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1 CFA JAUME TUSET. DEFINICIÓ 

Nom: CFA JAUME TUSET 

Caràcter:  Centre de formació de persones adultes 

Activitat:  Educació bàsica i permanent de persones adultes (Formació inicial i bàsica  de llen-
gües i TIC, Cicle Formació Instrumental, GES, Competències per la societat de la informació i 
Preparació per a les proves d‟accés a ensenyaments reglats: Cicles formatius i Universitat)  

Seus socials:  Rambla Pinetons, 1 i Carrer Sant Sebastià, 26 (08291) RIPOLLET. Barcelona.  
CIF: S0800462D  

Telèfon : 936914700 /  935805410  (mòbil 686172988) 

Fax: 935864474  

E-mail:  cfajaumetuset@xtec.cat  Web: http://www.xtec.cat/centres/a8055397/ 

 

El CFA Jaume Tuset és un centre educatiu públic i gratuït que depèn del Departament 
d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ofereix un ampli ventall d‟activitats formatives a 
Ripollet en coordinació amb l‟Associació Cultural i d‟EA Jaume Tuset (Associació Cultural i 
d‟educació de persones Adultes Jaume Tuset).  

El CFA Jaume Tuset és un centre: 

 Adreçat a persones adultes amb una àmplia oferta formativa, en diferents horaris de ma-
tí, tarda i nit. 

 Amb voluntat d‟inserir-se en el context sociocultural del poble i, per tant, compromès amb 
la resta d‟entitats públiques i populars. 

 Que potencia la participació democràtica a través del seu funcionament; mitjançant el 
consell de centre, comissions, assemblees i l‟Associació Cultural i d‟Educació d‟Adults 
Jaume Tuset.  

1.1 IDENTITAT. BREU HISTÒRIA 

El nostre centre es diu Jaume Tuset en record del que fou voluntari i, després, mestre d‟aquest 
centre. Fou,  a més,  impulsor d‟una educació pública i gratuïta per a totes les persones. Va rea-
litzar la formació docent accedint de gran a la universitat i va participar activament en la trans-
formació de l‟educació de persones adultes.    

1.1.1 Identitat 

El Centre es defineix com un centre públic, pluralista i democràtic que es proposa potenciar la 
igualtat entre les persones i combatre les discriminacions per raó d‟edat, gènere, nivell de for-
mació i procedència sociocultural. 

La gratuïtat és un dels principis bàsics d‟aquest objectiu, així com la voluntat d‟ésser un eix per a 
la participació. 

És un centre que vol estar integrat en el territori i que es proposa oferir una formació integral ba-
sada en els principis de la pedagogia crítica i transformadora. 

Per dur a terme aquests principis és necessari: 

mailto:cfajaumetuset@xtec.cat
http://www.xtec.cat/centres/a8055397/
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□ Adequar l‟oferta a les exigències de l‟actual societat de la informació 

□ Adequar l‟oferta del centre a la demanda 
□ Flexibilitzar els horaris 
□ Avançar en el procés d‟autoformació 

□ Incloure els àmbits formatius següents 

□ Educació bàsica de persones adultes 
□ Formació per al món laboral 
□ Educació per al lleure, la cultura i la participació social 

□ Ser un centre obert al poble 

□ Mantenir la relació amb les entitats del poble 
□ Afavorir la comunicació amb l‟entorn 

□ Promoure una educació superadora del racisme, sexisme, edisme
1
 i elitisme afavorint el dià-

leg entre iguals 

□ Desenvolupar l‟aprenentatge bàsic com a eix vertebrador de la comunitat 

□ Prioritzar els nivells bàsics 

□ Facilitar l‟accés a la formació a totes les persones i intentar donar resposta a totes les de-
mandes 

□ Fomentar una gestió democràtica i participativa que afavoreixi el màxim grau de participació 
de les persones adultes 

□ Totes les decisions es prenen en el Consell de Centre 

□ Articular l‟acreditació de l‟experiència i de la formació prèvia a través del reconeixement i, si 
s‟escau la convalidació 

 

1.1.2 Breu història 

El CFA Jaume Tuset va néixer, com a resultat d‟una reivindicació popular, l‟any 1978. Des de 
llavors ofereix a la població adulta un ensenyament ampli que permeti adaptar-se a les deman-
des de la societat i aporta una formació bàsica per a accedir a altres nivells d‟estudis o al món 
laboral. Aquesta oferta es complementa amb els tallers, cursos i activitats culturals diverses que 
organitza any rere any l‟Associació. 

A continuació, relació d‟història del centre: 

1978-1979  Inici dels cursos d‟alfabetització, Graduat escolar i Tallers al local de l‟associació de veïns 
“Casanovas” (de 3 a 5 de la tarda) i a l‟antic Cristo Rey (actualment Anselm Clavé de 5 a 9 del vespre). 
Trasllat al gener de 1979 a les aules del CEIP Tatché. Al principi hi ha només 3 mestres. 

1988 (Decret 186/1988) el Departament de Benestar Social assumeix les competències de la formació 
d‟adults. El maig de 1988 surt publicada al DOGC la creació de l‟escola com a Centre de Formació 
d‟Adults de Ripollet. El centre compta ja amb 5 mestres.  

1990-1991 Pla d‟alfabetització del campament gitano. Professorat de l‟escola es desplaça al campament 
gitano de Ripollet per a la seva alfabetització.  

1992-1996 Pla Local d‟Educació d‟Adults de Ripollet: Ajuntament de Ripollet (Educació i Serveis Socials), 
CFA Jaume Tuset, PMO, Oficina de Català, Biblioteca Municipal). Inici de la col·laboració amb l‟Oficina 
de català, la Biblioteca de Ripollet, les Escoles Taller (fins que s‟acaba el Graduat Escolar) i entitats del 
poble. S‟incrementa significativament el nombre de mestres. S‟aconsegueix un local específic per a 
l‟educació de persones adultes.  

1991-1992 Neix l‟Associació d‟alumnes de l‟escola d‟adults de Ripollet. Creació d‟una cooperativa laboral 
de serveis de la mà de dones que havien fet el Graduat Escolar a l‟escola. 

                                                
1
 Edisme: Segregació per raó d’edat i vinculat a l’adultesa, de la mateixa manera que sexisme obeeix a la segregació per raó de sexe.   
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1992 L‟escola que estava a l‟edifici del Tatché es trasllada a l‟edifici de Pinetons que es remodela el 1997. 

El 1992 s‟inicia el Pla Local d‟educació de persones adultes i la Coordinació-col·laboració en la formació 
bàsica (Graduat Escolar) amb el PMO (Escoles Taller), Serveis Socials, que durarà uns anys.  

1992 El Centre de formació d‟Adults de Ripollet s‟ajuntarà amb les Aules de formació d‟adults del barri de 
Tiana creant el Centre de Formació d‟Adults (CFA) Jaume Tuset, acollint-se a l‟ORDRE de 19 de juliol de 
1994  per la qual s‟estableix el règim d‟autorització de centres de formació d‟adults (DOGC núm. 1927, de 
29.7.1994). Des de llavors el CFA Jaume Tuset tindrà dues seus, una que passarà a la Rambla Pinetons, 
1 i les dues aules que es mantindran al carrer Sant Sebastià, 26. Des de llavors hi ha un sol equip docent 
format per 7 mestres de primària. 

1995-1996 S‟inicia el programa modular de Graduat escolar. 

1997 Inici dels cursos d‟acollida-iniciació a la llengua per a les persones immigrades estrangeres i 
d‟alfabetització específica per a aquest col·lectiu.   

1998-1999 Inici de la formació per a la preparació d‟accés a la Universitat i els cursos d‟informàtica. 

1999 Re-vitalització de l‟Associació d‟alumnes que passarà ser Associació Cultural i d‟EA Jaume Tuset. 
Participació d‟aquesta en la Declaració dels drets de les persones participants en EA (Saragossa, 3 juliol).  

2001-2002 Inici del Pla d‟Acollida de l‟alumnat nouvingut a Ripollet. 

2004 Inici del Graduat en ESO per a persones adultes. Incorporació a l‟equip de professorat de secundà-
ria. Aquest fet fa canviar l‟organització de centre. El curs 2003-2004 el CFA Jaume Tuset ja depèn del 
Departament d‟Educació (abans Benestar Social).    

2004-2005 S‟acaba el Pla d‟Acollida de l‟alumnat nouvingut a Ripollet que es reconverteix i s‟inicia el Pla 
Educatiu d‟Entorn (PEE) de Ripollet: 

Comissió Local: Programa de suport a la formació de familiars (en coordinació amb l‟Associació Cultural 
i d‟EA Jaume Tuset per a l‟alfabetització i suport de canguratge de les mares en procés d‟alfabetització). 

Comissió d‟Educació Permanent: Oficina de català, el CFA Jaume Tuset  i la Biblioteca Municipal. Pro-
jecte promoció de l‟aprenentatge i l‟ús del català de les persones adultes de Ripollet: 1) Programa 
d‟Autoformació de català (al CFA Jaume Tuset i a la Biblioteca Municipal), 2) Grups de conversa de ca-
talà (al CFA Jaume Tuset i l‟Oficina de català) i 3) Programa dinamització de les parelles lingüístiques.  

2008-2009 S‟inicia l‟organització pedagògica per Coordinacions i l‟organització del Graduat de Secundària 
amb el canvi del Pla d‟estudis del GES.  

2009-2010 S‟inicia el Pla d‟Acollida de Centre (PLAC) i es reorganitza el Pla d‟Acció Tutorial (PAT). Co-
mença el procés de revisió i adaptació de tots els materials del GES, els materials de Literatura de >25, 
elaborats específicament per al curs. 

2010-2011 Creació del web del CFA Jaume Tuset. Elaboració de nous materials d‟Alfabetització per a 
persones immigrants del CFA Jaume Tuset des de l‟equip docent de la Coordinació dels Ensenyaments 
d‟Instrumental.  

2010-2011 S‟inicia el Pla TAC i el Pla d‟Autogestió de Formació en Centre des de la Coordinació 
d‟Informàtica-TIC. 

2010-2011 El PEE de Ripollet s‟ajusta a les retallades i s‟acaben els programes vinculats a l‟educació 
post-obligatòria que se‟n deriven, per eliminació del seu pressupost. Una conseqüència és que els grups 
de conversa de català passaran a formar part dels Tallers de l‟Associació amb persones voluntàries i 
desapareix el Servei d‟Autoaprenentatge de Català al CFA Jaume Tuset. Després, a nivell municipal, es 
comença a plantejar l‟elaboració del Pla Educatiu Local de Ripollet (PEL) amb l‟objectiu d‟amortitzar el 
treball realitzat i els resultats obtinguts en el PEE, però amb recursos que no generin despesa econòmica.  

2011-2012 Finalització de l‟elaboració i revisió dels Materials d‟Alfabetització per a persones immigrants 
del CFA Jaume Tuset que es posen al web a disposició de tothom. 

2011-2012 Inici del Programa d‟Orientació acadèmica-professional, dins del PAT, per als Graduats 
d‟Educació Secundària (GES) i també per als cursos de preparació d‟accés a FP (CFGM i CFGS).  

2012-2013 Inici-creació del web de suport a l‟Orientació acadèmica-professional del CFA Jaume Tuset 
des de la Coordinació d‟Accés a CFGS. 

2012-2013 Elaboració del PEL de Ripollet amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona (participació 
del CFA Jaume Tuset en una diagnosi més ampliada vers l‟educació permanent -també de les persones 

http://www.xtec.cat/centres/a8055397/
https://sites.google.com/site/ensenyamentsinstrumentals/nivell-instrumental-i
https://sites.google.com/site/ensenyamentsinstrumentals/nivell-instrumental-i
https://sites.google.com/site/cfajaumetusetges12/orientacio
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adultes de Ripollet-, propostes d‟actuació vers l‟Orientació acadèmica i laboral, la coordinació de la post-
obligatòria i l‟Aprenentatge i Servei, entre d‟altres, per a la formació al llarg de tota la vida). 

2013-2014 Inici del Projecte Lingüístic de Centre (PLC). 

 

2014-2015 S‟inicia el Servei psicopedagògic d‟orientació personal i laboral “GPS cap a un futur millor” que 
s‟amplia progressivament el 2015-2016 i el 2016-2017 gràcies al conveni entre l‟Associació Fem Pedago-
gia i la Regidoria d‟Educació de Ripollet. 

2015-2016 El Pla d‟Acollida de Centre es millora i consolida. 

2015-2016 Represa del PLC cap a un Projecte multilingüe. 

2015-2016 Remodelació del web més dinàmic del centre. 

2016-2017 Es consolida el Pla d‟Acció Tutorial amb les ja introduïdes millores de: Tàndems tutorial de 
GES, Tutories individuals a tots els ensenyaments, Tutories de grup, Plans Individuals de formació (PI) 
per a l‟alumnat amb necessitats específiques propis del centre i els PI en col·laboració.   

2016-2017 S‟estrena el Projecte de dinamització multilingüe i cultural mitjançant l‟Associació Cultural i 
d‟EA Jaume Tuset en col·laboració amb el centre i patrocinat per l‟Ajuntament de Ripollet. 

 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE. SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment el centre ofereix atenció, informació i formació a les persones que s‟hi adrecen 
d‟acord amb les seves possibilitats, la seva oferta formativa i els recursos humans i materials de 
què disposa.  

L‟organització de centre pretén que des de cada espai i funció professional es dugui a terme 
l‟atenció de l‟expectativa i la demanda generada. Al mateix temps, el centre, també s‟organitza 
per a adequar-se a les noves necessitats de les persones i a les exigències de l‟educació per-
manent i al llarg de tota la vida de les persones adultes.  

1.2.1 Oferta formativa 

L‟oferta formativa, organitzada en 4 blocs d‟Ensenyaments: 1.Formació bàsica,  
2.Ensenyaments Inicials i bàsics de llengües, 3.Competències per la societat de la informació 

(transprofessionals) i 4.Preparació per a les proves d‟accés. L‟oferta és d‟un TOTAL de 30 cur-
sos-grups en horaris diferents. A aquesta oferta cal afegir-hi els tallers culturals i de formació 
permanent que ofereix l‟Associació Cultural i d‟EA Jaume Tuset. 

Aquests ensenyaments estan organitzats en 7 Coordinacions pedagògiques. 

1.FORMACIÓ BÀSICA: CICLE INSTRUMENTAL I GES  

- grups de formació Instrumental: Instrumental 1, Instrumental. 2, Instrumental 3  

- grups de Graduat de Secundària: GES 1 i GES 2 (2 grups). Estratègies organitzatives: 

a. Pla d‟acollida en centre (PLAC: informació i orientació, detecció d‟interessos i necessitats forma-
tives, prova de nivell, convalidacions/acreditacions, itinerari formatiu) 

b. Itinerari específic d‟alumnat provinent d‟altres cursos (PLAC i atenció tutorial: PAT –seguiment 
individualitzat, atenció a la diversitat, orientació, avaluació) 

c. A tots els cursos hi ha tractament de PI (Pla individualitzat de l‟alumnat amb necessitats especí-
fiques de: conciliació laboral/familiar i formativa, atenció de les necessitats singulars i NEE (a 
càrrec del seguiment tutorial: PAT) 

d. Adequació i desdoblament dels grups que ho necessiten (GES2)  

Les hores que dediquem a aquestes estratègies excedeixen el nombre d’hores que tenim assignades per 
tutoria des del Departament d’ensenyament.  

http://gpsamillorfutur.hol.es/el-gps/
https://agora.xtec.cat/cfajaumetuset/
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2.ENSENYAMENTS INICIALS-BÀSICS DE LLENGÜES 

- grups de Llengua Catalana: Nivell A1, Nivell A2, Nivell B1  

- grups de Llengua Castellana: Nivell A1, Nivell A2, Nivell B1  
 

3.COMPETÈNCIES PER LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (TRANSPROFESSIONALS) 

- grups de Llengua Anglesa:  Nivell A1, Nivell A2.1, Nivell A2.2  

- grups d‟Informàtica: Competic Inicial, Competic 1, Competic 2 i Competic 3  

4.CURSOS PREPARATORIS PER A LES PROVES D’ACCÉS a Cicles Formatius de grau supe-
rior i universitat per a majors de 25 i 45 anys. 

TALLERS DE L’ASSOCIACIÓ per a la formació bàsica, cultural i permanent, complementaris-
subsidiaris dels cursos de l‟escola: 

- Tallers artístics i culturals: Pintura, Ceràmica, Punt de creu, Poesia i Teatre.   

- Tallers de formació bàsica i permanent: Tertúlia literària en català i castellà, Tertúlia musi-
cal, Lectura i escriptura, Informàtica, Conversa de català, Conversa d‟anglès i d‟acollida 
lingüística. 

1.2.2 Alumnat del centre 

Alumnat matriculat: 710 (inici curs 2016-2017) 

218 Alumnes de GES i del Cicle Instrumental  
153 Alumnes d‟Ensenyaments Inicials-bàsics de llengües 
259 Alumnes de Competències per la societat de la informació (Anglès i TIC) 
80 Alumnes dels Cursos de preparació a Proves d‟accés (CFGS i Universitat) 
530 Persones ateses en primera entrevista individual d‟acollida  
170 Participants en els Tallers culturals i d‟educació permanent  

1.2.3 Recursos humans i infraestructura 

El personal del CFA Jaume Tuset el componen:  

Professorat (10 jornades i mitja) 

- 4 Professors de secundària 
- 7 Professors primària 

Personal de serveis  

- 1/2 jornada d‟auxiliar administratiu 
- 0,80 jornada d‟atenció al públic  
- cap jornada destinada a consergeria  

Persones voluntàries i de suport   

Associació cultural i d‟Educació de persones adultes Jaume Tuset 

Servei psicopedagògic d‟orientació personal i laboral (GPS cap a un futur millor) en conveni amb 
la Regidoria d‟Educació de l‟Ajuntament de Ripollet 

Programa de dinamització multilingüe i cultural (1 dinamitzador multilingüe)  

 

El Centre té dues seus, una al centre de Ripollet (Rambla dels Pinetons, 1 de dues plantes que 
compta amb 2 aules grans, 1 aula mitjana, 2 aules petites, 1 aula d‟informàtica-biblioteca, 1 sala 
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de professorat-secretaria, 1 aula-taller petit i 1 aula annexa petita) i una altra al barri de Can Tia-
na (carrer de Sant Sebastià, 26 amb 2 aules i un despatx molt petit) compartida amb el Patronat 
Municipal d‟Ocupació (PMO). Això exigeix cura en l‟organització i coordinació tant d‟espais com 
de persones, del propi centre i del PMO.  

Així mateix, el centre, disposa d‟1 aula d‟informàtica amb 20 ordinadors i pissarres digitals a 4 
aules, una aula només disposa de projector i pantalla (aula informàtica-biblioteca) i una altra au-
la de pantalla de TV amb ordinador. A les aules de Tiana es disposa d‟una pissarra digital (curs 
2013-2014, en conveni amb el PMO). Hi ha 5 ordinadors per al treball de l‟equip docent, secreta-
ria i direcció a la sala de professorat. 

1.3 CARACTERÍSTIQUES SOCIOECONÒMIQUES DE L’ALUMNAT 

L‟entorn del centre configura la procedència de les persones que hi participen, majoritàriament 

de Ripollet, que respon a nivells sòcio-econòmics diversos, amb tendència clara al nivell baix. 

En relació amb el nivell acadèmic, el 2011 segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística que 

proveeix l‟Idescat, dels 29.883
2
 habitants majors de 16 anys del municipi, hi havia 8.011 sense el 

títol de secundària. D‟aquestes persones, 1.106 no saben llegir ni escriure, 2.963 es declaren 

sense estudis i 3.942 amb només estudis primaris. Les persones que tenen un Grau mitjà són 

2.317. D‟altra banda, tenen l‟ESO 10.151 persones i només 11.721 una titulació mitja o superior.  

D‟aquestes dades es deriva que gairebé una tercera part de la població major de 16 anys de Ri-

pollet no té una formació bàsica.  

Segons la Diagnosi del Pla Educatiu Local de Ripollet (PEL) per la Diputació de Barcelona, 

s‟identifiquen quatre col·lectius especialment vulnerables a la població: 1) Joves de 15 a 18 anys 

sense el graduat escolar, que no els motiva formar-se ni poden incorporar-se al mercat laboral. 

2) Persones de 30 a 35 anys, sense formació post-obligatòria. Havien treballat des de la sortida 

de l‟escola i ara es troben a l‟atur i amb moltes dificultats per trobar feina. Molts d‟ells tenen fills. 

3) Persones de més de 45 anys sense formació professional ni tècnica en situació d‟atur de llar-

ga durada. 4) Persones immigrades extra-comunitàries sense formació.  

 

Segons dades del departament d‟estadística de l‟Ajuntament de Ripollet, el desembre del 2012 

un 66,18% de la població de Ripollet està entre els 18 i els 65 anys i un 12.61% són de més de 

65 anys. Pel que fa a la població immigrada del municipi i atenent la davallada d‟aquesta en els 

darrers anys
3
, hi viuen 4.579 persones estrangeres. Nouvingudes el 2011: 300 (58% nacionals i 

42% estrangeres). El 2015, segons l‟IDESCAT hi ha 4.843 persones nascudes a l‟estranger tot i 

que amb nacionalitat estrangera baixen a 3.808. 

Aquesta dada és rellevant pel que fa formació en llengua catalana o castellana degut al reque-

riment legal d‟aquesta formació per a la regularització del permís de residència o la nacionalitat 

de la població immigrant. Això fa que a les temporades de regularització de papers, la demanda 

de matrícula a cursos de llengües s‟ampliï moltíssim encara que moltes persones abandonin la 

formació en el moment que poden obtenir el certificat de 45 o 65 hores de formació requerides.  

 

                                                
2
 37.445 aquestes dades són extretes de l’IDESCAT i corresponen al març 2016 encara que les que fan referència al nivell d’estudis 

són del 2011. 
3
 Índex davallada població estrangera Ripollet en percentatges: 12,40% el 2008; 12,20% el 2009; 12,10% el 2010; 11,54% el 2011 i 

10,95% el 2012 [font: Ajuntament de Ripollet].  
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Un altre aspecte relacionat amb la llengua que inclou la Diagnosi del PEL (2012-13) és que a 

Ripollet, en general, el castellà és la llengua vehicular en la vida quotidiana del municipi, que no 

s‟ha aconseguit que el català s‟utilitzi com a llengua d‟ús social i que en l‟àmbit educatiu es limita 

a les aules. És un fenomen que s‟accentua amb l‟edat, utilitzant-se més el català a l‟escola, però 

menys a l‟institut i així progressivament. D‟aquesta conclusió es pot extreure que el català no és 

doncs la llengua majoritària d‟acollida i comunicació en el territori. 

 

Així, les persones participants al centre es caracteritzen per la seva diversitat d‟interessos i cultu-

res que es determina segons els cursos i tipus d‟ensenyament. Des d'un nivell bàsic que ocupa 

majoritàriament l‟alumnat dels cursos d‟accés a la universitat, CFGS i algun d‟Anglès o Català i 

Informàtica, a un nivell baix o molt baix, amb persones immigrants extracomunitàries que no co-

neixen el català, el castellà o no estan alfabetitzades, persones adultes i joves sense el títol de 

Graduat de secundària o amb una formació bàsica menor i amb un nivell adquisitiu general força 

limitat ja que, el perfil de baixa formació acadèmica està estretament correlacionat amb l‟índex 

d‟atur.  

Cal comptar que l‟atur registrat a Ripollet el 2013 és de 4.233 persones
4
. Així doncs, moltes de 

les persones que assisteixen a l‟escola es troben a l‟atur i/o no treballen des de fa temps, algu-

nes d‟elles es troben en situació de pobresa
5
 o bé irregular, en algun cas. Per contra, les perso-

nes que treballen, la majoria d‟elles, es deuen a les exigències de flexibilització laboral d‟horaris 

o contractes, a la que s‟han d‟adaptar i combinar-ho amb la formació.  

La situació econòmica de les persones aturades amb baix nivell formatiu és molt delicada per-

què en la majoria dels casos, per poder-se acollir a formació específica laboral del Servei 

d‟Ocupació de Catalunya (SOC) se‟ls demana el títol de Graduat com a requisit i requereixen 

més d‟un any per assolir les competències bàsiques vinculades a aquest i tenen dificultats apti-

tudinals per seguir un curs a distància amb èxit. Aquest baix nivell formatiu va des del nivell ins-

trumental d‟Alfabetització fins a Graduat, passant pel d‟una competència comunicativa bastant 

inferior a la bàsica en català, castellà o a l‟altra banda de l‟escletxa digital. El perfil majoritari 

d‟aquestes persones obeeix a, d‟una banda, la seva procedència estrangera sense formació –o 

molt poca- en el país d‟origen i, de l‟altra, a necessitats educatives especials que no han estat 

detectades-diagnosticades anteriorment o, si han estat diagnosticades, es troben sense una 

resposta educativa o suport adequat a les seves característiques
6
.       

D‟altra banda, els i les joves (menors o majors de 18 anys) que no tenen el Títol de Graduat i 

provenen del fracàs escolar arriben amb una auto-assumpció de l‟exclusió, fet que demana una 

atenció educativa específica que doni resposta a les seves necessitats d‟expectatives, de pro-

jecció de futur i de (dis)capacitats.    

També cal afegir a aquestes persones les que, amb o sense formació bàsica, volen acollir-se al 

dret d‟una formació permanent al llarg de la vida. Les persones de més edat que estan jubilades 

                                                
4
 L’atur registrat al juliol de 2012 és de 3.903 persones, que equival aproximadament a una taxa d’atur del 19%, que creix fins al 

24% entre els majors de 45 anys [font: “Ripollet educa! Pla Educatiu Local” (PEL) de Ripollet 2012-13] i que augmenta el 
2013.Segons dades de l’Idescat referent a l’INE 2011 hi havia 5.507 persones aturades (dades que deuen haver variat) 
5
 En relació al nivell econòmic de les famílies, el que més impressiona, segons dades d’Idescat del 2008, és que el PIB per habitant 

de Ripollet és la meitat del que té el conjunt de població de Catalunya, d’un 49.8% sobre Catalunya. [font: PEL de Ripollet 2012-
13, pàg.9] 
6
 Alumnes que amb dictamen-diagnòstic o no presenten necessitats educatives especials ja que o no han assolit els darrers cursos 

de Secundària o han plegat abans; persones joves adultes que tenen un diagnòstic de discapacitat “lleu” (o no) fet que no els 
permet acollir-se a ajuts de serveis socials o sòcio-laborals;  persones amb malaltia crònica o mental, entre d’altres. 
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i moltes dones que no treballen que estan al càrrec de les seves famílies, fet que demana una 

doble atenció: la de la conciliació de la vida familiar i formativa i la del canvi d‟expectatives i mi-

llora del capital cultural en l‟entorn social i familiar. 

 

1.3.1 Necessitats i motivacions de l’alumnat 

El nostre centre educatiu ofereix una formació bàsica per a l’aprenentatge permanent, el 
desenvolupament personal i la participació social responent a les següents necessitats i motiva-
cions de l‟alumnat:  

 Competència comunicativa bàsica com a eina per al desenvolupament, la comprensió 
del context i l‟autonomia en la vida laboral, personal i familiar. 

 Formació en les llengües del país d’acollida (català o castellà) per a la integració i 
cohesió social així com la regularització de la residència o la nacionalitat. 

 Coneixement d’una segona o tercera llengua per a la millora de la competència per-
sonal, laboral, l‟ajuda als fills o l‟obtenció d‟un certificat oficial (MERC).  

 Formació bàsica per a la millora personal i social i la seva Acreditació amb el Títol de 
secundària, per a la inserció, la promoció laboral o el manteniment d‟un programa o ren-
da de promoció de l‟ocupació.  

 Domini de les TIC com a eina de comunicació i creixement personal així com també 
l‟obtenció d‟un certificació oficial (Competic-Actic) 

 Accés a estudis reglats superiors per a la qualificació i el desenvolupament personal i 
laboral. 

 Superació del fracàs escolar o de les mancances formatives percebudes. 

 Formació cultural permanent i al llarg de la vida com a forma d‟interrelació, participa-
ció i desenvolupament personal. 

 Orientació personal, professional i acadèmica 

1.4 CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  

Eixos procedimentals  COM 

• Anàlisi dels elements exclusors i dels facilitadors de ponts 

• Priorització col·lectiva dels objectius específics del pla anual 
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Eixos d’actuació  QUÈ 

 Àmbit pedagògic    1. Ensenyament Aprenentatge 

    2. Formació 

    3. Convivència 

 Gestió i organització   4. Organització i Funcionament 

 Espai i infraestructures    

 Relació amb l‟entorn   5. Participació i Comunitat. Educativa 

                                            6. Innovació 

1. Ensenyament-Aprenentatge 

• Educar sense excloure Continuar adequant el PAT vers l‟aprenentatge exitós 

• Hi som per aprendre Afavorir millor aprenentatge 

• Acollida i seguiment Revisió, per a la millora, de l‟acollida, el seguiment de les persones partici-
pants al centre: PLAC (Pla d‟Acollida al Centre)  

• Programacions Competències per a l‟aprenentatge permanent 

• Materials i metodologia Materials elaborats per l‟equip com a recurs i eina de millora 

2. Formació 

• Un temps per a cada cosa Més temps per als aspectes pedagògics i metodològics  

• Autogestió de la formació en centre Incloure la innovació pedagògica i de processos en el PFC des 
de la perspectiva de l‟intercanvi de coneixements o la requerida 

3. Convivència  

• Parlem! Espais de diàleg Treballar la convivència i participació de l‟alumnat 

• Espais per compartir Valorar i mantenir els espais naturals de diàleg 

4. Organització i funcionament 

• Un lloc per a cada cosa Organització materials des dels equips de Coordinació i Comissions  

• Procediments Revisió i adequació de les NOFC (Normes d‟Organització i Funcionament de Cen-
tre), del PLAC i el PAT des de la coherència funcional i pedagògica 

• Ens coordinem millor Afavorir la implicació en la responsabilitat de Coordinació dels Ensenyaments 
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• Parlem! Espais de diàleg Afavorir els espais de col·laboració i diàleg  

• Cada cosa al seu lloc Continuar amb la retolació del centre i ordenació general de materials 

• Pla TAC Seguir amb el Pla TAC (i el „Pla renove‟) i l‟adequació de distribució TIC per aules 

• Espais i ús Millorar l‟ús d‟espais compartits; també amb la cessió d‟espais a entitats 

5. Participació i Comunitat Educativa 

• Espai digital Actualitzar el web i difusió del centre 

• Escola-Entorn Relació amb els serveis, centres, etc. del poble per adequar-nos millor a les neces-
sitats d‟educ. permanent; continuar relació centres de referència per a l‟accés a estudis superiors 

• Escola-Associació Potenciar la relació amb l‟Associació per a les activitats culturals, de funciona-
ment i la formació cultural: un eix transversal d‟educació permanent 

6. Innovació 

• TIC-TAC  Continuar potenciant les TIC   

• Espais per compartir Mantenir i potenciar els espais per compartir aprenentatges, materials, recur-
sos didàctics i pràctica reflexiva per a la millora. Reflexionar sobre la Innovació en els Ensenya-
ments a partir de l‟anàlisi del seu sentit pedagògic (Per a què?  Per a qui?)  i eficàcia 

• Innovació docent Continuar amb les propostes d‟innovació per tipus d‟Ensenyaments i el seu se-
guiment reflexiu 

1.4.1 Planificació i Organització que hi dóna suport 

Per al desenvolupament del PEC, el centre estableix les pautes d‟actuació a través del Pla Anu-

al de Centre (PAC) que recull les avaluacions periòdiques dels diferents òrgans i persones 
participants en el centre (grups classe, coordinacions, claustre de professorat i consell esco-

lar) i del que n‟ha sorgit el projecte de direcció.  L’Autoavaluació de centre es deriva de la 

Memòria anual de centre (Valoració del PAC, Dades Memòria anual de resultats de 

l‟alumnat i propostes de millora del proper PAC), els documents de Rendició de comptes 

presentats periòdicament al consell escolar i els resultats de l‟Avaluació de la Diagnosi del 

Centre.  

 L’organització del centre respon a l‟esquema següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIONS DELS ENSENYAMENTS 

GES ACCÉS CICLES 
ACCÉS 

UNIVERS. 
ANGLÈS LLENGÜES INSTRUMENTAL 

INFORMÀTICA I 
TIC 

- GES 1 
- GES 2 

Grau Superior 
Majors 25 
Majors 45 

- Nivell 1 
- Nivell 2 
- Nivell 3 

- Català 
- Castellà 

 
- Nivell 1 
- Nivell 2 
- Nivell 3 

 

- Comp. Inicial 
  - Comp. 1 
  - Comp. 2 
  - Comp. 3 

 

- Nivell 1 
- Nivell 2 
- Nivell 3 
 

Reunions pedagògiques d’equip Reunions pedagògiques de nivells 

CONSELL DE CENTRE 

EQUIP DIRECTIU CLAUSTRE 

ASSOCIACIÓ J. TUSET 

COORDINACIÓ RISCOS LABORALS 

COMISSIONS 

 Audiovisuals  Informàtica Biblioteca 
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 Pla d’Acollida en Centre (PLAC): 

- Acollida de l‟alumnat 

- Acollida personal (professorat nou, persones suport, administració i voluntàries, alumnat pràctiques) 

 Pla d’acció tutorial i d’orientació (PAT) 

 Pla TAC: 

- Pla “renove” 

- Pla TIC 

 Pla de Formació Interna de Centre: 

- Pla d‟Autogestió de Formació en Centre. Intercanvi de coneixements (inici 2011-2012).  

 Pla Lingüístic de Centre (PLC) en procés de remodelació vers el model multilingüe 

 Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals (2012-2015) 

 Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) 

Coordinacions pedagògiques dels diferents Ensenyaments: 

- Coordinació dels Ensenyaments d‟Instrumental  

- Coordinació dels Ensenyaments de GES 

- Coordinació dels Ensenyaments de Llengües 

- Coordinació dels Ensenyaments d‟Anglès 

- Coordinació dels Ensenyaments d‟Informàtica i TIC 

- Coordinació dels Ensenyaments d‟accés a CFGS 

- Coordinació dels Ensenyaments d‟accés a la Universitat 

Coordinació-col·laboració amb l’Associació Cultural i d’EA Jaume Tuset i amb l’entorn  

- Coordinació amb l‟Associació per a la complementarietat de la formació bàsica i permanent, així com 
de les activitats culturals.  

- Conveni de col·laboració amb el Patronat Municipal d‟Ocupació de l‟Ajuntament de Ripollet. 

COORDINACIONS DE LES ACTIVITATS I AMB L’ENTORN 

 
 
 

Entitats 

Pla Educatiu 
Ripollet 

AJUNTAMENT 

 
 
CENTRES 
SECUNDÀRIA 

 
Universitats 
 
Accés >25 
 
Pràctiques CNL 

Biblioteca 
Ripollet 
Natura… 

Educació Serveis Socials Patronat 
Ocupació 

Patronat 
Cultura 

Dona i 
Igualtat 

 
Serveis 

PLAC: PLA ACOLLIDA CENTRE 

PAT: Pla Acció Tutorial 

PLA TAC: Tecnologies Aprenentatge i Coneixement 

PLA d’Autogestió de Formació en Centre 

Secretaria 
Administ. 
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- Coordinació amb l‟Ajuntament de Ripollet. Regidories: Educació, Serveis socials, Dona i Igualtat, Pa-
tronat Municipal d‟Ocupació (PMO), Patronat Municipal de Cultura (PMC) i Serveis i Manteniment. 

- Comunicació periòdica amb els Instituts de Ripollet i coordinació amb l‟Oficina de català del Centre de 
Normalització Lingüística (CNL) de Ripollet.  

- Comissió Post-obligatòria de Ripollet (Oficina de català, INS, CFA Jaume Tuset, Serveis Socials i 
PMO).  

- Participació i seguiment en el Pla Educatiu Local (PEL) de Ripollet. 

- Relació amb les universitats: Programa d‟accés universitat majors de 25 anys UAB i Pràctiques uni-
versitàries amb la UB, UAB i URL. 

- Relació INS pràctiques formatives FP: INS La Ferreria (Montcada). 

- Relació Institut Obert de Catalunya (IOC): Preparació accés a CFGS. 

- Coordinació amb els Horts Socials. 

- Col·laboració amb l‟Associació Fem Pedagogia. 

- Coordinació amb la Biblioteca Municipal de Ripollet, Casa Ripollet Natura i altres entitats locals.  

- Coordinació amb COPEVO. 

 

 

2 PLA ANUAL 

Les concrecions de les actuacions del centre de cada curs queden reflectides en el Pla Anual i 
s‟aproven en el 1r. Consell de centre de cada curs acadèmic.  

3 PROJECTE EDUCATIU 

3.1 QUÈ ÉS I QUINS OBJECTIUS TÉ  

El projecte educatiu 

El projecte educatiu del CFA Jaume Tuset es planteja a partir d‟un objectiu principal que basteix 
l‟eix vertebrador de l‟organització i funcionament de centre. 

OBJECTIU PRINCIPAL: Donar resposta a les necessitats i interessos de l’alumnat que s‟hi 

aplega (apartat 1.3.1) amb el propòsit d‟augmentar el nivell formatiu i de qualificació de les 

persones de Ripollet generant expectatives positives vers la formació i l‟aprenentatge al llarg 
de la vida, atenent que el baix nivell de formació de les persones és un factor clau de desigualtat 
social. 

EIX VERTEBRADOR: Avançar en l’eliminació de barreres per a l’accés i l’aprenentatge exi-

tós de les persones adultes. 

Els principis que regeixen l‟actuació del centre s‟apleguen a través dels següents objectius:: 

 Adequar l‟oferta a les necessitats de la població: donant resposta a les demandes expli-

citades, flexibilitzant horaris i facilitant els processos d‟autoformació de les persones 

(aprendre a aprendre). 
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 Incloure els 3 àmbits de la formació permanent (educació bàsica, formació per al món 

del treball, educació per al lleure, la cultura i la participació social). 

 Ser un centre relacionat amb l‟entorn, mantenint i potenciant la relació amb 

l‟administració local i les entitats del municipi. 

 Promoure una educació basada en el diàleg entre iguals i superadora del racisme, el se-

xisme, l‟edisme i altres actituds discriminatòries. 

 Prioritzar, en l‟oferta formativa, la formació bàsica per evitar l‟exclusió social. 

 Potenciar l‟ús de les TIC com a eina d‟inclusió social. 

 Realitzar una gestió democràtica que afavoreixi el màxim grau de participació dels 

agents i participants del centre. 

 Facilitar les actuacions oportunes cara el reconeixement de la formació. 

Departament d'Ensenyament ha fixat dos objectius:  

o Millorar els resultats educatius  

o Millorar la cohesió social 

La finalitat del PEC és mantenir i millorar actuacions que ja s‟estan portant a terme en el nostre 
centre. Es tracta d‟avaluar resultats i procediments per a prioritzar quines estratègies i/o  activi-
tats poden ser objecte de millora i/o susceptibles de canvi, d‟un suport-recurs o de finançament 
complementari. 

 

3.1.1 Indicadors Generals d’Avaluació vinculats als 
Criteris Curriculars, Organitzatius i Singulars de 
Centre 

ACCIONS RECURSOS RESPONSABILITAT TEMPORITZACIÓ 

- IMPLANTACIÓ: sí o no 

- DADES QUANTITATIVES: 

Hores invertides, nombre d‟altres i 
baixes, registre d‟assistència, reu-
nions realitzades, etc. 

- Segons COM s’ha REALITZAT 

L’ACCIÓ: 

- Grau de realització [GA]: %      

Evidències de realització (docu-
ments, actes, informes) 

Valoració persones implicades (do-
cents, alumnat, etc.) 

- Qualitat [QA]: (punts)  

Adequació de l'actuació 

Nivell de satisfacció de les perso-
nes implicades 

Nivell d'implicació de les persones  

- Impacte [IA]: (%): 

- Relació de la seva 

existència o segons 

fase de realització 

de l’acció 

 

- Nivell d'utilització 

dels recursos: % 

 

- Adequació 

als/dels recursos 

- Grau de realització 

de  l’acció  

 

- Qualitat/Forma de 

realització de  l’acció 

de  l’acció 

- Realització en el 

temps previst:  

sí – % – no   
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Resultats obtinguts 

Nivell de participació 

Recursos emprats i/o canvis gene-
rats 

Nivell de coneixement de l‟acció  

 

 

CRITERIS PROCEDIMENTALS D’ANÀLISI-VALORACIÓ:  

Inclusió en l‟anàlisi dels elements generadors de barreres (exclusors) i els superadors (faci-

litadors de ponts) en l‟accés; en el seguiment i en l‟aprenentatge; en l‟organització i en la rela-

ció amb altres. 

a. Estructurals i de sistema (variables externes i de funcionament)  

b. Relacionats amb les persones – interaccions (variables internes del context 

d‟aprenentatge) 

Factors Accés Seguiment-Aprenentatge Organització Relació altres 

Generadors de 
barreres  

Estructurals     

Interaccions     

Facilitadors de 

ponts 

Estructurals     

Interaccions     



 

Projecte Educatiu de  Centre 

CFA JAUME TUSET. RIPOLLET 

           

 

PEC 2011-2015 
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3.1.2 Criteris d’orientació Curricular del Centre 

Document: Projecte Curricular del CFA Jaume Tuset (pendent de re-escriure 2013-2014), 
segons canvis de normativa i d‟ús: nous currículums normativa, nova organització curricular 
exem. GES,  criteris acollida/nivell/perfils alumnat, metodologia general, organització i funci-
onament curs, atenció diversitat, seguiment tutorial i avaluació-autoavaluació, etc.)  

 Organització Curricular del Centre 

Els Ensenyaments s‟organitzen em quatre blocs: Formació bàsica, Ensenyaments inicials 

i bàsics, Competències per la societat de la informació i Cursos preparatoris per a les 

proves d’accés (explicitat segons el curs en l‟apartat 1.2.1 Oferta formativa).  Aquesta ofer-

ta formativa es complementa amb els tallers culturals-artístics i de formació bàsica que 
ofereix l‟Associació Cultural i d‟EA Jaume Tuset, així com també amb les activitats culturals, 

l‟eix transversal d’activitats trimestrals i sortides. 

Organització dels cursos al CFA Jaume Tuset: 

Formació Bàsica Instrumentals Instrumental 1 

Instrumental 2 

Instrumental 3 

GES GES 1 

GES 2 

Ensenyaments 

Inicials i bàsics de 
llengües 

Lleng. Catalana Nivell 1 (A1) 

Nivell 2 (A2) 

Nivell 3 (B1) 

Lleng. Castellana Nivell 1 (A1) 

Nivell 2 (A2) 

Nivell 3 (B1) 

Ensenyaments 
Transprofessionals 

Competències 
Soc. Informació 

Lleng. Anglesa Nivell 1 (A1) 

Nivell 2 (A2.1) 

Nivell 3 (A2.2) 

COMPETIC (Informàtica) 

 

COMPETIC Inicial 

COMPETIC 1 

COMPETIC 2 

COMPETIC 3 

Preparació proves 
accés 

FP CFGS 

>25 ò 45 Universitat  

Desdoblaments, PI 
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i tallers 

 

 Acollida, acció tutorial i atenció diversitat 

Atenció individualitzada i assessorament a través del Pla Acollida en Centre (PLAC).  

Pla d‟Acció Tutorial (PAT) específic per als diversos Ensenyaments segons acord de les 
Coordinacions pedagògiques de cada Ensenyament i la persona tutora de cada grup. 

Dins l‟especificitat de cada grup d‟Ensenyaments, l‟Atenció a la diversitat s‟atén a partir dels 
criteris de Coordinació d‟aquell Ensenyament i amb el diàleg amb la persona, d‟acord amb:  

- Les característiques de les persones i les seves aptituds i l‟edat.  

- La relació amb les expectatives i objectiu d‟aprenentatge explicitats per les pròpies 
persones, en base a l‟acció tutorial. La concreció d‟aquests s‟estableix en funció de si 
l‟objectiu d‟aprenentatge és de de formació permanent i al llarg de tota la vida, 
l‟obtenció d‟un títol o certificat per a millorar l‟ocupabilitat o bé per a continuar estudis 
a nivells superiors. 

- L‟estil d‟aprenentatge les persones, aprenentatge pràctic o acadèmic; les necessitats 
específiques d‟aprenentatge o necessitats educatives especials (NEE).       

 

 Metodologia general 

La metodologia d‟ensenyament-aprenentatge amb persones adultes i adultes joves 
s‟estructura en funció del tipus d‟ensenyament i objectiu d‟aprenentatge. Atenent a les ca-
racterístiques de l‟EpA, cal incorporar el bagatge cultural que tenen totes les persones adul-
tes i possibilitar lligams entre l‟aprenentatge de l‟experiència i l‟aprenentatge més acadèmic.  

Partir d‟allò que les persones participants ja saben, de la seva pròpia cultura, entorn social i 
cultural per establir ponts vers altres coneixements-aprenentatge. Des de la reflexió, el dià-
leg, la pràctica i l‟estudi a l‟aula o a casa cap a la promoció de l‟aprendre a aprendre com a 
competència per a l‟aprenentatge permanent. Són fonamentals la motivació, el guiatge i el 
reforçament de l‟autoestima, individual i grupal. 

Afavoriment del treball col·laboratiu entre persones i de participació en l‟aprenentatge i/o ac-
tivitats de centre. 

El desenvolupament de l‟ensenyament-aprenentatge ha de mantenir els principis generals 
del centres i de la psicopedagogia de les persones adultes des de: 

- Activitats motivadores basades en l‟aprenentatge dialògic, funcional i significatiu 

- Coneixement dels resultats del propi aprenentatge i participació en la seva avaluació  

- Afavoriment d‟enllaços en la utilització de codis lingüístics restringits a un llenguatge 
conceptual i progressivament estructurat 

Respectar les característiques psicosocials de l‟adultesa i la funció social de les persones 
adultes en la flexibilització, orientació i seguiment del seu aprenentatge.  
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 Avaluació i autoavaluació de l’alumnat 

L‟avaluació del PEC i les concrecions curriculars s‟estableixen en el Projecte curricular de 
Centre (PCC) i segons blocs d‟ensenyaments. Els criteris metodològics s‟ajusten a 
l‟especificitat de cada ensenyament i d‟acord amb l‟objectiu de millorar l‟aprenentatge de to-
tes les persones.  

Des de la perspectiva de l‟avaluació per a la millora els criteris d‟avaluació es disposen se-
gons els principis de centre. La reflexió i el diàleg sobre els processos i l‟aprenentatge i 
l‟autoavaluació:  

De les actuacions de centre: a partir de les valoracions trimestrals i anuals de les 
actuacions i processos del professorat i persones participants, les valoracions reco-
llides al Consell de centre i les del propi alumnat. 

De l‟alumnat: a partir d‟oferir la informació des del principi de curs dels criteris i sis-
tema d‟avaluació, aprofundir en l‟avaluació de l‟aprenentatge i l‟autoavaluació 
d‟aquest, a l‟inici,  durant i al final de cada període.  

3.1.3 Criteris definidors de l’Estructura organitzativa 

L‟estructura organitzativa de centre respon a un funcionament democràtic on les propostes 
parteixen de les necessitats i valoracions de les diferents actuacions de cada Pla Anual, des 
de les Coordinacions de cada Ensenyament, les valoracions i propostes del professorat, 
l‟alumnat i del Consell de centre, on es recullen també les valoracions de cada grup classe.  

L‟organització de les activitats, actuacions i reunions de definició de criteris s‟estableixen de 
manera periòdica, segons si són de coordinació pedagògica d‟ensenyament, claustre o  
Consell de Centre. Les propostes es recullen a les Coordinacions, on es debaten i 
s‟estructuren, es porten i s‟aproven al Claustre, es recullen en el Pla Anual que es porta a 
aprovació en el Consell de centre.   

3.1.4 Actuacions i Projectes específics del CFA 
Jaume Tuset 

Plans d’Actuació i Projectes 

 Data inici 

Pla d‟Acollida de Centre (PLAC) 2010-11 

Pla d‟Acció Tutorial i d‟Orientació Acadèmica-Professional  (PAT) 2010-11 

Projecte Curricular de Centre (PCC) 1990-91 

Pla TAC i Pla de formació interna de centre 2011-12 

Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 2013-14 

Conveni col·laboració PMO 2008-09 

Projecte col·laboració Associació Cultural i d‟EA Jaume Tuset 1994-95 
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Centre col·laborador pràctiques universitàries  1990-91 

Pla metropolità de suport a les  polítiques socials municipals 2012-15 (finalitzat) 

Servei psicopedagògic d‟orientació personal i laboral GPS 2014-15 

Projecte de dinamització multilingüe i cultural 2016-17 

Programa formatiu de col·laboració amb els Horts Socials 2016-17 

3.2 INDICADORS DE PROGRÉS. AUTOAVALUACIÓ 

INDICADORS GENERALS D’AVALUACIÓ DE PROGRÉS  
 

Avançar en l’eliminació de barreres per a l’accés i l’aprenentatge exitós  
 

Cada CURS ACADÈMIC recollit en els documents de: Rendició de comptes del Consell de 

centre, Actes dels consells de centre, Memòria i valoració del Pla anual, Actes de les reuni-

ons de coordinació dels ensenyaments, Actes d‟avaluació dels ensenyaments, Valoracions 

anual de les coordinacions dels ensenyaments, Actes dels claustres, Document de registre i 

valoració de les Activitats culturals, Actes de reunions de coordinació Entorn, Memòria anual 

de cada grup-tutoria i Valoracions alumnat.   

 

 DE LES ACCIONS DELS 6 EIXOS D’ACTUACIÓ 

 DELS RESULTATS EDUCATIUS  

 

 

INDICADORS QUANTITATIUS DE LA MEMÒRIA ANUAL I LES ACTUACIONS: 

 

1. Nombre de persones i/o d‟alumnat atès en acollida individual  

2. Nombre d‟alumnat matriculat 

3. Nombre de matrícula viva atesa 

4. Nombre de baixes 

5. Nombre d‟alumnat apte 

6. Percentatge d‟alumnat que progressa positivament 

7. Percentatge de realització de reunions de coordinació, claustres sobre les pro-
gramades 

8. Percentatge de tutories individuals ateses sobre les demanades  

9. Percentatge d‟activitats realitzades sobre les programades 

10. Percentatge d‟actuacions de gestió, millora d‟espais i manteniment fetes sobre 
les demandes i necessitats sorgides 

11. Nivell de satisfacció de l‟alumnat 
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INDICADORS QUALITATIUS REFERITS A L’ORGANITZACIÓ I MILLORA PEDAGÒGICA: 
 

 Segons la FASE de realització de l’ACCIÓ        

No Iniciada:             
Iniciada:            
Fase Desenvolupament:             
Acabada:   

 

 Segons COM s’ha realitzat  l’ACCIÓ             

Grau realització de l‟ACCIÓ [GA]: %      

Qualitat realització de l‟ACCIÓ [QA]: (punts)     

Impacte de l‟ACCIÓ [IA]: (%) 

 

 

Segons dades recollides amb els indicadors i documents citats anteriorment, de les accions 
dels eixos d‟actuació per al desenvolupament del PEC en els Plans Anuals i l‟anàlisi DAFO 
atenent les característiques del: 

 

1. Context de centre 

2. Recursos del centre 

3. Processos desenvolupats al centre 

4. Resultats i actuacions educatives  

 

4 ENSENYAMENTS 

Els ensenyaments que formen part de l‟oferta formativa anual i els horaris, així com la distri-
bució d‟aules per ensenyaments s‟adequa cada curs a les necessitats de la matrícula, 
d‟acord amb el que disposa i aprova el Departament d‟Ensenyament.  

L‟oferta formativa i els horaris del professorat s‟ajusten a la dotació del nombre de docents 
del Departament d‟ensenyament segons les instruccions de jornada i docència que cada 
curs determina el Departament d‟Ensenyament. 

Les concrecions de cada curs es troben en els documents anuals.    
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5 NORMES ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

DE CENTRE  (NOFC) 

Les Normes d‟Organització i Funcionament de Centre estableixen de manera general el com 
i què del funcionament de tota l‟escola per tal d‟afavorir la consecució dels objectius peda-
gògics de centre en base a la gestió democràtica, participativa i col·laborativa entre els dife-
rents agents i persones del centre.   

 

Aquestes NOFC es concreten segons les especificitats de cada tipus d‟ensenyament i curs.  

 

Així mateix, les NOFC es van modificant periòdicament segons les noves realitats, necessi-
tats i demandes així com a partir de les propostes de millora sorgides de les valoracions pe-
riòdiques dels equips de coordinació, Claustre, grups d‟alumnes i el Consell de Centre.  

6 PLA D’ACOLLIDA AL CENTRE  (PLAC) 

En el Pla d‟Acollida a Centre (PLAC) concreta el com s‟estableix l‟acollida a les persones 
noves que s‟incorporen al centre i l‟acollida de tothom per a cada nou curs. Tanmateix tam-
bé recull la documentació necessària per fer millor aquesta acollida a les diferents persones 
que s‟incorporen al centre per un o altre objectiu. 

- Alumnat 

El PLAC de l‟alumnat contempla de manera específica l‟acollida del nou alumnat en el perí-
ode de preinscripció i matrícula i/o durant la matrícula viva organitzada per diferents ense-
nyaments, segons interessos de formació de cada persona. En primer lloc es fa una 
entrevista inicial d‟acollida d‟informació, orientació i detecció de necessitats i nivell formatiu. 
Aquesta acollida és a càrrec del professorat coordinador d‟aquell ensenyament i de secreta-
ria.  

- Personal 

Professorat nou 

Persones de suport i voluntàries 

Alumnat de pràcticum universitats i FP 

L‟acollida del professorat nou i de les altres persones que s‟incorporen al centre és a càrrec 
de l‟equip de centre (equip directiu, especialment).  

En el cas de l‟alumnat de pràctiques de la universitat (i els seus tutors o tutores) a càrrec 
dels coordinadors de pràctiques de primària i secundària, fins que -segons el perfil i caracte-
rístiques de l‟alumne- es proposa i s‟assigna de mutu acord un tutor de centre.   
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7 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) 

El Pla d‟Acció Tutorial (PAT), s‟estableix de manera específica d‟acord amb el PLAC i cada 
tipus d‟ensenyament. L‟objectiu del PAT és determinar el seguiment, orientació i assesso-
rament durant el curs.  

De manera específica, l‟orientació acadèmic-professional d‟aquells grups i persones que as-
sisteixen al centre per a millorar la seva qualificació acadèmica i professional, així com 
avançar en formació superior. 

8 PROGRAMACIONS. PROJECTE CURRICULAR 

DE CENTRE  (PCC) 

En les programacions del PEC s‟estableixen els objectius, metodologia, sistema d‟avaluació 
i resultats d‟aprenentatge pertinents a cada Ensenyament i Nivell. Segons el tipus 
d‟ensenyament i els objectius formatius de l‟alumnat, el PCC contempla l‟atenció a la diversi-
tat, segons les seves característiques i perfil adequant-ho a les diverses expectatives, edats 
i formes d‟aprenentatge. Es contempla de manera diferent quan l‟objectiu és el d‟una forma-
ció bàsica permanent i al llarg de tota la vida de quan aquest és per a continuar formant-se 
en nivells superiors, accedir a altres estudis o bé obtenir una titulació o acreditació oficial. 

 

Tractant-se de persones adultes, la metodologia i l‟avaluació dels continguts així com del 
procés d‟aprenentatge pretén adequar-se a les característiques psicopedagògiques de 
l‟adultesa, l‟aprenentatge dialògic. En aquest sentit es té en compte la flexibilitat necessària 
que demana ajustar els requisits de la formació amb la conciliació laboral i familiar de 
l‟alumnat.  

 

En l‟avaluació, l‟alumnat hi té un paper i hi participa en base al propi compromís educatiu i 
objectius formatius, d‟acord amb els requeriments de cada Ensenyament, curs i nivell.   

9 PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

El Projecte Lingüístic del Centre (PLC) recull i integra l‟ús vehicular i d‟aprenentatge de les 
diverses llengües al centre. Contempla els objectius d‟aprenentatge de l‟alumnat i la seva 
realitat sociocultural.  

L‟alfabetització de les persones adultes es fa en la seva llengua materna i per a les perso-
nes vingudes d‟altres països, en la llengua més utilitzada en la seva vida quotidiana.  

La concreció i desenvolupament del PLC vers un enfocament plurilingüe està en procés de 
desenvolupament.  
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10 AVALUACIÓ DE CENTRE 

Pendent de desenvolupar, segons marquin les directrius del Departament d‟Ensenyament.  
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