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Documentació de referència

1. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, 
article 67, punt 2 (BOE núm. 106, de 4.5.2006)

“L’organització i la metodologia dels ensenyaments per
a les persones adultes s’han de basar en
l’autoaprenentatge i han de tenir en compte les seves
experiències, necessitats i interessos, i es poden
desenvolupar a través de l’ensenyament presencial i
també mitjançant l’educació a distància.”



2. Acord de govern GOV/232/2006, de 27 de 
desembre (Annex, punt 4)

“La formació de persones adultes s’adreça a un públic molt
divers. Persones de diferents edats que tenen diversitat
d’interessos, disponibilitat de temps diferent, graus de
maduresa i ritmes de treball diferents i uns coneixements previs
que depenen de la seva formació anterior i del seu bagatge
personal. Cal, per tant, que totes les persones adultes que
vulguin millorar les seves competències bàsiques puguin accedir-
hi en el moment i forma més adequat a les seves necessitats. La
diversitat de modalitats i de metodologies és clau per a la
formació de persones adultes.”



3. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació
(DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)

La LEC, en l’article 55.2, menciona que “Es
poden impartir en la modalitat d’educació no
presencial els ensenyaments postobligatoris”.



4. Documents per a l'organització i la gestió dels
centres. Ensenyaments en els centres de formació
d'adults (Pàgina 14)

“La semipresencialitat ha de promoure la transformació
dels centres de formació d'adults introduint nous models
d'ensenyaments. L’objectiu és afavorir la flexibilitat en
l'oferta educativa per tal de donar una resposta més
ajustada i millor a la diversitat d’usuaris amb perfils molt
diferents, amb condicions personals i laborals diverses.



Es tracta especialment de potenciar “l'aprendre a aprendre”,
accentuant el nivell d'autonomia dels usuaris
(l'autoaprenentatge) i garantint una orientació, tutoria i
acompanyament al llarg de la seva formació en els centres
de formació d'adults.

Per fer aquesta proposta de formació semipresencial, els
centres han de tenir en compte la ràtio d'alumnes per grup.
La proposta s'ha d’adreçar al director o directora dels serveis
territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o a la gerent del
Consorci d'Educació, amb el vistiplau de la Inspecció
d'Educació."



Podeu trobar més informació al web del Servei 
d’Educació al Llarg de la Vida:

https://projectes.xtec.cat/xarxadults/



MOLTES GRÀCIES!


