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Parlem de l’educació al llarg de la vida 

 

Pau Martinell 
LLICENCIAT EN FILOSOFIA I MÀSTER EN GESTIÓ CULTURAL 
Exerceix de cap de secció dels centres cívics a l’Ajuntament de Girona 
des de fa més de 16 anys. Ha compaginat aquestes funcions amb 
tasques docents en diversos cursos d’educació en el lleure, creativitat i 
gestió de centres cívics. També ha estat professor associat de la 
Universitat de UdG del febrer del 2006 fins a l’agost del 2012, impartint 
classe sobre pedagogia cultural i gestió cultural aplicada als estudis de 
Pedagogia. 

 

 
  

Recursos i opinió 

 

Aprendre al llarg de la vida 
Rosa M. Falgàs Casanovas, presidenta d’ACEFIR i membre 
del CEM 
Des de fa uns anys cada vegada més sentim dins l’àmbit educatiu, 
l’expressió “Aprenentatge al llarg de la vida” (LLL Lifelong Learning). 
Fem una mica d’història: 
Tots sabem que UNESCO és l’Organització de les Nacions Unides per 
a l’Educació, la Ciència i la Cultura creada el 16 de novembre del 1945. 
Durant la 5a. Conferència General d’aquest organisme a Florència el 
juny del 1950, es va crear l’Institut d’Educació de la UNESCO (UIE). Va 
ser un compromís de UNESCO amb Alemanya. A la primera reunió del 
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Consell Directiu hi varen assistir Maria Montessori i Jean Piaget i es va 
decidir ubicar-lo a Hambourg1. 
Des dels seus inicis es contemplava des de l’educació pre-escolar fins 
a l’educació d’adults i tant l’educació formal o reglada a la informal. 
A la Conferència del 1949 a Elsinor, prèvia a la constitució del UIE, ja 
es va tractar la qüestió de l’alfabetització. A partir d’aquesta 
Conferència, aproximadament cada 12 anys es va celebrar una 
Conferència. Les següents van ser: Montreal (1960), Tokio (1972), 
Paris (1985). 
Amb la publicació “Aprendre a ser: l’educació del futur” (informe Edgar 
Faure) el 1973, l’educació al llarg de la vida es va convertir en el punt 
central del treball de l’Institut. 
El compromís amb l’aprenentatge d’adults i l’educació no formal va anar 
agafant importància cada vegada més per l’Institut d’Hambourg. El UIE 
va ser la primera institució de abordar l’alfabetització i l’analfabetisme 
en els països industrialitzats. 
Al llarg de la dècada dels anys 90 es varen constituir grups 
especialitzats en l’aprenentatge dels adults (jo participava en el grup 
sobre alfabetització en representació de l’EAEA2). 
El 1997, essent Director General de la UNESCO el català Federico 
MayorZaragoza, va tenir lloc a Hambourg la V Conferència 
(CONFINTEA V). En aquesta Conferència per primera vegada en la 
història de la UNESCO, a més dels representants dels Estats també hi 
varen participar organitzacions a nivell europeu, com l’EAEA i a nivell 
internacional com ICAE3. Tot i que no teníem vot, sí que teníem veu i 
molts països tenien en els seus equips governamentals membres de 
les nostres organitzacions. Catalunya hi va tenir un paper destacat, tot 
i que no tenia dret a vot. 
Des d’aleshores l’Institut de UNESCO per l’Educació (UIE) s’ha passat 
a anomenar UIL (Institut de la UNESCO per l’Aprenentatge al llarg de 
la vida). 
Aquesta Conferència va marcar “un abans i un després” ja que es va 
reconèixer a nivell mundial el compromís amb l’aprenentatge d’adults i 
l’educació no formal. 
El 1976, a Nairobi, es va definir l'educació d'adults de la següent 
manera: “L’expressió educació d’adults designa la totalitat dels 
processos organitzats d’educació, sigui quin sigui el contingut, el nivell 
i el mètode, siguin formals o no formals, ja sigui que es perllonguin o 
que es reemplacin en forma d’aprenentatge professional, gràcies als 



quals, les persones considerades com a adults per la societat a la qual 
pertanyen, desenvolupen les seves aptituds, enriqueixen els seus 
coneixements, milloren les seves competències tècniques o 
professionals o els donen una nova orientació, i fan evolucionar les 
seves actituds o el seu comportament en la doble perspectiva d’un 
enriquiment integral de l’home i una participació en un 
desenvolupament socioeconòmic i cultural equilibrat i independent". 
A la Conferència del 1997 a Hamburg es va declarar en el punt 3: 
"L’educació d’adults comprèn l’educació formal i la permanent, 
l’educació no formal i tota la gamma d’oportunitats d’educació informal 
i ocasional existents en una societat educativa multicultural,..." 
En el punt 8 hi diu: "Dins dels governs, l’educació d’adults no s’ha de 
reservar als ministeris d’educació, sinó que tots els demés ministeris 
han de prendre part en la seva promoció; la cooperació interministerial 
és essencial. Aquesta tasca també és responsabilitat dels empresaris, 
sindicats i organitzacions no governamentals i comunitàries.... I el punt 
10 diu: El nou concepte de joves i adults qüestiona les pràctiques 
actuals ja que existeix una interconnexió eficaç dins dels sistemes 
formal i no formal, així com innovacions i una major creativitat i 
flexibilitat. S’hauria de fer front a aquestes dificultats mitjançant nous 
enfocaments de l’educació d’adults emmarcats en el concepte 
d’educació al llarg de tota la vida. La fita última hauria de ser la creació 
d’una societat educadora". 
És en aquesta línia que des de aleshores hi estem treballant. 
3 http://icae.global/ 
2 https://eaea.org/ 
1 https://uil.unesco.org/es/unesco-instituto/historia 
 

 

Lleure, element constituent en l’aprenentatge al llarg de la 
vida de la gent gran     
Yolanda Lázaro i Aurora Madariaga  
L’article explora  la  relació  entre  el  lleure  i  l’aprenentatge  al  llarg  
de  la  vida  (ALV),  també  anomenat Life Long Learning (LLL), i 
aprofundeix en els beneficis que té sobre la població més gran 
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Enllaços destacats 
XI Cicle de Cinefòrum d’educació 

 
Tercera sessió Cinefòrum, 24 de maig de 2022, Museu del Cinema. 
La sessió estarà dedicada a les addiccions a les drogues i 
inclourà la projecció de "Requiem for a dream” (Estats Units, 
2000). 

SMC Federació Salut Mental 
Catalunya 

 

Recull de publicacions, articles i recursos web sobre la salut 
mental en joves i adolescents. 

 

 

Què fa el CEM Associació Internacional de 
Ciutats Educadores (AICE) 

Centres educatius 
de Girona 

Espais de formació Enllaços d’interès Bústia de suggeriments 

 

 

 

 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en el fitxer automatitzat Mailings de 
l'Ajuntament de Girona. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal podreu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per 
telèfon (972 419 403), per correu electrònic (cem@ajgirona.cat) o per correu postal a la secretaria tècnica de  
CEM (pl. del Vi, 1, 17004 Girona). 
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