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NOTA DE PREMSA 

 
Nou impuls a l’oferta de formació d’adults a la ciu tat 
de Barcelona 
 
 

• La planificació del període 2010-2012 aposta per un  model de 
consolidació dels centres amb una oferta més àmplia  i lligada a les 
necessitats del territori. 

 
• De cara al 2012 està previst que 10 de les 13 aules  actuals es 

converteixin en centres i que la ciutat compti amb un total de 24 
centres de formació d’adults.  

 
 
La planificació de les escoles d’educació d’adults de la ciutat de Barcelona per al període 
2010-2012 fa un salt endavant i implementa un model que tendeix a la supressió de les 
antigues aules d’adults, apostant per la consolidació de centres amb una oferta més 
àmplia i lligada a les necessitats del territori. 
 
D’aquesta manera es passa d’una concepció de l’educació d’adults de caire assistencial, 
amb l’objectiu de l’alfabetització i la socialització de determinats col·lectius adults, a una 
visió molt més àmplia lligada a la idea de l’aprenentatge al llarg de la vida. 
 
Actualment hi ha a la ciutat de Barcelona 13 centre s de formació d’adults (CFA) i 14 
aules de formació d’adults . A més, també forma part d’aquesta xarxa el centre de Can 
Batlló de la Diputació de Barcelona. En conjunt l’oferta de formació d’adults a la ciutat és 
de 472 grups, que representen 10.904 places repartides entre els diferents tipus 
d’ensenyaments, i un total de 10.592 persones matriculades. 
 
L’objectiu del nou model és transformar 10 de les 1 3 aules en centres d’educació 
d’adults, crear-ne dos de nous i millorar les insta l•lacions d’alguns dels centres 
actuals . Es proposa un model de centre de formació d’adults amb una oferta educativa 
integrada, àmplia i complerta, adaptada a les necessitats educatives de la ciutat, i amb un 
equip docent que compta amb una estructura organitzativa pròpia d’un centre educatiu. 
La seva oferta, a més, està més arrelada als territoris i respon a les singularitats 
específiques de cadascun d’ells, treballant en xarxa amb la resta d’agents que actuen en 
l’àmbit de l’educació d’adults des dels futurs Districtes educatius. 
 
Aquesta ordenació i planificació s’ha definit en el marc d’una comissió en el qual hi han 
treballat conjuntament el personal tècnic del Consorci d’Educació de Barcelona i 
directors/es i professorat de centres i aules de formació d’adults de la ciutat. El nou 
model, a més,  s’ha posat en coneixement de les entitats ciutadanes i educatives com la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) i la Federació d’Associacions 
Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA). 
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Reordenació i planificació per al curs 2010-2012 de la formació d’adults a 

Barcelona 

 
En concret, les mesures de planificació per al curs 2010/2012 són les següents: 
 
 
1. Transformació de les aules de formació d’adults (AFA) en centres de formació 

d’adults (CFA)  que garanteixen l’oferta educativa prevista en cada etapa educativa, 
poden articular aquesta oferta de formació d’una manera més flexible i adaptada a les 
necessitats de cada territori i compten amb un equip directiu que lidera el projecte 
educatiu del centre.  
 

 
•••• Les aules de formació de persones adultes que passaran a ser centres de 

formació de persones adultes el curs 2010/11: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• La creació del CFA de l’Eixample com a resultat de la fusió del CFA Palau de 
Mar i l’AFA Pere Calders. 

 
• Transformació d’AFA en CFA per al curs 2011/12 

 
 
 
 
 
 
 
2. Millora dels equipaments (canvi de seus) que en molts casos suposa una ampliació 

d’espais i com a conseqüència una ampliació de places. 
 
 

• Canvis ja efectuats: 
L’AFA  La Verneda a l’Institut Sant Martí de Provençals. 
L’AFA Rius i Taulet a l’Institut Gala Placídia. 
 

• Actualment en obres: 
El CFA Barri Gòtic es trasllada al Palau Alòs (setembre 2011) 
El CFA Maria Rúbies es trasllada a la Rambla del Raval  

Ciutat Vella CFA Barceloneta 
Gràcia-Sarrià CFA Rius i Taulet 
Nou Barris  CFA Ciutat Meridiana 
Sant Andreu CFA Pegaso 
Sant Martí CFA El Clot 

CFA La Verneda 

Horta-Guinardó CFA Torrent d’en Melis 
Nou Barris CFA Madrid 
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• Està previst que algunes aules canviïn de seu, però encara està pendent la 

nova ubicació: 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. Creació de nous centres  a Sants-Montjuïc i Sant  Martí  
 

o CFA Sants 
o CFA Poblenou 

 
 
 
Accés a la formació d’adults 
 
Poden accedir a les accions de formació de persones adultes conduents a un títol oficial 
vàlid a tot l’Estat, les persones amb una edat mínima de 18 anys complerts l’any natural 
en què inicien la formació. També hi poden accedir les persones amb una edat mínima de 
16 anys complerts l’any en què inicien la formació, que tinguin un contracte laboral que 
els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari o que es trobin en procés 
d’obtenir un permís de treball o siguin esportistes d’alt rendiment. 
També hi poden accedir els joves de 16 a 18 anys que vulguin preparar-se per fer les 
proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà o que facin un curs d’acolliment lingüístic. 

 
 

 
 
 
Barcelona, 16 de febrer de 2010 
 
 
 
 

Sant Martí AFA Martinet de Nit 
Nou Barris AFA Prosperitat 
Les Corts AFA Les Corts 


