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MEMÒRIA 2020

L’Escola Municipal de Persones Adultes Cases dels Mestres depèn orgànicament de l’Àrea de Serveis a les 
Persones i té com a objectius:

L’ESCOLA MUNICIPAL DE PERSONES ADULTES 

· Donar suport educatiu a les persones adultes.

· Facilitar el retorn al sistema educatiu reglat i així augmentar la capacitat d'integració al món laboral a persones  

..joves i adultes.

· Oferir formació acadèmica a les persones que, per diversitat de circumstàncies, no ho han fet en el seu 

..moment.

· Donar a conèixer la llengua i la cultura catalanes a persones nouvingudes per tal que puguin integrar-se al  

..municipi.

· Fomentar una integració social a la dinàmica del poble.

L’Escola sol·licita i ha obtingut dues subvencions de la Diputació:

· Finançament d’Escoles Municipals, concretament l’actuació Funcionament de l’Escola Municipal de Persones  

..Adultes Cases dels Mestres. 

· Finançament de cursos de transicions educatives, concretament l’actuació per als cursos de preparació per a  

..les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior.
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La situació generada per la COVID-19  també va marcar les activitats complementàries programades a l’Escola 

durant el curs. Algunes es van anul•lar (xerrades), altres (Sant Jordi), es van adaptar, utilitzant suports audiovi-

suals i plataformes de vídeo.

El curs, que va començar al setembre de 2019, es va veure afectat per la situació de salut pública causada per la 

COVID-19  de pandèmia mundial. En motiu de la declaració de l’estat d’alarma, l’Escola es va veure obligada a 

�nalitzar l’activitat formativa presencial a partir del 16 de març de 2020. Les classes d’alguns grups, atenent a les 

circumstàncies  personals i materials de cadascú, es van reprendre en format virtual. Els cursos d’anglès i del 

sistema reglat van continuar a través de sistemes telemàtics: correu electrònic, eines de google i programes de 

videoconferències.  Amb la resta de cursos, es va continuar treballant a través de dossiers preparats o exercicis 

regulars a través de whatsapp. Amb aquell alumnat que no tenia mitjans tecnològics ni coneixements per 

poder-s’hi adaptar, es va mantenir contacte telefònic setmanal a més de les feines que se’ls va lliurar o encoma-

nar. Dos cursos trimestrals que acabaven de començar es van anul•lar per no poder garantir un bon seguiment 

i adequació dels continguts degut als per�ls de les persones inscrites.
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També es van veure afectades les dates d’examen que convoca la Generalitat de tots els grups de sistema reglat. 

Les dates, programades als mesos de març, abril i maig, es van ajornar als mesos de juny i juliol. En el cas dels 

nivells de llengua catalana, algunes proves es van anul•lar i d’altres es van ajornar a l’octubre.  

L’Escola va participar com a membre organitzador a les II Jornades de Formació de Persones Adultes (organitza-

des el 6 de març de 2020 i de forma presencial) per l’equip EPA (del qual en forma part). S’ha assistit a totes les 

reunions i a la trobada plenària (del mes de novembre de 2020 i de forma virtual) de la Xarxa d’Escoles Munici-

pals de Persones Adultes, XEMPA, de la Diputació de Barcelona. 

En el curs 2020-21, hi ha hagut un descens en matriculacions. Per poder garantir el compliment del protocol 

covid escolar i poder oferir al màxim de presencialitat, s’ha reduït la ràtio dels grups. En els grups de formació 

reglada s’ha combinat la formació telemàtica amb la virtual, sempre seguint les recomanacions del Departa-

ment d’Educació de la Generalitat. La formació virtual es fa a través de l’eina educativa de  Google, Classroom. 

Per al 2020-21, s’han programat aquests ensenyaments

Cursos de Formació instrumental: 

                Alfabetització 

                 Neolectors.

Cursos d’idiomes: 

                Llengua Catalana: A1, B1 i B2.

                Llengua Castellana: A1 i A2.

                Llengua Anglesa: A1, A2 I B1.

Formació reglada:

                Graduat en  Educació Secundària Obligatòria (GESO).

                Preparació per a la prova d’accés a Grau Mitjà.

                Preparació per a la prova d’accés a Grau Superior.

                Preparació per a la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

D’aquest grup de formació reglada:

                2 alumnes van superar la prova d’accés a Grau Mitjà.

                9 alumnes van superar la prova d’accés a Grau Superior.

               16 alumnes van obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

                4 alumnes van superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
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A continuació es recull el resum de les matriculacions a l’Escola Municipal d’Adults d’aquest curs 2020-21:

Alumnes nous

Alumnes antics

Total alumnes

Matrícula reduïda pensionistes o discapacitats 65%

Alumnes amb ajut de matrícula

113

121

234

78

9

87

        Descripció                                                                       Curs 2020-21                        %

48,30%

51,70%

100%

33,33%

3,85%

37,18%        Total alumnes ajuts

Alumnat nou 48,30%

Alumnat antic 51,70%

51,70% 48,30%

Matrícula reduïda pensionistes o discapacitats 65 %                 33,33%

Alumnes amb ajut de matrícula                                                 3,85%

Matrícula normal                                                                               62,82%

62,82% 33,33%

3,85%
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