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Justificació

118 de gener de 1995 es va aprovar la Llei 1/95, de
Formació de Persones Adultes, per les Corts
Valencianes.

Durant el debat parlamentari celebrat aquell dia, totes
les forces polítiques coincidiren a remarcar la importàn-
cia d'aquesta Llei, tant pel model que representa, incar-
dinat en una concepció moderna del que ha de ser la for-
mació permanent dels ciutadans i ciutadanes, com pel
seu abast universal.

Açò mateix, l'abast de la Llei i la seua positiva singu-
laritat, justifiquen l'oportunitat, ara que fa quatre anys de
tot allò, de fer una valoració de l'efemèride, de la tasca
realitzada i del que encara cal fer.

Des del nostre punt de vista, és igualment pertinent
que es faça eixa valoració des de l'àmbit de la política,
que és des d'on s'ha de materialitzar l'acció benèfica del
contingut de la Llei, com des de la societat, on es troben
els seus beneficiaris, les persones que amb el seu treball
ho fan possible i, en aquest cas, la iniciativa i l'impuls
cívic que va promoure la pròpia Llei, amb una sintonia
de continguts i una convergència d'interessos amb el
poder polític exemplars i, tot siga dit, ben poc freqüents
a casa nostra.

És per açò que aquest número extra de la nostra revis-
ta, "AU-i-Oli. Quaderns de l'Ensenyament del País
Valencià", arreplega el testimoni de diverses persones
que ostenten llocs de representació en els àmbits polític i
social relacionats amb la Llei de la Formació de
Persones Adultes, incloent-hi, precisament pel seu valor
testimonial, la col·laboració d'altres que van intervindre
directament en la seua gestació.

Hem reservat la primera pàgina a qui és actualment la
màxima autoritat i, per tant, ostenta la primera de les res-
ponsabilitats en matèria educativa, el conseller Manuel
Tarancón, per tal com la seua valoració, la seua opinió,
és d'especial rellevància per a tot el món educatiu en
general, i per al de la formació d'adults en particular. Li
agraïm que al poc de fer-se càrrec del departament s'haja
volgut comprometre amb l'exposició pública de les
seues idees.

Comptem amb la col·laboració d'un testimoni d'ex-
cepció, per ser la màxima autoritat de la política educati-
va en aquell moment, l'ex-conseller Joan Romero.

En la mesura que ha sigut possible, hi intervenen
membres de la comissió parlamentària responsable del
dictamen sobre la Llei, com és el cas de Jesús Puig, pel
PSPV-PSOE, i de Glòria Marcos, per EU-Els Verds,

mentre que ens manca el testimoni de Manuel Ramírez,
del PP, per haver faltat al poc d'haver-se aprovat la Llei,
i de Fernando Giner, aleshores representant d'UV, però
ara militant en una altra formació política. En tot cas,
hem pogut comptar amb la col·laboració del aleshores
parlamentari pel PP i actual sots-secretari de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Carlos
Alcalde, i de José Igual, actual portaveu d'Educació
d'UV a les Corts Valencianes. Calia completar el
mosaic polític amb les aportacions d'Albert Taberner,
parlamentari adés i ara, representant de Nova Esquerra
del País Valencià, i de Pere Mayor, del Bloc Nacionalista
Valencià, una formació política que des de l'àmbit muni-
cipal ha fet palès el seu compromís amb la formació de
les persones adultes.

Des de l'àmbit cívic, comptem igualment amb les
veus més representatives, les d'aquelles entitats que van
saber aplegar iniciativa i creativitat per impulsar
democràticament i eficaç la Llei. Es tracta de Josep
Antoni Puchades, president de la Mesa d'Agents Socials
per la Formació de Persones Adultes, i d'Orlanda
Gandia, presidenta de la Federació Valenciana
d'Associacions d'Alumnes de centres d'EPA. Hem com-
pletat aquesta sèrie de testimonis amb el del nostre com-
pany José Luis Arnés, treballador infatigable de l'FPA,
dins i fora de les aules, que ben bé pot representar els
esforços i la dedicació del professorat del sector.

Finalment, dues mirades més: La situació general de
la Formación de Persones Adultes a l'Estat espanyol i
una mirada retrospectiva sobre dos moments ben dife-
rents: Una experiència d'alfabetització de les dones, a
Alacant, al principi dels 90, i una reproducció d'un arti-
cle de YAll-i-Oli n.° 9, novembre de 1980. Aleshores es
parlava d'altres problemes.

No ha faltat ningú a la nostra invitació. Ens sentim
satisfets i agraïts a tothom. Tots els testimonis són valuo-
sos i necessaris per saber sobre el present i el futur que
espera a la Formació de Persones Adultes. Ara, els bene-
ficiaris de la seua generositat seran les lectores i els lec-
tors que tenen al davant les opinions que més els impor-
ten, tant si són docents com si són alumnes, com si són
ciutadans i ciutadanes interessats a fer un País Valencià
més ric en persones capacitades per protagonitzar la seua
pròpia vida i contribuir a fer millor la de tots i totes.
L'Educació és tan important com açò.

La Redacció
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A les escoles d'adults es recuperen les festes
populars, com ara el Carnestoltes.

Una exposició del
treball dels tallers.
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Els nous reptes en la Formació
de les Persones Adultes

MANUEL TARANCÓN FANDOS*

La Formació de les
Persones Adultes ha anat
evolucionant al llarg dels
anys en el nostre país, des

d'aquells primers indicis que, en
este sentit, s'apuntaven en la
Constitució de Cadis, on ja es parla-
va de l'educació universal dels ciu-
tadans, fins als nostres dies, passant
per alguns intents seriosos de regu-
lació corn aquell Reglament General
d'Instrucció de 1821, on es deia que
"el Govern procurarà el foment de
les escoles d'adults", o la mateixa
Llei Moyano, de 1857, el desenrot-
llament de la qual va tindré moltes
dificultats per a posar-se en pràctica
i que només trobaria alguna eixida
viable de realització a principis del
segle actual a través de la promulga-
ció de diversos reials decrets.

Quan estem ja a punt d'entrar en
el segle XXI, són molts els que
creuen que la igualtat d'oportunitats
i la qualitat són les claus de l'educa-
ció del futur. Si a això afegim el
principi d'educació per a tots,
corol.lari del dret humà a l'educació
proclamat per la Conferència
Mundial sobre Educació per a Tots
(Tailàndia, 1990), i el paper social
que les institucions educatives
tenim encomanat, convindrem a
afirmar que l'educació permanent i
la formació de les persones adultes
han de jugar un paper important
com a instrument igualitari, ja que
permeten oferir una segona oportu-
nitat a aquelles persones que, per

raons econòmiques, socials o d'una
altra índole, no van tindré l'accés en
l'edat normal a una educació més
àmplia.

La Formació de Persones Adultes
és, per tant, un element decisiu en
les polítiques socials orientades a
promoure l'autonomia personal per
aconseguir la integració i la cohesió
social, i constituïx, a més, un pilar
bàsic de les polítiques laborals en la
mesura que es proposa també la cre-
ació d'ocupació.

El concepte d'aprenentatge al
llarg de la vida proposat per la
Comissió Delors, com a desafiament
per a l'èxit d'un procés continu de
desenrotllament humà, recobra tot el
seu vigor en la societat que ha d'a-
frontar el tercer mil·lenni.
L'educació no sols ha d'abraçar el
concepte bàsic d'aprenentatge i de
conèixer més coses, sinó que ha de
procurar el deprendre a fer, el
deprendre a ser i el deprendre a
viure junts. En línies generals, hem
d'entendre hui que no hi ha una
etapa per a estudiar i una altra per a
actuar, sinó que, al contrari, hem de
considerar el fet evident que saber
com actuar forma part d'un procés
existencial que s'inicia quan un naix
i s'acaba quan l'individu mor. D'altra
banda, ja no hi ha dubte que la
Formació de Persones adultes ha
d'estar estretament lligada a l'evolu-
ció social, fent imprescindible la
col·laboració entre les institucions
públiques i les entitats socials que

també han assumit responsabilitats
en eixe sentit.

És lògic pensar, també, que un
món amb constants i profunds can-
vis científics i tecnològics va a
necessitar cada vegada més d'una
aproximació entre les ciències i les
humanitats; de l'acostament dels
aspectes cientificotècnics als valors
humans, a fi d'aconseguir un equili-
bri que permeta donar sentit al que
modernament ha vingut en anome-
nar-se "formació integral de l'indivi-
du". Segurament ens estem acostant
a una era en què els avanços tècnics
i els descobriments científics varia-
ran substancialment els conceptes
d'espai i temps destinats als estudis,
per la qual cosa, sense dubte, es
donarà major èmfasi a la formació
interdisciplinar, a la formació que
familiaritze les persones amb la
ciència, però al mateix temps es pre-
ocupe del desenrotllament i progrés
socials.

És per tot això que els responsa-
bles del sistema educatiu hem de
propiciar i afavorir actuacions que
tinguen com a finalitat oferir els ciu-
tadans i ciutadanes, en el nostre cas
els de la Comunitat Valenciana, que
ja han superat l'edat d'escolaritat
obligatòria, l'accés als béns culturals
formatius i als nivells educatius que
els permeten millorar les seues con-
dicions d'inserció laboral i de parti-
cipació sociocultural i econòmica.

Les necessitats formatives i cultu-
rals de la societat actual són espe-
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cialment dinàmiques i els períodes
de revisió, d'avanç i de reconversió
sòcio-econòmica arrosseguen tots
els elements implicats en l'educació
i a la Formació de Persones Adultes
en particular. És precisament la sen-
sibilitat davant estes transforma-
cions el que obliga que siga aborda-
da des de múltiples àmbits d'actua-
ció, a fi de fer front als nous reptes
socials que es plantegen les persones
adultes i, a més, implicant tota la
societat en la seua resolució.

Estes exigències d'adaptació a un
món complex i en ràpida evolució
augmenten cada volta més l'interès
per l'educació de persones adultes,
que haurà de proporcionar a la pobla-

ció adulta una formació integral i
integrada des de la doble perspectiva
de l'enriquiment personal i de la par-
ticipació en un desenrotllament
sòcio-econòmic i cultural equilibrat.

Paral·lelament al desenrotllament
de la societat de la informació, que
tot ho envaeix i que, per descomptat,
multiplica les possibilitats d'accés a
les dades i als fets, l'educació ha de
permetre que tots, absolutament tots,
i independentment de l'edat de cada
un, puguem i siguem capaços d'a-
profitar eixa informació; però també
que siguem lliures per a seleccionar-
la, per a ordenar-la i usar-la, sense
més imposició que el nostre propi
sentit crític. Eixe és, en definitiva, el

significat del "deprendre a ser" men-
cionat anteriorment i que tan encer-
tadament va encunyar Edgar Faure
en el seu informe publicat el 1972,
davall els auspicis de la UNESCO.
No oblidem que el segle XXI ens
exigirà una autonomia personal
major i una gran responsabilitat en
el procés de realització col·lectiva. I,
per descomptat, la Formació de les
Persones Adultes, com a part de l'en-
tramat educatiu general, ha d'em-
marcar-se entre eixa realització indi-
vidual i una educació global solidà-
ria i sense fronteres.

* Conseller de Cultura, Educació i Ciència
de la Generalitat Valenciana
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La formació al llarg de tota
la vida, eina de present,
projecte de futur

L
'any 1996, la Comissió
Internacional sobre
l'Educació per al Segle
XXI, presidida per Jacques

Delors, destacava en el seu informe
"L'educació conté un tresor" els qua-
tre pilars del fet educatiu: aprendre a
conèixer, aprendre a fer, aprendre a
conviure i aprendre a ser. L'informe
presentava la formació al llarg de tota
la vida com una de les claus d'accés al
proper segle, i establia una noció que
va més enllà de la distinció tradicional
entre educació bàsica i educació per-
manent: la de societat educativa, en la
qual tot és una possibilitat d'aprenen-
tatge i de desenrotllament de les capa-
citats de les persones.

Aprofitant l'espai que amablement
ens cedeix l'STEPV per commemorar
el quart aniversari de la Llei valencia-
na de Formació de les Persones
Adultes, voldria destacar aquesta
ampla visió del fet educatiu que capa-
cita per a conèixer, fer, conviure i ser
al conjunt de la ciutadania al llarg de
tota l'existència. És aquesta una pers-
pectiva allunyada d'una concepció, ja
en procés de caducitat, que circums-
crivia 1' aprenentatge a una etapa
exclusiva de la vida humana.

Les diferents conferències interna-
cionals celebrades darrerament sobre
problemes greus del món actual vénen
insistint en el paper de l'educació i la
formació com a força alliberadora de
la creativitat i les capacitats humanes.

Com element vital per a conèixer, per
a impulsar la democràcia i la partici-
pació, per a millorar la qualitat de l'a-
prenentatge, per a construir un món
més equitatiu, igualitari i sa. Per a que
cada dia més les persones puguen
accedir als beneficis de la cultura, per
a millor entendre i actuar davant els
canvis laborals, per a combatre la
desocupació, i per a tantes coses
necessàries al conjunt de les societats
i de manera particular al sector més
desfavorit d'elles. També, al nostre
àmbit europeu, les distintes cimeres
vénen destacant la urgència d'invertir
en formació com a bé públic i com a
opció per a lluitar contra la desocupa-
ció i per accedir a la igualtat d'oportu-
nitats, davant les possibilitats de tre-
ball i davant la vida mateixa.

Eren precisament aquests els supò-
sits bàsics que animaven la Llei valen-
ciana de Formació d'Adults. Aquesta
llei continua sent, quatre anys després
de la seua promulgació i malgrat la
paralització a la qual s'ha vist sotme-
sa, una llei vigorosa, que en el seu
moment va ser destacada pels experts
com una de les més avançades del
nostre entorn, i el desplegament de la
qual continua requerint una forta dosi
de coratge. Aquesta Llei, sorgida de la
decisió sobirana de les Corts
Valencianes com a resposta a unes jus-
tes demandes, laboriosament treballa-
da, amplament consensuada en el seu
procés de gestació i desplegament ini-

cial, va generar unes enormes expecta-
tives, tot i haver-se vist condemnada a
l'oblit administratiu aquests últims
anys.

La meua responsabilitat envers ella
em fa desitjar un desplegament ampli
i decidit, que propicie una concepció
oberta de la formació de persones
adultes en el conjunt de la societat
valenciana, un increment sostingut
dels recursos i el funcionament efectiu
dels diferents organismes i iniciatives
que la pròpia Llei va instaurar
(Comissió Interdepartamental,
Consells de la Formació, Direcció
General de Formació de Persones
Adultes, Convenis de Finançament...).

Com a projecció i construcció del
futur, es planteja la necessitat de pro-
moure actuacions que permeten l'ac-
tualització permanent dels seus supò-
sits, tant per preveure els esdeveni-
ments com per tractar d'evitar disfun-
cions entre especulació i realitat,
entre cos legal i pràctica quotidiana,
un dels fenòmens destacats pels
experts com a freqüent en les normati-
ves educatives.

En aquest sentit, cal afavorir una
proposta generosa d'activitats i pro-
grames que s'han de realitzar en els
centres de formació d'adults, així com
el disseny d'un mapa capaç d'incorpo-
rar els nous reptes, com ara ho són la
implantació del Graduat en Educació
Secundària, la vinculació efectiva
entre formació bàsica i els diferents
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subsistemes de fonnació professional
(reglada, ocupacional i contínua), l'a-
tenció als programes de garantia social
0 la preparació per a l'accés a uns altres
nivells educatius. Tot i garantint el
manteniment dels programes formatius
1 dels centres d'EPA existents i l'estabi-
litat dels seus professionals. L'esmentat
mapa ha d'impulsar projectes territo-
rials que detecten les necessitats de
cada lloc, que facen participar tots els
agents implicats: municipis, organitza-
cions socials, sindicals, empresarials,
culturals..., i que executen actuacions
en les quals es vincule la formació amb
el desenrotllament integral del territori.

Cada dia que passa és més urgent
desenrotllar un pla d'inversions per la
dignificació i noves construccions de
centres d'FPA, per tal d'acabar amb la
provisionalitat de molts d'ells, que
quan es varen crear atenien unes cir-

cumstàncies concretes i que ei necessa-
ri desplegament de la Llei haguera
degut renovar. Encara estem a temps,
malgrat que molts viuen una situació ja
desesperada.

A més de tot allò que s'ha exposat
anteriorment, cal mantindré la capacitat
d'anticipar-se als nous requeriments
socials, traduïts en noves demandes, com
ara les derivades del procés de construc-
ció europea, de la cada vegada més acti-
va participació social, política i profes-
sional de la dona, de les noves modalitats
d'organització i participació social i polí-
tica vinculades a les carències que el
propi model existent genera, de la neces-
sitat d'impulsar un nou contracte per al
benestar, i d'un cada dia més extens llis-
tat d'efectes que el món actual genera i
planteja com a reptes inajornables.

És clar que la formació al llarg de
tota la vida té un paper fonamental en

aquest escenari. Com indicava la
Declaració Final de la Cinquena
Conferència de la UNESCO, celebrada
a Hamburg el juliol de 1997, hem de
ser capaços de fer-ne de FFPA molt
més que un dret. Hem d'abordar-la
com una de les claus del segle XXI i
una responsabilitat compartida, "con-
seqüència d'una ciutadania activa i
condició per a la plena participació en
la societat". La formació al llarg de tota
la vida és un factor essencial de desen-
volupament, de convivència democrà-
tica, justa, solidària i dialogant, capaç
d'ajudar en la recerca d'identitat per-
sonal i social i de donar més i millor
significat al projecte vital dels ciuta-
dans i les ciutadanes del País Valencià.

* Ex-conseller de Cultura, Educació i Ciència

Candidat del PSPV-PSOE

a la Generalitat Valenciana
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Ei compromiso cfe una

CARLOS ALCALDE AGESTA*

L
a mayor riqueza de que
puede disponer un pueblo
es, sin lugar a dudas, su
potencial humano.

Conservarlo y desarrollarlo es tarea
de obligado cumplimiento para los
gobiernos, lo que intentan hacer a tra-
vés de las distíntas administraciones.
A la educativa le corresponde procu-
rar su puesta a punto para la integra-
ción en una sociedad moderna, dinà-
mica, emprendedora, participativa y
solidaria como la que nos correspon-
de vivir en la Europa de los albores
del nuevo milenio.

Con la regulación de la Educación
de Adultos se pretende que aquellas
personas que en su dia no tuvieron
acceso a los distintes niveles del
Sistema Educativo o que pretendan
completar su formación lo puedan
hacer, a fin de conseguir la preparación
que requiere el ejercicio y el disírute de
una vida mas digna en los distintes pia-
nos de la actividad humana; profesio-
nal, personal, socio-cultural y cívica.

Con esta idea, las Cortes
Valencianas aprobaron, hace ahora
cuatro aíïos, la Ley de Formación de
las Personas Adultas, y el Gobierno
de la Generalitat, que preside
Eduardo Zaplana, acaba de regular
los correspondientes programas for-
mativos para su puesta en pràctica.

A partir de este momento y consi-
derando la tradición y los medios
humanos y materiales con que conta-
mos, entre los que conviene senalar
las Escuelas Municipales de Adultos,
se disponen los elementos necesarios
-siendo instrumento indispensable la
Educación a Distancia- para conse-
guir el objetivo prioritario de "una
educación para todos".

La oferta educativa que se propone
comprende una amplia gama de posi-
bilidades que abarca desde los
Programas de Garantia Social, a tra-
vés de los que se posibilita la inser-
ción profesional de los mas desfavo-
recidos, hasta las Universidades
Populares, que pretenden un nivel
superior de educación, pasando por
los Programas de Formación
Ocupacional, destinades a la orienta-
ción e inserción laboral y en cuya rea-
lización vienen participando de modo
significativo los agentes sociales y las
asociaciones profesionales, sin olvi-
dar la importante labor que realizan
las Escuelas de Padres; contando
siempre, claro està, con los
Programas de Alfabetización y de
Formación Bàsica, hasta la obtención
del titulo de Graduado en Educación
Secundaria, y aquellos otros que posi-
bilitan el acceso a los distintes niveles
educatives y a los ciclos formatives.

El Acuerdo Valenciano para el
Empleo y la Formación puede conver-
tirse en el marco adecuado para que la
Conselleria de Cultura, Educación y
Ciència; la de EmpJeo, Indústria y
Comercio; los agentes sociales, y las
organizaciones empresariales armoni-
cen las relaciones entre la Formación
Profesional Reglada, la Ocupacional y
la Continua, y se consiga, por fin, un
Sistema Integrado de Formación
Profesional en el espacio común de las
"cualificaciones profesionales" a tra-
vés del que se forman las personas
adultas.

La Administración, con el desarro-
llo de la Ley, adquiere el compromiso
de incluir entre los objetivos del
Sistema Educativo el de la AUTO-
FORMACIÓN PERMANENTE.

* Ex-diputat a les Corts Valencianes
Sots-secretari de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència
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Una llei en situació levítica
JESÚS PUIG I NOGUERA*

Aquest mes de gener cele-
brem el quart aniversari de
l'aprovació de la Llei de
Formació de les Persones

Adultes (LFPA). I dic celebrem, en
cursiva, perquè poc hi ha a celebrar
amb relació a una llei que pràctica-
ment no s'ha desenvolupat. Demèrit
del Sr. Zaplana, que, a l'igual que es
va abstenir en el seu dia de votar
FLFPA, ha optat per inhibir-se a l'ho-
ra de traslladar-la del paper a la reali-
tat. Res nou, d'altra banda, puix tot-
hom sap des del primer moment que
aquesta llei li molesta al PP més que
una puça als calçotets.

Tal i com vaig assenyalar a les
Corts Valencianes, en fer l'explicació
de vot, l'LFPA és una llei que posa la
mirada en el segle XXI. Una llei que
desplega el dret a una educació coex-
tensiva a la vida, no específica segons

l'edat; que tracta de compatibilitzar
els requeriments socials amb les
exigències individuals; que expressa
la idea mestra de la política educativa
per als pròxims anys, on els incessants
canvis socials, econòmics, tècnics i
científics reclamen una formació més
perllongada, més versàtil, capaç de
preparar les persones per afrontar els
canvis accelerats d'una societat cada
cop més diferent.

Fruit d'un ampli consens amb els
agents socials i aprovada per una
sòlida majoria parlamentària, l'LFPA
fou qualificada de necessària fins i tot
pel portaveu del grup parlamentari
popular; cosa que fa més inexplica-
ble encara l'actitud del Govern valen-
cià de refusar el desplegament de
l'articulat. Tanmateix, no n'hi ha
prou dient que una llei és necessària;
el que cal és creure-s'ho. I si al PP no

li agrada aquesta llei ni gosa tampoc
modificar-la, puix que actue com
quan has pagat el que valen les entra-
des per veure una obra de teatre, que
fas el que calga perquè t'agrade el
que estàs veient!

Al meu entendre, és menester arti-
cular sense més demora la formació de
les persones adultes mitjançant el
desenvolupament de "tots" els progra-
mes formatius que descriu r article
cinquè de la llei. Amb igual urgència,
cal procedir a la integració del profes-
sorat de la Diputació de València que
imparteix ensenyaments d'EPA,
donant així compliment a la disposició
transitòria tercera de la llei. El nome-
nament de Manuel Tarancón -ex-pre-
sident d'aqueixa Diputació- com a
nou conseller d'Educació hauria de
servir, precisament, per resoldre defi-
nitivament aquesta qüestió i, a més,
acabar amb el sectarisme que ha presi-
dit Campanar durant el mandat d'a-
queixa mena de clònic de pare
Apel.les que ha sigut el conseller
Camps.

El temps que resta de legislatura és
escàs per enllestir canvis i aplicar-los,
i els que s'hi realitzen, seran qualifi-
cats probablement d'electoralistes. Tot
i això, cal que el nou conseller no s'a-
coquine si, per la imminència de les
eleccions, és titllat d'oportunista un
cop inicie el desplegament de F LFPA
i comence a prendre determinades
resolucions. Si aquestes concorden
amb l'esperit de la llei, no seré jo qui
l'envie al purgatori per haver pres una
bona decisió.

* Inspector d'Educació
Portaveu del PSPV-PSOE en la Comissió

d'Educació i Cultura que elaborà
el dictamen sobre la LLei
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llei d'FPA, de nou un
"no-anivwsari"

GLÒRIA MARCOS ï MARTI*

F a més de quatre anys de
l'aprovació, per les Corts
Valencianes, de la Llei
1/95, de Formació de les

Persones Adultes. La tramitació d'a-
quest projecte de llei va tindré les
seues llums i les seues ombres.

És cert que es va presentar, i així
ho hem manifestat sempre des
d'Esquerra Unida del País Valencià,
d'una forma exemplar, és a dir, des-
prés d'una elaboració col·lectiva i
amb la col·laboració i el vist i plau
dels agents socials i les organitza-
cions presents a la Mesa d'Agents
Socials per l'FPA. Aquesta va ser
una de les raons per les que EUPV
va donar un suport entusiasta a la
llei, malgrat que el Govern del
PSOE va dur el projecte a les Corts
massa tard, és a dir, sense temps ni
voluntat política clara per desenvo-
lupar-lo, i tot això després que
EUPV estiguera reclamant-ho des
de l'inici del 1993.

Aquest endarreriment en la pre-
sentació del projecte (quan s'estava
acabant la legislatura), donada la
postura del PP, que volia votar en
contra de la llei i que al final es va
abstindré davant la pressió dels
agents socials, ha generat una
antinòmia d'efectes indesitjables:
Existeix una llei, però no es pot
aplicar en les qüestions substancials
perquè el Govern de la dreta valen-
ciana (PP+UV) no creu en l'educa-
ció pública, no creu en la necessitat
de l'educació al llarg de tota la vida

com un factor estratègic Í d'apro-
fundiment de la democràcia, no creu
que el Govern estiga obligat a sub-
venir a les necessitats educatives de
la població, confon educació i for-
mació de les persones adultes amb
alfabetització... Per això ens trobem
davant una legislació que, de forma
totalment antidemocràtica, no es
desenvolupa i, per tant, tenim una
llei sols parcialment en vigor, el que
fa palès la falta de perfil democràtic
d'un govern que paralitza i incom-
pleix una llei aprovada, sense cap
vot en contra, per les Corts
Valencianes.

El 31 d'octubre del 1995 i al llarg
d'una compareixença del, aleshores,
conseller d'Educació, Fernando
Villalonga, aquest va manifestar:
"Es obvio que la Ley de Formación
de Personas Adultas, de 20 de enero
pasado, no es una ley de este
Gobierno, si bien la importància y
necesidad de conseguir una sincro-
nización de tiempos y acciones con
la implantación progresiva del siste-
ma educativo configurado en la
LOGSE nos lleva, de una manera
inexorable e imperiosa, a desarro-
llar aquelles aspectos que son de
incumbencia directa y plena desde
el àmbito educativo de la
Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència". Doncs bé, aquestes parau-
les foren l'inici de la paralització
del desenvolupament de la Llei
1/95, fent-se palès, una vegada més,
el cinisme dels que diuen una cosa i

practiquen la contrària. Malgrat el
fet que la Unió Europea i el Consell
d'Europa declararan l'any 1996 de
la Formació Permanent per a tota la
vida, malgrat la "Declaració
d'Hamburg al voltant de l'educació
d'adults" de 1997, malgrat les
mocions i resolucions aprovades per
les Corts Valencianes al llarg d'a-
questa legislatura, malgrat les mobi-
litzacions de la Mesa d'Agents
Socials, no hem aconseguit que el
PP complisca els seus compromisos
i desenvolupe la llei.

Així doncs, les forces polítiques
que, com EUPV, defensem el con-
cepte de societat educadora com un
pre-requisit per una democràcia
activa, tenim l'obligació d'establir
un compromís ferm pel que fa al
compliment dels següents objectius:

- Desenvolupament de Programes
Formatius i increment dels recursos
fins aplegar al 1% del PIB valencià
abans del 2003.

- Elaboració de Plans Territorials,
que donen resposta a les necessitats
de la societat valenciana.
Formalització d'un Conveni
General Multilateral entre la
Generalitat Valenciana i les corpo-
racions locals, que reordene les
competències, les relacions i el
finançament de l'FPA.

- Funcionament de la Comissió
Interdepartamental. Elaboració del
Pla General d'Actuacions per
l'FPA, que potencie la presentació
del niapa d'FPA.
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- Creació, a l'àmbit de la
Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, d'un òrgan directiu amb
totes les competències en formació
de persones adultes, i la determina-
ció, en la resta de conselleries, de
les unitats administratives encarre-
gades de la gestió i seguiment dels
programes.

- Regulació de la normativa de
creació de centres específics de for-
mació de les persones adultes.

- Dotació dels equips multipro-

fessionals adequats per atendre la
demanda i l'oferta dels programes
formatius als centres.

- Regular els òrgans de partici-
pació i gestió social dels centres
d'FPA, impulsant la participació i
l'associacionisme de les persones
adultes Í incrementant la partida
específica de finançament de les
federacions i associacions de parti-
cipants.

Potenciar el Consell de
Formació de les Persones Adultes.

Dotar-lo d'un pressupost adequat,
que puga garantir la realització de
les seues funcions, mitjançant un
programa pressupostari específic
per al CVFPA i una Unitat Tècnica
Administrativa.

Creació de Consells de
Formació de Persones Adultes en
els àmbits locals i/o de mancomuni-
tat per a l'establiment i desenvolu-
pament dels Plans Territorials
d'FPA.

- Destinar pressuposts específics
per a la realització de campanyes
institucionals de sensibilització de
l'opinió pública respecte la necessi-
tat de l'educació i la formació de les
persones al llarg de tota la seua
vida.

Signatura d'un Acord
Institucional i Social per l'FPA, que
fixe compromisos i responsabilitats
respecte la formació de les persones
adultes com a factor estratègic
d'una societat democràtica, i que
assessore, coordina i íntegre els
recursos, els mitjans, les eines i ini-
ciatives de les diferents administra-
cions públiques.

Apostar per aquestos objectius,
comprometre's en la seua conquesta,
significa apostar per un futur que
garantisca la participació conscient
d'homes i dones en tots els àmbits de
la vida; significa apostar perquè
homes i dones siguen subjectes actius
del seu propi desenvolupament, sense
que ningú no mariipule els seus caps
ni adormisca les seues consciències;
significa tindré accés a la cultura en
igualtat de condicions; significa
desenvolupar capacitats, promoure la
justícia, superar les desigualtats entre
homes i dones, mitigar la pobresa.
Significa, en definitiva, entregar a les
persones la clau per al control del seu
destí i una important eina per a la
constant transformació social.

* Sindica Grup Parlamentari EU-EV
Portaveu del seu partit en la Comissió

d'Educació i Cultura que elaborà
el dictamen sobre la LLei
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Lo formació d'adults:
una assignatura pendent

JOSÉ MANUEL IGUAL*

L
a Llei de Formació
Permanent d'Adults complix
enguany el seu quart aniver-
sari, dins del clima de falta de

definició que ha marcat des de la seua
aprovació esta Llei.

Era a finals de Llegislatura 91-95
quan el, per llavors, conseller
d'Educació, Joan Romero, presentava
davant les Corts Valencianes un proyec-
te de llei, fora del periodo de sessions,
que pretenia ser una formació orientada
al treball, formació per a l'eixercici dels
drets i responsabilitats civils, per a la
participació social i el desenroll perso-
nal.

La Constitució Espanyola proclama
en el seu articul 27, el dret de tots els
ciutadans i ciutadanes a l'educació.
UNIÓ VALENCIANA llavors enten-
gué, com entén hui que l'educació per
als adults era i, per desgracia es, una
assignatura a la que devíem fer front en
una Llei seria i rigurosa, que permetrà
el desenroll de la persona, en un cons-
tant procés de creiximent educatiu i
social.

Per açò, i entenent que els objectius
d'aquella Llei eren els exposis, el Grup
Nacionaliste aprovà un text que el
PSOE ficà en calçador desprès de tretze
anys de Govern, en que la formació de
persones adultes, estava desassistida.
Continua estant. A través dels
Presuposts de la Generalitat, UNIÓ
VALENCIANA ha introduït diverses
partides per a fer efectiva la Llei, no
obstant, la realitat ha estat ben llunt dels
objectius marcats per la mateixa, ya que
el PP, que te la responsabilitat de govern
de la Conselleria d'Educació, no ha

lograt, a pesar del peregrinage de con-
sellers (quatre en tres anys i mig), donar
una resposta concreta, impulsant l'EPA.

Partint del concepte d'Educació com
a instrument bàsic per a superar les
desigualtats socials, UNIÓ VALEN-
CIANA es conscient del pes social que
representa per ad alguns colectius
socials l'ampliar i millorar els seus
coneiximents. La formació nacionalista
aposta per això per un impuls de la for-
mació de les persones adultes, a través
d'una oferta mes ampla i plural, una
oferta que done resposta a la demanda
dels ciutadans i ciutadanes de la nostra
Comunitat.

En estos objectius, UNIÓ VALEN-
CIANA aposta per una revisió de la Llei
de Formació Permanent d'Adults, que
garantixca i regule una oferta cultural,
social i professional actualisada, posant
especial interès en els programes d'alfa-
betisacio, escoles taller i cases d'oficis.

En este sentit, nostra voluntat es la

d'impulsar l'Ensenyança reglada per a
adults, en el fi d'alcançar nivells educa-
tius pertinents, incrementant els dispo-
sitius d'educació d'adults, en particular
els de base municipal, traslladant,
mijant les Administracions locals, els
programes d'extensió universitària fins
els mijos rurals.

UNIÓ VALENCIANA considera
fonamental la potenciació de les
Universitats Populars, a través de la
seua remodelacio, i acostament a
cadascuna de les comarques de nostra
Comunitat, de tal modo que se cons-
tituixquen com a punt d'encontre en
la cultura i educació especifica de
cada comarca. En este sentit, es
necessari crear una Agencia de
Coordinació d'estes Universitats que
permeta l'intercanvi de programa-
cions i objectius.

* Portaveu d'UNIO VALENCIANA en la

Comissió d'Educació de les Corts Valencianes



A
IV Aniversari de la Llei de la Formació de Persones Adultes

n.g 136-primavera 1999

Canviar el Consell;
desplegar la Llei

ALBERT TABERNER I FERRER*

La veritat és que, quatre anys
després d'aprovada la Llei, un
sentiment de frustració i desà-
nim presideix una primera

valoració d'allò que podia haver estat i
el que realment és, en r aplicació de la
Llei de Formació de les Persones
Adultes.

Únicament la presència combativa
de la Mesa d'Agents Socials; de cadas-
cun dels sindicats que hi formen part,
compromesos amb l'aplicació de la
Llei; del professorat i de l'alumnat; d'al-
guns ajuntaments, i dels partits d'oposi-
ció als governs de la dreta, manté viva
l'esperança que, malgrat ells, les previ-
sions de la Llei s'obriran pas i que no hi
haurà govern de dretes que molt duré,
per impedir-ho.

Perquè és ací on rau la responsabili-
tat última del perquè de l'actual situació:
el Consell del PP-UV, presidit per
Zaplana, mai s'ha cregut les potenciali-
tats de la Llei. És més, des del Consell
han considerat la Mesa d'Agents
Socials com una plataforma de l'oposi-
ció i s'han negat a negociar mínimament
les dotacions pressupostàries necessà-
ries. Els grups de l'oposició hem pre-
sentat any rere d'any les esmenes
corresponents per a pal·liar la falta de
sensibilitat de la dreta envers el desple-
gament de la Llei i una sola d'aquestes
ha estat aprovada. L'estil de governar
sense diàleg social i sense diàleg polític
ha caracteritzat Zaplana en l'aplicació
de la Llei. És així que tenim el que
tenim: una Llei en la nevera.

Crec que val la pena recordar aspectes
essencials de la Llei que la consagren
com una Llei ben útil, innovadora, verte-

bradora i arrelada a les necessitats d'una
societat complexa i de canvi continu.

Superar la vella idea de la formació
de les persones adultes simplement com
un curs d'alfabetització o de graduat és
un repte que la Llei preveu instrumen-
tant programes: d'alfabetització, de for-
mació bàsica, d'obtenció de titulacions,
de promoció de coneixements del
valencià, d'accés a altres nivells del sis-
tema educatiu, d'iniciació al treball,
d'actualització professional, de forma-
ció ocupacional, de participació socio-
cultural, d'integració social...

La creació de la Comissió
Interdepartamental entre les Conselleries
d'Educació, de Treball i d'Afers Socials
és un pas per a la coordinació efectiva
dels diferents departaments administra-
tius amb competències formatives res-
pecte de les persones adultes.

I, sobretot, considere d'una gran
importància la creació del Consell de

les Persones Adultes, que garanteix la
participació efectiva de tots els sectors
implicats en el projecte educatiu de les
persones adultes: interessats, ajunta-
ments, professorat, sindicats, asso-
ciacions cíviques... Consell que es pre-
veu que puga crear-se també a nivell
local i comarcal.

Tot açò és el que el PP ha posat al
congelador.

També caldrà recordar l'amplíssim
consens social i polític que féu possible
la Llei, i l'abstenció del PP, aleshores en
l'oposició.

Ara continuen abstenint-se i per això
les dificultats en el desplegament posi-
tiu de la Llei. Caldrà prendre nota i
situar cadascú en el lloc que li pertoca.

La ciutadania té a les seues mans la
paraula... i el vot.

* Diputat de Nova Esquerra

a les Corts Valencianes
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Lo formació d'adults,
un repte del segle XXI

N o cal dir que la creació
d'una llei de formació
de persones adultes va
representar per als

nacionalistes valencians una satis-
facció. S'obria amb aquella iniciati-
va un ventall de possibilitats per a
tots els ciutadans/es que no havien
tingut accés a desenvolupar les
seues potencialitats culturals i plas-
mar les inquietuds subjacents en la
seua formació, i representava una
oportunitat única d'aconseguir un
dels pilars bàsics de la democràcia:
l'accés igualitari al saber. Tots
sabem que les diferències en el grau
de formació amaguen diferències
socials i que sense capacitat crítica,
una capacitat que només aporta l'e-
ducació i formació, no hi ha ciuta-
dans lliures que puguen participar
plenament i crítica en democràcia.
Per tot això, la formació d'adults,
dirigida principalment a aquelles
persones que no havien pogut seguir
uns estudis regulars en la seua edat
escolar o que volen augmentar els
seus coneixements i destreses, ha de
ser una prioritat, i la llei de la
Generalitat Valenciana va cobrir en
el seu moment un buit que calia
omplir de forma urgent. Ara, però,
quatre anys després, és moment de
veure què ha estat del desenvolupa-
ment de la llei. El resultat, lamenta-
blement, és negatiu perquè no hi ha
voluntat política, d'acord amb la
votació a les Corts Valencianes, del
partit que avui dóna suport al

Consell, el PP. Hem perdut quatre
anys irrecuperables que no han afa-
vorit els interessos de la nostra
societat, una societat que s'obri al
segle XXI i que ha encetat alhora un
procés imparable de recuperació de
la seua identitat.

La formació d'adults té, des del
Govern del PP, un enfocament aca-
demicista, subsidiari del sistema
obligatori, i ha deixat a banda l'ob-
jectiu prioritari, que és el de formar
integralment les persones amb un
plantejament més obert i homologa-
ble amb els països europeus més
avançats en aquest camp i amb més
tradició democràtica. La titulació no
hauria de prioritzar-se sobre la for-
mació. Aquesta és més fàcil de
quantificar, aporta major propagan-
da política, emmascara el fracàs
escolar...; però, no és això el que ens
preocupava quan parlaven de for-
mació de persones adultes. El pro-
cés de formació dels participants en
les escoles d'adults és més impor-
tant i fonamental per a una societat
que vol ser lliure i aconseguir
majors quotes d'igualtat, solidaritat
i sobirania.

Els treballadors/es de l'ensenya-
ment, com agents actius, per a por-
tar la seua tasca endavant necessiten
d'unes condicions laborals dignes.
Caldria ja el traspàs de competèn-
cies de la Diputació de València a la
Conselleria d'Educació, tant pel que
fa al personal com als immobles i a
la línia pressupostària corresponent,

reduint les administracions implica-
des en aquest camp i iniciant un
procés de major coordinació entre la
local i la de la Generalitat. Es fa
necessari, per tant, el Conveni
General Multilateral, que, entre
altres aspectes, millore les condi-
cions laborals del col·lectiu de tre-
balladors/es municipals, que està
per resoldre. No avançar en aquest
apartat que acabe d'esmentar és
intentar d'una manera directa la
desmotivació en la participació acti-
va d'aquest col·lectiu en la reivindi-
cació del desenvolupament de la llei
i la seua implicació.

Cal prioritzar una línia de xoc per
a les millores urgents de les actuals
instal·lacions i un pla temporalitzat
per a la construcció i plasmació
d'una xarxa de centres específics
d'adults, amb unes plantilles
adients.

Es fa necessària una coordinació
real de les conselleries implicades
(Educació, Ocupació i Benestar
Social) en la formació d'adults i,
per açò, sols cal voluntat política
per a portar-ho endavant; mireu si
no la magnífica coordinació interde-
partamental que hi ha al voltant de
la Terra Mítica.

El País Valencià, en la línia de les
propostes més europeistes, ha estat
capdavanter en tot l'Estat espanyol
en dotar-se d'una llei de formació
d'adults modèlica; una altra cosa
serà el seu desplegament, que amb
l'actual correlació de forces parla-
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mentàries no anirà en la mateixa
direcció. El BNV assumeix que l'e-
ducació d'adults és un marc propi,
diferent i diferenciat del sistema
obligatori reglat, considerant l'edu-
cació a distància com a subsistema
de la participació i implicació activa
en els centres, i que cal dotar-lo
d'una estructura i d'un òrgan de
direcció propis.

Actualment, les associacions de
participants en l'educació d'adults
no tenen un reconeixement ni hi ha
una regulació de les tasques i activi-
tats que co-organitzen; l'Admi-

nistració, ara i adés, presenta entre-
bancs. El Govern del PP ha d'expli-
car per què reclama llibertat d'elec-
ció de centres, major quota de repre-
sentació, més participació dels
pares en el sistema obligatori, i en
l'educació d'adults talla eixes
mateixes quotes de llibertat, de
representació, de participació, de
què els/les ciutadanes d'aquest país
s'han dotat i quan són vertaders
agents actius de la seua educació i
formació. Per a constrarestar aques-
ta situació, cal assumir la Carta dels
Drets dels Participants (FEVAEPA)

i plasmar en pressupostos allò que
cal per a que l'educació i formació
d'adults deixe de ser la parenta
pobra de l'educació pública i siga
realitat el que diu la Declaració
d'Hamburg: "L'educació al llarg de
la vida és, per tant, més que un dret:
és una de les claus del segle XXI. És
alhora conseqüència d'una ciutada-
nia activa i una condició per a la
participació en la societat".

* Candidat del Bloc Nacionalista Valencià

a la Generalitat Valenciana
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Malgrat el seu aturament,
seguim commemorant
l'aniversari de la llei

JOSEP ANTONI PUCHADES I MOCHOLÍ*

Q
uan es va aprovar a les
Corts Valencianes la Llei
1/95, de Formació de
Persones Adultes, vàrem
ser moltes les persones

que ho celebràrem. Ara, després de
quatre anys, malgrat el seu aturament
quasi complet, seguim commemorant
l'aniversari de la llei. Va ser una fita
massa important, per als que d'una
manera o altra estem en la formació de
persones adultes, com per a deixar que
caigaenl'oblit.

Cal recordar que tot un munt de
valencians i valencianes reclamaren i
donaren suport a la proposta que la
Mesa d'Agents Socials per la
Formació de Persones Adultes va
llançar per impulsar la promulgació
d'una llei d'FPA: cinquanta mil signa-
tures, més de mil col·lectius, asso-
ciacions i entitats, i més de setanta
ajuntaments. Posteriorment, una vega-
da aprovada la llei, 113 ajuntaments
valencians reclamaren, mitjançant
mocions de ple, el seu desplegament.

Aquesta llei fou fruit d'un intens
debat en el moviment social generat
per la Mesa d'Agents Socials per
l'FPA, i en el que hi treballàrem els
participants, professionals, sindicats,
moviments de renovació pedagògica,
etc., que va permetre una llei que dóna
una resposta adequada a la demanda
present i futura de la societat valencia-
na en matèria de formació de persones
adultes. Una llei en sintonia amb les

resolucions i recomanacions aprova-
des en la V Conferència Internacional
sobre Educació d'Adults, CONFI-
TEA: Declaració i Pla d'Acció per al
Futur (Hamburg, 14-18 de juliol de
1997), i en concordància amb els prin-
cipals fòrums internacionals d'educa-
ció d'adults. Fou, en definitiva, una
llei amplament consensuada amb tots
els grups parlamentaris, que no va
rebre cap vot en contra. Tan sols dues
qüestions molt puntuals van impedir
el vot favorable del grup popular, que
es va abstindré i, en canvi, sí va estar
molt d'acord amb el gros de la llei i la
seua necessitat.

Ara, després de quatre anys de l'a-
provació de la llei, el balanç no pot ser
més desolador:

Els pressupostos que la Generalitat
Valenciana destina als ajuntaments i
entitats sense ànim de guany que des-
pleguen l'FPA s'ha reduït, a partir de
l'any 1996, un 32%.

El Conveni General Multilateral
que deu regular les competències,
relacions i finançament entre la
Generalitat Valenciana i els ajunta-
ments no s'ha formalitzat.

La Comissió Interdepartamental no
ha elaborat cap Pla General
d'Actuacions per l'FPA.

Els Consells Locals i/o
Mancomunals d'FPA no han estat
impulsats per la Generalitat
Valenciana i, per tant, no hi existeixen.

Les instal·lacions continuen dete-

riorant-se, sense que l'Administració
tinga cap programa de dignificació.

La implantació del Graduat de
Secundària no està planificada en
l'FPA. Existeix una total indefinició al
respecte.

Ara mateix, i com a conseqüència
de la desídia, la indefinició política, la
descoordinació d'actuacions, la man-
cança de recursos i finançament, etc.,
del Govern Valencià, continuen
vigents totes i cadascuna de les reivin-
dicacions que ens varen dur a reclamar
una llei d'FPA:

- El desplegament de tots els
Programes Formatius, la millora de les
condicions i qualitat de la Formació
de Persones Adultes i l'increment dels
recursos fins arribar a Tl% del
Producte Interior Brut valencià abans
del 2003, prioritzant les inversions en
els sectors i territoris més desafavo-
rits.

- La regulació, promoció, elabora-
ció i funcionament dels Plans
Territorials, que responguen a les
necessitats i interessos de formació
bàsica i desenvolupament personal,
professional i d'obtenció d'ocupació,
de participació social, cultural i d'as-
sociacionisme de la societat valencia-
na; així com la promulgació i la for-
malització d'un Conveni General
Multilateral, entre la Generalitat
Valenciana i les corporacions locals,
que reordene les competències, les
relacions i el finançament de l'FPA.
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- La creació en la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència d'un
òrgan directiu amb les competències
plenes en formació de persones adul-
tes, així com la determinació, en la
resta de conselleries, de les unitats
administratives encarregades de la
gestió i el seguiment dels programes.

- La regulació de la normativa de
creació de centres específics de for-
mació de persones adultes públics i
d'iniciativa social.

- Garantir la possibilitat d'ofertar
tota l'etapa formativa (des de l'alfabe-
tització fins el graduat de Secundària),
de manera presencial, a tots els centres
públics específics d'FPA de i'actuaí
xarxa pública, de titularitat autonòmi-
ca, local i social.

- Un pla d'actuacions integrat, a
nivell autonòmic/local, per adequar i
dignificar la xarxa de centres públics
d'FPA, així com millorar els equipa-
ments i construir-ne nous.

- La creació i dotació a cada centre
o conjunt de centres dels equips multi-
professionals adequats per atendre la
demanda i l'oferta dels programes for-
matius.

- Garantir la formació específica
del professorat atenent les demandes
del sector.

- Implantació d'una habilitació
específica per a l'FPA abans del 2002,
així com una especialitat de Formació
de Persones Adultes en la perspectiva
que obri l'elaboració del Llibre Blanc
de les Universitats Valencianes.

- Garantir l'especificitat dels llocs
de treball i les plantilles.

- Realitzar un concurs de trasllats
intern i una provisió de vacants,
posteriorment, mitjançant concurs
específic.

- L'establiment, assegurament i
potenciació de la participació i l'asso-
ciacionisme de les persones adultes
participants, així com unes condicions
educatives, formatives i culturals de
qualitat i el reconeixement i validació
dels coneixements, competències i
experiències prèvies.

- Regular específicament la constitu-
ció i funcionament dels òrgans de parti-
cipació i gestió social dels centres d'FPA
públics, d'iniciativa social i privats.

- Incrementar la partida específica
de finançament de les federacions i

associacions de participants. Conveni
entre la Generalitat Valenciana i
FEVAEPA.

- Regular els criteris i el procedi-
ment de reconeixement-validació de
coneixements, competències i expe-
riències amb la participació dels
agents socials implicats.

- El compromís per part de les dife-
rents administracions públiques valen-
cianes de destinar pressupostos per tal
de realitzar campanyes institucionals
de sensibilització i dinamització de
l'opinió pública respecte l'educació i
formació de persones adultes.

- La constitució d'un sistema
valencià d'educació i formació per-
manent i la signatura d'un Acord
Institucional i Social per l'FPA, que
establisca els compromisos i respon-
sabilitats envers la formació de per-
sones adultes i que assenyale, coor-
dine i Íntegre els recursos, instru-
ments i iniciatives de les administra-
cions públiques.

* Professor d'EPA

President de la Mesa d'Agents Socials

per la Formació de Persones Adultes
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Seguim exigint
el desenvolupament de la Llei

F

a Federació Valenciana
d'Associacions d'Alumnes
de Centres d'EPA és un movi-
ment social que sorgeix per la

necessitat d'agrupar totes les asso-
ciacions d'alumnes d'EPA al País
Valencià, davant la mancança de mit-
jans per fomentar l'educació d'adults.
Des de la FEVAEPA es pretén garantir i
potenciar la participació i l'associacio-
nisme de les persones adultes partici-
pants, així com unes condicions educa-
tives, formatives i culturals de qualitat,
i el dret al reconeixement i validació
dels coneixements, competències i
experiències prèvies.

I tal i com s'assenyalà a la Confe-
rència Paneuropea-Barcelona, 1996-:
"És necessari que tots/totes nosaltres
acceptem de forma conceptual i pràc-
tica que la prioritat actual és invertir
en les persones. Poques despeses
públiques i privades en les nostres
societats actuals tenen més futur que
les dedicades a l'educació i la forma-
ció al llarg de tota la vida. Són les
inversions més rendibles, tant des del
punt de vista econòmic com del social
i del cultural".

Paral·lelament, també s'han produït
canvis en l'educació; des de la seva
creació, la UNESCO ha desenvolupat
un paper de precursora en una concep-
ció de l'educació d'adults com a part
essencial de tot sistema educatiu i
d'un desenvolupament centrat en el
ser humà. En l'actualitat, nombrosos
organismes actuen en aquest camp,
des d'aquesta perspectiva, molts del
quals participaren en la Conferència
d'Hamburg (CONFITEA, 1997), en la

qual la FEVAEPA tingué una impor-
tant funció com a catalitzadora i
implementadora de les demandes de
les persones adultes participants i de
les ciutadanes i ciutadans en general;
també presentàrem la Carta dels Drets
dels Participants, que prèviament
havia estat enviada a tots els organis-
mes internacionals relacionats amb
l'educació i formació de persones
adultes, la qual tingué una bona acolli-
da, i les nostres representants, junt a
participants d'altres països, preparà-
rem i treballàrem en la necessitat que
els organismes internacionals, les ins-
titucions i els agents socials adoptaren
una Carta dels Drets dels Participants;
actualment continuem treballant en
aquesta línia i hem explicat la nostra
proposta en diferents llocs de l'Estat
espanyol: País Basc, Castella,
Andalusia, Catalunya...

Han passat quasi quatre anys de
govern del Partit Popular i d'Unió
Valenciana i el desenvolupament de la
Llei 1/95 d'FPA és quasi inexistent; a
més a més la tendència, tant del
Govern com de diferents nivells admi-
nistratius i àmbits socials, és de para-
litzar i reconduir regressivament els
aspectes més democràtics, innova-
dors, europeistes i d'educació i forma-
ció al llarg de la vida d'aquesta llei, tal
i com hem vist al llarg dels debats en
el Consell Valencià d'FPA i en el
Consell Escolar Valencià durant l'úl-
tim any. Som conscients que hem
entrat en una nova etapa en la
Formació de Persones Adultes, potser
una de les pitjors de la nostra història
recent; una etapa d'enfrontament ama-

gat, on els valors de justícia i solidari-
tat, de participació i alliberament, de
formació permanent i transformació,
són oblidats.

Per altra banda, nosaltres, les i els
adults participants, seguim manifes-
tant i exigint el desenvolupament de la
Llei 1/95 de Formació de Persones
Adultes, per a que servisca de meca-
nisme de redistribució dels béns edu-
catius i culturals, econòmics i labo-
rals; instrument de solidaritat, partici-
pació i articulació del nostre territori.
A més a més, caldria afegir la falta de
voluntat política i la inexistència de
solucions després de quatre anys de
l'aprovació de la Llei.

També es fa necessari que les per-
sones adultes participants, les asso-
ciacions d'alumnes, els professors i
les professores..., busquem una altra
volta punts d'encontre que ens servis-
quen per moure el món de la formació
de persones adultes; és per això que
demanem a les associacions d'alum-
nes, als centres..., la realització de
tallers i seminaris d'associacionisme i
participació, on es parle dels proble-
mes reals de l'FPA, de la societat
valenciana, etc. Des de la FEVAEPA,
en coordinació amb la Mesa dels
Agents Socials per l'FPA, tractarem
de garantir l'assessorament i l'ajuda
perquè aquests xicotets fòrums fun-
cionen i comencen a realitzar propos-
tes i accions per tal d'aconseguir l'ob-
jectiu proposat, a nivell local, comar-
cal i de país.

* Presidenta de la Federació Valenciana

d'Associacions d'Alumnes d'EPA (FEVAEPA)



, IV Aniversari de la Llei de la Formació de Persones Adultes
n.M 36-primavera 1999

La satisfacció d'aprendre.
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La formació d'adults:
qüestió de conceptes

JOSÉ LUIS ARNES ACEVEDO*

E
s difícil d'entendre la
situació de deixadesa en
què es troba el sector edu-
catiu de la Formació de

Persones Adultes (FPA).
Caldria recordar, resseguir el

camí fet durant els últims anys, així
com reflexionar sobre el moment en
què ens trobem, per què és com és i
no d'una altra manera.

És una qüestió de conceptes,
d'interpretar què és la formació de
les persones i què pretenem amb
això. Si no hi ha idees clares, es
continuarà anant a les palpentes o,
pel contrari, continuarà actuant-se
d'una manera determinada segons el
concepte, la interpretació o l'opinió
que ens rneresca la formació de les
persones adultes. Fem memòria.

La LOGSE, en el seu títol III i en
els articles 50 al 54, assenyala dos
aspectes molt clars: Primer, reconeix
la formació de les persones adultes
com un dret i, en conseqüència, la
importància de la seua atenció en el
sistema educatiu. Segon, dóna el pro-
tagonisme a cada comunitat autòno-
ma per a que legisle i adeqüe a la
seua realitat aquest sector educatiu.

Des de la Mesa d'Agents Socials
del País Valencià, la Federació
d'Associacions d'Alumnes, col·lec-
tius de professors i sindicats, hem
lluitat per fer realitat una nova FPA al
nostre país.

La Mesa d'Agents Socials sor-
geix, precisament, amb el desig d'a-
plegar voluntats per a que l'FPA
siga generadora d'una ciutadania
que visca amb plenitud la democrà-
cia, que atenga totes les necessitats
formatives que puguen tenir les per-
sones adultes, com ara: alfabetitza-
ció, formació bàsica, formació ocu-
pacional o reciclatge professional,
sempre tenint en compte els sectors
de la societat més desafavorits.
L'objectiu era dotar la societat
valenciana d'una llei amb aquest
model.

Aconseguida la Llei i el model de
formació d'adults desitjat, la Mesa
d'Agents Socials continua treballant
amb dos objectius: La participació,
que és, ha sigut i serà la principal
eina per poder abordar el desenvolu-
pament de l'FPA; i l'aplicació de la
Llei, aprovada sense cap vot en con-
tra a les Corts Valencianes, que va
ser concebuda des de la base, i que
encara, quatre anys després de la
seua publicació, no s'ha fet realitat.

La Llei preveu el desenvolupa-
ment de l'FPA mitjançant uns capí-
tols d'actuació que són els següents:

- El Consell de Formació de
Persones Adultes.

La Comissió Interdepar-
tamental.

- Els Programes de Base
Territorial.

- Els Programes Educatius i l'es-
tructuració dels centres d'EPA, tot
dins del sistema educatiu.

Fins ara, hem vist dos decrets, el
de la creació del Consell de
Formació de Persones Adultes i el
de la Comissió Inter departamental,
però les coses es queden sobre el
paper.

El Consell de la Formació, des-
prés d'haver mantingut reunions en
comissions de treball i haver elabo-
rat un currículum que arreplega els
programes establerts en la Llei, es
va reunir per última vegada el pas-
sat mes de juny de 1998 per aprovar
el currículum i per recordar-nos des
de l'Administració que el Consell és
un òrgan merament consultiu. Des
d'aleshores no hem sabut res més
sobre el currículum, ni s'ha tornat a
reunir el Consell.

La Comissió Interdepartamental,
encarregada de coordinar els recur-
sos que des de les diferents conse-
lleries es destinen a l'FPA, no ha
establert cap calendari d'actuació ni
programació alguna, ni tan sols s'ha
designat ni creat la unitat tècnica
encarregada de la coordinació.

I així estem. No cal subratllar el
desànim que està generant aquesta
actuació en els centres, al professo-
rat i a la societat destinatària de la
Llei. La Llei no s'aplica perquè no
es comparteix la concepció progrés-
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sista de l'FPA que representa i per-
què, en última instància, es pensa
que no hi ha necessitat d'eixa for-
mació.

Comprovem com al final d'a-
questa legislatura el poc que s'ha fet
des del Govern ha sigut forçat des
dels mateixos centres i des de la ini-
ciativa cívica representada per la
Mesa d'Agents Socials.

Des de l'STEPV-Iv continuem
denunciant aquesta actuació retar-
datària i disgregadora, un bon
exemple de la qual és que es mostra
incapaç d'integrar en el marc d'ac-
tuacions de la Llei el que suposa
T actual transferència de competèn-
cies dels cursos de formació ocupa-
cional de l'antic INEM a la
Generalitat Valenciana.

Per això, tot i que és una reitera-
ció, cal dir una vegada més:

- Que és necessària la unificació
de tots els recursos existents.
Observem com una Administració
anquilosada distribueix els recursos
sense una programació eficaç, sense
una coordinació entre les diferents
conselleries, moltes vegades repe-
tint programes i realitzant actua-
cions amb l'única finalitat de justi-
ficar la despesa que es dedica a
aquest capítol. Només caldria refle-
xionar sobre els cursos de l'antic
INEM o sobre programes ocupacio-
nals i comprovar els seus resultats
per a adonar-nos-en d'aquesta dis-
persió i del malbaratament dels
recursos.

- Que, igualment, cal desenvolu-
par la Llei 1/95. Perquè arreplega
els aspectes més importants per a
canalitzar l'FPA en una democràcia:
aposta per la participació a través
del Consell de l'FPA i d'altres vies;
preveu la coordinació de recursos i
actuacions mitjançant la Comissió
Interdepartamental; situa l'FPA dins
del sistema educatiu; genera uns
Projectes de Base Territorial, que
arreplegaran necessitats diverses en
funció de la nostra realitat territorial
i comarcal; està oberta a la inclusió
de nous programes d'actuació a
mesura que vagen sorgint noves
necessitats en la societat.

Considerem que l'aplicació d'a-
questa Llei és el primer pas per a
desenvolupar l'FPA d'una forma
digna i adequada al nostre temps.
Amb aquesta finalitat, apostem per
mantenir la iniciativa i les il·lusions
que ens van servir per aconseguir la
Llei i així ho exigim a qui ens
governa, perquè l'educació és,
abans que res, un dret de totes les
persones.

* Professor d'EPA al centre
Mercè Rodoreda, a Elx.

Representant de l'STEPV-Iv en el Consell
de la Formació de Persones Adultes
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Jornada de la Confederació
d'STEs sobre la Formació
de Persones Adultes
Alacant. Maig 1998

L
a Confederació dels STEs
va celebrar en el mes de
maig de 1998 una Jornada
de Formació de Persones

Adultes a Alacant. Hi van assistir
representants d'Andalusia, Castellà-
La Manxa, Catalunya, Euskadi,
Castella-Lleó, Madrid, Astúries,
Regió Murciana, Aragó, Illes Balears i
del País Valencià.

En aquesta Jornada es va analitzar
el moment en què es trobava el des-
plegament de l'FPA a cadascuna de les
Comunitats Autònomes i a l'àmbit de
gestió del MEC, i es va elaborar una
estratègia sindical i una plataforma
reivindicativa.

A continuació fem un resum de les
conclusions més rellevants.

- La necessitat d'elaborar un Mapa
de la Formació de Persones Adultes
que supose, entre d'altres aspectes, la
creació de centres i un augment de
plantilles. La creació d'una xarxa pre-
sencial de centres d'FPA per a atendre
a totes les localitats i, com a mínim, el
manteniment de la xarxa actual, asse-
gurant tota l'oferta: ensenyament ini-
cial, ESPA i cicles formatius. Per a
major accessibilitat, haurien d'establir-
se torns de matí, vesprada i nit, i la cre-
ació de la relació de llocs de treball dels
centres d'FPA en funció de les modali-
tats educatives que imparteixen.

- El desplegament o promulgació
d'una Llei de Formació de Persones
Adultes per a cada comunitat autòno-

ma, amb un pla de finançament que
garantesca els recursos pressupostaris
necessaris.

- L'elaboració d'un disseny curricu-
lar específic per a l'FPA que amplie
l'oferta formativa a ensenyaments
com Educació Secundària de Persones
Adultes, Cicles Formatius..., i que
regule tant l'ensenyament reglat com
no reglat.

- La consolidació dels centres
d'FPA i que aquests estigueu capaci-
tats per impartir l'Educació
Secundària i, per tant, expedir el
Graduat d'Educació Secundària.

- La creació a l'organigrama de les
diferents Administracions Educatives
d'un òrgan directiu, amb competèn-
cies plenes en FPA.

- La negociació d'una normativa
que garantesca l'estabilitat de les
plantilles dels diferents programes i
que fixe les característiques dels con-
tractes de treball del personal de diver-
ses intitucions que atenen l'FPA, per
superar les actuals situacions de pre-
carietat i millorar les condicions de
treball del personal que treballa als
centres d'FPA.

- La prioritat de la modalitat d'edu-
cació presencial front a la modalitat
d'educació a distància.

- La promoció i elaboració de Plans
Territorials d'FPA que responguen a
les necessitats i interessos de la pobla-
ció usuària, amb la participació de tots
els sectors implicats.

- La denúncia de la política de pri-
vatització de l'FPA i l'exigència per a
que es prioritzen les actuacions públi-
ques front a les privades.

- La necessitat de la coordinació de
tots els recursos que actualment es
destinen a l'FPA per part de les diver-
ses Administracions, per a que existes-
ca un control adequat, evitant les
duplicitats a les actuacions.

- La regulació de la constitució i
funcionament dels òrgans de partici-
pació social i gestió dels centres
d'FPA públics, d'iniciativa social i
d'iniciativa privada.

- S'ha de garantir, amb urgència, la
formació específica i la capacitació
adequada del personal docent per
atendre les demandes del sector, així
com l'especificitat dels llocs de tre-
ball, a efectes de provisió de places.

Finalment, el debat va posar de
relleu la greu situació que està traves-
sant a tot l'Estat la Formació de
Persones Adultes, denunciant l'actua-
ció d'algunes Administracions
Educatives, com, per exemple, la
Generalitat Catalana, la Junta
d'Andalusia, la Generalitat Valenciana
o el Ministeri d'Educació i Ciència.
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Alacant: L'alfabetització de les dones al principi dels 90

Una experiència
de alfabetizoción

M. LOURDES URUENA CUADRADO*

"Tengo cuarenta y dos anos. De pequena no fui al colegio porque mis
padres me tuvieron que poner a trabajar pronto.
De mayor me he decidido a venir proque me daba vergüenza no saber
leery escribir.
Me gustaria que mis hijos estudiaran mas, que mi hija sacarà una
carrera y que no dependiera de nadie para vivir."

S on palabras textuales de una
mujer que acaba de salir de
las estadísticas del analfa-
betisme total. Y aunque

cada uno de los tres pàrrafos podrían
ser base de una amplia reflexión
acerca de la condición de la mujer en
esta sociedad (igualdad de oportuni-

dades treinta y cinco anos atràs,
conciencia de marginación frente a
la sociedad letrada, proyecto de
futuro para su hija), en este momen-
to reflexionaré, o mas bien desearé
que se reflexione, sobre los datos
objetivos y reales que sobre los
niveles de formación bàsica de las

mujeres nos dan las estadísticas del
empadronamiento del ano 91.

Se refieren a Alicante ciudad y den-
tro de ella, a la zona de incidència del
Centro de Adultos "Alberto Barrios",
esto es, a los barrios de Virgen del
Remedio (donde està ubicado el cen-
tro), Requena y Ciudad Jardín.

MUJERES QUE DECLARAN NO SABER LEER NI ESCRIBIR

EDAD

Requena

C. Jardín

V. Remedio

TOTAL

20-29

-

-

15

15

30-39

4

2

21

27

40-49

4

2

55

61

50-59

11

2

118

131

60-69

21

6

138

165

TOTAL

40

12

347

399

MUJERES QUE DECLARAN NO TENER ESTUDIÓS

EDAD

Requena

C. Jardín

V. Remedio

TOTAL

20-29

14

2

81

97

30-39

28

5

136

169

40-49

72

19

354

445

50-59

70

38

491

599

60-69

56

23

443

522

TOTAL

240

87

1.505

1.832
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Me parece importante observar los
datos referentes al número de mujeres
que decïaran no tener estudiós, ya que
con frecuencia esto representa el saber
firmar en unos casos y en otros leer con
gran dificultad, però no saber escribir,
no ser capaces de expresar mensajes por
escrito. En el centro de Educación de
Personas Adultas, todas estàs mujeres
se integraran en los niveles de
Alfabetización o de Neolectoras.

He reflejado los datos de las edades
comprendidas entre los 20 y los 69
anos, aunque también asisten mujeres
que estan por debajo y por encima de
estàs edades.

Hasta aquí los datos objetivos que
sustentan la necesidad, aún en nuestros
días, al filo del siglo XXI, de aulas de
alfabetización en el caso de las mujeres.
En el caso de los hombres se reduce el
número a menos de la mitad.

Pasemos a hacer un breve anàlisis
del trabajo en el aula.

Inicialmente es muy difícil. Cuesta
tiempo y mucho esfuerzo descubrir "el
niló" que ha de unir al grupo hacia un

fin lo mas uniforme posible a través de
unos medios satisfactorios colectiva e
individualmente.

La dificultad viene dada fundamen-
talmente por tres fuertes condiciona-
mientos previos de las mujeres que
deciden "venir a aprender a leer y escri-
bir" (frase escrita casi a fuego en su
mente):

a) Una gran inrravaloración personal,
consecuencia de actitudes sociales y
familiares casi históricas, de toda la vida.

b) El traslado al aula del caràcter
individualizado de su problema, lo que
conduce a un intento de acaparar per-
manentemente la atención de la persona
responsable del aula.

c) En muchos casos, una idea estere-
otipada de la actividad del aprendizaje
que se resiste a romper los moldes de la
ensenanza tradicional (leer, escribir,
dictado) para abrir el espectro del cono-
cimiento hacia actitudes sociales de la
vida personal diària.

Los objetivos a cumplir en el aula de
Alfabetización podríamos agruparlos
en tres amplios bloques:

1°- Interpretar mensajes escritos.
2°- Lograr una autoestima positiva.

Seguridad.
3°- Participar activamente en su cir-

culo social.
Cada uno de estos apartades tiene

una extensa subdivisión cuyo trata-
miento merece un estudio monogràfico
mas amplio.

Però sí quiero dejar constar lo
siguiente: es imprescindible que un
"grano" de cada uno de estos tres gran-
des apartades vaya dentro del trabajo
diario, del aprendizaje de cada letra, de
cada sílaba, de cada trazo escrito, de
cada actividad extrarregalada.

Ningún planteamiento, dentro o
fuera del aula, puede prescindir de la
comprensión del mundo escrito, del
afianzamiento en la autoestima, de la
posibilidad de participación activa en la
socidad que la rodea. Son su fundamen-
to y la razón del trabajo, de la persona
que, "como profesional todo terreno",
se integra en un grupo de mujeres como
ensenante.

* Professora d'EPA
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LA U.C.D. Y LA EDUCACION PERMANENTE
DEADULTOS

QUEVAYANALA
ACADÈMIA

Uno de los niveles educativos mos aban-
donados por la actual política de educación
del Gdbierno de UCD es la Educación Per-
manente de Adultos. En 1973 se legisla la
no existència ya en Espaha del analfabetis-
mo y se acaba la camparia de alfabetiza-
ción, dando paso a la creación del progra-
ma de E. P. A. y fíjando la plantilla inicial
de profesores que debían atenderla (BOE
17/10/73).

En la aleatòria distribución por provincias
efectuada por el Director General de Perso-
nal de turnq,correspondieron 18 profesores
a Alicante, 19 a València y 14 a Castellón.
La realidad es que en muchas provincias
disminuyó al paso de los afios la plantilla fi-
jada en principio y en otras se mantuvo, pe-
rò nunca aumentó como debía haber sído
lógico dada la demanda y necesidades de
estàs clases para un elevado sector de la
población trabajadora espanola. (De la
plantilla de 5.000 maestros iniciales para la
campana de alfabetización, se pasa a 1.000
cuando comienza el programa de E. P. A.
en 1973. En 1977quedaban 650 de ellos).

En la provincià de Alicante y según el es-
tudio del inspector encargado, seria nece-
saria una plantilla de 50 profesores para
atender las necesidades elementales de
E. P. A. Parece que en el presento curso se
mantendrà la plantilla de 18, aunque las
normas del Ministero a las Delegaciones
eran de reducir clases y atenderlas con pro-
fesorado pluriempleado. Concretamente en
Elx y después de una continuada presión
social, en la que han tenido parte funda-
mental las alumnas y alumnos, se ha con-
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seguido que continuaran las 8 aulas que ya
existfan, para atender una matrícula de mas
de 500 alumnos. Teniendo en cuenta tos
tres niveles «oficiales» que se deben cubrir
(perfeccionamiento de lectura y escritura,
certificado de estudiós y graduado escolar)
serà fàcil comprender las pocas posibilida-
des de eficàcia de estàs clases.

Naturalmente que,en la medida en que se
desatienda por parte del Estado la E. P. A,,
aumentarà" el negocio de las academias y
centros prívados.

Y todo ello a pesar de que en la L. G. E.
del 70 se decía que todos los trabajadores
espaholes debían tener como mínimo el pri-
mer grado de Formación Profesional para
estar trabajando. ^Cuàntos trabajadores es-
taran fuera de la ley y què medios ofrece el
Gobierno para que el sistema educativo
pueda recuperar lo que no ha ofrecido a su
debido tiempo?

Creo que nuestra postura sindical debe
ser la de luchar unitariamente junto a otras
organizaciones populares para conseguir
que en los pueblos y comarcas aumenten
las clases de E. P. A. q,al menos,no desa-
parezcan las que exístan, oponiéndonos ra-
dicalmente a que esas clases se irnpartan
por profesores pluriempleados. Es impor-
tante implicar en esa lucha a los afectados
y a los Ayuntamientos, mentaltzàndolos del
papel que deben cumplir esas clases. Se-
gún càlculos de la UCSTE seria necesaria
una plantilla de 3.000 profesores de
E. P. A. a nivel estatal para cubrir las nece-
sidades bàsicas.

En este breve anàlisis de la situación de la
E. P. A. hay que afiadir que resulta eviden-
te que no se trata exclusivamente de un
problema cuantitativo, sinó también de
métodos y objettvos. Es en el planteamien-
to oficial de la Educación Permanente de
Adultos donde se pone mas claramente de
manifiesto las contradicciones del sistema
educativo en relación a la función social de
la cultura.

MELCHOR B.



A les Escoles d'Adults es fa una formació integral: Tots i totes som capaços de desenvolupar la creativitat.



Intersindical valenciana
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