
  

  
 
El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al proper 
Plenari, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent, la següent PROPOSICIÓ 
relativa a: 
 

ESCOLA D'ADULTS MUNICIPAL: UN IMPRESCINDIBLE RECURS SOCIAL I LABORAL 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Segons informacions aparegudes recentment, l’Ajuntament te la intenció de reduir al 
màxim l’activitat de l’Escola d’Adults municipal.  
 

En el projecte municipal  de l’Escola d’Adults s’explicita que aquesta s’adreça 
preferentment “als que pertanyen a grups o sectors socials amb mancances i necessitats 
de formació bàsica o amb dificultats per a la inserció laboral.” De la mateixa forma que es 
recull que “es donarà suport a la formació bàsica i a la qualificació/reciclatge professional 
a totes aquelles persones que es troben en situació difícil per poder accedir a altres 
cursos de formació o altres activitats atès els seu dèficit cultural, social, formatiu o 
personal.”   

Cal remarcar que l’oferta educativa de l’escola d’adults va estretament lligada amb 
l’adquisició d’habilitats que afavoreixin la inserció laboral i el reciclatge professional. I te 
l’efecte d’elevar el nivell formatiu de la població adulta, un requisit imprescindible per 
millorar les opcions de trobar feina, un repte bàsic per l’actual moment de crisi econòmica 
en que ens trobam.  

A més,  els cursos d’alfabetització, neolectura, provés d’accés a cicles formatius de grau 
mitjà, accés a cicles formatius de grau superior, cursos d’accés a la universitat per a 
majors de 25 anys o els cursos d’informàtica són una eina imprescindible per augmentar 
les competències socials i laborals de la població, amb especial esment de les persones 
amb més dificultats socioeconòmiques. De la mateixa forma que l’Escola d’Adults és un 
recurs bàsic pel reciclatge professional de treballadors de sectors que han quedat 
estancats a causa de la crisi, cap a nous nínxols de mercat.   

D’altra banda, és important destacar també la funció terapèutica que exerceix l’Escola 
d’Adults que facilita elements de motivació, d’enfortiment de l’autoestima, de cooperació i 
socialització a centenars de persones aturades que ara, amb el seu tancament, quedaran 
a casa amb la desmotivació que això suposa.  

 

Per tot això, des del grup municipal del PSM-IV-ExM proposam al Plenari de l'Ajuntament 
de Palma l'adopció de la següent 

 

 

 



  

PROPOSTA D’ACORD 
 

1. L'Ajuntament de Palma insta a la regidoria d'educació, igualtat i família a mantenir 
la mateixa oferta formativa per adults que el curs passat, ja que és una eina 
imprescindible per la reinserció sociolaboral dels ciutadans de Palma amb més 
dificultats. 

 
Palma, 11 d'octubre de 2012 
 
 
 
 
 

Antoni Verger Martínez 
Portaveu del Grup Municipal 

PSM-IV-ExM 

 

 

 

 


