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1 Introducció

1.1. El Consell Educatiu Municipal de Barcelona

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona (d’ara endavant, CEMB) és l’òrgan 
de participació ciutadana en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat 
educativa de la ciutat de Barcelona.

El CEMB té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institu-
cions educatives i al municipi. El CEMB és també consultat per l’Administració 
educativa de la Generalitat de Catalunya, pel Consorci d’Educació i per l’Ajun-
tament de Barcelona.

Les comissions són els òrgans bàsics de treball del CEMB. La Comissió de 
Treball sobre Formació al Llarg de la Vida està formada per diferents profes-
sionals de tota la comunitat educativa que s’hi veu representada. Han format 
part de la Comissió les persones següents:

• Sílvia Burset, Universitat de Barcelona

• Anna Garcia, grup municipal Valents

• Jordi Jubany, Consell Escolar de Catalunya

• M Dolors Martí, Col·legi de Doctors i Llicenciats

• Cèlia Martínez, consellera d’Educació i Feminisme del districte de Sar-
rià-Sant Gervasi 

• Neus Pons, Fundació BCN Formació Professional

• Ester Rams, La Troca 

• Víctor Ranera, representant de les direccions de titularitat concertada, Es-
cola Joan Pelegrí

• Clara Rodríguez, Consorci d’Educació de Barcelona

• Oriol Solé, vocal d’escoles concertades / CCAPAC
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• Marta Carranza, secretària del CEMB

• Laia Garcia, tècnica del CEMB 

• Lluís Bages, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

• Martí Oliver, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

• Maria Padró-Solanet, tècnica de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

Per tal d’orientar el debat i les propostes generades en aquesta comissió de treball, s’ha 
comptat amb el suport de persones expertes en l’àmbit a través de la realització de pre-
sentacions temàtiques i participant en l’espai de debat. A continuació es detalla la relació 
de persones expertes participants, així com el títol de les seves intervencions: 

• Albert Sánchez-Gelabert, sociòleg i investigador a la Universitat Autònoma de Bar-
celona i Universitat Oberta de Catalunya. “Educació al llarg de la vida a la ciutat de 
Barcelona. Reptes i oportunitats”.

• Ester Rams, membre impulsora de La Troca-Escola Comunitària de Formació Perma-
nent. “La detecció de necessitats de la ciutadania i programació de l’oferta formativa”.

• Juan Llanes, pedagog, educador, doctor en psicopedagogia i investigador a la Univer-
sitat de Barcelona. “Trajectòries dels i les joves en els estudis de secundària obligatò-
ria. Factors d’èxit als centres de formació de persones adultes de Catalunya”.

• Mireia Civís, doctora en Pedagogia, professora i investigadora de l’FPCEE Blanquer-
na (Universitat Ramon Llull). “Coordinació entre els diferents recursos i el treball en 
xarxa”. 
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1.2. El punt de partida

Els canvis constants i ràpids de la nostra societat han comportat que la ciutadania hagi 
de formar-se per adaptar-se i participar de forma activa en els nous reptes; accedir a dife-
rents llocs (de treball, socials, etc.) en igualtat d’oportunitats; intervenir des del món més 
local per poder fer canvis més globals; o mantenir l’autonomia pròpia davant la informació 
excessiva que ens arriba. 

Aquest escenari nou on l’educació esdevé una condició central cada cop més necessària 
requereix que el procés d’aprenentatge no se centri exclusivament en els moments 
inicials de la vida dels individus i adquireixi una dimensió permanent, al llarg de la 
vida. És, per tant, necessari que l’educació al llarg de la vida esdevingui una de les eines 
prioritàries per a l’adquisició de les noves competències bàsiques i que respongui a les 
demandes que puguin emergir en un futur. Cal, doncs, treballar en una concepció més 
àmplia d’educació que reconegui espais, formes i institucions múltiples vinculades als 
processos d’aprenentatge.

Amb la voluntat de reflexionar sobre aquesta situació i debatre les implicacions que això 
té en la ciutat de Barcelona neix la Comissió de Formació al Llarg de la Vida del CEMB. 
A continuació es presenten les línies de treball que s’hi han abordat i les propostes con-
cretes que se n’han derivat.
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2 Discussió

La Comissió Europea defineix el lifelong learning o l’aprenentatge al llarg de 
la vida com a “tota activitat d’aprenentatge portada a terme en qualsevol 
moment de la vida amb la finalitat de millorar coneixements, habilitats i 
competències des d’una perspectiva cívica, social o lligada al treball”. Es 
considera que l’aprenentatge al llarg de la vida és essencial per respondre a 
les aspiracions i inquietuds de les persones adultes i facilitar‐los l’adaptació als 
entorns digitals i als canvis culturals i econòmics. 

D’aquesta manera, el concepte inclou processos educatius que involucren 
individus en diferents moments del cicle vital, ja siguin infants, adolescents, 
adults i persones grans. L’educació de persones adultes s’inscriu, per tant, 
dins d’aquesta anomenada educació al llarg de la vida, també coneguda com 
a educació permanent (Ayuste, Casamitjana, Ferrer Puig, Formariz & Massot, 
2009).

Dins d’aquesta categoria àmplia s’hi distingeixen tres tipus d’educació:

• Educació formal: tipus d’educació amb un nivell més alt d’estructura, or-
ganització i intencionalitat, que condueix a l’obtenció d’un títol oficial del 
sistema educatiu reglat. En aquesta tipologia s’hi troben els ensenyaments 
obligatoris i postobligatoris que condueixen a algun tipus d’acreditació ofi-
cial com per exemple: l’educació secundària, batxillerat, cicles formatius, 
universitat, els centres de formació d’adults, els ensenyaments d’idiomes a 
les escoles oficials o els ensenyaments oficials de règim especial (art dra-
màtic, música, dansa, esportius, d’educació especial, etc.).

• Educació no formal: activitats formatives que també poden presentar un 
alt grau d’organització i estructura, però que, a diferència de l’educació for-
mal, no condueixen a una acreditació o títol oficial dins el sistema educatiu 
reglat. Dins d’aquest tipus d’educació no formal és on trobem un nombre 
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més elevat d’activitats a causa de la diversitat de programes i activitats educatives en 
funció dels objectius o finalitats, mètodes (presencialitat, virtualitat, semipresencialitat, 
etc.), persones destinatàries (joves, adultes, jubilades, dones, infants, etc.), àmbits 
(ocupacional, educatiu, salut, etc.), entitats o organismes organitzadors (públic, privat, 
ONG), tipus de gestió, etc.

• Educació informal: procés d’aprenentatge que es duu a terme al llarg de la vida i no 
és necessàriament intencional. S’hi comprèn l’adquisició de competències i habilitats 
a partir de les experiències i interaccions diàries no sempre dins d’un marc educatiu. A 
causa d’aquest caràcter interactiu i transversal i a la multiplicitat d’institucions involu-
crades (família, entorn, amics/gues, etc.) algunes aproximacions antropològiques han 
comparat i assimilat aquesta educació informal al procés de socialització.

2.1. L’EDUCACIÓ FORMAL: ELS CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES 
ADULTES

Dins de l’educació formal al llarg de la vida a la ciutat de Barcelona podem trobar 
gran presència de centres de formació professional, universitats o escoles oficials 
d’idiomes, entre d’altres. Cal destacar, però, l’existència dels centres de formació 
d’adults (CFA), que tenen com a objectiu satisfer les necessitats formatives de les 
persones adultes i garantir la igualtat d’oportunitats formatives al llarg de la vida. Els 
CFA inclouen una sèrie d’ensenyaments estructurats que es poden reconèixer amb 
una titulació oficial o esdevenir passarel·les cap a altres estudis formals. 

Diverses recerques destaquen que el model actual de CFA presenta una sèrie de 
canvis que n’han modificat la composició social si es compara amb el moment his-
tòric en el qual van aparèixer aquests centres, ara fa quaranta anys. Així doncs, la 
formació de persones adultes ha anat evolucionant i responent a demandes so-
cials i, actualment, se situa en un paradigma escolar de caràcter compensatori i de 
segona oportunitat.

Mentre que en les dècades dels 1950, 60 i 70 la formació s’orientava a respondre a 
les demandes de l’analfabetisme de la població, actualment s’encaminen, principal-
ment, com a resposta al fracàs i l’abandonament prematur escolar. En aquest sentit, 
s’ha detectat un increment significatiu de la matrícula entre les edats més joves 
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que busquen noves oportunitats que els permetin un retorn al sistema educatiu i, 
a la vegada, adquirir competències destinades a la inserció al mercat de treball. 

Malgrat aquest perfil cada cop més majoritari, hi ha múltiples lògiques d’accés als CFA 
segons el cicle de vida o la situació personal. En el cas de l’alumnat amb més edat, hi ha 
diverses motivacions, com les de caràcter instrumental o orientades a múltiples aprenen-
tatges (llengua estrangera i competències TIC, entre d’altres) o bé les de caràcter més 
expressiu: cultural, emocional, artístic (creació artística, educació emocional i artística). 
Per a la població estrangera, els centres també poden esdevenir una opció d’integració, 
d’aprenentatge de la llengua i formació de base (Sánchez-Gelabert, 2018).

Davant de la varietat de perfils i les necessitats formatives diferenciades a les quals cal 
donar resposta, s’aposta per revisar els currículums i repensar el model de CFA per emfa-
titzar-los com a centres arrelats al territori amb una missió sociocomunitària i també 
com a dispositius per generar oportunitats d’èxit. L’objectiu és que siguin capaços 
d’atendre la totalitat de perfils d’estudiants que s’hi presenten i tinguin la capacitat de cre-
ar itineraris personalitzats a partir de les seves característiques individuals.

Per assolir això, es considera imprescindible la figura d’un/a professional orientador/a 
que afavoreixi les trajectòries i ajudi als tutors i les tutores a la vinculació amb l’alumne, 
la transició a l’inici, durant i al final dels seus estudis i, en general, a l’atenció, de manera 
adequada, a la gran diversitat d’alumnat. També és necessari garantir una atenció més 
personalitzada i un acompanyament més proper, i per això els docents haurien de 
disposar de temps per a la tutoria individual i grupal (Figuera, Torrado, Daza, Llanes et 
al., 2022).

2.2. L’EDUCACIÓ NO FORMAL A LA CIUTAT DE BARCELONA

Més enllà dels CFA i l’educació formal, la concepció àmplia i transversal de Bar-
celona com a ciutat educadora fa que el territori es posicioni com un possible 
agent educatiu amb una sèrie d’entitats, associacions, moviments socials i equi-
paments que esdevenen importants agents educatius de manera no formal. 

A la ciutat coexisteixen un gran nombre d’iniciatives i programes que ofereixen 
tant serveis a col·lectius específics com programes formatius que es podrien 
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emmarcar com a activitats d’educació al llarg de la vida. A Barcelona destaquen 
el cas de les biblioteques, fàbriques de creació, ateneus o centres cívics, entre 
d’altres. 

El tipus de formació que s’ofereix en aquests equipaments difereix notablement d’aque-
lles activitats ofertes als CFA, no només per la possibilitat d’acreditació sinó també per 
altres factors com la flexibilitat i durada dels cursos, la composició social de l’alumnat, el 
nivell educatiu de partida de les persones participants, el tipus de metodologies, l’apro-
fundiment en la matèria o la seva diversitat. Aquesta flexibilitat i diversitat fa que sigui més 
fàcil oferir cursos o píndoles de formació molt més adaptades a les motivacions i 
necessitats canviants de les persones adultes. 

Convé destacar que algunes d’aquestes iniciatives i activitats treballen de forma col·la-
borativa i coordinada entre diferents entitats, institucions o organitzacions i involu-
cren, sovint, a algunes institucions d’educació formal i centres educatius. Tot i això, sovint 
la proliferació d’activitats formatives no sempre s’ha dut a terme de forma coordinada ni 
amb interacció entre les diferents entitats existents en un mateix territori (Díaz-Gibson & 
Civís, 2011). 

La fragilitat estructural de moltes d’aquestes iniciatives i la manca de sinergies existent 
dificulta la realització d’una anàlisi conjunta que permeti la identificació de la du-
plicitat o encavallament i el possible malbaratament de recursos que d’aquí se’n 
deriva. També fa que moltes de les formacions que s’ofereixen acabin sent píndoles des-
contextualitzades sense connexió amb altres opcions formatives i dissociades de l’entorn 
més pròxim (Sánchez-Gelabert, 2018).

2.3. LA DETECCIÓ DE LES NECESSITATS DE LA CIUTADANIA: EL CAS 
DE LA TROCA

Precisament per evitar la desconnexió amb la realitat de l’entorn resulta convenient dur 
a terme una tasca de detecció de les necessitats formatives que té la ciutadania 
a la qual es vol adreçar la iniciativa. Això és el que va dur a terme La Troca – Escola 
Comunitària de Formació Permanent, un centre educatiu al districte de Sants-Montjuïc 
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que té vocació de servei públic municipal de gestió comunitària. El projecte vol donar 
resposta a les necessitats formatives que tenen persones joves i adultes i que els per-
meti aprendre a desenvolupar-se com a persones autònomes i crítiques en tots els 
àmbits de la vida.

L’objectiu de La Troca, que es va començar a gestar l’any 2015, és el de crear un es-
pai comunitari de formació permanent que, finançat amb fons públics i gestionat de 
manera comunitària, ofereixi formació en competències clau per a la ciutadania i la par-
ticipació. Dos dels pilars principals en els quals s’assenta el projecte i que esdevenen 
grans fortaleses són, d’una banda, la introducció d’innovacions en el model organitzatiu 
i, d’altra banda, el caràcter participatiu de tot el procés de definició del projecte. 

En relació amb les innovacions organitzatives, destaquen l’oferta d’una formació flexi-
ble en el temps, en l’espai i l’organització, diversa i gratuïta; el foment del diàleg amb 
l’entorn del centre; el treball en xarxa i la coordinació de l’oferta del territori i la millora de 
la connectivitat i la cooperació entre tots els àmbits de l’educació de persones adultes. 

Pel que fa al caràcter participatiu, quan es va posar en marxa el projecte, l’any 2017, 
es va posar en marxa un procés participatiu per definir les necessitats en l’oferta 
formativa al barri. Per això es van dur a terme quatre sessions plenàries al voltant de 
quatre eixos principals: diagnosi, competències, pedagògic i gestió i construcció de xar-
xa. Més enllà de les sessions, el procés participatiu va costar d’enquestes a la població 
i entrevistes i reunions amb serveis i entitats. 

Després de la realització del procés participatiu, es va establir una oferta formativa 
flexible i ampliable que preveu un gran ventall de formacions/alfabetitzacions que van 
des de català i castellà fins a competències prelaborals, incloent-hi també drets soci-
als, coneixement de l’entorn, supervivència domèstica o alfabetització i càpsules TIC. 
També es fixen diversos mecanismes per dibuixar possibles col·laboracions i generar 
sinergies amb el teixit associatiu del barri i els seus projectes.
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2.4. COORDINACIÓ ENTRE DIFERENTS RECURSOS I TREBALL EN     
XARXA

Com hem vist, la resolució de bona part dels reptes de les iniciatives d’educació al llarg 
de la vida passa necessàriament per la coordinació, el treball en xarxa i entendre que 
formen part d’un mateix ecosistema d’aprenentatge.

Els ecosistemes d’aprenentatge estan formats per diversos agents i actors, com ara do-
cents,  estudiants, professionals tècnics, centres educatius, equipaments municipals o 
entitats socioeducatives de la comunitat, entre d’altres, i les seves relacions. Aquestes 
relacions comparteixen un propòsit i col·laboren per dissenyar i posar en marxa de ma-
nera conjunta respostes innovadores als reptes socials i educatius existents en un entorn 
determinat. 

Aquests ecosistemes proporcionen una nova comprensió de l’educació des d’una 
perspectiva ecosistèmica dels actors i les seves relacions d’influència i desafien les 
fronteres organitzatives tradicionals dels centres educatius, alhora que ofereixen un en-
focament basat en el territori com a marc de desenvolupament dels estudiants i docents 
mateixos. A més, es basen en la col·laboració sistèmica i intersectorial i persegueixen 
com a objectiu un impacte sistèmic.

Les relacions, doncs, s’ubiquen en el cor dels ecosistemes i n’esdevenen el motor: 
articulen l’ecosistema a través de les connexions entre els diversos organismes i en 
van enriquint el conjunt. En definitiva, entendre l’educació en termes d’ecosistema vol 
dir entendre que l’acció educativa es dona en un marc de relacions que cal saber 
veure i governar amb el propòsit de conduir l’alumnat a l’èxit educatiu. 

Parlar de l’ecosistema educatiu vol dir comprendre que s’està parlant de xarxes 
de relacions, i en tota xarxa hi ha els nodes i les connexions. Els nodes són 
aquells agents que formen part de l’escenari educatiu (docents, alumnat, equips 
directius, equips motors, professionals comunitaris, etc.), així com les entitats o 
institucions mateixes (centres educatius, equipaments municipals, entitats del 
tercer sector, etc.). D’altra banda, les connexions fan referència a les relacions, 
vincles o interaccions que es donen, que poden ser de molts tipus i que a poc a 
poc es van teixint i construint a mesura que l’ecosistema es desenvolupa (Civís & 
Díaz-Gibson, 2021).



FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA  |  13

DISCUSSIÓ

Per tant, la concepció d’ecosistema implica un treball que integri institucions i actors amb 
responsabilitats educatives diverses i amb els quals cal coordinar-se per articular res-
postes i dibuixar trajectòries i circuits més coherents. Suposa compartir l’anàlisi de les 
necessitats i projectes d’un territori o comunitat per tal d’articular l’acció socioeducativa 
de manera integral i coherent. El que es planteja és un canvi que és estructural, orgànic 
i cultural, és a dir, un canvi profund que demana modificar molts nivells del conjunt 
del sistema.

Per tal d’assolir-lo, es llisten un seguit d’elements que cal tenir en compte que van en 
aquesta direcció:

• Disposar d’una estructura impulsora, un nucli que promogui el projecte que es vulgui 
tirar endavant a escala comunitària.

• Tenir un bon mapatge i diagnòstic dels recursos i projectes educatius que hi ha al 
territori.

• Disposar d’una anàlisi de necessitats que sigui compartida, una mateixa narrativa de 
cap a on es vol anar i què es vol aconseguir.

• Tenir conreada la confiança i la percepció d’interdependència entre els diferents 
agents.

• Establir espais de treball transversals entre agents educatius.

• Detectar els elements limitadors i facilitadors perquè l’ecosistema funcioni correcta-
ment.
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3 Conclusions

És un fet que els canvis en la nostra societat han comportat també la centra-
litat de noves formes d’educació i aprenentatge. Per això, cal repensar què 
entenem per educació i fer-ho amb una perspectiva més àmplia, tenint en 
compte tota la formació a la qual una persona pot accedir al llarg de la vida en els 
diferents àmbits des dels quals es pot enfocar: el formal, el no formal i l’informal.

Amb aquesta perspectiva, a la ciutat de Barcelona podem trobar un univers 
educatiu ampli, format per un ventall de centres, entitats, organitzacions i 
equipaments públics amb una clara voluntat i caràcter educatiu al llarg de la 
vida. Malgrat la diversitat existent, es detecta una manca de treball coordi-
nat i col·laboratiu entre els diferents agents que formarien part d’aquesta 
xarxa a la ciutat, que en moltes ocasions no són conscients de l’oferta que hi 
ha, fins i tot en l’entorn més proper. 

Per això, esdevé un eix primordial garantir un treball en xarxa i una coordinació 
entre els diferents recursos de formació al llarg de la vida de la ciutat, per així 
assolir una eficiència més gran de les diferents iniciatives. A la vegada, 
disposar de sinergies amb l’entorn permet també la possibilitat de programar 
una oferta més adaptada i connectada a les necessitats reals de la po-
blació. Casos concrets com el de La Troca – Escola Comunitària de Formació 
Permanent evidencien que, per tal d’acostar l’oferta a les demandes socials, 
cal establir accions participatives amb la ciutadania i els actors comunitaris 
que ajudin a definir l’espai formatiu que requereix l’entorn.

El debat i les reflexions generades en el marc de la Comissió de Formació al 
Llarg de la Vida es materialitzen a continuació amb una sèrie de propostes que 
busquen donar a conèixer l’oferta existent a la ciutat, promoure el treball en 
xarxa entre els diferents agents i garantir que la població adulta disposi d’itine-
raris i formacions adaptades a les seves necessitats, posant com a prioritat les 
persones que menys formació tenen.
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CONCLUSIONS  I PROPOSTES

3.1. PROPOSTES

• Promoure que tots els districtes de la ciutat impulsin una Taula d’Educació de 
persones al llarg de la vida. Experiències com les dels barris de Sants demostren 
que, per tal de potenciar el treball en xarxa entre els diferents recursos, cal que hi 
hagi un espai impulsor en tots els districtes que faciliti les relacions entre els agents i 
ajudi d’aquesta manera a disposar d’una oferta formativa complementada i diversifica-
da. És necessari, doncs, que l’Administració aposti per impulsar un espai d’aquestes 
característiques per fomentar les coordinacions i connexions entre iniciatives de tota 
mena i garantir que es puguin definir itineraris formatius de ciutat.

• Crear una plataforma digital dins l’àmbit de la ciutat que reculli un mapatge de 
l’oferta existent i on es puguin adreçar necessitats formatives. A través d’aquest 
portal únic, la població podrà conèixer les diverses formacions que s’ofereixen a Bar-
celona en funció dels seus interessos.  A més, la plataforma també podria ser un 
canal mitjançant el qual la ciutadania exposi les seves necessitats concretes pel que 
fa a l’educació, de manera que l’Administració i les entitats hi puguin donar resposta. 
La via digital hauria de ser complementària a una opció presencial per tal d’arribar al 
conjunt de la població.

• Garantir que tota la ciutadania pugui tenir accés a un servei de proximitat d’ori-
entació. Avançar cap a la concepció de disposar d’una figura de l’orientació que acom-
panyi al llarg de tota la vida i que no estigui vinculada a un centre formatiu concret. 
Aquesta orientació hauria d’establir itineraris personalitzats que s’adaptin a l’evolució i 
capacitats de la persona per treballar el seu autoconeixement i hauria de facilitar me-
canismes àgils per al reconeixement de competències al llarg de la vida. També cal 
superar la visió de l’orientació com a mitjà per trobar feina i basar-se en una mirada 
més global que inclogui, per exemple, la gestió de l’oci i altres aspectes de la vida. 

• Promocionar les iniciatives de formació al llarg de la vida amb campanyes publi-
citàries. Es detecta que la majoria de la població desconeix els projectes de formació 
al llarg de la vida que hi ha a la ciutat, per això cal donar-les a conèixer a través de 
campanyes comunicatives que les publicitin. Es considera que cal posar esforços es-
pecífics en fer promoció a aquells col·lectius que disposen de menys formació.
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• Repensar l’encaix dels centres de formació d’adults en el seu entorn des d’una 
mirada d’educació al llarg de la vida. En funció de les casuístiques, cada CFA hau-
ria de definir quin és el seu objectiu i reflectir-lo en un projecte arrelat al territori amb 
una missió sociocomunitària. Cal, doncs, que siguin capaços d’atendre la diversitat de 
perfils d’alumnat que hi pot accedir, tenint presents les particularitats segons l’edat, la 
cultura o el nivell de titulacions, entre d’altres, i disposant d’una major flexibilitat tant 
organitzativa com curricular, amb la possibilitat d’oferir formacions trimestrals i incor-
porar-hi matrícula viva al llarg del curs.

• Incorporar figures tècniques d’integració social en els centres de formació 
d’adults. De la mateixa manera que a les escoles i instituts les figures dels integra-
dors socials han ajudat a millorar el treball en xarxa, cal que els CFA disposin de perfils 
professionals que tinguin el temps i l’encàrrec de liderar els processos d’obertura al 
territori i cuidar les relacions amb els diversos agents de l’educació al llarg de la vida 
per facilitar-ne la coordinació. 

• Potenciar el traspàs intergeneracional entre diferents col·lectius concrets que 
participin com a formadors en iniciatives de formació d’adults. Per obrir la con-
cepció d’educació al llarg de la vida també en el traspàs de coneixement entre dife-
rents generacions, es proposa aprofitar les diverses experteses i promoure que col-
lectius com el del professorat universitari jubilat, estudiants en pràctiques o persones 
joves amb més competències digitals ofereixin formacions a través d’equipaments 
comunitaris.
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