Benvolgudes,
Les persones que formem part de l’equip de treball sobre l’Educació de Persones Adultes
(EPA), emmarcat dins els equips de l’ICE de la UAB, hem cregut oportú aprofitar la jornada
per presentar-nos de nou i fer-vos arribar, breument, el sentit i les línies de treball del
nostre grup.
El propòsit és convidar-vos a traçar espais futurs on compartir experiències i sabers.
L'equip EPA neix arrel del debat sorgit de la “I Trobada d’Educació de Persones Adultes”
que al març de 2016 va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquests
moments, el conformem distints professionals vinculats a la docència i a la formació de les
persones adultes provinents, tant, de centres municipals, com, de centres del departament
d’Educació.
Així que, gràcies al paraigües de l’espai universitari, les professionals de centres de
diferents titularitats podem compartir debat i crear un espai formatiu comú.
Com que les persones adultes aprenem al llarg, i ample, de tota la vida sabem que vetllar
perquè l’educació d’aquesta etapa estigui garantida, sigui valorada, visible i de qualitat, és
una aposta social estratègica.
En conseqüència, hem acordat aprofundir en els aspectes de la nostra feina que veiem que
ens ajuden a assolir i comunicar, amb èxit, l’encàrrec principal que tenim com a
professionals docents: facilitar l’aprenentatge, a totes les persones adultes, d’aquelles
eines i sabers que ens permeten ser més competents, autònomes i responsables.
Per encarar els reptes citats, a l’equip organitzem el treball, sota la visió de cinc grans
objectius:
➢ Ajudar a augmentar l'eficàcia i l’eficiència del personal docent.
➢ Millorar el disseny, la funcionalitat i la gestió organitzativa dels centres i dels seus

programes.
➢ Promoure la renovació pedagògica en l'etapa de l'educació adulta.
➢ Trobar mecanismes que facilitin l’accés a l’educació de totes les persones adultes.

➢ Fer visible la importància de l'educació al llarg, i ample, de la vida i la tasca que
estan duent a terme els distints centres especialitzats en ella.

Així doncs, i seguint els objectius citats, oferim nous espais i recursos que ens ajuden a
crear, entre totes, els canvis que ens encaminaran cap a una societat més madura
(conscient, respectuosa i activa)
Sabem que si facilitem que la ciutadania pugui estar ben formada (aprenent i millorant les
competències clau en l’àmbit acadèmic, laboral, social i personal) estarem ajudant a
engrandir i garantir benestars individuals i col·lectius i, alhora, dotarem de valor positiu el
fet d’aprendre i educar.
Apostar, doncs, per a que totes les persones de 16+, aprenguin constantment, des dels
ecosistemes educatius de proximitat, en tots els àmbits, de diverses maneres, i amb
interdependència, és una aposta de treball encaminada a afavorir un futur més just i
sostenible .
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