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Aquest curs hi ha matriculades 1.805 persones de les quals 1.328 són dones i 477 són homes

Escoles d’adults, un ensenyament
alternatiu per a totes les edats
MARGA SOLÉ

L’alumnat
majoritari són
joves sense
aprovar l’ESO
i estrangers

GABRIEL CAZADO

Les vuit escoles d’adults de L’Hospitalet ofereixen formació permanent
a les persones que desitgen millorar el seu nivell acadèmic o de
coneixements. Hi ha oferta per a
totes les necessitats i desitjos i està dividida en activitats reglades i
no reglades.
Aquest curs estan rebent classes 1.805 alumnes dels quals 1.328
són dones i 477 són homes. En ensenyament reglat s’imparteix alfabetització, lectura i es prepara els
alumnes per obtenir el certificat d’escolaritat, el graduat escolar, l’ESO,
l’accés als cicles formatius d’ensenyament mitjà o a la universitat
i alfabetització per a estrangers.
En ensenyament no reglat les
classes són d’anglès, informàtica,
literatura, català, castellà per a estrangers, sevillanes, costura, ioga,
manualitats o teatre. Les aules de
formació permanent d’adults són
gratuïtes, però en el cas de les activitats no reglades són voluntàries
i es paga una quantitat que, en
molts casos, és simbòlica.
El període de matriculació de
les escoles d’adults és de l’1 al 15
de setembre i les proves de nivell
del 15 al 30 de setembre. No obstant, l’admissió d’alumnes és permanent tot l’any.
L’actual sistema educatiu ha
comportat la transformació de l’oferta reglada de les escoles d’a-

Els alumnes assisteixen a una de les classes de l’Escola d’Adults de Sant Josep
dults. “Ara és la segona oportunitat
de formació per a les persones
adultes que vulguin obtenir un títol
acadèmic, o simplement reciclarse”, diu la regidora delegada d’Educació, Montserrat Company.
No totes les escoles d’adults
de L’Hospitalet ofereixen els mateixos nivells d’aprenentatge. “L’oferta ha variat perquè el perfil dels
alumnes també ha canviat i ara
majoritàriament són joves que no

Accés a la
universitat,
alfabetització,
català, lectura
o informàtica

han acabat l’ESO i volen accedir
a cicles formatius”, explica Esther
Badal, coordinadora de l’Escola
d’Adults de Can Serra.
Aquesta escola és l’única que
té un aula d’autoformació que funciona més hores, de 9 a 13h i de
15 a 21h, amb tutoria, per alumnes que treballen i no poden accedir a un horari lectiu normal.
Les escoles d’adults presten
un important servei al col·lectiu

d’immigrants. “En aquest cas és
molt difícil agrupar-los perquè els
alumnes de Líban o Romania
tenen un nivell molt alt i en un any
aprenen castellà i català, i els del
Magrib, per exemple, la majoria,
no han estat mai alfabetitzats.
Necessitaríem professors de
suport amb un bon anglès i àrab”,
explica Tomàs Callao, professor de
l’Escola d’Adults de Sant Josep.
“És necessari canviar la imatge
que a les escoles d’adults sols ve
gent gran a aprendre a llegir i escriure”, diu Teresa López, coordinadora de l’Escola d’Adults de
Santa Eulàlia.
Els alumnes de les escoles d’adults de L’Hospitalet celebraran la
diada de Sant Jordi amb una activitat literària amb la participació
dels alumnes, el 26 d’abril a les 17
hores, a la parròquia de Sant Isidre, c. Aprestadora, 1 i 5. Aquesta
activitat és oberta a tota la ciutat.

