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UNES BONES POLÍTIQUES VALENCIANES ENVERS L’APRENENTATGE PERMANENT 

Davant la propera presentació d’una nova proposta de Llei d’Educació de Persones Adultes, i 

després de 18 anys de promulgada la Llei 1/95 de la Generalitat Valenciana de Formació de 

Persones Adultes que mai ha estat desenvolupada, però que va ser recolzada per nombroses 

associacions, organitzacions i institucions, és per això que volem des de la Mesa dels Agents Socials 

per la Formació de Persones Adultes,  plantejar a la societat valenciana que recolze les següents  

qüestions que no volem que desapareguen de l’esperit i la praxi de l'FPA i que li han donat el seu 

valor i la seua raó de ser:  

A.-  

 Garantir l’aprenentatge permanent i la formació de persones adultes com un sistema 

públic i territorialitzat. 

 Garantir la participació de les persones joves i adultes participants en l’establiment dels 

seus itineraris formatius, així com en la organització, gestió i avaluació de la tasca 

educativa. 

 Garantir  les passarel·les entre els diferents àmbits de l’aprenentatge permanent, en un 

moment de greu crisi econòmica, social, cultural, política, i on la formació ha de ser un 

element dinamitzador, regulador i equilibrador social, econòmic, etc. 

 Realitzar un diagnòstic sobre la situació de la població jove i adulta valenciana en els 

àmbits educatiu i formatiu, cultural i social, etc. Des dels  àmbits municipals als 

autonòmics, passant pels comarcals-territorials. 

Per altra banda, la Llei 1/95 de Formació de Persones Adultes de la Generalitat Valenciana va ser 
aprovada en gener de 1995 per les Corts Valencianes. Va ser una Llei, amplament consensuada. En 
el seu moment va tenir el suport de més de 50.000 signatures, les adhesions de més de 1.000 
col·lectius (associacions i diferents entitats de la Comunitat Valenciana), i les mocions de més de 70 
ajuntaments  que demanaven  al Govern valencià la seua promulgació. 

Aquesta llei fa possible l’accés gratuït a la formació de totes les persones al llarg de tota la vida. És 
una llei progressista que ens situa al nivell dels països més desenvolupats d'Europa en aquesta 
matèria. És una llei de caràcter social, ja que va dirigida als sectors desfavorits de la societat i es 
converteix en un instrument de redistribució de béns culturals. Afavoreix la participació dels agents 
socials (Consell de la Formació de les Persones Adultes) i incentiva l'associacionisme de les persones 
adultes. Millora les possibilitats d'integració i de participació en la vida social i laboral de les 
persones. 
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Suposa una visió àmplia de la formació de les persones adultes mitjançant l'establiment de 
diferents programes formatius. Estableix un marc legal per facilitar la necessària col·laboració i 
coordinació entre les actuacions formatives, dirigides a les persones adultes promogudes per les 
diferents administracions i entitats: Comissió Interdepartamental.  

Possibilita que siga el territori (localitat, comarca, mancomunitat...) el lloc des d’on es planifiquen i 
s’executen les accions formatives destinades a les persones adultes: Consells Territorials. 
Contempla els mecanismes per a les dotacions pressupostàries, com també l'establiment d'un 
Conveni General Multilateral entre la Generalitat Valenciana i els ajuntaments que duguen a terme 
iniciatives formatives. 

És una llei que està en consonància amb els plantejaments dels fòrums internacionals de la matèria. 

B.- 

És per tot això que MANIFESTEM I RECLAMEM: 

1.- Incrementar els recursos fins a l’1% del PIB, prioritzant els sectors i territoris més desafavorits, 

així com la millora de finançament a les entitats locals, l’establiment d’un Conveni General  

Multilateral i el reconeixement de totes les unitats i a tots els efectes.  

2.- Creació d’un òrgan directiu de la Formació Permanent, en Presidència,  que coordine i planifique 

i propose la realització d’un Pla d’Actuacions integrat a nivell autonòmic i local que coordine i 

integre els recursos, mitjans, instruments i iniciatives de les diferents administracions públiques. I, a 

més a més, enllace i connecte amb el Pla d’Acció per a l’Aprenentatge Permanent: 2012-2020. 

3.- El·laboració de la normativa que pose en marxa els Plans i els Consells territorials com 

instruments coordinadors i integradors de els ofertes i de les demandes. 

4.- Regulació i reconeixement de tota la xarxa de Formació de Persones Adultes: Generalitat 

Valenciana, Diputació de València i Municipis. 

5.- Creació i dotació d’equips multiprofessionals en els centres de FPA: personal administratiu i 

serveis, psicopedagogs i professorat tècnic de formació professional, i especialistes que responguen 

a les necessitats de les persones adultes i alhora que se garantisquen  uns programes formatius que 

contemplen tots aquells aspectes que necessita qualsevol persona adulta i que abracen:  l’àmbit  

educatiu, reciclatge, associatiu, participatiu, d’ús del temps lliure, superació de discriminacions, etc. 

6.- Potenciació i desenvolupament d'una formació contínua i específica per a tots/es els 

professionals que treballen en la Formació Permanent i en la Formació d’Adults; creació d’un Cefire 

específic en l’àmbit de l’aprenentatge permanent. 
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7.- Desenvolupament de tot allò referit a la creació, consolidació i funcionament dels centres de 

FPA: mapa, plantilles, conserges, administratius, etc. Així com un reglament orgànic i funcional 

específic per a la Formació de Persones Adultes. Configurar aquests centres com a eixos-pols de 

referència en l’àmbit de l’aprenentatge permanent local i comarcal. 

8.-  Potenciació de l’Associacionisme en els centres de FPA i a la seua Federació de Participants, així 

com la regulació del professorat i del personal col·laborador de les Associacions. 

9.- Establir un pla d’adequació i dignificació dels centres de FPA,  així com de dotacions i 

equipaments de noves tecnologies que possibiliten la creació, des del principi d’autonomia dels 

centres, d’entorns personals d’aprenentatge i unes respostes adients a les necessitats, interessos i 

demandes de la població i dels territoris. 

10.- La potenciació del Consell de Formació de Persones Adultes com a òrgan fonamental de 

participació, assessorament i configuració d’un model integrat d’Aprenentatge Permanent, en el 

qual estaria inclosa l'FPA, per a donar resposta a les necessitats, els interessos i les demandes 

educatives, formatives, laborals i econòmiques, cultural i d'altres,  de la població jove i adulta 

valenciana. 

C.- 

I, a més a més, considerem que és imprescindible i absolutament convenient: 

Desenvolupar la Llei 1/95 per complet, complir-la i fer les  esmenes que calga per adaptar-la als 
nous temps (per exemple potenciant en els centres les NTICS en la seua justa mesura), però mai 
derogar-la: 

1.- 

A) El dret a la presencialitat de la persona adulta en la formació bàsica completa fins a 
l'obtenció del Graduat en Educació Secundària i l’oferta pública de places presencials 
suficient a la demanda existent en els Centres Públics autoritzats fins a hui. I que la 
formació semipresencial i no presencial o a distància es consideren complementàries de 
la presencial.  

B) Respectar i ampliar l’actual mapa escolar així com el reconeixement a tots els nivells dels 
Centres Públics Municipals i l'oferta formativa que ja tenen autoritzada,  a les quals van 
accedir a través de l'ordre de 14 de juny de 2000 pel qual es regulava la implantació dels 
programes formatius i  del Decret  265/2004 de 12 de novembre pel qual s’establien els 
requisits mínims dels centres de Formació de Persones Adultes que impartisquen 
ensenyances bàsiques i que va suposar la transformació de Programes Municipals en 
Centres Públics Municipals, i que per tant i tal com indica l’article 12 del Capítol II de la 
Llei 1/1995 “Són centres específics de formació de persones adultes aquells que es creen 
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o autoritzen amb aquest caràcter per estar exclusivament o prioritàriament destinats al 
desenvolupament dels programes formatius previstos.” 

C) Mantenir els convenis bilaterals establerts fins ara i ampliar-los a tots els Centres 
Municipals fins ara autoritzats, aplicant un calendari d’actuacions tal i com preveu la Llei 
1/1995 en l’article 15 punt 2 : “La creació de centres específics de titularitat de les 
entitats locals o d’altres entitats públiques es farà mitjançant conveni entre aquestes 
entitats i la Generalitat Valenciana...” així com reconèixer i finançar les actuacions que 
els municipis realitzen en l’àmbit del GES, nivell 2. 

 
2.- 

A) Com a professors/es dels centres públics de FPA, proposem que s’estabilitze la situació 
laboral del personal docent que impartix classes en els Programes Municipals (CPMFPA) i 
que es reconega el procés de  formació, experiència i coneixements adquirits des de fa 
molts anys (deute històric).  

B) Que es garantisca l'ensenyament del Valencià (com a matèria i també els cursos 
preparatoris per a les proves de la JQCV) i en Valencià com a llengua vehicular si el 
centre així ho demana. Caldria completar aquests coneixements amb els 
mediambientals, sociohistòrics, etc. de la realitat valenciana. 

C) Que als centres de FPA es puguen cursar estudis complets de Cicles Formatius de Grau 
Mitjà i que siguen aquests centres els que avaluen l'alumnat i facen les propostes de 
titulació. Així mateix que, en relació amb el punt anterior, hi haja una total consonància 
entre la normativa laboral, legislació de Formació Professional, legislació d'FPA i 
connexió amb les empreses, per a facilitar una ràpida i eficaç inserció laboral dels 
nostres alumnes.                          
 

3.- 
VOLEM QUE LA FPA CONTINUE SENT: pública, gratuïta, laica, de qualitat, arrelada a la nostra terra  i 
que garantisca la cohesió i la justícia social i el dret a una formació integral al llarg de tota la vida, 
sense distinció de cap mena i en condicions d'igualtat d'oportunitats. 

 

 

Xàtiva, 21 de març de 2013 

 


