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Manifest
per l’educació d’adults al segle XXI

Ciutadania activa i democràcia

Salut i benestar

Habilitats de vida pels individus

Cohesió social, equitat i igualtat

Treball i ocupació

Digitalització

Migració i canvi demogràfic

Sostenibilitat

La gent que participa en l‘educació d‘adults s‘implica més en la societat, votant, actuant com a voluntaris 
i fent papers actius en les comunitats. L‘educació d‘adults és l‘eina  pel desenvolupament i el pensament 
crític.

Els aprenents adults porten un estil de vida més sa i experimenten una millora del seu benestar. L‘educació 
d‘adults contribueix al desenvolupament i a la realització personals. La salut de les nostres societats depèn 
de l‘aprenentatge al llarg de la vida.

L‘educació d‘adults transforma les vides. Obre noves oportunitats laborals, crea vies per accedir a 
l‘aprenentatge, activa les passions artístiques de les persones i forma noves xarxes socials.

L‘educació d‘adults fomenta una més gran mobilitat social i iguala les societats. L‘educació d‘adults reuneix a 
gent de procedències i etapes de la vida diferents. Això beneficia la democràcia i la pau social.

L‘aprenentatge al mateix lloc de treball és un dels principals motivadors per la participació en l‘aprenentatge 
al llarg de la vida. L‘educació d‘adults augmenta la Innovació i la productivitat dels empleats, dels empresaris 
i dels voluntaris - això fa que les empreses siguin més exitoses.

L‘educació d‘adults ajuda a omplir el buit digital i aporta als individus les competències digitals que són clau 
per la seva realització personal, per la seva feina per la inclusió social i la ciutadania activa.

L‘educació cívica i l‘aprenentatge intercultural creen societats i cultures inclusives. La gent gran que aprèn és 
més activa, treballa més temps i es manté més sana. L‘aprenentatge intergeneracional permet que tant els 
més grans com els més joves puguin treure profit del coneixement dels uns dels altres.

L‘educació d‘adults ens aporta competències, informació, espais de debat i creativitat per desenvolupar 
nous enfocaments necessaris al desenvolupament sostenible. Un canvi de paradigma només és possible 
amb ciutadans crítics, conscients i innovadors.

Polítiques Europees i Internacionals
L‘educació d‘adults contribueix a les principals estratègies internacionals dins els camps del creixement, 
l’ocupació, la innovació, equitat, la cohesió social, la ciutadania  activa, la reducció de la pobresa, el canvi 
climàtic, el mercat internacional, la pau, la immigració i moltes cose més.

20
19


