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1. Introducció 

 

1.1. Marc normatiu del projecte de direcció 

 

LLEI 12/2009, de 10 de juliol, d’educació 

DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius 

DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent 

DECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la 

direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent 

RESOLUCIÓ ENS/189/2016, de 21 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per 

seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament 

d'Ensenyament. 

1.2. Presentació del centre. Cursos anteriors a la conformació del CFA Esparreguera. 

Escola d’adults municipal (1984-1992) i AFA Esparreguera (1992-2003) 

L’Escola d’Adults d’Esparreguera va ser inaugurada durant el curs 1984-1985 i era una 

aula situada dins de l’Escola Taquígraf Garriga. El centre pertanyia a la Regidoria 

d’Ensenyament i formaven part de l’equip docent dues mestres
1
 contractades per l’Ajuntament 

d’Esparreguera. Els estudis que s’oferien eren el primer nivell instrumental i cursos preparatoris 

per a examinar-se de l’antic Graduat Escolar. Durant el curs escolar 1986-1987, el centre es va 

traslladar al carrer Hospital número 39.  

Durant el curs 1992-1993, el centre va deixar de ser de titularitat municipal i va passar 

al Departament de Benestar Social, igual que la majoria d’escoles d’adults catalanes. Amb el 

canvi d’administració, l’escola passà a anomenar-se Aula de Formació d’Adults d’Esparreguera 

i la plantilla docent va passar a conformar-se per una mestra municipal i una mestra del 

Departament de Benestar Social. Nou anys després, durant el curs 2001/2002, el centre va 

                                                 
1
 Una d’elles era Maria Mestres, a la qualvolemagrair per la informació que ens ha facilitat per 

l’elaboraciód’aquestapartat.  
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ampliar la seva plantilla amb la incorporació de dos nous mestres provinents del Departament de 

Benestar Social. La plantilla de quatre places docents es continua mantenint avui en dia.  

De la mateixa manera que la resta d’escoles d’adults catalanes, durant el curs 2005-

2006, l’AFA Esparreguera va començar a formar part del Departament d’Educació. Dos anys 

després, durant el curs 2007-2008, tots els professors de la plantilla del centre esdevenen part 

del personal docent del Departament d’Educació, ja que la mestra contractada per l’Ajuntament 

d’Esparreguera deixa de pertànyer a l’escola d’adults esparreguerina. Després de quasi vint-i-

cinc anys situada al carrer Hospital, l’any 2010 el centre es va traslladar al carrer de Baix. 

Aquest període fou breu ja que el juliol del 2012, el centre es traslladà al carrer Barcelona, 

compartint edifici amb l’IES Castell. El centre es convertí en CFA (Centre de Formació de 

Persones Adultes) el gener del 2013. Els ensenyaments que s’han anat impartint fins el curs 

2012/ 2013 han sigut, essencialment, de formació instrumental, d’idiomes (anglès i francès), de 

preparació per a les proves d’accés a grau superior i d’informàtica. 

1.3. Presentació del projecte 

 

El present projecte és el resultat de l’esforç entusiasta que hem compartit els actuals 

membres de l’equip directiu del CFA Esparreguera durant aquest curs 2015-16. És aquesta bona 

sintonia professional i personal, en el desenvolupament de la tasca de direcció, que es fa 

extensiva a la resta de professors del claustre i altres membres de la comunitat educativa, la que 

m’ha portat a prendre la transcendent decisió de presentar una candidatura conjunta: 

 

- Presentació de la candidatura: 

Eduard Cuesta Matarredona, candidat a director  

Xoán Carlos Díaz Rodríguez, candidat a secretari  

 

 El procés que m’ha portat fins el moment de presentar la candidatura pels propers quatre 

cursos es podria qualificar de meteòrica, i tot i que de vegades les altes velocitats generen 
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vertigen, considero que la il·lusió per desenvolupar un bon projecte supera amb escreix els 

dubtes que apareixen pel camí. 

 La meva primera incursió rellevant en el mon acadèmic professional va ser a la 

Universitat de Barcelona. Un cop vaig llicenciar-me en biologia vaig obtenir una beca per poder 

cursar els estudis de doctorat en la mateixa Universitat de Barcelona en l’especialitat de 

biomedicina. La mateixa beca, a part del desenvolupament de la tesi doctoral, disposava que 

s’havien d’impartir uns determinats crèdits de docència en els ensenyaments de medicina i 

odontologia del campus on vaig elaborar la tesi. Va ser una etapa molt profitosa tant a nivell 

professional com personal, clau en la meva formació, i em va permetre descobrir la meva 

vocació per la docència. 

 Poc més d’un any després d’iniciada la meva carrera professional docent en secundària, 

vaig presentar-me a les oposicions de secundària en l’especialitat de biologia i geologia i vaig 

obtenir la plaça de funcionari de carrera. Bona part dels 5 anys posteriors vaig exercir la tasca 

docent en un Institut, al Baix Llobregat, on una bona part de l’alumnat presentava una forta 

resistència davant la seva escolarització obligatòria. Inicialment va ser una experiència dura atès 

l’alta conflictivitat a les aules i les complicacions professionals i personals que se’n derivaven. 

Aquesta etapa també la considero rellevant ja que em va permetre desenvolupar eines 

pedagògiques molt útils tant per la gestió a l’aula, com per l’atenció a la diversitat. 

 Prèvia a la meva arribada al món de l’educació d’adults vaig viure una etapa no 

acadèmica, que sens dubte ha estat la més important i la que de manera més contundent ha 

influït en la meva configuració personal i professional. Per via d’una excedència per assumptes 

propis i per un període superior als 3 anys vaig combinar dues activitats apassionants. Vaig 

desenvolupar tasques de cooperació al desenvolupament a l’Amèrica Central, col·laborant a una 

ONG catalana, i contactant amb organitzacions locals que treballen en la millora de les 

condicions de vida de les persones. D’altra banda i de manera alterna vaig viatjar de manera 

autònoma, i generant els meus propis ingressos, per una vintena llarga de països dels cinc 

continents, arribant a viure un any a Xile i un altre entre Nova Zelanda i Austràlia. 
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 Fou a Panamà, a principis de l’any 2014, quan em trobava com a observador 

internacional de les eleccions presidencials d’aquella república centreamericana, que vaig 

sol·licitar la meva reincorporació al servei actiu en l’educació d’adults. Així vaig començar el 

curs 2014-15 com a professor de l’àmbit científic-tecnològic al CFA Esparreguera amb la 

direcció de Pedro Bernad i de Teresa Llopart, com a secretària del centre. Va ser tot un repte 

degut a que als centres d’adults, especialment els de claustres reduïts, s’han d’impartir matèries 

que s’allunyen força de la formació del professorat. Pel fet de ser l’únic professor de l’àmbit 

científic-tecnològic, em va tocar entomar les classes d’informàtica i les de matemàtiques, cosa 

que em va obligar a fer un reciclatge exprés, que em va generar alguns moments d’estrès i 

col·lapse. Amb tot, i especialment aquest segon curs, he arribat a ser gairebé un petit expert 

matemàtic. 

 Va ser als 3 mesos d’iniciat el curs quan una conversa amb la Teresa em va fer veure 

que les sorpreses al món d’adults no havien fet més que començar. Va comentar-me que a finals 

d’any és jubilava i que m’animava a que em postulés com a secretari del centre. Tot i el vertigen 

inicial que vaig sentir, vaig acceptar la proposta. La meva reconversió com a secretari del centre 

va obligar a que redoblés els meus esforços per poder fer front a totes les responsabilitats. Va 

ser una grandíssima experiència que em va permetre aprendre sobre lideratge, gestió de grups, 

tasques econòmiques i de gestió de centre. Penso sincerament que des de l’equip directiu vam 

desenvolupar una bona tasca, si més no, no vam escatimar esforços per tal d’arribar a les fites 

proposades. 

 Certament aquell va ser un curs de reptes i sorpreses i per concloure’l la major de totes. 

En Pedro, de manera inesperada, i per motius personals, va comunicar-me cap a final de curs 

que no continuaria i m’animava a que agafés el càrrec de forma extraordinària. És difícil 

expressar tot el que em va passar pel cap en aquell moment, tenint en compte que no feia ni un 

any sencer que havia tornat dels viatges. Vaig rumiar-ho uns dies i finalment vaig decidir 

acceptar el repte i em vaig postular com a director i així vaig ser nomenat de forma 

extraordinària pel curs 2015-16.  
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 El CFA Esparreguera no disposa de projecte de direcció i és per això que un dels 

objectius de l’actual curs ha estat el d’elaborar un projecte de direcció de nou. Això proporciona 

una major estabilitat al centre tant institucional, com de funcionament, com de cerca d’una línia 

pedagògica coherent a través de la consolidació de l’equip directiu. La tendència dels últims 

cursos ha estat la de direccions anuals, amb nomenaments extraordinaris, que han impedit dotar 

el centre de la necessària estabilitat. 

 En la mateixa línia de dotar el centre d’estabilitat institucional, vaig proposar, com a 

secretari de centre, a Xoán Carlos Díaz, que també treballa com a professor de l’àmbit social. 

Aquest professor té experiència com a docent a infantil, primària, secundària, centres de justícia 

juvenil i escoles d'adults. Pel que fa a l’educació d’adults, havia estat professor del CFA 

Esparreguera durant els cursos 2012-13 i 2013-14 i del CFA Gavà durant el curs 2014-2015. La 

bona tasca conjunta que hem desenvolupat des de principis del present curs és la que m’ha 

portat a decidir presentar la candidatura de forma conjunta 

 

1. 4. L’entorn físic i social del centre 

 

 El Centre de Formació d’Adults d’Esparreguera es troba ubicat dins de l’edifici de 

l’Institut El Castell. Aquest fet és força rellevant atès que condiciona profundament 

l’organització i la tasca docent que es desenvolupa al centre d’adults. La cohabitació dels dos 

centres en un mateix espai, tot i que en horaris complementaris, IES al matí i CFA tarda i 

vespre, respectivament, obliga a establir una relació cordial de comunicació i col·laboració entre 

ambdues direccions. Va ser en el marc d’aquesta necessitat d’entesa que es va signar, durant el 

curs 2014-15, l’Acord de col·laboració entre l’Institut El Castell i el Centre de Formació 

d’Adults d’Esparreguera en relació a la ubicació i funcionament del CFA en espais de l’institut.  

 Altre dels pilars fonamentals del desenvolupament del CFA Esparreguera és la difusió 

de la seva existència al conjunt de la societat d’Esparreguera, ja que, com hem pogut 

comprovar, parlant amb molts dels residents de la població, ha esdevingut un gran desconegut. 

Un dels objectius del curs anterior va ser, precisament, donar-li major i millor visualització al 
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centre. Així es va apostar per la creació d’una pàgina web de centre, 

http://agora.xtec.cat/afaesparreguera/, que l’actual coordinador de la societat de la informació 

està gestionant, així com, formació del professorat en TIC, com la creació i gestió de Moodle de 

centre, que dotin al centre de noves eines pedagògiques i de comunicació amb l’alumnat, que 

vagin en la línia de millorar els seus resultats competencials. 

 Una de les necessitats que es van detectar durant el curs passat, va ser el de donar-li una 

major visualització física al CFA. I és en aquest punt on la col·laboració amb l’Ajuntament 

d’Esparreguera ha esdevingut clau. Així, és va decidir invertir en la col·locació d’una cartellera 

d’exteriors, a la façana de l’edifici que dóna al carrer Barcelona, a on es publiquen informacions 

rellevants del centre i les llistes d’admesos i exclosos als diferents ensenyaments. Per altra 

banda, i gràcies a la col·laboració econòmica de l’Ajuntament d’Esparreguera, que cobrirà bona 

part de les despeses, es procedirà a la col·locació, a la mateixa façana on es troba la cartellera, 

d’un cartell informatiu, de disseny modern, sobre els ensenyaments que s’imparteixen a l’escola 

d’adults. A més a més, també es col·locarà una banda vinil amb el nom de l’escola a la porta 

d’entrada al CFA, a la qual s’accedeix a través d’un lateral de l’edifici, que és independent de 

l’institut.  

 En la mateixa línia de fer arribar l’existència de l’escola als col·lectius de joves no 

formats, persones que es troben a l’atur, professionals que no disposen de titulació tècnica, o 

població adulta en general, es va celebrar, a finals de curs passat, una exitosa jornada de portes 

obertes. També el centre ha tingut la possibilitat de fer arribar la seva veu a la societat 

d’Esparreguera a través de Ràdio Esparreguera, amb entrevistes i l’emissió de falques 

publicitàries. Per últim, s’han mantingut reunions amb el Departament de Treball i Formació de 

l’Ajuntament d’Esparreguera amb l’objectiu de fer reunions i xerrades amb el col·lectiu 

d’aturats d’Esparreguera i altres sectors de la població per fer la difusió de l’oferta formativa per 

adults. 

http://agora.xtec.cat/afaesparreguera/
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2. Característiques i evolució de l’oferta formativa 

 

  Durant el curs 2012-13 l’oferta formativa era molt diferent de l’actual. S’impartien 

ensenyaments que pràcticament no van tenir continuïtat en els cursos posteriors, cas dels  

instrumentals (CFI 1 i 2), que es tractava d’alfabetització en català i castellà per immigrants. A 

part, es van impartir diferents nivells d’anglès i de castellà, no homologables als actuals nivells 

del MECR i tres nivells d’informàtica (Inicial i Usuari 1 i 2), tampoc homologables als actuals 

nivells de COMPETIC, que sí són equivalents als nivell ACTIC de la Generalitat de Catalunya 

(veure taula 1) 

 L’únic ensenyament que s’ha mantingut fins l’actualitat és el de PPACFGS, atès que el 

de PPACFGM, impartit el curs 2012-13, va ser reemplaçat el curs següent pel CAM (Curs 

específic d’accés a grau mitjà) 

 Així, com s’observa a la taula 1, el curs 2013-14 l’oferta formativa del CFA 

Esparreguera va patir una transformació important, que va acabar de produir-se el curs 2014-15, 

i que ha quedat consolidada en l’actual curs i que marca la pauta a seguir pels propers anys. 

S’ha eliminat de l’oferta els ensenyaments instrumentals (CFI 1 i 2). Per contra, des del 

Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Esparreguera, s’ha apostat pels ensenyaments de 

GES i CAM, amb la clara intenció de fer del CFA Esparreguera un centre on la població 

obtingui diferents titulacions que li facilitin l’accés al mercat laboral. És per això que s’adreça, 

entre d’altres, a col·lectius d’aturats que no tenen el graduat escolar, o que volen obtenir un títol 

de tècnic. 

 També s’han instaurat els estudis d’angles i de català homologables amb el MECR i els 

de COMPETIC, equivalent als ACTIC. Degut a la disparitat d’ensenyaments que s’imparteixen, 

només es pot fer un nivell per curs, que varia anualment amb la progressió dels alumnes. En el 

cas del català, amb alumnes tradicionalment d’origen magrebí, es treballa de manera coordinada 

amb l’Ajuntament en la seva formació. Així, al consistori existeixen dos nivells d’alfabetització 
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en català, pensat per nouvinguts que no tenen cap coneixement de la llengua. Un cop superada 

aquesta fase, ingressen al CFA Esparreguera on cursen, en dos anys, català 1 (bàsic A1) i català 

2 (bàsic A2). Posteriorment, els alumnes que estan interessats cursen el nivell B1 al CPNL. En 

el cas de l’ensenyament d’anglès, s’imparteixen els nivells 1, 2 i 3, en diferents cursos, 

equivalents als nivells A1 i A2, tot i que els alumnes, en acabar anglès 3, han de fer un examen 

del Departament d’Ensenyament per acreditar el nivell A2. 

 

 Cursos CFA Esparreguera 

Ensenyaments 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

CFI  1 i 2 1   

Castellà Bàsic    

Català   1(A1) 2(A2) 

Anglès Inicial i 

Funcional 

2(A2.1) 3(A2.2) 1(A1) 

Informàtica/COMPETIC Inicial iUsuari 1 i 

2 

COMPETIC (1 i 2) COMPETIC (2) COMPETIC (3) 

GES  1 i 2 1 i 2 1 i 2 

CAM  X X X 

PPACFGM X    

PPACFGS X X X X 

 
Taula 1: Total d’ensenyaments impartits al CFA Esparreguera 

 

 Inicialment, el curs 2014-15, el CFA Esparreguera constava de quatre places 

estructurals: un de l’àmbit científico tecnològic (CT), un de l’àmbit de la comunicació (SCO), 

un de l`àmbit social (SCS) i un de primària (PRI). Aquesta última plaça, i per necessitats de 

centre, es va partir en mitja de primària (PRI) i mitja de secundària de l’àmbit de comunicació 

(SCO). A part, al centre hi treballa una administrativa, que té una dedicació de mitja jornada i 

una conserge a jornada sencera.  

3. Els resultats educatius i acadèmics 

 

Uns dels preceptes bàsics per poder plantejar-se objectius de millora del resultats 

acadèmics i de disminució de l’abandonament escolar, és el de fer una bona anàlisi de la 

situació en la qual es troba el centre. Per fer-la s’ha de tenir en compte que el centre es va 

constituir com a CFA el curs 2012-13 i que el curs 2013-14 va haver una modificació 

significativa de l’oferta formativa. En la reunió de planificació escolar pel curs 2016-17 es va 
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apostar per mantenir l’oferta educativa actual, atès que es considera que és la més adequada per 

les necessitats específiques de la població d’Esparreguera i d’altres municipis propers. 

 Per poder fer l’esmentada anàlisi de forma correcta considerarem només el període que 

comença amb la transformació d’AFA en CFA, és a dir, a partir del curs 2012-13, i només els 

ensenyaments que han tingut continuïtat fins l’actualitat i que són part de l’oferta formativa del 

proper curs 2016-17. Així, tret del cas de català, del qual disposem de dades del curs 2014-15, 

de la resta d’ensenyaments disposem de dades, des del curs 2013-14, tant internes del centre, 

com les de referència, obtingudes de les memòries dels centres d’adults del Baix Llobregat. 

 En tots els ensenyaments, tret del català,  prendrem com a referència, tant pels resultats 

acadèmics, com per les taxes d’abandonament escolar, els cursos 2013-14 i 2014-15. Es farà la 

mitjana dels resultats per establir un punt de partida, una referència que s’usarà pel plantejament 

d’objectius a assolir i aquesta es compararà amb una dada externa, obtinguda de fer la mitjana, 

dels mateixos ensenyaments, del conjunt d’escoles d’adults del Baix Llobregat, durant el mateix 

període. 

 Per últim, indicar que considerem innecessari analitzar els resultats de castellà i 

instrumental, CFI 1 i 2, donat que són ensenyaments que no han tingut continuïtat al centre. 

GES  

 En aquest cas comparem la mitjana dels cursos de GESO, mostrats per separat en el cas 

del CFA Esparreguera, amb la dada fusionada que apareix a les memòries del centres del Baix 

Llobregat. Com pot observar-se en la taula 2, la taxa d’alumnes aprovats respecte dels 

matriculats del CFA Esparreguera, excloent-hi les baixes, és del 63%; dada sensiblement 

inferior a la mitjana al Baix Llobregat durant el mateix període (70%). D’altra banda, la taxa 

d’abandonament escolar respecte la matrícula (24% de mitjana) és inferior a la del Baix 

Llobregat durant el mateix període (32%). Cal destacar com una dada positiva els vint-i-dos 

títols de GES obtinguts pels trenta cinc alumnes que s’han avaluat de GES 2 durant els darrers 

dos cursos (63%). Aquests valors de referència s’han d’agafar amb precaució atès que són 

mitjana de només de dos cursos i a més, les dades presenten gran dispersió. 
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Taula 2: Dades de resultats acadèmics i abandonament escolar de GES (mitjana cursos 2013-14 i 2014-15) 

 

CAM 

L’ensenyament de CAM va començar a impartir-se als centres d’adults el curs 2013-14 

i per tant no es disposa de gran quantitat de dades per fer una rigorosa anàlisi. Durant els dos 

cursos en que s’ha impartit el CAM al CFA Esparreguera s’ha obtingut un 59% d’aprovats 

respecte els matriculats (taula 3). Aquesta dada és sensiblement inferior a l’obtinguda al Baix 

Llobregat durant el mateix període (72%). Per contra, la taxa d’abandonament escolar, respecte 

la matrícula, al CFA Esparreguera (32%), és inferior a la del Baix Llobregat (42%). S’ha de fer 

esment que les dades del CFA Esparreguera són força disperses, un curs respecte de l’altre, atès 

que el curs 2014-15 el grup de CAM va estar conformat en la seva totalitat per alumnes d’entre 

17 i 19 anys, i tot i tractar-se d’un ensenyament post-obligatori, la falta de motivació inicial de 

la majoria d’alumnes, empesos més aviat per les famílies, i el seu reiterat absentisme va portar a 

que poc més del 30% dels alumnes matriculats acabessin avaluant-se. En el curs actual s’ha 

diversificat molt tant l’edat, com la tipologia d’alumnes que fan el curs, cosa que ha repercutit 

molt positivament en l’ambient de treball del grup i el seu rendiment. L’absentisme continuat 

també s’ha reduït notablement. 

 

Centres Grups Matrícula Baixes Alumnat 

avaluat 

Aptes % alumnes 

matriculats  

que aproven 

(sense baixes) 

% baixes 

respecte 

matrícul

a 

CFA 

Esparreguera 

2 34 11 22 13  59% 32% 

Baix Llobregat 11 262 110 151 109 72% 42% 

 

Taula 3: Dades de resultats acadèmics i abandonament escolar de CAM (mitjana cursos 2013-14 i 2014-15) 

 Centres Grups Matrícula Baixe

s 

Alumna

t 

avaluat 

APTES % alumnes 

matriculats  

que aproven 

(sense baixes) 

TÍTOLS 

GES 

% baixes 

respecte 

matrícul

a 

GES1 CFA 

Esparreguera 

2 39 13 26 16 62%  33% 

GES2 CFA 

Esparreguera 

2 41 6 35 22 63% 22 15% 

GES1 i 2 Baix Llobregat 85 3331 1067 2145 1492 70% 884 32% 
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PACFGS 

 

 Tot i què aquest ensenyament ja s’impartia al CFA Esparreguera durant el curs 2012-13, 

no es conserven les dades dels alumnes que es van presentar a les proves d’accés, ni tampoc de 

quants d’ells van resultar aptes. És per això que les mitjanes que poden observar-se a la taula 4 

s’han obtingut dels cursos 2013-14 i 2014-15. D’una banda, pot observar-se que el 48% dels 

alumnes avaluats al CFA Esparreguera, van obtenir el certificat del curs de preparació de les 

proves. Dada inferior al 58% obtingut al Baix Llobregat (taula 4). Aquests resultats poden 

explicar-se per diferents raons. Alguns dels alumnes que no van obtenir el certificat al CFA 

Esparreguera, va ser degut a que no van treballar adequadament les matèries específiques de 

l’IOC, que tenen un 50% del valor, fet que va provocar la no obtenció del certificat. Per altre 

costat, no vam fer PAI amb aquests alumnes, cosa que va comportar que alguns alumnes, sense 

tenir cap grau mitjà, o el títol de graduat escolar, formessin part del grup sense que tinguessin 

els coneixements mínims necessaris, especialment en matemàtiques i anglès, per poder afrontar 

el curs amb garanties d’aprovar-lo. 

 

 CFA Esparreguera Baix Llobregat 

Grups 2 76 

Matrícula 77 2944 

Baixes 13 1007 

Alumnat avaluat al centre 64 1937 

Aptes centre (certificats) 31 1127 

Presentats prova d’accés 45 891 

APTES prova d’accés 31 631 

% aptes centre respecte matrícula 

(sense baixes) 

48% 58% 

% aptes a la prova respecte els 

presentats 

69% 71% 

% aptes a la prova respecte 48% 33% 
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matricula  (sense baixes) 

% baixes respecte matrícula 17% 34% 

 

Taula 4: Dades de resultats acadèmics i abandonament escolar de PACFGS (mitjana cursos 2013-14 i 2014-15) 

D’altra banda, el 69% dels alumnes del CFA Esparreguera que es van presentar a les 

proves de grau superior, van resultar aptes; dada similar a l’obtinguda al conjunt del Baix 

Llobregat (71%), indicativa de la bona preparació dels alumnes envers les proves. Aquests 

percentatges baixen al 48% al CFA Esparreguera i al 33% al Baix Llobregat, respectivament, 

quan es comparen els aptes a la prova respecte dels alumnes matriculats, sense baixes. Per últim 

destaca que l’absentisme al conjunt del Baix Llobregat, (34%), és del doble del registrat al CFA 

Esparreguera (17%) 

 

COMPETIC 

 Durant el curs 2013-14 es va impartir un grup de COMPETIC1, i un altre de nivell 2 el 

curs 2014-15, només un grup del nivell 2. Com pot observar-se a la taula 5, al CFA 

Esparreguera,van resultar aptes el 68% dels matriculats avaluats, fent la mitjana dels dos nivells; 

dada que duplica el percentatge d’aptes al Baix Llobregat, durant el curs 2014-15, (32%) (taula 

5). Pel que fa a l’abandonament escolar, al CFA Esparreguera va ser del 19% de mitjana, i al 

conjunt del Baix Llobregat va ser del 18%. Les dades d’abandonament del CFA Esparreguera 

presenten gran dispersió, fet que obliga a ser prudents alhora de treure conclusions. 

 

 

 

 Centres Grups Matrícula Baixes Alumnat 

avaluat 

Aptes % alumnes 

matriculats  

que aproven 

(sense baixes) 

% baixes 

respecte 

matrícula 

Competic1 CFA 

Esparreguera 

1 22 0 22 14 64% 0% 

 Baix 

Llobregat 

20 473 88 385 137 36% 19% 

Competic 2 CFA 

Esparreguera 

2 34 13 21 15 71% 38% 

 Baix 

Llobregat 

12 249 40 210 58 28% 16% 

  
Taula 5: Dades de resultats acadèmics i abandonament escolar de competic (mitjana cursos 2013-14 i 2014-15) 
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Anglès 

 

 Durant el curs 2013-14 es va impartir anglès 2 i durant el següent curs anglès 3. Com 

pot observar-se a la taula 6, al CFA Esparreguera van resultar aptes el 89% dels matriculats 

avaluats, mitjana dels dos cursos; dada molt superior al percentatge d’aptes de la mitjana dels 

dos cursos del conjunt de centres del Baix Llobregat, durant el mateix període, (62%) (taula 6). 

En quant a l’abandonament escolar, al CFA Esparreguera va ser del 6%, i en canvi al conjunt 

del Baix Llobregat del 28%. L’actual curs, 2015-16, el CFA consta d’un grup d’anglès 1, que 

anirà promocionant durant els següents cursos. 

 

 Centres Grups Matrícula Baixes Alumnat 

avaluat 

Aptes % alumnes 

matriculats  

que aproven 

(sense baixes) 

% baixes 

respecte 

matrícula 

Anglès 2 CFA 

Esparreguera 

1 23 0 23 19 83% 0% 

 Baix Llobregat 18 496 114 384 262 69% 23% 

Anglès 3 CFA 

Esparreguera 

1 25 3 22 21 95% 12% 

 Baix Llobregat 17 462 146 316 174 55% 32% 

  
Taula 6: Dades de resultats acadèmics i abandonament escolar d’anglès (cursos 2013-14 i 2014-15) 

 

Català 

 

 Durant el curs 2014-15 es va impartir català 1 (A1 MECR), resultant aptes el 91% dels 

matriculats avaluats; xifra molt superior al percentatge d’aptes del conjunt d’escoles d’adults del 

Baix Llobregat (40%).En quant a l’abandonament escolar, al CFA Esparreguera va ser del 8% i 

en canvi al conjunt del Baix Llobregat va ser cinc cops superior, del  44% (Taula 7). L’actual 

curs, 2015-16, els alumnes que van resultar aptes al català 1 estan cursant català 2 al centre. 

 

 

 

Centres Grups Matrícula Baixes Alumnat 

avaluat 

Aptes % alumnes 

matriculats  

que aproven 

(sense baixes) 

% baixes 

respecte 

matrícula 

CFA Esparreguera 1 24 2 22 20 91% 8% 

Baix Llobregat 13 393 172 221 89 40% 44% 

  
Taula 7: Dades de resultats acadèmics i abandonament escolar de català nivell A1 ( 2014-15) 
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4. Aspectes organitzatius i de funcionament del centre 

4.1. Acció tutorial i d’acollida 

 

Com s’ha mencionat en l’apartat anterior, el paper dels tutors en el CFA Esparreguera 

és clau, esdevenint veritables ponts de comunicació entre l’equip directiu i l’alumnat. El curs de 

CAM és l’únic ensenyament que disposa d’una hora lectiva de tutoria. La resta no en tenen però 

en tots els casos existeix una hora no lectiva a la qual els alumnes poden dirigir-se al tutor en 

cas de necessitat. A part, els tutors utilitzen alguna de les seves classes per tractar temes de 

tutoria que s’hagin parlat a l’equip docent. També són molt importants les tutories individuals i, 

en els cas dels alumnes menors o dels alumnes amb necessitats educatives especials, amb les 

seves famílies. 

El CFA Esparreguera disposa d’un protocol d’acollida del nou professorat. Primerament 

són presentats a la resta del claustre i un membre de l’equip directiu li proporciona un joc de 

claus, li ensenya les instal·lacions del centre, les aules on impartirà les classes i les contrasenyes 

per utilitzar canons, ordinadors i pissarres digitals. A més a més, també se li assigna un espai 

físic a la sala de professors. 

Posteriorment un membre de l’equip directiu li explica les peculiaritats dels centres 

d’adults, especialment si  el nou professor no té experiència al respecte. També les NOFC i 

altres normes que regulen el centre. Per últim se li  proporciona el seu horari, el dels 

ensenyaments que impartirà, els materials didàctics  i les llistes de classe.  

4.2. Atenció a la diversitat. 

En aquest apartat hem de tenir en compte les possibles adequacions que haurem de fer 

en funció de la diversitat de l’alumnat. La necessitat d’atendre les diferents capacitats és un fet 

ineludible al llarg de l’educació. És per això que el professorat del nostre centre ha de portar a 

terme una pràctica educativa de caràcter inclusiu. L’educació inclusiva, contempla que l’escola 

pot i ha d’adaptar l’ensenyament als diferents alumnes, i de que alumnes diferents poden i han 
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d’aprendre junts. Els i les alumnes han de rebre una educació escolar que pugui satisfer les 

seves necessitats bàsiques d’aprenentatge i desenvolupament, i tot plegat es vincula al foment de 

la cohesió social i a la lluita contra qualsevol forma de discriminació. L’educació inclusiva 

estableix una relació entre excel·lència, equitat i harmonia. 

El nostre centre, seguirà  una estratègia d’ensenyament adaptativa i que assumeixi que 

les finalitats i els objectius bàsics de l’educació escolar són els mateixos per a tots i que no s’ha 

d’excloure d’aquests a cap alumne. La millor forma de que tot l’alumnat pugui assolir aquestes 

finalitats i objectius consisteix a diversificar i flexibilitzar les formes d’ensenyament. Atendre a 

la diversitat des d’una perspectiva inclusiva comporta, l’adaptació de les formes d’ensenyament 

a l’alumnat per assegurar que aquests assoleixin els objectius de desenvolupament personal i 

d’inserció social que presideix l’educació escolar
2
. 

La Llei Orgànica d’Educació (LOE) ja fa referència en diferents apartats de la necessitat 

d’establir una educació sota principis equitatius i inclusius. A l’article 1 de la LOE es remarca 

que un dels principis bàsics de l’educació ha de ser “l’equitat, que garanteixi la igualtat 

d’oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació i actuï com element compensador de 

les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb especial atenció a les que 

derivin de la discapacitat”. Més endavant, al títol II “Equitat en l’educació”, la llei estableix tres 

categories “d’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu” (capítol I): en primer lloc 

“alumnat que presenta necessitats educatives especials” –els discapacitats i aquells que 

presenten greus trastorns de conducta-, en segon lloc “alumnat amb altes capacitats 

intel·lectuals” i, per últim, els “alumnes amb integració tardana en el sistema educatiu espanyol” 

–immigrants. Per a aquests casos, la llei presenta pautes d’escolarització així com programes 

específics per els cas dels “alumnes amb integració tardana al sistema educatiu espanyol”. Amb 

aquestes mesures, la llei preveu que els alumnes amb necessitats específiques “puguin assolir el 

                                                 
2
Onrubia, Javier; “La atención a la diversidad en la educación secundaria” dins de Coll, César (coord.); 

Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria, Editorial Graó/ Ministerio de 

Educación, Barcelona, 2010. pp 174-177. 
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màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius 

establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat” – article 71.  

 Pel que fa a l’aplicació a l’aula d’aquests principis educatius, l’ambient que hem de 

fomentar a l’aula ha de basar-se en l’acceptació i el respecte mutus ingredients imprescindibles 

en la consecució d’aules amb més inclusivitat. Només un clima social i afectiu permet assumir 

en l’alumnat riscos i costos afectius que suposa aprendre. Es fa imprescindibles: mostrar 

confiança, utilitzar estratègies per millorar la percepció de competència de l’alumnat, fomentar 

els sentiments de pertinença
3
,.... Una adaptació personalitzada té com a finalitat assegurar que 

l’alumne participi en el major grau possible en els entorns del centre i a les aules ordinàries, i 

que progressi en relació amb el currículum ordinari
4
.  

Tot i que el nostre centre no disposa de cap departament d’orientació, un dels docents és 

graduat en educació primària amb menció en pedagogia terapèutica i tots els professors tenen 

experiència amb alumnes amb necessitats educatives especials.  

A l’inici del curs es demana als alumnes i a les famílies, en cas d’alumnes menors o 

alumnes amb necessitats educatives especials, que aportin el màxim d’informació tant 

acadèmica com personal (dictàmens mèdics, reconeixements de discapacitats, etc.) A part se’ls 

fa una primera entrevista i també se’ls fa una prova d’avaluació inicial, informació que permet 

orientar l’alumne i matricular-lo a l’ensenyament més adient als seus interessos i a les seves 

capacitats. 

És el paper dels tutors, amb les tutories individualitzades, i el contacte permanent amb 

les famílies, el que permet fer un seguiment específic d’aquests alumnes. Els professors de cada 

matèria o mòdul, tenen en compte aquesta circumstància i en uns casos adapten el material, i en 

d’altres, redueixen l’exigència envers aquests alumnes. En aquests casos es valora molt el nivell 

inicial de l’alumne, el seu progrés i també molt el seu interès, treball, participació i assistència a 

classe. 

                                                 
3
Onrubia, Javier; op. Cit., pp. 181 i 182. 

4
Onrubia, Javier; op. Cit, p. 185. 
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4.3. Relacions externes del centre previstes amb referència a col·laboracions amb serveis 

educatius i similars 

 

 Col·laboració amb l’Ajuntament d’Esparreguera per promocionar el projecte Rossinyol 

de cerca de voluntaris per l’acompanyament d’alumnes de primària i secundària en el 

coneixement d’Esparreguera i la pràctica del català. 

 Participació amb Ràdio Esparreguera per difondre, a la societat municipal, l’existència 

del CFA Esparreguera i de tots els ensenyaments que s’hi imparteixen. 

 Col·laboració amb el CFA de Martorell, com a centre tutor i amb el CFA de la Mare de 

Déu de Montserrat, d’Olesa de Montserrat, com a part de la col·laboració entre escoles 

d’adults del Baix Llobregat Nord. 

 Col·laboració amb l’EFEC (Educació Financera a les Escoles de Catalunya) a través de 

tallers sobre economia domèstica impartit per voluntaris de la institució.  

4.4. Altres aspectes 

4.4.1. Referents a la utilització de recursos materials 

El CFA Esparreguera, pel fet d’estar inscrit dintre de l’IES El Castell només disposa 

d’una sala de professors d’ús exclusiu. La totalitat de les aules, amb les pissarres digitals i el 

mobiliari pertanyen a l’IES El Castell, i el CFA Esparreguera fa un ús en préstec, segons consta 

en l’acord signat entre els dos centres. 

És propietat del CFA Esparreguera tot el mobiliari de la sala de professors, inclosos tots 

els llibres, diccionaris, atles i dossiers. També disposa de cinc ordinadors de tauleta i vint 

portàtils i un carro per transportar-los. 

4.4.2.Referents a seguretat, higiene i salut 

Existeix un acord signat entre el CFA Esparreguera i l’IES El Castell el curs 2014-15, 

renovable anualment, que regula tots els aspectes referents a despeses de corrent, aigua, telèfon i 
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Internet. Així, correspon a l’IES El Castell la gestió tant dels temes de manteniment, higiene i 

seguretat. El CFA Esparreguera es regeix doncs a partir d’aquests acords subscrits.  

4.4.3. Referent a absències i retards 

Les absències i retards dels alumnes és controlen diàriament i estan recollides en unes 

graelles que omplen els diferents professors de cada ensenyament i que gestionen els tutors. 

Posteriorment el coordinador de la societat de la informació traspassa tota aquesta informació a 

un Excel per així digitalitzar faltes i retards. 

En el cas dels menors d’edat, les faltes d’assistència són comunicades diàriament per 

telèfon a les famílies. Les absències i retards dels professorat és controlen degudament seguint 

els protocols establerts a tal efecte i es comuniquen al departament a través del programa SIP-

WEB. 

4. 4. 4. Referent al pla d’emergència del centre 

L’IES El Castell, que és l’encarregat de la gestió dels espais, disposa d’un pla 

d’emergència del centre. Les aules que s’utilitzen a les tardes al CFA són les utilitzades per 

l’IES El Castell pels grups de batxillerat. Així doncs, és el mateix pla d’emergència. 

5. Síntesi diagnòstica i propostes de millora 

 

ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR 

* Recolzament municipal del centre i de l’administració en 

general 

* Bona coordinació amb l’equip directiu de l’IES El Castell 

* Aules amb canó i pissarra digital 

* Ambient de treball excel·lent 

* Alta demanda en els ensenyaments de PACFGS, llengües i 

COMPETIC. 

* L’oferta formativa està adaptada a les necessitats reals 

d’Esparreguera. 

* NOFC actualitzades. 

* Elaboració del PEC 

* Elaboració del Projecte lingüístic de Centre 

* Elaboració del PAT de Centre 

* Creació del Moodle per tots els ensenyaments 

* Potenciació de l’ús de les TIC-TAC a l’aula 

* Millora de la competència comunicativa en tots els 

ensenyaments 

* Millora del nivell d’anglès, especialment a GES i CAM 

* Increment de  la matrícula al GES i al CAM 
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* Seguiment sistemàtic de l’absentisme 

* Pàgina web actualitzada i ús xarxes socials 

 

6. Definició d’objectius 

 

Objectiu general 1:Millorar els resultats educatius de l’alumnat d’acord amb els principis 

d’excel·lència i equitat 

- Objectius específics: 

1.1 Augmentar el nombre de titulats de GES 

1.2 Incrementar l’índex de certificats de CAM i de PACFGS 

1.3 Augmentar l’índex d’aprovats de les PACFGS 

1.4 Augmentar el percentatge d’aptes dels diferents nivells de COMPETIC, català i anglès 

Objectiu general 2: Reduir l’absentisme i l’abandonament escolar  

- Objectius específics: 

2.1 Disminuir l’abandonament dels estudis al GES 

2.2 Reduir l’absentisme a CAM, GES i PACFGS 

Objectiu general 3:Promoure la implicació de la comunitat educativa per a aconseguir el 

seu compromís i satisfacció i el de l’entorn social més proper 

- Objectius específics: 

3.1 Augmentar el nombre d’alumnes matriculats al GES  

3.2 Augmentar el nombre de pares i mares que participen en les activitats del centre 

3.2 Millorar la imatge i la projecció externa del centre 

Objectiu general 4: Definir les línies pedagògiques i organitzatives del centre 

- Objectius específics: 

4.1 Dotar el centre d’unes línies pedagògiques i organitzatives 

4.2 Avançar en la incorporació de les TAC als processos d’ensenyament-aprenentatge 

4.3 Millorar l’acció tutorial per millorar els resultats i reduir l’absentisme 

4.4 Regular el tractament i l’ús de les llengües al centre 
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7. Síntesi de la planificació estratègica 

 

OBJECTIU GENERAL  1.  

Millorar els resultats educatius de l’alumnat d’acord 

amb els principis d’excel·lència i equitat 

RESPONSABLE: 

Equip directiu i equip 

docent 

PERÍODE:               

 2016-2020 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1.1 Augmentar el nombre de titulats de GES i de certificats de CAM 

1.2 Incrementar l’índex de certificats i d’aprovats de PACFGS  

1.3 Augmentar el percentatge d’aptes dels diferents nivells de COMPETIC, català i anglès 

 

LÍNIES 

ESTRATÈGIQUES/ACTIVITATS 
RESPONSABLE RECURSOS 

TEMPORITZACIÓ 

1r 

Curs 

2n 

Curs 

3r 

Curs 

4t 

Curs 

1.1 1.1.1. Orientació de l’alumnat 

en  els itineraris 

personalitzats, referent als 

mòduls de GES I i II. 

Equip directiu  

Coordinador 

Ensenyaments 

bàsics 

Equip docent de 

GES  

Document 

d’itineraris del 

GES  

LOE  

Decret 161/2009  

X X X X 

1.1.2. Revisió dels criteris 

organitzatius, de suport i 

atenció als alumnes de NEE 

del centre 

Equip directiu 

Coordinador 

Ensenyaments 

bàsics   

Equip docent de 

GES i CAM  

Document 

d’itineraris del 

GES  

LOE 

Decret 161/2009  

Resolució 

ENS/1245/2012  

X X X X 

1.1.3. Potenciació de l’acció 

tutorial de grup, individual i 

amb les famílies. 

Equip directiu 

Coordinador 

Ensenyaments 

bàsics   

Equip docent de 

GES i CAM 

 

PAT 

PEC i NOFC 
X X X X 

1.1.4. Promoció l’ús de les 

TIC i les TAC a l’aula 

Equip directiu 

Equip docent de 

GES i CAM 

Coordinador 

Societat de la 

Informació 

Pla TAC 

PEC i NOFC 
X X X X 

1.1.5. Implantació de 

l’ensenyament en anglès de 

mòduls de l’àmbit social 

Equip Directiu 

Coordinador 

Ensenyaments 

bàsics 

Equip docent de 

LOE 

Decret 161/2009  

Projecte lingüístic 

X X X X 
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GES 

 1.1.6. Elaboració de les 

programacions i les activitats 

tenint en compte la diversitat 

de l’alumnat.  

Equip docent de 

GES i CAM 

 

Document “Del 

currículum a les 

programacions” 

LOE 

Decret 161/2009  

X X   

1.2 1.2.1. Orientació de l’alumnat 

de PACFGS en les matèries 

específiques que han de 

realitzar a través de l’IOC . 

Equip Directiu 

Coordinador 

PACFGS 

Resolució 

EDU/3983/2010 

Guia informativa 

de les famílies 

professionals de 

grau superior 

X X X X 

 1.2.2. Adaptació dels 

continguts curriculars a 

l’exigència del nivell de les 

proves d’accés 

Equip Docent 

Coordinador 

PACFGS 

Resolució 

EDU/3983/2010 

Recull històric de 

proves d’accés de 

grau superior 

X X   

1.3 1.3.1. Adaptació de les 

programacions al MECR. 

Tutors d’anglès i 

català 

 

Resolució de 10 de 

maig de 2013 

Projecte lingüístic 

  X X 

1.3.2. Adaptació de les 

programacions a l’ACTIC . 

Coordinador 

Societat de la 

Informació  

Resolució de 19 de 

juny de 2012 

Pla TAC 

  X X 

1.3.3. Impuls de la formació 

del professorat en l’ús de les 

TIC i les TAC. 

Equip directiu 

Coordinador 

Societat 

Informació 

Equip docent 

Resolució de 19 de 

juny de 2012 

Pla TAC X X X X 

Indicadors i Retiment de comptes 

Mecanismes de retiment de comptes D’Aplicació De 

Resultats 

Índex de titulats de GES  

 X 

Índex de certificats de CAM  
X 

Índex de certificats de PACFGS  
X 

Índex d’aprovats de PACFGS  
X 

Índex d’aptes en COMPETIC   
X 

Índex d’aprovats en anglès  
X 
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Índex d’aprovats en català  
X 

Nombre d’hores anuals d’ús del portàtils en GES i CAM  

X  

Grau de satisfacció de l’alumnat en l’ús de les TIC a l’aula 

X 
 

Grau de satisfacció de l’alumnat en relació a la tutoria 

X 
 

 

OBJECTIU GENERAL  2 

Reduir l’absentisme i l’abandonament escolar 

RESPONSABLE: 

Equip directiu i 

equip docent 

PERÍODE:               

 2016-2020 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

2.1. Disminuir l’abandonament dels estudis al GES i al CAM 

2.2. Reduir l’absentisme a CAM, GES i PACFGS 

 

LÍNIES 

ESTRATÈGIQUES/ACTIVITATS 
RESPONSABLE RECURSOS 

TEMPORITZACIÓ 

1r 

Curs 

2n 

Curs 

3r 

Curs 

4t 

Curs 

2.1 2.1.1. Potenciació de l’acció 

tutorial de grup, individual i 

amb les famílies. 

Equip directiu  

Coordinador 

Ensenyaments 

bàsics 

Equip docent de 

GES i CAM  

Document 

d’itineraris del 

GES  

PAT  

Guia informativa 

de les famílies 

professionals de 

grau mitjà 

X X X X 

2.1.2. Orientació de 

l’alumnat en  els itineraris 

personalitzats, referent als 

mòduls de GES I i II. 

Equip directiu  

Coordinador 

Ensenyaments 

bàsics 

Equip docent de 

GES  

Document 

d’itineraris del 

GES  

LOE  

Decret 161/2009  

X X X X 

2.1.3. Orientació dels 

alumnes en les sortides 

laborals derivades d’obtenir 

el graduat escolar en l’ESO 

i/o l’accés a cicles de grau 

mitjà 

Coordinador 

Ensenyaments 

bàsics   

Equip docent de 

GES i CAM 

 

PAT 

Decret 161/2009 

Resolució 

ENS/1245/2012 

Guia informativa 

de les famílies 

professionals de 

grau mitjà 

X X X X 
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2.1.4 Orientació i 

preparació dels alumnes de 

CAM per presentar-se a les 

proves lliures de GES 
Tutor de CAM 

Equip docent de 

CAM i GES  

Document 

d’itineraris del 

GES  

Decret 161/2009 

Resolució 

ENS/1245/2012 

Recull històric de 

proves lliures de 

GES 

    

2.1.5. Promoció l’ús de les 

TIC i les TAC a l’aula 

Equip directiu 

Equip docent de 

GES i CAM 

Coordinador 

Societat de la 

Informació 

Pla TAC 

PEC i NOFC 
X X X X 

2.2 2.2.1. Creació i aplicació 

d’un pla d’absentisme. 

Equip directiu  

Equip docent de 

GES, CAM i 

PPACFGS  

Pla d’absentisme 

Document 

d’itineraris del 

GES  

PAT  

Guia informativa 

de les famílies 

professionals de 

grau mitjà i grau 

superior 

X X X X 

 2.2.2. Potenciació de l’acció 

tutorial de grup, individual i 

amb les famílies. 

Equip directiu  

Equip docent de 

GES, CAM i 

PPACFGS 

Pla d’absentisme 

Document 

d’itineraris del 

GES  

PAT  

X X X X 

Indicadors i Retiment de comptes 

Mecanismes de retiment de comptes D’Aplicació De 

Resultats 

Índex d’abandonament escolar en GES 

 X 

Índex d’abandonament escolar en CAM  
X 

Índex d’abandonament escolar en PPACFGS  
X 

Índex d’abandonament escolar en COMPETIC, anglès i català  
X 
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OBJECTIU GENERAL  3 

Promoure la implicació de la comunitat educativa per a 

aconseguir el seu compromís i satisfacció i el de 

l’entorn social més proper 

RESPONSABLE: 

Equip directiu i equip 

docent 

PERÍODE:               

 2016-2020 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

3.1 Augmentar el nombre d’alumnes matriculats al GES 

3.2 Augmentar el nombre de pares i mares que participen en les activitats del centre 

3.3 Millorar la imatge i la projecció externa del centre 

 

LÍNIES 

ESTRATÈGIQUES/ACTIVITATS 
RESPONSABLE RECURSOS 

TEMPORITZACIÓ 

1r 

Curs 

2n 

Curs 

3r 

Curs 

4t 

Curs 

3.1 3.1.1. Anàlisi de possibles 

causes de la baixa matrícula al 

GES i formulació de línies 

d’actuació que permetin 

augmentar-la. 

Equip directiu  

Coordinador 

Ensenyaments 

bàsics 

Equip docent de 

GES   

Document 

d’itineraris del 

GES  

PAT  

Decret 161/2009 

X X X X 

3.1.2. Difusió a través de Ràdio 

Esparreguera, la pàgina web 

del centre i la jornada de portes 

obertes dels 3 períodes de 

matriculació del GES  

Equip directiu  

Coordinador 

Ensenyaments 

bàsics 

Equip docent de 

GES  

Document 

d’itineraris del 

GES  

LOE  

Decret 161/2009  

Guia informativa 

de les famílies 

professionals de 

grau mitjà 

X X X X 

2.1.3. Col·laboració amb 

treball i formació de 

l’Ajuntament d’Esparreguera 

Equip directiu  

PAT 

Decret 161/2009 

Guia informativa 

de les famílies 

professionals de 

grau mitjà 

X X X X 

3.2 3.2.1. Millorar la difusió de la 

celebració de la jornada de 

portes obertes del centre a 

través de Ràdio Esparreguera, 

la pàgina web del centre, 

l’Ajuntament d’Esparreguera i 

altres canals de comunicació. 

Equip directiu  

Claustre 

Coordinador 

Societat de la 

informació  

Document 

d’itineraris del 

GES  

PAT  

Guia informativa 

de les famílies 

professionals de 

grau mitjà i grau 

superior 

X X X X 
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 3.2.2. Actualització de la 

pàgina web del centre, 

potenciació de les xarxes 

socials i implementació del 

Moodle. 

Coordinador 

Societat de la 

informació 

Document 

d’itineraris del 

GES  

Guia informativa 

de les famílies 

professionals de 

grau mitjà i grau 

superior 

X X X X 

 3.2.3 Pla d’acollida alumnat i 

famílies de nova incorporació 

al centre 

Equip directiu 

 

Pla d’acollida 

Document 

d’itineraris del 

GES  

Guia informativa 

de les famílies 

professionals de 

grau mitjà i grau 

superior 

X X X X 

3.3 3.3.1 Col·locació de cartells i 

bandes publicitàries i altres 

elements de visualització a la 

façana exterior del centre  

Equip directiu  

 

Cartellera 

d’exteriors 

Banda publicitària 

del centre 

Cartell informatiu 

de l’oferta 

formativa del 

centre 

X    

 3.3.2 Organització d’activitats 

culturals i lúdiques del centre 

Equip directiu  

Equips docents 

GES i CAM 

Calendari 

d’activitats 

Cartells i web per 

la difusió 

X X X X 

 3.3.3. Actualització de la 

pàgina web del centre, 

potenciació de les xarxes 

socials i implementació del 

Moodle. 

Coordinador 

Societat de la 

informació 

Document 

d’itineraris del 

GES  

Guia informativa 

de les famílies 

professionals de 

grau mitjà i grau 

superior 

X X X X 

Indicadors i Retiment de comptes 

Mecanismes de retiment de comptes D’Aplicació De 

Resultats 

Nombre de matriculats en GES per curs  

 X 

Nombre de participants en la jornada de portes obertes  
X 

Grau de satisfacció de l’alumnat sobre la convivència al centre 
X  

Grau de satisfacció del professorat sobre la convivència al centre 

X  
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OBJECTIU GENERAL  4 

Definir les línies pedagògiques i organitzatives del 

centre 

RESPONSABLE: 

Equip directiu i 

equip docent 

PERÍODE:               

 2016-2020 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

4.1 Dotar el centre d’unes línies pedagògiques i organitzatives 

4.2 Avançar en la incorporació de les TAC als processos d’ensenyament-aprenentatge 

4.3 Millorar l’acció tutorial per millorar els resultats i reduir l’absentisme 

4.4 Regular el tractament i l’ús de les llengües al centre 

 

LÍNIES 

ESTRATÈGIQUES/ACTIVITATS 
RESPONSABLE RECURSOS 

TEMPORITZACIÓ 

1r 

Curs 

2n 

Curs 

3r 

Curs 

4t 

Curs 

4.1 4.1.1. Elaboració del PEC. Equip directiu 

Claustre 

NOFC 

PdD 
X    

4.2 4.2.1 Elaboració d’un pla TAC 

de centre 

Equip directiu 

Claustre 

Coordinador 

societat de la 

informació 

NOFC 

PdD 

PEC 

  X  

4.3 4.3.1 Elaboració del PAT Equip directiu 

Claustre 

 

NOFC 

PdD 

PEC 

X    

4.4 4.4.1 Elaboració del projecte 

lingüístic 

Equip directiu 

Claustre 

 

NOFC 

PdD 

PEC  X   

   
    

Indicadors i Retiment de comptes 

Mecanismes de retiment de comptes D’Aplicació De 

Resultats 

Nombre de documents rellevants de centre elaborats per curs 
X  
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8. Seguiment, retiment de comptes i avaluació 

8.1 Mecanismes de retiment de comptes 

L’equip directiu informarà al Claustre i al Consell Escolar una vegada al trimestre, sobre 

les actuacions i els acords desenvolupats, els documents elaborats, les enquestes de satisfacció 

amb els seus resultats i els índex de resultats i d’absentisme dels diferents ensenyaments. 

Incloent-hi la Programació General Anual on es fan constar els objectius anuals i les actuacions 

que es duran a terme per assolir-los. Al finalitzar el curs,  la Memòria Anual del Centre recollirà 

quins objectius, i en quin grau, han estat assolits. També recollirà les propostes de millora pel 

curs següent. 

8.2 Estratègies per a la implicació  i participació de la comunitat educativa 

1. Obrir una bústia de suggeriments a l’alumnat, per conèixer les seves necessitats i/o 

inquietuds. 

2. Donar a conèixer al Consell Escolar i al Claustre de professors tant el Projecte de Direcció, la 

PGA, la Memòria Anual de Centre, així com els plans de centre. Promoure el debat per escoltar 

totes les veus. 

3. Recollir els qüestionaris de satisfacció del professorat i l’alumnat a final de cada curs, 

analitzar i fer públics els resultats. 

4. Informar a la comunitat educativa dels períodes de matrícula, esdeveniments i celebracions 

del centre a través de la cartellera exterior i la web del centre i les xarxes socials. 
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8.3.  Indicadors per a l’avaluació 
 

Àmbit E/A INDICADORS DE PROGRÉS (RESULTATS) 

1 Millorar els resultats 

educatius de l’alumnat 

d’acord amb els 

principis d’excel·lència i 

equitat 

 

1. Índex de titulats de GES Situació inicial 63%. Millora proposada (4 anys) 16%. Situació final 79% 

2. Índex de certificats de CAM Situació inicial 59%. Millora proposada (4 anys) 16%. Situació final 75% 

3. Índex de certificats de PPACFGS Situació inicial 48%. Millora proposada (4 anys) 20%. Situació final 68% 

4.Índex d’aprovats de PPAGS Situació inicial 69%. Millora proposada (4 anys) 12%. Situació final 81% 

5.Índex d’aptes en COMPETIC  Situació inicial 68%. Millora proposada (4 anys) 12%. Situació final 80% 

6.Índex d’aprovats en anglès Situació inicial 89%. Millora proposada (4 anys) 4%. Situació final 93% 

7. Índex d’aprovats en català Situació inicial 91%. Millora proposada (4 anys) 4%. Situació final 95% 

8. Nombre d’hores anuals d’ús del portàtils en GES i 

 CAM  

Situació inicial: sense dada. Millora proposada: 1r any 10% (3 anys) 6%. Situació final: 16% 

9. Grau de satisfacció de l’alumnat en l’ús de les TIC a 

 l’aula 

Situació inicial: sense dada. Millora proposada: 1r any 60% (3 anys) 15%. Situació final: 75% 

10. Grau de satisfacció de l’alumnat en relació a la  

tutoria 

Situació inicial: sense dada. Millora proposada: 1r any 60% (3 anys)15%. Situació final: 75% 

2. Reduir l’absentisme i 

l’abandonament escolar 

11. Índex d’abandonament escolar en GES Situació inicial 24%. Millora proposada (4 anys) Reducció 12%. Situació final 12% 

12. Índex d’abandonament escolar en CAM Situació inicial 32%. Millora proposada (4 anys) Reducció 12%. Situació final 20% 

13. Índex d’abandonament escolar en PACFGS Situació inicial 17%. Millora proposada (4 anys) Reducció 8%. Situació final 9% 

14. Índex d’abandonament escolar en COMPETIC,  

anglès i català 

Situació inicial 12%. Millora proposada (4 anys) Reducció 4%. Situació final 8% 

 

Àmbit C.E.  INDICADORS DE PROGRÉS (PROCESSOS) 

3Promoure la implicació 

de la comunitat 

educativa per aconseguir 

el seu compromís i 

satisfacció i el de 

15. Nombre de matriculats en GES per curs  Situació inicial 20. Millora proposada (4 any) 100%. Situació final 40 

16. Nombre de participants en la jornada de portes obertes Situació inicial 30. Millora proposada (4 anys) 80%. Situació final 54 

17. Grau de satisfacció de l’alumnat sobre la convivència al centre Situació inicial: sense dada. Millora proposada: 1r any 70% (3 anys) 15%. Situació final: 85% 

18. Grau de satisfacció del professorat sobre la convivència al centre Situació inicial: sense dada. Millora proposada: 1r any 70% (3 anys) 15%. Situació final: 85% 
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8.4. Exemple de fitxa tipus PAC 

OBJECTIU GENERAL 1: Millorar els resultats educatius de l’alumnat d’acord amb els principis d’excel•lència i equitat 

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.1: Augmentar el nombre de titulats de GES i de certificats de CAM 

ESTRATÈGIA 1.1. 5. Implantació de l’ensenyament en anglès de mòduls de l’àmbit social 

ACTUACIÓ 1.1.5.a. Introducció de la llengua anglesa en el mòdul de Ciències Socials I i Educació per a la ciutadania durant el curs 2016-17 

ACTIVITAT1.1.1.1.Organitzar i planificar les activitats a les sessions de coordinació i aplicar-les a l'aula 

OBJECTIU RESPONSABLE DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ TEMPORITZACIÓ RECURSOS 

Millorar el nivell d’anglès de 

l’alumnat de GES 

Equip docent Programar activitats del mòdul en 

anglès i fomentar l’ús d’aquesta 

llengua 

 Trimestral Coordinació dels professors 

que imparteixen mòduls de 

l’àmbit social 

 INDICADORS  INSTRUMENTS DE 

RECOLLIDA DE DADES 

 

APLICACIÓ Percentatge d’activitats confeccionades correctament per 

unitat didàctica (6 activitats) 

 Control de les fitxes d’activitats   

QUALITAT Anàlisi de l’assoliment de tres activitats competencials 

per unitat didàctica 

 Carpeta d’activitats amb els 

materials adaptats a la llengua 

anglesa 

 

IMPACTE % d'alumnat que millora aprova  respecte al curs anterior  Resultats d'aprovats del mòdul  

Propostes de millora 

l’entorn social més 

proper 

  

Àmbit O/F INDICADORS DE PROGRÉS (PROCESSOS) 

4. Definir les línies 

pedagògiques i 

organitzatives del centre 

 

19. Nombre de documents rellevants de centre elaborats per curs Situació inicial 1. Millora proposada (4 anys): 1. Situació final: 2 
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