
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dilluns, 16 de setembre 
 
 
L’Escola d’adults inaugura el curs aquesta setmana amb més de 650 alumnes 
matriculats, un 45 % més que l’any anterior  
L’acte inaugural serà dimecres a les 8 del vespre a l Sax Sala i donarà el tret de 
sortida a la celebració del seu 25è aniversari 
 
L’Escola d’adults de Sant Celoni comença les classes aquesta setmana amb més de  
650 alumnes matriculats, un 45 % més d’alumnes que l’inici del curs anterior. 
 
Els aspectes més destacats dels curs 2013 – 2014 són: 

- Més de 100 alumnes iniciaran o continuaran l’aprenentatge de la 
lectoescriptura, de les matemàtiques bàsiques i del coneixement del medi 
social i natural als grups d’ensenyaments inicials. 

- Més de 220 alumnes continuaran la seva formació reglada per assolir el 
graduat en educació secundària obligatòria o per superar les proves d’accés a 
cicles formatius de grau mitjà i de grau superior o a la Universitat i continuar 
estudiant. 

- Prop de 300 alumnes iniciaran o milloraran el seu coneixement d’una llengua 
estrangera com l’anglès, l’alemany o el francès per millorar la seva 
competitivitat i la seva ocupabilitat. Enguany, s’ofereix per primera vegada 
l’aprenentatge de francès i degut a la gran demanda de formació de llengua 
anglesa, s’obren dos grups a la majoria de nivells duplicant el nombre de grups 
i d’alumnes respecte a l’any passat. 

- Més de 50 alumnes al llarg del primer trimestre milloraran la seva alfabetització 
digital i els que superin l’alfabetització digital III podran presentar-se a la prova 
per acreditar el nivell I d’ACTIC de la Generalitat de Catalunya.  

 
Aquest dimecres 18 de setembre a les 8 del vespre tindrà lloc al Sax Sala, l’acte 
oficial d’inauguració del curs 2013 – 2014 de l’Esc ola d’adults que inclourà una 
xerrada del professor Jaume Botey que parlarà sobre l’educació de persones 
adultes. Aquest acte suposarà el tret de sortida d’un seguit d’actes de celebració del 
25è aniversari del centre que s’aniran programant al llarg del curs.  
 
L’Escola va obrir les portes el curs 1988 – 1989 amb 44 alumnes i ha anat creixent any 
rere any. L’inici, la continuïtat i l’evolució de l’escola d’adults no seria una realitat sense 
les més de 9 mil persones  que, voluntàriament, han pres la iniciativa de formar-se al 
llarg d’aquests anys. 
 
L’Escola va començar amb una oferta reduïda que, progressivament, ha anat 
augmentat adaptant-se a les necessitats formatives i la transformació social del nostre 
municipi al llarg d’aquests darrers 25 anys:  
 

- S’ha donat molta importància als ensenyaments inicials amb l’objectiu d’oferir, a 
tots els celonins i celonines que no van tenir de petits l’oportunitat d’anar 



escola,  l’assoliment de la lectoescriptura i les matemàtiques bàsiques i el 
coneixement del medi social i natural.  

- També, ha anat augmentant l’oferta formativa d’accés al sistema reglat, amb 
l’objectiu de aquelles persones que van deixar d’estudiar puguin obtenir una 
titulació oficial o tornar a incorporar-se a la formació reglada. Al llarg d’aquests 
anys molts alumnes de l’escola han aconseguit l’EGB, l’FP1 i el GESO o han 
superat les proves d’accés a cicles formatiu de grau mitjà i grau superior o a la 
Universitat.  

- Aquests darrers anys, s’ha potenciat molt l’oferta d’aprenentatge de llengües 
estrangeres com l’anglès, l’alemany i el francès amb l’objectiu que el 
coneixement d’una d’aquestes llengües pugui ajudar a millorar l’ocupabilitat de 
molts celonins i celonines i la competitivitat de les nostres empreses. 

- Un altre àmbit important ha estat l’alfabetització digital de la població. Aquest 
proper curs, les persones que finalitzin l’alfabetització digital 3 i així ho desitgin 
podran realització la prova per aconseguir el certificat oficial ACTIC de nivell 1 
emès pel Departament de Coneixement i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya. 

- Durant molts anys també s’han ofert cursos de dibuix i pintura. 
- Per últim, l’escola sempre ha tingut vocació d’oferir un espai relacional que 

potenciï el creixement personal i la cohesió social i ha estat molt important 
complementar l’oferta formativa amb tot un seguit d’activitats de caire cultural i 
social com la celebració de diferents festivitats com la castanyada, Sant Jordi, 
el dia de la llengua materna, el dia de la dona..., les sortides culturals per 
conèixer el patrimoni artístic i cultural del nostre país, l’organització de la 
setmanes culturals, l’edició de la revista Suar Tinta... 

Cal destacar, també, que el centre no ha donat resposta només a les necessitats del 
nostre municipi, sinó que rep alumnes de tot el Baix Montseny i, també, d’altres 
municipis de les comarques de La Selva i el Maresme. 
 
No han mancat esforços per atendre a totes les persones que s’han adreçat al servei, 
orientant-les sobre l’opció formativa més adient i creant un ambient propici en el seu 
procés formatiu a l’escola. La tasca d’educadors dels professionals de l’escola ha anat 
molt més enllà de la mera formació, acompanyant a molts alumnes en el seu 
creixement personal i creant lligams que, en molts casos, s’han mantingut al llarg dels 
anys. L’escola ha estat un referent al municipi en formació al llarg de la vida, ja que ha 
acompanyat a moltes persones en la seva formació i el seu creixement personal 
durant la vida adulta.   
 
La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación destaca que “la formació  
és una eina fonamental per superar les desigualtats  i els condicionaments 
socials i personals que la nostra història vital i el nostre entorn ens imposa i és 
una de les claus per al creixement personal al llar g de tota la nostra vida. Per 
això, celebrar el 25è aniversari de l’escola d’adul ts de Sant Celoni és un orgull 
per al nostre poble. Vull aprofitar aquesta celebra ció per encoratjar als celonins i 
celonines a continuar formant-nos al llarg de la vi da, a tenir inquietuds, a 
continuar creixent, a marcar-nos reptes, a superar els nostres 
condicionaments... en definitiva, malgrat les dific ultats, a continuar mirant al 
futur amb optimisme i amb ganes de millorar-lo . També vull agrair la bona feina i 
la dedicació de tots els professionals que al llarg  d’aquests anys han passat per 
aquesta escola”.  
 
 
 


