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Què és i què no és la formació de persones adultes?
L’educació permanent ha canviat molt en els últims anys i contempla 
perfils d’alumnat molt variats.

● No és una etapa educativa aïllada, sense relació amb etapes 
educatives anteriores o posteriors. 

● És  més que ensenyar a llegir i escriure a persones grans.
● És un espai generador de segones oportunitats per a persones 

que per motius diversos no han pogut finalizar els seus estudis.
● És un espai per a la reorientació professional, per al reciclatge. 

Part del nostre alumnat cerca un gir professional, complementar 
la seva formació o, simplement, el plaer de formar-se per 
aprendre coses noves, relacionar-se i integrar-se a la  comunitat.

http://fadultos.blogspot.com.es/2016/04/que-es-y-que-no-es-la-formacion-de.html
http://fadultos.blogspot.com.es/2016/04/que-es-y-que-no-es-la-formacion-de.html


● No és una etapa allunyada de la innovació 
educativa. Existeixen molts projectes que demostren 
la creativitat, originalitat i esforç realitzats pels  
centres de persones adultes.

● No és (o no hauria de ser) reproductora de 
models tradicionals d’aprenentatge. Hem d’
afrontar l’ensenyament des de noves perspectives 
adaptades a les necessitats del nostre alumnat.

http://fadultos.blogspot.com.es/2016/04/que-es-y-que-no-es-la-formacion-de.html




OBJECTIUS

a) Sensibilitzar el nostre alumnat i el conjunt de la 
societat eivissenca sobre problemàtiques de 
rellevància social.

b) Motivar el nostre alumnat mitjançant l’elecció 
de temes d’interès social i l’ús de metodologies 
innovadores.

c) Ajudar a construir una ciutadania activa a 
través del diàleg, l’empatia i l’esperit crític.

d) Donar a conèixer el CEPA Pitiüses entre la 
societat eivissenca.



  QUÈ HEM FET?                      

1. La importància dels ensenyaments 
artístics. 
L’escola pública no pot acceptar el menyspreu de les 
administracions educatives envers aquests 
ensenyaments.

Objectiu: Reivindicar els ensenyaments 
artístics en la construcció de les persones 
i de les societats lliures. 



2. La situació de les persones refugiades. 
L’escola pública no pot estar d’esquena a una realitat que 
afecta la dignitat humana i que posa en qüestió el projecte 
europeu.

Objectiu: Reflexionar al voltant de les causes 
i conseqüències de les polítiques europees 
en matèria d’acollida a les persones 
refugiades. 



3. El dret a l’educació. 

A les escoles de persones adultes sabem de primera mà que 
aquest dret no sempre es pot exercir en plenitud, ni aquí ni 
arreu del món.

Objectiu: Reflexionar sobre els entrebancs 
que trobem les persones per tal de formar-
nos. 



COM HO HEM FET?

● Primera fase: la preparació.

1. Treball al voltant del tema en les diferents      
classes (exposició fotoemocions, textos...).

2. Preparació de l’acte central: selecció d’un 
documental    motivador, tria dels ponents per 
a les taules rodones i  logística.

http://cepatrencadis.blogspot.com.es/search/label/Refugiats
http://cepatrencadis.blogspot.com.es/2016/03/textos-cami-lescola.html


● Segona fase: l’acte central. 

1.  Visionat d’un documental.

2. Taula rodona.







● Tercera fase: aprofundiment.
1. Tasques posteriors: taller d’expressió corporal, 

creació textos...



2. Repercussió social: ressò a la premsa.



AVALUACIÓ

1. Què ha funcionat?

● L’assistència massiva de l’alumnat i de la ciutadania en 
general.

● La col·laboració del professorat implicat, del Club Diario 
de Ibiza i de les persones i institucions que hi han 
participat.

● El format: documental + taula rodona. 

● Els resultats aconseguits:  sensibilització, motivació i 
ciutadania activa.

● L’obertura del centre a la societat eivissenca.



2. Què es pot millorar?

● La feina prèvia i posterior a les diferents classes.

● La difusió pública de totes les evidències (textos, 
treballs...) de la feina feta.

● La implicació de tota la comunitat educativa.





ALTRES EXPERIÈNCIES

● ESCOLES ENLLAÇADES

https://drive.google.com/file/d/0B4bbilGeX_iiUmlHZHpOUlRBMEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B4bbilGeX_iiUmlHZHpOUlRBMEk/view
http://eltempsdecadacosa.blogspot.com


● ACCIÓ POÈTICA 60 MILIONS.

http://cepatrencadis.blogspot.com.es/2016/03/jornades-culturals-8-accio-poetica-60.html
http://cepatrencadis.blogspot.com.es/2016/03/jornades-culturals-8-accio-poetica-60.html
http://cepatrencadis.blogspot.com.es/2016/03/jornades-culturals-8-accio-poetica-60.html
http://cepatrencadis.blogspot.com.es/2016/03/jornades-culturals-8-accio-poetica-60.html
http://www.youtube.com/watch?v=KRUor7OEZSI


● I MOSTRA CIUTAT D’EIVISSA DE MICRORELATS

http://cepatrencadis.blogspot.com.es/search/label/microrelats
http://cepatrencadis.blogspot.com.es/search/label/microrelats
http://cepatrencadis.blogspot.com.es/search/label/microrelats


● PARTICIPACIÓ EN LA LECTURA COMPARTIDA DE EL 
QUIXOT ENTRE 45 ESCOLES DE PERSONES ADULTES.

http://cepatrencadis.blogspot.com.es/2016/04/making-off-preses-falses-i-resultat.html
http://cepatrencadis.blogspot.com.es/2016/04/making-off-preses-falses-i-resultat.html
http://cepatrencadis.blogspot.com.es/2016/04/making-off-preses-falses-i-resultat.html
http://cepatrencadis.blogspot.com.es/2016/04/making-off-preses-falses-i-resultat.html
http://cepatrencadis.blogspot.com.es/2016/04/making-off-preses-falses-i-resultat.html
http://www.youtube.com/watch?v=eovYn3o4Xu8


● APRENENTATGE SERVEI: FES-TE DONANT!



MOLTES GRÀCIES!




