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Balanç del projecte de direcció 2013-2017 

Les TIC i el pla TAC. Espais i recursos. 
En el projecte de Direcció, que ara s’actualitza, ja es va remarcar la 

importància que havien de tenir en el CFA Sant Just Desvern les tecnologies 

de la informació i la comunicació (TIC). I, per això, s’han dut a terme en 

aquests anys les diferents actuacions que es van establir al Pla de 

Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (Pla TAC) del centre. 

 

Durant aquest període hem renovat tots els ordinadors de l’aula d’informàtica. 

No nomes això, sinó que hem dotat de projectors i ordinadors a totes les 

aules: dues d’elles amb pissarra digital (PDI).  

 

El fet és que la PDI resulta de gran utilitat per al professorat quan s’imparteix, 

per exemple, les classes d’anglès o en aquelles en què el docent utilitza el 

llibre electrònic o material escanejat. 

 

Pàgina web del centre 
En aquests moments el centre disposa d’una pàgina web arrelada al domini de 

blogspot.com. És una pàgina informativa on l’estudiant o futurs estudiants 

poden trobar des de la història del centre fins a l’oferta formativa que s’hi 

ofereix. És un bloc amb format web que s’ha quedat curt i l’objectiu és 

traslladar aquesta informació a una web sota el domini xtec.cat i, per 

consegüent, crear tot l’entorn Moodle del CFA Sant Just Desvern.  

“Hem renovat tots 
els ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica. 
Hem dotat a totes 
les aules de 
projectors i 
ordinadors: dues 
d’elles amb 
pissarra digital 
(PDI)” 
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Currículum 
L’any 2013 vaig començar el meu mandat i va ser quan el nostre centre oferia 

per primer cop el GES 1 i GES 2.  En aquest període s’han programat i 

preparat adientment els diferents àmbits i mòduls que s’ofereixen seguint el 

decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes 

 

L’aplicació de les TIC va ser una prioritat des del primer moment. Es va decidir 

implementar-les a tots els ensenyaments, sobretot, al GES, les PPACFGS i a 

l’anglès. L’equip docent usa l’aplicació Google Drive per penjat material així 

com activitats. L’accés a tot aquests documents és lliure pels nostres alumnes.  

Relació amb la comunitat educativa  
• Consell Escolar.  Durant aquest període hem convocat als alumnes a dues 

eleccions per escollir els representants al Consell Escolar. 

• Escollir un delegat de classe.  La seva funció és donar i rebre tot tipus 

d’informació referent a la classe o el centre quan sigui necessari. 

• Organitzar la festa de Nadal.  Molts grups fan un sopar o berenar per 

celebrar la festivitat. El claustre fem un dinar en un restaurant del poble.  

• Organitzar el sopar de la fi de curs.  Es fa a finals de juny al mateix centre 

amb l’assistència d’un bon grapat d’alumnes, professorat i algun membre 

de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. Uns 

quants alumnes s’encarreguen de comprar-ho tot i els demés paguen una 

quota. Alguns anys tenim la sort de sopar amb música en directe d’alguns 

dels professors de l’Escola de Música amb els qui compartim espai. 

• Sortides fora del centre.  S’han organitzat per anar al teatre, al Museu de 

la Ciència, al cinema, hem anat d’ excursió a l’Estartit, a Solsona, a 

Cardona, Tarragona i al Castell del Remei i Balaguer. Aquest tipus 

d’excursions amb autocar és una activitat molt adient per trencar la 
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dinàmica diària. El fet és que agrada molt als alumnes, sobretot, als més 

grans. 

• Relació amb altres entitats. Tenim una relació molt fluida amb les 

diferents entitats amb les que compartim espai: Escola de Música i CNL. 

De la mateixa manera, participo en dues ocasions a l’any a la ràdio del 

poble, Ràdio Desvern, per donar a conèixer les novetats del centre a 

través d’entrevistes que em fan.  

• Relació amb les institucions.  Tenim reunions freqüents amb el Regidor 

d’Educació, Just Fosalva. Així mateix, durant el curs rebem la visita del  Sr. 

Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just Desvern.  

• Compromís de les entitats.  Un cop al trimestre assisteixo al Consell 

Escolar Municipal i a la Comissió per a l’èxit Escolar que organitza 

l’Ajuntament i on ens reunim totes les entitats de poble que treballem amb 

nois del GES. 
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Assoliment dels objectius marcats al 
projecte de direcció 2013-2017 

OBJECTIU 1: Millorar el rendiment escolar de tots els alumnes 

 Actuacions Respon
sable Recursos  

Temporització  
 Assoli

ment  
1c 2c 3c 4c 

1.1 

Preparar, seguir i coordinar les trobades setmanals 
de l’equip docent, facilitant la informació curricular 
necessària per el desplegament del GES.  

Coor. 
GES 

 x x x x x 

Establir criteris d’avaluació eficaços i que considerin 
les competències bàsiques de l’etapa. 

  x x x x x 

Coordinar i seguir la tasca docent a la resta 
d’estudis, especialment l’accés a cicles de grau 
superior. 

  x x x x x 

Establir criteris d’avaluació eficaços i que considerin 
els coneixements necessaris per superar la prova 
d’accés a cicles de grau superior. 

  x x x x x 

1.2 

Aplicar el pla d’acció tutorial: acollida, orientació 
inicial, entrevista inicial, acompanyament, activitats 
individuals i grupals, avaluació i orientació... 

 Tutors x x x x x 

Millorar l’orientació acadèmica.   x x x x x 

1.3 

Promocionar la formació del professorat sobre l’ús de 
les TIC.   x x x  x 

Utilitzar les PDI a les aules que en disposen.  PDI  x x x x 

Revisar  la dotació d’ordinadors i ús en òptimes 
condicions de l’aula d’informàtica i altre material 
portàtil. 

Coor.So
cietat de 
la 
informac
ió 

Maquinari 
informàtic 

x x x x x 

Elaborar un projecte d’aula virtual de l’escola 
(MOODLE). 

    x x similar 

Indicadors   

1.2 

% d’aspectes del PAT valorats positivament per part 
de l’alumnat i del professorat 

 
Enquesta 
anual 

30 40 50 60 x 

% d’actuacions  realitzades per a l’orientació del total 
d’actuacions previstes 

 Tutors 20 25 30 35 x 

I.P. 

% d’alumnes que superen la prova d’accés a CFGS 
respecte alumnes aptes    60 65 70 75 x 

% alumnat supera l’etapa GES    65 70 75 x 

% alumnat apte en competències de la societat de la 
informació 

  70 72 74 75 x 
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OBJECTIU 2: Consolidar el centre a l’entorn de Sant Just Desvern 

 

 Actuacions Responsable Recursos  
Temporització ASSOLIMENT 

SI              NO 
1c 2c 3c 4c  

2.1 

Mantenir una comunicació permanent 
amb l’Ajuntament de Sant Just i els 
altres col·lectius que treballen a l’edifici 
(reunions, trobades...). 

  x x x x  X 

2.2 Estudiar les vies de promoció i els 
ajuts necessaris. 

  x x x x  X 

2.3 
Crear un petit grup de treball per iniciar 
un lloc web.   x x    X 

 Crear un lloc web de l’escola.    x x   X 

 
Implementar espais interactius en el 
nou lloc web de l’escola. 

    x x  X 

 
Promocionar l’escola a través 
d’Internet.     x x 

                              
X 

2.4 
Elaborar una enquesta de percepció 
de la població. 

    x x                    X 

Indicadors   

2.1 % assistència a les reunions de consell 
d’edifici   100 100 100 100 X 

2.2 
Freqüència d’aparició de notícies de 
l’escola a la premsa local   3 3 3 3 X 

2.3 
% de visitants del lloc web respecte el 
nombre de membres de la comunitat 
educativa 

  35 40 60 70 X 
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I.P. Grau de coneixement de l’escola per 
part de la població (de 1 a 10) 

 Enquesta 4 4 6 7 X 

OBJECTIU 3: Millorar la cohesió i funcionament de l’escola, tant en 

els aspectes socials com en els organitzatius. 

Est  Actuacions  Respo
nsable 

Recurso
s 

Temporització  
 

assoliment  

1c 2c 3c 4
c 

Si         no  

3.1 Actualitzar  les normes de convivència.  Professo
rat 

x x   x 

 Treballar el nou pla de convivència a les aules (PAT).  Tutors x x x x x 

 Detectar  les necessitats formatives del professorat.   x x   x 

 Donar suport per a l’elaboració d’un projecte 
curricular de centre. 

  x x x x x 

3.2 Establir un calendari de reunions amb objectius 
assumibles i revisables (preaval., seguiment, aval., 
millores...). 

  x x x x x 

3.3 Crear el consell de delegats.   x    x 

 Possibilitar la participació de l’alumnat del Consell 
Escolar com a portaveus del consell de delegats. 

  x x x x x 

 Establir les bases per a la creació d’una Associació 
d’Estudiants. 

   x x  x 

3.4 Elaborar un recull de propostes culturals o festives.   x     

 Iniciar un pla d’activitats culturals, lúdiques o festives.     x x x x 

 Indicadors   

3.1 Grau de satisfacció de la convivència al centre (de 1 a 
10) 

 Enquest
a/Recull 

6 6 7  x 

3.2 Grau d’aplicació en la tasca docent diària dels acords 
(1 a 10) 

 Enquest
a 
professo
rat 

    x 

3.3 Percepció de l’alumnat pel que fa a participació a 
l’escola 

 Enquest
a 
alumnat 

Bo
na 

bo
na 

bo
na 

 x 
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3.4 % participació en les activitats   40 40 50  x 
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Resultats acadèmics de tots els 
ensenyaments (2013-2016) 

 

Valoració de dades i anàlisi de resultats 2013-2017  
En primer lloc, s’ha de destacar l’augment d’inscrits als ensenyaments de 

llengües. L’anglès 2 i 3 s’han convertit en uns dels més demandats del centre i 

que enguany ha assolit el màxim d’alumnes possibles en els dos grups oferts. 

Una tendència que sembla no tenir aturador si observem les xifres d’anys 

anteriors i les del present.  

Tenint en compte que es tracta d’una formació de caràcter anual, el 

nombre de baixes no és elevat en proporció al nombre d’inscrits. Així mateix, 

Matricula total Alumnat avaluat Aptes Baixes 
% d'aptes 
respecte 
avaluats 

     
13-
14 

14-
15 

15-
16 

13-
14 

14-
15 

15-
16 

13-
14 

14-
15 

15-
16 

13-
14 

14-
15 

15-
16 

13-
14 

14-
15 

15-
16 

Ensenyament 
de llengües  

Anglès 2 19 21 35 14 15 29 8 7 19 5 7 6 57% 47% 66% 

Anglès 3   19 25   14 17   7 14   5 8   50% 82% 

COMPETIC 
 

COMPETIC 
INICIAL 

25     20     11     5     55%     

COMPETIC 1 24 25   19 20   13 13   5 5   68% 65%   

COMPETIC 2     22     17     9     5     53% 

GES 
 

GES 1 18 13 9 13 10 7 11 7 6 5 3 2 85% 70% 86% 

GES 2 21 23 16 16 20 13 14 16 9 5 3 3 88% 80% 69% 
PREPARACIÓ 
P. ACCÉS    

PPACFGS 27 27 25 22 20 20 12 15 14 5 7 5 55% 75% 70% 
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s’han aconseguit millors resultats pel que fa al nombre d’aptes en els 

respectius nivells en els darrers anys. Això ha estat gràcies als criteris 

establerts pel centre per col·locar adientment a l’alumnat al seu nivell. En 

definitiva, l’anglès 2 i 3 tenen una molt bona acollida per part de la ciutadania 

tant pel que fa a la qualitat de la docència com per l’espai en el que 

s’imparteixen les classes. Una ciutadania que també ens demana amb 

persistència un nivell inicial d’anglès 1.  

En segon lloc, els resultats de PPGS i Competic són millorables. En aquest 

sentit, haurem de revisar i planificar una millor acollida per situar als alumnes 

al grup adequat. No és que actualment no s’estigui portant a terme, però sí 

que s’haurà d’advertir amb més insistència que si l’alumne no té el nivell 

suficient no gaudirà i traurà profit de la formació. Si més no, podria plantejar-se 

abandonar els estudis en un cas extrem. De fet, hem pogut constatar que 

aquells que decideixen inscriure’s, malgrat no tenir el nivell, no assoleixen el 

nivell necessari per completar aquests ensenyaments i, al final de curs, els 

resultats no són els desitjats.  

En tercer lloc, les dades referents al GES són força satisfactoris. En aquests 

ensenyaments l’atmosfera, tant d’espai físic com personal, esdevé de gran 

importància per fomentar la millora en els nostres alumnes.  

En el cas de GES estem treballant amb un alumnat que requereix d’unes 

atencions més específiques. No obstant això, gracies al baix número 

d’alumnes per grup podem atendre’ls amb professionalitat i fer bé la nostra 

tasca tant d’orientadors com de docents. 



Pàg. 10  Projecte de direcció 2017-2021  
   

 

Quadre de rendició de comptes 
Tot seguit exposem els indicadors de progrés que ens permetran avaluar el 

projecte anualment. Aquests indicadors, juntament amb els altres esmentats, 

s’informaran en consell escolar perquè siguin aprovats (principi de curs) i 

perquè es valorin (finals de curs). 

Curs 2013-2014 
 

OBJECTIU 1  SITUACIÓ 
INICIAL  

PREVISIÓ SITUACIÓ 
REAL 

% d’alumnes aptes o que superen la 
prova d’accés a CFGS  

55 60 55% 

% alumnat supera l’etapa GES   88% 

% alumnat apte en competències de 
la societat de la informació 

65 70 68% 

 

OBJECTIU 2 SITUACIÓ 
INICIAL PREVISIÓ SITUACIÓ 

REAL 

Grau de coneixement de l’escola per 
part de la població (de 1 a 10) 4 5 6 

 

OBJECTIU 3 SITUACIÓ 
INICIAL PREVISIÓ SITUACIÓ 

REAL 

% absències injustificades  25 25 20% 

% abandonament dels estudis per 
causes diferents a força major o 
laborals 

31 31 20% 
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Curs 2014-2015 
 

OBJECTIU 1  
SITUACIÓ 

INICIAL  PREVISIÓ SITUACIÓ 
REAL 

% d’alumnes aptes o que superen la 
prova d’accés a CGS (ara 60%) 55 65 75% 

% alumnat supera l’etapa GES  65 89% 

% alumnat apte en competències de la 
societat de la informació 65 72 62% 

 

OBJECTIU 2 SITUACIÓ 
INICIAL PREVISIÓ SITUACIÓ 

REAL 

Grau de coneixement de l’escola per 
part de la població (de 1 a 10) 4 4 7 

 

OBJECTIU 3 SITUACIÓ 
INICIAL PREVISIÓ SITUACIÓ 

REAL 

% absències injustificades  25 20 20% 

% abandonament dels estudis per 
causes diferents a força major o 
laborals 

31 30 20% 

 

 

 

 



Pàg. 12  Projecte de direcció 2017-2021  
   

 

Curs 2015-2016 
 

OBJECTIU 1  
SITUACIÓ 

INICIAL  PREVISIÓ SITUACIÓ 
REAL 

% d’alumnes aptes o que superen la 
prova d’accés a CGS (ara 60%) 55 70 70% 

% alumnat supera l’etapa GES  70 70% 

% alumnat apte en competències de 
la societat de la informació 65 74 53% 

 

OBJECTIU 2 SITUACIÓ 
INICIAL PREVISIÓ SITUACIÓ 

REAL 

Grau de coneixement de l’escola per 
part de la població (de 1 a 10) 4 6 7 

 

OBJECTIU 3 SITUACIÓ 
INICIAL PREVISIÓ SITUACIÓ 

REAL 

% absències injustificades  25 15 20% 

% abandonament dels estudis per 
causes diferents a força major o 
laborals 

31 25 20% 
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Curs 2016-2017 
 

OBJECTIU 1  SITUACIÓ 
INICIAL  PREVISIÓ SITUACIÓ 

REAL 

% d’alumnes aptes o que superen la 
prova d’accés a CGS (ara 60%) 55 75  

% alumnat supera l’etapa GES  75  

% alumnat apte en competències de la 
societat de la informació 65 75  

 

OBJECTIU 2 SITUACIÓ 
INICIAL PREVISIÓ SITUACIÓ 

REAL 

Grau de coneixement de l’escola per 
part de la població (de 1 a 10) 4 7  

 

OBJECTIU 3 SITUACIÓ 
INICIAL PREVISIÓ SITUACIÓ 

REAL 

% absències injustificades  25 13  

% abandonament dels estudis per 
causes diferents a força major o 
laborals 

31 23  
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Indicadors de la qualitat del centre curs 
2014/2015 

GES 1 i 2 
 

INDICADORS 
Molt 

bé 
% Bé % Suficient % Insuficient  % 

Com valoreu el procés de 

preinscripció, matriculació i inici de 

curs? 

10 50 10 50 0 0 0 0 

Quina valoració feu del centre 

(instal·lacions, lavabos, recursos, 

aules, neteja, serveis, secretaria…? 

13 65 7 35 0 0 0 0 

Com valoreu la implicació del 

professorat en la vostra formació? 
13 65 7 35 0 0 0 0 

Aconsellaríeu aquest centre als 

vostres coneguts? 
14 70 5 25 1 5 0 0 

 

El que més agrada Aspectes a millorar 

• Tot agrada: 8 
• Professorat: 6 
• Atenció: 1 
• Classe d’història: 1 
• Ambient agradable a classe: 2 
• No contesten: 2 

 

• Cap cosa a millorar: 10 

• Horari: 2 

• Castellà: 1 

• Millorar escola per poder fer cursos 

de grau mitjà o superior: 1 

• No contesten: 6 
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PPACFGS 

INDICADORS 
Molt 

bé 
% Bé % Suficient  % Insuficient  % 

Com valoreu el procés de 

preinscripció, matriculació i inici de 

curs? 

14 73,68 5 26,32 0 0 0 0 

Quina valoració feu del centre 

(instal·lacions, lavabos, recursos, 

aules, neteja, serveis, secretaria…? 

14 73,68 5 26,32 0 0 0 0 

Com valoreu la implicació del 

professorat en la vostra formació? 
11 57,89 8 42,11 0 0 0 0 

Aconsellaríeu aquest centre als 

vostres coneguts? 
13 68,42 6 31,58 0 0 0 0 

 

El que més agrada Aspectes a millorar 
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• El temari proporcionat i l’atenció: 1 
• Les instal·lacions: 3 
• La localització del centre: 1 
• El bon ambient a l’aula: 1 
• La implicació i el tracte del professorat: 6 
• L’horari: 1 
• La formació dels professors de català, 

castellà i matemàtiques: 1 
• La dinámica de les clases: 1 
• No diuen res: 4 

• Res: 2 
• Fer més hores de classe: 2 
• El nivell d’anglès: 3 
• Tot molt bé: 2 
• La professora d’anglès hauria de millorar: 

1 
• Fer tots els exàmens de les proves: 1 
• No diuen res: 8 

 

COMPETIC 1 

INDICADORS Molt bé        % Bé % Suficient %  Insuficient  % 

Com valoreu el procés de 

preinscripció, matriculació i inici 

de curs? 

10 66,67 5 33,33 0 0 0 0 

Quina valoració feu del centre 

(instal·lacions, lavabos, 

recursos, aules, neteja, serveis, 

secretaria…? 

15 100 0 0 0 0 0 0 

Com valoreu la implicació del 

professorat en la vostra 

formació? 

15 100 0 0 0 0 0 0 

Aconsellaríeu aquest centre als 

vostres coneguts? 
13 86,67 2 13,33 0 0 0 0 
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El que més agrada Aspectes a millorar 

• El professor: 6 

• Practicar i intercanviar impressions: 1 

• Tracte: 1 

• Tot: 4 

• Tot, excepte els ordinadors: 1 

• El conjunt de professorat i alumnat: 1 

• Forma com es realitza la classe: 1 

 

• Els ordinadors i el sistema informàtic: 5 
• No contesten: 6 
• Tenir més matèries (Història, Cultura, 

Humanitats): 1 
• Cap: 2 
• Obrir l’aula una mica abans: 1 
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Indicadors de la qualitat del centre curs 
2015/2016 

GES 1 i 2 

INDICADORS Molt bé        % Bé % Suficient  % Insuficient  % 

Com valoreu el procés de 

preinscripció, matriculació i inici de 

curs? 

10 55 9 45 0 0 0 0 

Quina valoració feu del centre 

(instal·lacions, lavabos, recursos, 

aules, neteja, serveis, secretaria…? 

13 65 6 35 0 0 0 0 

Com valoreu la implicació del 

professorat en la vostra formació? 
13 70 6 28,57 0 0 0 0 

Aconsellaríeu aquest centre als 

vostres coneguts? 
14 70 5 25 1 5 0 0 

 

El que més agrada Aspectes a millorar 

• Tot agrada: 8 

• Professorat: 6 

• Atenció: 1 

• Classe d’història: 1 

• Ambient agradable a classe: 2 

• No contesten: 2 
 

• Cap cosa a millorar: 10 
• Horari: 2 
• Castellà: 1 
• Millorar escola per poder fer cursos de 

grau mitjà o superior: 1 
• No contesten: 6 
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PPACFGS 

INDICADORS Molt bé        % Bé % Suficient  % Insuficient  % 

Com valoreu el procés de 

preinscripció, matriculació i inici 

de curs? 

14 93,75 2 6,25 0 0 0 0 

Quina valoració feu del centre 

(instal·lacions, lavabos, 

recursos, aules, neteja, serveis, 

secretaria…? 

14 93,75 2 6,25 0 0 0 0 

Com valoreu la implicació del 

professorat en la vostra 

formació? 

16 100%   0 0 0 0 

Aconsellaríeu aquest centre als 

vostres coneguts? 
16 100%   0 0 0 0 

 

El que més agrada Aspectes a millorar 

 
• El temari proporcionat i l’atenció: 1 
• Les instal·lacions: 3 
• La localització del centre: 1 
• El bon ambient a l’aula: 1 
• La implicació i el tracte del professorat: 4 
• La formació dels professors de català, 

castellà i matemàtiques: 1 
• La dinámica de les clases: 1 
• No diuen res: 4 

• Res: 2 
• Fer més hores de classe: 2 
• El nivell d’anglès: 3 
• Tot molt bé: 2 
• La professora d’anglès hauria de 

millorar: 1 
• Fer tots els exàmens de les proves: 1 
• No diuen res: 6 
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COMPETIC 2 

INDICADORS Molt bé        % Bé % Suficient  % Insuficient  % 

Com valoreu el procés de 

preinscripció, matriculació i inici 

de curs? 

10 75 5 25 0 0 0 0 

Quina valoració feu del centre 

(instal·lacions, lavabos, 

recursos, aules, neteja, serveis, 

secretaria…? 

15 100 0 0 0 0 0 0 

Com valoreu la implicació del 

professorat en la vostra 

formació? 

15 100 0 0 0 0 0 0 

Aconsellaríeu aquest centre als 

vostres coneguts? 
13 86,67 2 13,33 0 0 0 0 

 

El que més agrada Aspectes a millorar 
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• El professor: 6 
• Practicar i intercanviar impressions: 1 
• Tracte: 1 
• Tot: 4 
• Tot, excepte els ordinadors: 1 
• El conjunt de professorat i alumnat: 1 
• Forma com es realitza la classe: 1 

 

• Els ordinadors i el sistema informàtic: 5 
• No contesten: 6 
• Cap: 2 
• Obrir l’aula una mica abans: 1 

 

 

ANGLÈS 2 i 3 

INDICADORS Molt bé        % Bé % Suficient  % Insuficient  % 

Com valoreu el procés de 

preinscripció, matriculació i 

inici de curs? 

10 75 5 25 0 0 0 0 

Quina valoració feu del centre 

(instal·lacions, lavabos, 

recursos, aules, neteja, 

serveis, secretaria…? 

15 100 0 0 0 0 0 0 

Com valoreu la implicació del 

professorat en la vostra 

formació? 

15 100 0 0 0 0 0 0 

Aconsellaríeu aquest centre 

als vostres coneguts? 
13 86,67 2 13,33 0 0 0 0 
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Anàlisi de l’espai físic i de l’entorn social 
del centre 

Situació geogràfica 
Sant Just Desvern, 

com afirma l’estudi 

previ del Pla Local de 

Formació de 

Persones Adultes 

(2001), és una "ciutat 

entre ciutats", ja que 

el seu nucli urbà 

limita amb els nuclis 

de Sant Feliu de 

Llobregat, Sant Joan 

Despí , Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat i està ben comunicada 

amb Barcelona a través del "Tram baix" (des del 2004) i els busos 63, 157, 

L10, JM  i N12. 

Els barris que formen Sant Just Desvern corresponen a diferents etapes en el 

seu creixement i això ha produït que tinguin unes característiques ben 

diferenciades en quant al tipus d'habitatge, els sectors socials que hi tenen 

accés i les relacions que es generen amb el conjunt de la població. 

Els barris més nous, Can Candeler, l’illa  Walden i ara Mas Lluí, han 

augmentat molt en les dues últimes dècades. Estan habitats majoritàriament 

per matrimonis joves.  Són barris amb pocs comerços i compten amb 

importants zones verdes i enjardinades. Gent nouvinguda de tots els pobles 

del Baix que han rejovenit aquesta zona i la veïna del barri Sud, un barri 
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nascut a partir dels anys 50 amb les primeres onades migratòries que vénen 

de Galícia, Andalusia, Extremadura... 

També cal dir que en el nostre poble hi ha una gran colònia d’europeus,  gent 

majoritàriament amb una bona formació i que utilitzen poc la nostra aula.   

El Barri on és el nou centre és el que forma el nucli originari del poble. Té els 

habitatges més antics i la mitjana d'edat de la població és alta. En  aquest barri 

es troben el mercat, el carrer dels bancs i la majoria dels comerços del poble. 

La nostra escola està al mig d’aquesta part, és a dir, molt ben situada i a 

l’abast de tothom, a prop de la Plaça del Parador on  paren totes les línies de 

bus que circulen pel poble.  

Quan l’Aula es va crear, l’any 1979, les classes es feien a les golfes de  

l’Ajuntament. Després es va passar a la masia de “Can GINESTAR”; d’aquí li 

ve el nom. A partir del gener de 1992, l’Aula de Formació de Persones Adultes 

es va ubicar més al centre, la qual cosa afavoreix que pugui ser un servei a 

I'abast de tothom. Era un antic edifici on hi havia hagut Correos i estava 

abandonat, i l’Ajuntament el va reformar. Tot i això, al 2013, abandonarà aquell 

emplaçament i l’escola se situarà on és actualment: a l’edifici on estava l’antic 

CEIP Montserrat després d’una forta remodelació. 

Característiques i composició sociocultural de l’al umnat de 

l’entorn 
El nivell d’instrucció de la població. A partir d'aquesta realitat del poble l‘Aula 

de Formació de Persones Adultes va adaptar-se a les necessitats formatives 

de tota la població, és a dir, atendre tant les persones que tenien un baix nivell 

formatiu (alfabetització, cultura general) com les que volen adquirir una 

formació bàsica (Graduat de Secundària, Cicles Formatius) o volen adquirir 

competències bàsiques per a la societat de la informació (Informàtica) o volen 

aprendre l’anglès.   
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La majoria del nostre alumnat resideix a Sant Just Desvern, especialment al 

Barri Sud i Can Candeler. Però també, a causa de l’oferta formativa de 

PPACFG, hi ha un nombre important d’alumnes joves d'altres municipis de 

l’entorn i de la resta de la comarca i Barcelona matriculats a l’Aula.  Tanmateix, 

a l’Aula assisteixen persones vingudes d'altres països (Marroc, Xina, Est 

d'Europa...) que volien aprendre castellà i/o català.  Aquest curs no tenim cap 

grup inicial ni de castellà ni de català. 

Quant a la situació laboral del nostre alumnat, cal destacar que realitzen feines 

a la indústria o, principalment, en el sector serveis. També hi ha un gran 

nombre de mestresses de casa. Per altra banda, els tipus de contracte, que de 

vegades són precaris, condicionen l’assistència a l’aula, per diferents motius: 

canvis de torn, treballs temporals...  Aquest fet tenia molta incidència en la 

mobilitat dels nostres alumnes i en el fet que els grups puguin variar molt en 

poc temps. Ara, malauradament amb l’elevada taxa d’atur, la cosa ha canviat. 

En el curs 2016-2017, el nombre d’alumnes a dia d’avui és: 

Ensenyaments  Alumnes matriculats 

GES 1 9 

PREPARACIÓ PROVES GRAU SUPERIOR 17 

GES 2  15 

ANGLÈS (2 GRUPS) 70 

INFORMÀTICA (1GRUPS) 17 

 TOTAL 131 
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Funcions del centre 
Un dels nostres objectius prioritaris és fomentar la cooperació entre els 

diferents agents formatius, les diferents administracions i els moviments 

socials i culturals que actuen en l’àmbit local per aconseguir un millor 

aprofitament dels recursos i una millor resposta a les necessitats educatives 

de la població. La relació amb l’Institut és unidireccional, ens envien nois de 16 

anys i en alguns casos menors amb la certificació que Adults és el seu millor 

camí per aconseguir uns estudis mínims i nosaltres (per responsabilitat) els 

agafem a tots, màxima disposició a ajudar, sempre que es pugui... i moltes 

vegades amb casos ben problemàtics.   

Per aconseguir una anàlisi i un coneixement més vàlid del tarannà dels nostres 

alumnes joves amb risc d’abandonament, estem en contacte amb l’educador 

del Casal de Joves. Molts estan dins de la seva disciplina i quedem al centre 

un parell de cops durant el curs per contrastar opinions sobre els nois i noies 

que compartim amb el propòsit de consensuar actuacions en els casos més 

problemàtics. La relació amb el CNL és molt bona; ja fa molts anys que 

compartim espais i això fa que cadascú sàpiga el seu. 

Relacions amb l’Ajuntament 
Les relacions amb l’Ajuntament i amb la Regidoria d’Educació del nostre 

Ajuntament són molt bones. El manteniment de l’aula va a càrrec de 

l`Ajuntament i el Departament d’Ensenyament paga una quota en concepte de 

despeses de llum i aigua. Des de la Regidoria tot són facilitats i el tracte que 

rep el CFA és preferent. La forta relació que hi ha entre l’Ajuntament s’ha vist 

reflectida en la construcció del nou centre i en la tossudesa que va demostrar 

per aconseguir que aquest projecte arribés a bon port, tenint en compte les 

dificultats econòmiques que vivien i viu l’administració pública. 
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Les instal·lacions 
Les instal·lacions són noves, com ja s’ha comentat anteriorment, i estan 

ubicades en un edifici de meitat del segle passat que fins al 2009 ocupava un 

CEIP. 

Aquest es va traslladar i l’Ajuntament va pensar en aquest edifici rehabilitat per 

situar-hi algunes entitats del poble com nosaltres. L’equipament es diu “Les 

escoles“. 

L’edifici consta de dues plantes i té forma de U. Al pis inferior hi ha un claustre 

i diferents aules usades, principalment, pels tallers de música. Nosaltres estem 

situats a la primera planta i compartim les aules amb el CNL de català. L’edifici 

disposa d’ascensor per facilitar l’accés a les aules a persones de mobilitat 

reduïda. També els banys, que són molt complets, estan adaptats.  

Disposem d’una aula d’informàtica i tres aules més, dues equipades amb 

pissarra digital. Una d’aquestes aules l’haurem de preparar i habilitar com a 

biblioteca –sala d’estudi per utilitzar-la en els horaris que no s’hi faci activitat 

docent. També disposem d’un despatx-sala de professors i un despatx més 

petit per a la Direcció. 

Al soterrani hi ha una sala d’actes molt gran que podrem utilitzar per fer les 

nostres festes i actes públics quan calgui. Tot l’edifici està connectat amb Wi-Fi 

per tal de facilitar l’accés a Internet des de qualsevol punt del centre o bé amb 

mòbils, portàtils, tauletes... la qual cosa és molt interessant per als nostres 

alumnes. Cal destacar la lluminositat que tenen totes les aules i tots els espais 

del centre, tot i que les aules podrien ser una mica més grans. 
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Anàlisi de la situació actual del centre 
Al CFA Sant Just Desvern durant aquests quatre anys s’han elaborat els 

documents  bàsics pel bon funcionament del centre: PEC, NOFC, Pla Tac, Pla 

d’acció Tutorial i el projecte Direcció. Tot plegat, amb les revisions o 

actualitzacions que han estat necessàries.  

Observem que en els estudis d’accés a cicles formatius de GS, el percentatge 

d’aptes respecte dels alumnes avaluats del nostre centre és molt semblant al 

de la mitjana catalana.  

Paral·lelament, caldria qüestionar els criteris d’avaluació coexistents amb una 

taxa d’alumnat apte tan gran. Relativitzem la dada favorable al CFA del 

percentatge de baixes, donat que, per considerar-la significativa, caldria una 

mostra de més d’un curs, mentre que la dada de referència sí ens sembla 

significativa donada la grandària de la mostra (alumnat adult de tot Catalunya), 

fent innecessària una comparativa amb més d’un curs. 

Pel que fa als altres estudis, les diferències són petites respecte a les de 

referència si es té en compte el factor d’especificitat del curs anterior a la 

nostra escola (causes estacionals, no representatives). 

 
� El CFA Sant Just no havia impartit mai estudis de GES. Per tant, vam 

posar en marxa mecanismes organitzatius així com continguts didàctics 

i pedagògics (tutories, acollida...) que asseguressin un bon rendiment 

escolar. Prova d’això són els bons resultats reflectits a les taules de 

resultats dels diferents ensenyaments durant aquest període. 

 

� En aquest centre estem realitzant ensenyaments de GES 1, GES 2, 

Competic 1, Anglès 2 i 3 i PPACFGS. El curs passat i aquest hem vist 
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una davallada important dels inscrits en les PPAGS, la qual cosa em fa 

plantejar si és bo oferir aquest grup. Un plantejament que sorgeix de la 

dinàmica tan negativa en les matriculacions i amb els nous camins per 

accedir a un Grau Superior. 

La imatge del centre i els recursos materials de qu è disposa 
L’escola té l’oportunitat de mostrar una nova imatge a la població de Sant Just 

Desvern i el seu entorn. Per això, necessita saber quina n’és la percepció des 

d’ara i actuar per aconseguir que sigui tan bona com fos possible. Ha d’utilitzar 

tots els recursos de què disposa. 

Organització dels recursos humans i identitat educa tiva 
Una major cohesió de la comunitat educativa  (sentir-se d’un centre que 

funciona com un tot, independentment dels estudis que es cursin) afavoreix un 

bon ambient de treball per part de tots. Això implica aprofundir en projectes 

comuns que l’escola té per desplegar o pràcticament iniciats. Parlem, per 

exemple, de la revisió del PEC i tot el que se’n deriva. També hauríem de 

plantejar-nos de fer el PLC, però per poder fer això hauríem de tenir la plaça 

de l’àmbit de les llengües. 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 30  Projecte de direcció 2017-2021  
   

 

Objectius a desenvolupar durant el període 
2017-2021  
Per tal de millorar els aspectes que hem destacat a l’apartat anterior, ens 

plantegem els objectius següents i llurs estratègies: 

 

1. OBJECTIU 1:   Millorar el rendiment escolar de tots els alumnes.  En el 

cas del GES i PPACFGS  dissenyar i implantar les mesures pedagògiques 

per aconseguir un bon rendiment. 

1.1. Estratègies: 

1.1.1. Aplicació d’un pla de treball de l’equip docent per optimitzar el 

desplegament curricular del GES i la resta d’estudis, especialment 

l’accés a GS. No hem d’oblidar la revisió i reelaboració d’uns 

criteris d’avaluació consensuats per l’equip docent i que tinguin en 

compte l’assoliment de les competències bàsiques en el GES; o 

coneixements imprescindibles per superar la prova d’accés a cicles 

de grau superior. 

1.1.2. Execució del PAT, especialment dels aspectes orientadors i 

d’acompanyament. 

1.1.3. Consolidació de la utilització de les TIC a l’aula com a eina 

habitual. 

 

2. OBJECTIU 2:   Millorar la gestió del CFA Sant Just Desvern  

2.1. Estratègies: 

2.1.1. Actualització de les NOFC. 

2.1.2. Revisar pla d’acollida del nou professorat i fer el mateix amb el  

dels alumnes. 

2.1.3. Creació d’un lloc web. 
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2.1.4. Elaboració, desenvolupament i avaluació del PLC. 

3. OBJECTIU 3:   Consolidar les relacions i la participació de la C. E., 

impulsant el Consell de delegats.  

3.1. Estratègies 

3.1.1. Organització de les reunions amb  els delegats 

3.1.2. Implementació del plafó de delegats i bústia de suggeriment 

3.1.3. Organització de les festes de Nadal i fi de curs 

3.1.4. Organització de sortides culturals 

3.1.5. Organització de les Jornades Culturals 

 

4. OBJECTIU 4:   Consolidar la convivència de la C.E.  

4.1. Estratègies: 

4.1.1. Difusió i organització del grup de teatre TAFUR 

4.1.2. Impuls de la participació a les Jornades 

4.1.3. Compliment i respecte de la NOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 32  Projecte de direcció 2017-2021  
   

 

 

Objectius a desenvolupar durant el període 2017-202 1 
 

AMBIT ESTRATÈGIC ENSENYAMENT/APRENENTATGE 

OBJECTIU LÍNIES D'ACTUACIÓ RECURSOS SEGUIMENT INDICADORS 
D'AVALUAC IÓ 

1. Millorar les 
dades de 
rendiment   
acadèmic   de tots 
els 
ensenyaments. 
En el cas del 
GES i 
PPACFGS, 
dissenyar i 
implantar les 
mesures 
pedagògiques 
per aconseguir 
un bon 
rendiment 

1.  Consolidació  de  la  
utilització de les TIC a l’aula 
com a eina habitual. 

Implicats tots els 
organs de gestió 
i participació del 
centre, així com 

tot el professorat. 

 
 

 

1 i 3 al llarg 
de tot el 
mandat 

Index de títols 
GES al juny 

Índex d'aprovats 
PPA 

Índex 
d'ensenyaments 
superats 

2.  Execució del PAT, 
especialment dels aspectes 
orientadors i 
d’acompanyament. 

Nombre de             
programacions 
desenvolupades 

Grau de satisfacció 
del professorat 
>50% 

3.  Aplicació d’un pla de 
treball de l’equip docent per 
optimitzar el desplegament 
curricular del GES i la resta 
d’estudis, especialment 
l’accés a GS. No hem 
d’oblidar la revisió i 
reelaboració d’uns criteris 
d’avaluació consensuats 
per l’equip docent i que 
tinguin en compte 
l’assoliment de les 
competències bàsiques en 
el GES; o coneixements 
imprescindibles per superar 

 

 

 

 

Grau  de  
satisfacció  del  
professorat  en 
relació a la tutoria 
>60% 

Grau   de   
satisfacció   de   
l'alumnat   en 

relació a la tutoria 
>70% 

 

Documens 
d'organitació 
pedagògia 
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la prova d’accés a cicles de 
grau superior. 

ÀMBIT ESTRATÈGIC PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

OBJECTIU LÍNIES D'ACTUACIÓ RECURSOS SEGUIMENT INDICADORS 
D'AVALUAC IÓ 

2. Millorar la 
gestió del Centre, 
consolidant 
l'operativitat  de  
les reunions de 
coordinació, 
actualitzant   els 
documents 
d'organització 
pedagògica  

 

1. Revisió i presentació 
d'actualització del PEC PEC antic 1.    i    2.    

Inici 

 

 

Documents 
actualitzats i 
aprovats 

2. Revisió i presentació 
d'actualització de la NOFC 

Decret 
d'Autonomia 

3. Elaboració, 
desenvolupament i avaluació 
PLC PI,     

entrevistes     i 
activitats 

Inici  

4. Elaboració i difusió del 
Pla d'Emergència 

 

 

 

Tot el període 

Pla d'Eme. 
presentat i 
simulacres fets 

5. Consolidació del Pla 
d'acollida al professorat nou 

Doc. PA, 
enquesta 

 

Grau satisf. Prof. 
Projec. satis. 

6.  Revisió i valoració del lloc 
web del centre 

Grau d'eficiència de 
les coordinacions 4-
5 Satisfactori 

Taxa 
funcionament i 
registre > 70% 
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ÀMBIT ESTRATÈGIC PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

OBJECTIU LÍNIES D'ACTUACIÓ RECURSOS SEGUIMENT INDICADORS 
D'AVALUACIÓ 

 

3.   Consolidar 
les relacions  i  la 
participació de la 
C. E., impulsant  
el Consell de 
delegats 

1.Organització de les 
reunions amb  els delegats 

 

 

Espais i 
infraestructure
s del Centre 

 
 

Al llarg de tot el 
període 

 

Grau  de  
satisfacció  dels   
delegats   4-5 

satisfactori 2. Implementació del plafó 
de delegats i bústia de 
suggeriment Grau  de  

satisfacció  del  
professorat  4-5 

satisfactori 
3. Organització de les 
festes de Nadal i fi de curs 

4. Organització de sortides 
culturals Grau   de   

satisfacció   de   
l'alumnat   4-5 

satisfactori 
5. Organització de les 
Jornades Cul turals 

 

 

ÀMBIT ESTRATÈGIC PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCA TIVA 

OBJECTIU LÍNIES D'ACTUACIÓ RECURSOS SEGUIMENT INDICADORS 
D'AVALUACIÓ 

 

4. Consolidar         
la convivència de 
la C.E. 

1. Difusió i organització del 
grup de teatre TAFUR 

Cartells i 
difusió 

Al llarg de tot el 
període 

 

Enregistrament 
de la 
representació 

2. Impuls de la participació 
a les Jornades Culturals 

Calendari 
d'activitats 

Grau de 
participació 4-5 
satisfactori 

3. Compliment i respecte 
de la NOF 

Full 
informatiu 

Actuacions de 
la Comissió de 
convivència 
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Cloenda 
El projecte de Direcció que presento és ambiciós i realista. Tenint en compte 

el perfil d’alumnat i la població del nostre poble, crec que l’anglès ha de ser un 

dels ensenyaments cabdals de la nostra oferta. Segons les dades del 

Departament d’Ensenyament, l’anglès va ser la formació amb més demanda 

de tots els CFA d’arreu Catalunya durant el curs 2015-2016. De fet, dels 

72.530 alumnes matriculats a tot Catalunya, gairebé un 20% estaven inscrits a 

anglès.  

Nosaltres no som aliens a aquesta realitat perquè aquest curs 2016-2017 hem 

notat un augment d’alumnes en aquest ensenyament amb llista d’espera 

inclosa. Només una dada: el 53% dels nostres alumnes fan anglès. O el que 

és el mateix: 70 dels 131 estudiants matriculats al centre enguany.   

Amb aquestes dades sobre la taula, penso amb fermesa que l’escola s’ha 

d’adaptar a una demanda que no deixa de créixer. L’oferta pels propers 

cursos hauria de posar en valor la gran acollida de l’anglès i oferir més grups 

amb l’objectiu de donar resposta als veïns i veïnes del poble.  

Per tots els motius exposats, valoraré amb el Departament d’Ensenyament la 

possibilitat d’oferir més grups d’anglès sacrificant el curs de PPACFGS. Un 

canvi que té la seva raó de ser tenint en compte la nostra idiosincràsia. Hem 

pogut constatar en el nostre centre així com en els centres veïns una 

davallada de la matriculació en aquest curs de preparació. El fet és que 

moltes persones, pels canvis legislatius que hi ha hagut, poden passar 

directament amb un Grau Mitjà a fer un Grau Superior. Això se li ha de sumar 

que nosaltres tampoc oferim les assignatures específiques de la prova. Una 

situació que, sense cap mena de dubte, ens deixa en una posició molt 
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desfavorable i poc competitiva respecte al CFA Eugeni d’Ors, a Esplugues de 

Llobregat, i el CFA Arquitecte Jujol, a Sant Joan Despí, que sí les ofereixen.   

Amb tot, crec que la baixada de matriculats en el curs de PPACFS és tan 

significativa que s’ha de proposar un canvi de rumb. L’objectiu: maximitzar 

l’eficiència dels recursos humans i d’espais del centre. Per això, considero 

que l’oferta d’anglès és molt convenient i, cal afegir, que és important 

mantenir per portar a terme aquests canvis l’actual professora d’anglès per la 

seva professionalitat i bon saber fer a les aules del centre. Així mateix, 

podríem oferir un altre grup de TIC, en concret, un grup de COMPETIC 2. 

És ben conegut que tenim molt pocs matriculats en altres ensenyaments, però 

el servei i la tasca social que fa diàriament el CFA Sant Just Desvern és 

indubtable. En el cas del GES, tenim un tipus d’alumnat que difícilment aniria 

a fer aquests estudis en un altre centre. Gràcies a la col·laboració amb el 

Casal de Joves (educador de carrer –servei d’ enllaç ) i nosaltres, els nostres 

estudiants tenen una vinculació i actitud amb l’ensenyament així com amb el 

centre que seria impensable no fa gaire temps. La clau: ser una escola petita i 

amb un tracte molt directe. Amb aquestes dues premisses hem aconseguit 

que vegin el centre com un lloc on troben el caliu, l’estima i el suport per 

superar allò que en el seu moment van abandonar per la raó que fos. Senten 

el centre com un lloc on trobar-se entre ells, una raó per aprendre i aconseguir 

la fita que mai haurien pensat: graduar-se.  

Vull remarcar també que, al formular els objectius, he prioritzat la continuïtat 

dels punts forts del nostre centre com són les relacions socials, institucionals, 

el tracte humà i accessible, els bons resultats acadèmics i la potenciació 

d’altres com les TIC, el GES i l’ANGLÈS. 
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Informació de contacte 
 

 

Jordi Mortés i Riu 
Director docent del CFA Sant 
Just Desvern 
Tel. 933725250 
a8062055@xtec.cat 
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