge de persones freqüenten els CFA per edats. O si es té estadística de les 
aules d’extensió universitària. A vegades per qüestions diverses hi ha una franja de 
població que no accedeix o no té prou interès, per això caldria veure com es poden 
concretar millor les estratègies per apropar-s’hi.  
 
Lluís Bages:  
Incorporem les diverses aportacions al document. Hi ha marge de temps perquè ens 
feu arribar més aportacions per correu electrònic si així ho considereu. 
 
Acords:  



                                                                                                                                                        
 

 

Es farà arribar l'acta i la nova versió de l’informe als membres de la comissió per tal 
que puguin complementar les intervencions recollides i les propostes que se'n 
deriven.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


