El futur de l’escola d’adults pública a debat
Una vuitantena de mestres i professors/es s’ha aplegat al Palau d’Alòs el passat divendres 25 de
novembre per debatre sobre el futur de l’educació de persones adultes amb la crisi i les retallades.
La reunió ha començat amb l’agraïment dels organitzadors, la Mesa per l’Educació de Persones
Adultes de Catalunya*, a les gestions realitzades per l’associació de Veïns per felicitar la trobada, i
la Maria Mas ha contestat amb unes paraules als assistents, recordant entre altres coses que aquell
centre cívic era el resultat d’una llarga reivindicació del barri, i que havia permès una escola
d’adults pública.
A continuació han arribat les reflexions d’Arcadi Oliveres, economista de la UAB i president de
Justícia i Pau. L’Arcadi ha destacat que cal contrastar la informació per apropar-nos a un
coneixement crític de la realitat, que sovint les informacions ens arriben interessadament
esbiaixades i amb un fort contingut ideològic. També ha fet una mirada sobre la llarga agonia de
centenars de milions d’habitants del planeta que des de fa anys pateixen fam i misèria, i que un
sistema com el capitalisme que no és capaç de permetre la vida s’ha de canviar per un altre. Ha
rebutjar el discurs dominant segons el qual la crisi és quelcom d’inevitable i que cal que tothom
acceptem les retallades, i ha donat dades significatives per tal de demostrar que mentre la gent del
poble paga la crisi, els poders econòmics no deixen de guanyar diners; també ha denunciat la
connivència dels poders polítics amb els grans interessos econòmics. Finalment ha acabat
qüestionant el model de creixement que hem viscut amb el capitalisme i que no té en compte
l’impacte sobre el planeta, amb polítiques consumits dels països del Nord allunyades de les
necessitats reals de la població.
A continuació es van exposar tres blocs temàtics a l’educació de persones adultes: l’etapa
instrumental per Olga Vázquez del CFA Mestre Esteve de St Feliu de Llobregat, la presència de les
TIC als centres d'adults per Imma Vilatersana del CFA Els Tarongers de Mataró i les proves d'accés
per Miquel Blanch del CFA Girona. A l’etapa instrumental té un nous reptes davant la incertesa del
seu currículum i la nova immigració, i la importància del treball en xarxa.. Les TICs calia abordarles des de tres eixos: COMPETIC (cursos informàtica), les TIC relacionant-ho amb la formació
bàsica i com integrar les TICs a l’escola (currículum). L’última exposició es va referir a les proves
d’accés (Grau mitjà, grau superior i universitat) fent un anàlisi de la situació i fent propostes
d’actuació per abordar la diversitat d’itineraris que hi ha en aquests cursos.
I finalment es començà l'assemblea. L'anunci de les noves retallades dos dies després de les
eleccions sindicals fan presagiar un any molt difícil per l'educació pública i pels treballadors/es del
sector, encara que no tenim dades concretes. En el cas de l'ensenyament de persones adultes la crisi
potencia la demanda d’escoles d'adults, una demanda que està estancada des de fa anys amb les
plantilles de professorat congelades i que deixa sempre una llarga llista d’espera que no es podrà
atendre. Particularment és important el creixement de la demanda en els estudis que porten a una
titulació com el GES o les proves d'accés a cicles mitjà i superior. No és possible respondre a
persones que s'acosten als centres públics que no hi ha places quan justament des dels poders
públics es reafirma que l’ensenyament és un dels camins per ajudar a sortir de la crisi.
Cal definir els nous reptes de l’educació de persones adultes per donar un salt quantitatiu i
qualitatiu. L’educació de persones adultes atén només el 3% de la població adulta, molt lluny de les
mitjanes europees que es situen sobre el 10%. D’aquesta oferta, l’ensenyament públic a la nostra
ciutat només arriba al 0’75%, xifra del tot insuficient, amb barris sense cap centre públic. En aquest
sentit es va presentar un treball conjunt de la Mesa amb la FAVB que demana en un termini de 4
anys arribar amb l’oferta pública al 3% de la població, i que serà motiu d’aprofundiment i
desenvolupaments similars a altres ciutats i pobles, així com d’un pla de treball per exigir-lo a
l’administració catalana.
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* La Mesa per l’Educació Pública de Persones Adultes de Catalunya està composada per
representants del professorat d’aquest centres i dels sindicats USTEC, CCOO i CGT.

