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Educació al llarg de la vida

Transformació educativa



Servei d’Educació al Llarg de la Vida
(Transformació educativa)

Enfocament sistèmic (ecosistema seguint els  objectius de model 
sostenible ODS . UNESCO)

� Acreditar totes les formacions realitzades  per la persona en diferents 
àmbits (mirar la realitat des de moltes perspectives) Educació inclusiva

� Facilitar a les persones unes competències bàsiques per seguir aprenent 
al llarg de la vida

� Crear aliances entre totes les institucions

� Oferir noves oportunitats educatives per a tothom (flexibilitat)



Educació al llarg de la vida: finalitat i àmbits d’ actuació

Finalitat

Fer efectiu el dret a l’educació en qualsevol etapa de la vida

Àmbits d’actuació

LEC:  Títol V, Capítol IV, articles 69, 70, 71

Cohesió i 

participació social:

Acollida, 

Alfabetització...

Acollida i alfabetització
Accés al SE

Accés a les 
diverses

- etapes del 
sistema 

- educatiu de 
referència...

Competències transprofessionals

Adquirir 
competències

transprofessionals:

plurilingüisme

competencies 
digitals...
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Persones que volen obtenir 
qualificacions professionals (anglès i 

c.digital)

Persones que volen continuar estudis i 
necessiten acreditar condicions 

educatives prèvies

Alumnat HETEROGENI 

Les CFA escolaritzen:

Persones que volen acabar 
l’educació obligatòria

Persones amb necesitats educatives 
derivades de situacions  socials i culturals 
susceptibles d’exclusió social (immigració, 

MENAS,...)



Educació al Llarg de la vida Curs 2018-2019



Educació al llarg de la vida



Dades estadístiques de centres



Dades estadístiques
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Formació d’adults: Actualització  

Major inclusió social

Participació

Sentit crític positiu

Habilitats: organitzatives, 
comunicatives, instrumentals

Intel·ligència emocional: treball 
amb equip, empatia...

Persona amb 
Competències bàsiques / clau

Millora de 
l’ocupabilitat

Cohesió social i país de qualitat

Educació

Al llarg de la vida

Noves 

oportunitats

La formació permanent al llarg de la
vida és  un dret no un factor 

Risc de marginació

Exclusió social

Analfabetisme funcional

Analfabetisme total

Vulnerabilitat

Competències 
instrumentals mínimes

Alumnat que no ha tingut 
èxit Esc. Obligat.

Poc domini de les 
llengües

Desconeixement de la 
competència digital



Educació 

Al llarg de la vida
L’escolarització

i l’èxit escolar

dels seus fills/es

Persones adultes

Incidència directa sobre

Línia estratègica ET. 2020 (UE), conscienciar
a la ciutadania sobre la importància de l’educació

Clima familiar d’estímul per millorar la relació, la comunicació
la programació del temps, ... amb els fills/es, afavorir expectatives
altes en un doble sentit (pares > fills), fer tasques escolars junts, i
altres aspectes que afavoreixen un millor rendiment escolar

Relació intergeneracional

Formació d’adults: Actualització



Oferta educativa 
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Què es pot aconseguir? Quins ensenyaments puc conti nuar?



ACCÉS AL SISTEMA EDUCATIU
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Ensenyaments bàsics. Formació instrumental
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Primer nivell : se centra en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i
escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural.
Segon nivell : l’objectiu és consolidar aquests mecanismes i adquirir els elements
essencials dels coneixements que expliquen l’entorn.
Tercer nivell: s’amplien els coneixements fins a assolir els objectius generals del
cicle.

NOVETAT
Disseny de mòduls pre PFI per alumnat amb risc 
d’exclusió



L’educació general i l’accès al sistema educatiu
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Educació Secundària Obligatòria

Àmbit de la comunicació 12 mòduls comuns

Àmbit cientificotecnològic: 10 mòduls comuns

Àmbit social 6 mòduls comuns

Mòduls opcionals: 6 mòduls opcionals
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S’organitza de manera modular en:
• Dos nivells o cursos
• Tres àmbits 
• Trenta-quatre mòduls (35h/mòdul)

Durada total de 1.190 hores
La superació d'aquests ensenyaments donarà dret a l'alumne/a a obtenir el títol de 
graduat en educació secundària obligatòria(GESO) 



Nous mòduls opcional de GES

Àmbit comunicació: • Anglès per al turisme 1
• Anglès per al turisme 2
• Francès conversacional bàsic
• Informació i pensament crític
• Català administratiu

Àmbit 
cientificotecnològic:

• Iniciació a la creació d’aplicacions mòbils
• Creació avançada d’aplicacions mòbils
• Descobreix la indústria 4.0

Àmbit social • Igualtat de gènere al segle XXI
• Trobar feina. Jo puc!
• Emprendre: de la idea al model de negoci

NOVETAT



Formació per a les proves d’accés a grau mitjà
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Càrrega lectiva: 330 hores
Assistència mínima: 80%

Efectes: La qualificació, si és positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació
obtinguda a la prova d’accés sempre que sigui positiva.

Modalitat: Les activitats formatives son presencials



Curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà
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Formació per a les proves d’accés a grau superior
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Assistència mínima: 80%

Efectes: La qualificació, si és positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació
obtinguda a la prova d’accés sempre que sigui positiva.

Continguts específics a distància Les persones inscrites que no puguin dur a terme la formació de
les matèries específiques en el centre de formació de persones adultes, han de seguir la formació
mitjançant l’Institut Obert de Catalunya**



Curs de preparació per a les proves d’accés a la 
universitat per a majors de 25 anys

� Continguts. Part comuna: Ll. estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o 
portuguès)

� Continguts. Part específica: S’estructura en cinc opcions : Arts i humanitats, ciències, 
ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura.
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NOVETAT



Ensenyaments de llengües
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Ensenyaments de llengües
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Ensenyaments de llengües
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Ensenyaments COMPETIC
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Ensenyaments COMPETIC
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Facilitar l'adquisició de la competència digital , entesa com la combinació de
coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i
la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.



CARACTERÍSTIQUES DELS CENTRES DE 
FORMACIÓ D’ADULTS



Formació al llarg de la vida
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ALGUNS TRETS DIFERENCIALS
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� Les activitats lectives i no lectives es desenvolupen entre les 9h i les 22h.

� Tot el professorat participa a les tasques de preinscripció i matrícula i d’altres més quotidianes, com 
atendre el telèfon.

� El Pla d'acolliment de l'alumnat té en compte entrevistes i proves de nivell per a la correcta 
preinscripció i matriculació.

� El professorat té assignades tutories de diferents grups d'ensenyaments.

� La tutoria té trets diferencials en funció del grup d'ensenyament, per exemple, pel que fa a la 
orientació i a les situacions particulars de l’alumnat.

� La matrícula de l'alumnat és "viva".

� La plataforma Moodle s'utilitza com a eina de preparació dels cursos i per afavorir la metodologia TAC. 
El llibre de text no s’utilitza sempre.

� Autoformació / Formació integrada (alguns centres)

� Ensenyaments presencials, semipresencials i a distància (alguns centres i ensenyaments)

� Coordinació amb l’IOC



CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ
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Mes Procediment Data

Juny Publicació de l’oferta de places 14 de juny

Preinscripció Del 18 al 25 de juny

Juliol Llista de sol·licituds. Puntuació provisional 1 de juliol

Reclamacions Del 1 al 5 de juliol

Sorteig públic del número de desempat 2 de juliol

Llista de sol·licituds. Puntuació definitiva 8 de juliol

Llista d’admesos i llista d’espera 10 de juliol

Setembre Matriculació Del 2 al 9 de setembre



MÉS INFORMACIÓ: Proves lliures
Proves lliures de Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria per a majors de 18 
anys

Inscripció
Termini: del 30 de setembre (a partir de les 9 h) 
al 6 d'octubre de 2019.

Proves
- 7 de novembre de 2019 : examen de l'àmbit 
cientificotecnològic i examen de l'àmbit social.
- 8 de novembre de 2019: examen de l'àmbit de 
la comunicació.

33http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-
tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols /

Proves de certificat de formació instrumental

Inscripció
Termini: del 25 de setembre (a partir de les 9 h) al 30 de setembre de 2019.
Prova
- 7 de novembre de 2019



MÉS INFORMACIÓ
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http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults



MÉS INFORMACIÓ: Proves d’accés
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-
tramits/proves/proves-acces/



MÉS INFORMACIÓ: Infografies
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/pub
licacions/a-cop-ull/



MOLTES GRÀCIES

Contacte: elvedu.educacio@gencat.cat


