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1.- PRESENTACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU 

El Centre de Formació de persones Adultes El Vendrell -CFA EL 

VENDRELL- és un centre que ha anat sumant experiències, formes de fer i 

d’entendre la formació de les persones adultes al llarg dels anys. 

El conjunt de professors i professores, els col·laboradors i els alumnes 

han anat conformant el centre. Un centre que té unes característiques 

pròpies i que alhora està integrat en la filosofia, els objectius i els reptes de 

l’educació de les persones adultes. 

Des del bagatge de la pràctica educativa, des de la reflexió constant de 

la tasca docent i des dels reptes que planteja la nostra societat a la 

formació de les persones adultes neix el projecte educatiu del nostre centre. 

 

Un projecte educatiu de centre és la màxima expressió de l’autonomia 

dels centres educatius. Ha de recollir la identitat del centre, n’explicita els 

objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit a tot plegat amb la finalitat 

que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim 

aprofitament educatiu.  

Així doncs, el nostre projecte educatiu recull la planificació de l’acció 

global del centre i explicita els objectius formatius i organitzatius que 

pretenem aconseguir d’acord amb el context i les característiques de l’acció 

formativa que realitzem.  

Inclou els trets característics del centre, els principis pedagògics: és a 

dir, les finalitats que volem aconseguir d’acord amb les característiques de 

l’aula i l’especificitat de l’alumnat que atenem actualment. També els 

principis organitzatius: entesos com els criteris generals que s’estableixen 

respecte de l’organització i la gestió dels recursos humans i funcionals, així 

com les relacions amb altres centres i institucions. També inclou un apartat 

específic per al projecte lingüístic. 
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També pretén reflectir com es fa i el perquè dels nostres objectius i 

activitats. També pretén definir què és i què significa per al municipi 

vendrellenc i els seus habitants. D’alguna manera expressa una manera 

d’entendre l’educació, basada en la convivència que passa pel necessari 

acolliment lingüístic i el repte que implica en la cohesió social la creixent 

arribada de nouvinguts, en un marc de convivència, diàleg i respecte vers 

tota la comunitat educativa i social. També l’oportunitat que dóna a 

l’alumnat a incorporar-se el sistema educatiu i als nous canvis de l’actual 

societat de la informació. 

Presentem el CFA tal com és ara i com vol continuar essent en el futur. 

Per tant és un projecte modificable, que resta obert als canvis alhora que 

constitueix el marc que sustenta la nostra feina diària. 

Aquest document ha estat reelaborat, a partir de la revisió de l’anterior 

projecte, durant el curs 2018/2019 i ha estat discutit i elaborat pel claustre 

que integra actualment el CFA El Vendrell que expressa , a partir del 

coneixement del marc legal i normatiu, de l’aula i del seu entorn, els 

objectius que pretenem aconseguir i l'organització i funcionament 

necessaris per assolir-los. 

La direcció del centre assumeix la necessitat de revisió periòdica del 

projecte educatiu de centre en funció de les diferents circumstàncies 

conjunturals. I també,  es deure de l‘equip directiu, donar-lo a conèixer i 

fomentar-ne la difusió entre la comunitat educativa. 

2.- ANTECEDENTS D’AQUEST PROJECTE EDUCATIU 

2.1.- Preàmbul 

El Projecte Educatiu d’aquest Centre es basa en la realitat concreta 

del Centre d’Adults i pretén donar una resposta adequada a les necessitats 
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formatives de la població a la qual atén. Necessita de la preparació 

professional per desenvolupar la tasca docent en la qual la creativitat, la 

il·lusió i la capacitat d’adaptació i d’actuació davant dels canvis, es 

converteixen en ingredients imprescindibles en aquesta etapa que és la 

Formació d’Adults. 

Som conscients que la realitat social és altament canviant i això fa 

que el centre i per tant els professionals que actuem en aquesta haguem de 

ser especialment oberts davant els nous reptes. Hem d’esdevenir 

generadors de propostes, ja que només d’aquesta manera podrem convertir 

els nostres alumnes en persones actives i per tant necessàries en el teixit 

social, cultural i educatiu, que entre tots volem construir. 

I en aquest camí de construcció volem recordar tots aquells mestres, 

professors i alumnes que l’han fet possible i que han construït la història 

d’aquest centre. 

2.2.- Història del Centre 

El Centre de Formació d’Adults El Vendrell no ha disposat fins al 

moment d’uns espais propis. L’opció primera , en la seva creació va estar la 

d’ocupar les aules del CEIP Àngel Guimerà. Això va condicionar l’horari 

lectiu, ja que aquestes aules només es podien ocupar a partir de les cinc de 

la tarda, en acabar l’horari de primària. 

A partir del curs 1990-91 va començar a funcionar de manera 

paral·lela a l’activitat d’aquest centre, l’atenció al programa de Graduat 

Escolar «Graduï’s Ara pot!», depenent del Departament de Benestar i 

Família. Aquest servei es va ubicar en principi a la seu del Consell Comarcal 

del Baix Penedès i posteriorment al Casal Cívic del Vendrell. Durant anys 

aquest dos serveis van funcionar de manera independent, ja que un 

suposava la modalitat presencial, mentre que l’altre ho era a distància. 
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Ubicar al CEIP Àngel Guimerà tota l’oferta formativa del centre 

limitava de manera important les possibilitats horàries, però l’ús dels espais 

del Casal Cívic va permetre un augment de l’oferta pel que fa a cursos i 

horaris. 

Durant el curs 2001-02, l’últim en què es va impartir el nivell 

corresponent al desaparegut Graduat Escolar i coincidint amb els canvis de 

professorat, tant de la plaça del Centre de Formació d’Adults com de la 

corresponent al Programa «Graduïs. Ara pot!», es fan les classes al Casal 

Cívic. És a dir, espais, professorat i dedicació horària es repartiren de 

manera proporcional amb la finalitat de donar un màxim de possibilitat a 

totes aquelles persones que encara no havien obtingut el títol de Graduat 

Escolar i que es trobaven davant l’última oportunitat per aconseguir-lo. 

La problemàtica continuada que suposava la nostra presència al CEIP 

Àngel Guimerà va portar com a conseqüència la ubicació de la secretaria del 

centre i de la major part de l’horari lectiu del professorat al Casal Cívic. Amb 

el temps tota l’activitat passarà al Casal Cívic del Departament de 

Governació on estem ubicats. 

La nostra ubicació al Casal Cívic de Benestar i Família tenia el 

problema de què molts espais eren compartits amb activitats del mateix 

Casal Cívic, lo que comportava problemes d’organització. A més moltes 

activitats d’aquestes que es feien eren amb música i hi havia problemes en 

poder desenvolupar amb normalitat i concentració les classes. 

Al gener del 2011 es va decidir mitjançant un acord entre 

l’ajuntament i el Departament, que l’AFA El Vendrell s’ubicara a l’antiga 

Escola Municipal de Música al carrer Isidre Ribas. Una planta baixa amb una 

aula d’informàtica i tres aules. L’espai era compartit amb l’oficina de català 

de l’ajuntament del Vendrell, que ocupava unes altres dues aules. Tenia 

molt bona ubicació, a prop de l’estació de tren i al costat de l’estació 

d’autobusos, però hi havia poc espai i les aules eren petites. 
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Finalment, al setembre del 2014 es va fer el trasllat fins a l’edifici 

actual, a l’avinguda de les escoles, 19 de la zona escolar. També es va 

aprofitar per transformar l’aula en centre. El punt fort d’aquesta instal·lació 

és que està molt integrada en d’altres centres educatius, però per contra, 

l’accés amb transport públic és més dificultós, ja que ens trobem lluny de 

les estacions de tren i autobusos i allunyats del centre.  
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3. EL MARC NORMATIU 

El CFA El Vendrell és un centre de caràcter públic depenent del 

Departament d‘Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, a 

l‘actualitat el marc legal de l‘educació d‘adults es regeix per: 

3.1 General  

 Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 

qualitat educativa 

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres 

educatius públics i del personal directiu professional docent 

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

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació  (DOGC núm. 5422, de 
16.7.2009, capítol IV. Educació d'adults, articles 69, 70 i 71) 

 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació    (BOE núm. 106, de 
4.5.2006, article 5. L'aprenentatge al llarg de la vida) 

 Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults   (DOGC núm. 1424, 
de 27.3.1991; correcció d'errada en el DOGC núm. 1507, de 
18.10.1991) 

 Constitució Espanyola 1978 

3.2 Curricular  

a) Ensenyaments inicials i bàsics i competències per a la societat de 
la informació 

 Resolució ENS/1403/2018, de 21 de juny,   per la qual s'estableix el 
currículum de llengües estrangeres als centres de formació d'adults 
del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7652, de 28.6.2018) 

 Resolució ENS/447/2018, de 12 de març,   de modificació de la 
Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el 
procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de 
competència digital a l'educació d'adults (DOGC núm. 7580, de 
16.3.2018) 

 Resolució ENS/2322/2017, de 29 de setembre,   per la qual 
s'autoritzen centres de formació de persones adultes públics que no 
depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb 
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reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital 
per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7470, de 9.10.2017) 

 Ordre PRE/206/2017, de 4 de setembre,   de reconeixement de 
l'equivalència entre els certificats de competència digital de l'educació 
de persones adultes (COMPETIC) i els certificats d'acreditació de 
competències en tecnologies de la informació i la comunicació 
(ACTIC) (DOGC núm. 7450A, de 7.9.2017) 

 Resolució de 14 de juny de 2016, de modificació de la Resolució de 
19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen els currículums dels 
ensenyaments d'informàtica d'aplicació a la xarxa de centres i aules 
de formació de persones adultes dependents del Departament 
d'Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament 

 Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el 
procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de 
competència digital a l'educació d'adults (DOGC núm. 6614, de 
2.5.2014) 

 Resolució de 10 de maig de 2013, per la qual s'estableixen els 
currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i 
castellana, llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, i a les 
llengües estrangeres, d'aplicació als centres de formació d'adults que 
depenen del Departament d'Ensenyament  

b) Curs de formació específic per als cicles formatius 

 Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació dels preus públics 
per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als 
cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau 
superior impartits en centres dependents del Departament 
d'Ensenyament (DOGC núm. 6159, de 28.6.2012) 

 Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el 
curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el 
curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior 
(DOGC núm. 6158, de 27.6.2012) 

c) Cursos de formació per a l'accés a cicles formatius 

 Resolució ENS/1781/2017, de 19 de juliol, per la qual es resol la 
convocatòria per al reconeixement de centres de formació de 
persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés 
als cicles formatius per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7420, de 
26.7.2017) 

 Resolució ENS/924/2017, de 24 d'abril, per la qual s'estableixen els 
criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius 
durant el curs 2017-2018 i s'obre la convocatòria del procés 
d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no 
depenen del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7362, 
de 4.5.2017) 

 Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual 
s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves 
d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles 
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formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles 
d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, de 20.12.2010) 

 Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb 
caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles 
formatius de formació professional per al curs 2006-2007 (DOGC 
núm. 4717, de 13.9.2006) 

d) Educació secundària per a adults 

 Ordre ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents 
i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària 
obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5922, de 
18.7.2001) 
 

 Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC 
núm. 5496, de 2.11.2009) 

e) Cicle de formació instrumental 

 Decret 213/2002, d'1 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació 
curricular de la formació bàsica de les persones adultes (DOGC núm. 
3694, de 7.8.2002, capítol 2: Cicle de formació instrumental per a les 
persones adultes -articles del 9 al 15- i annex 1: Currículum de la 
formació instrumental per a les persones adultes) 

f) Proves per obtenir el títol de l'ESO i CFI (majors de 18 anys) 

 Resolució ENS/2774/2017, de 3 de novembre, per la qual es 
convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada 
en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de 
formació instrumental per a persones de més de 18 anys, 
corresponents a l'any 2018 (DOGC núm. 7509, d'1.12.2017) 

 Ordre EDU/18/2010, de 15 de gener, d'organització de les proves 
lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació 
secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys (DOGC 
núm. 5551, de 22.1.2010) 

 Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, per la qual es regulen les proves 
específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental 
per a persones majors de divuit anys (DOGC núm. 3909, de 
20.6.2003) 

g) Proves d’accés a cicles formatius (resolucions anuals) 

 RESOLUCIÓ ENS/2196/2016, de 27 de setembre, per la qual es 
modifica la Resolució ENS/1757/2016, d'11 de juliol, per la qual es 
resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de 
persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés 
als cicles formatius per al curs 2016-2017. 
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 RESOLUCIÓ ENS/1757/2016, d'11 de juliol, per la qual es resol la 
convocatòria per al reconeixement de centres de formació de 
persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés 
als cicles formatius per al curs 2016-2017.  

h) Ensenyaments de llengües i competència digital  

 RESOLUCIÓ ENS/771/2018, de 16 d'abril, per la qual es determinen 
els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els 
ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones 
adultes del Departament d'Ensenyament i s'estableix el període i el 
procediment d'acreditació d'aquest professorat en el cas que no tingui 
les titulacions requerides. 

 RESOLUCIÓ ENS/447/2018, de 12 de març, de modificació de la 
Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el 
procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de 
competència digital a l'educació d'adults. 

 RESOLUCIÓ ENS/2115/2016, de 13 de setembre, per la qual 
s'autoritzen centres de formació de persones adultes públics que no 
depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb 
reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital 
per al curs 2016-2017.  

 RESOLUCIÓ ENS/1465/2014, de 19 de juny, per la qual s'estableix el 
procediment d'autorització dels centres de formació de persones 
adultes de titularitat pública que no depenen del Departament 
d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de 
llengües i els de competència digital. (DOGC núm. 6652, 
de 27.6.2014) 

 

3.3 Centre 

 Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s’especifica la 
superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que 
imparteixen l’educació primària, l’educació secundària o els 
ensenyaments artístics (DOGC núm. 6074, de 24.2.2012. Article 6). 

 Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel qual es regulen els centres de 
formació d’adults (DOGC núm. 1884, de 15.4.1994). Derogat pel 
Decret 102/2010, de 3 d'agost de 2010 (DOGC núm. 5686, de 
5.8.2010), i pel Decret 122/2012, de 9 d'octubre de 2012 (DOGC 
núm. 6233, de 16.10.2012), llevat l’article 6 (sobre els requisits 
mínims dels centres de formació d’adults en l'àmbit de la formació 
instrumental i de la formació bàsica) 

 



PROJECTE EDUCATIU  DE CENTRE  

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS EL VENDRELL 

 

 
14 

3.4 Altra normativa d'interès 

 Acord GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les 
condicions laborals del professorat d'educació de persones adultes 
acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no 
universitari de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4806, de 
24.1.2007) 

 Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre 
de 2006,   sobre les competències clau per a l'aprenentatge 
permanent (DOEU L 394/10, de 30.12.2006) 

 Comunicació de la Comissió Comissió de les Comunitats Europees - 
Brussel·les, 23.10.2006 - Aprenentatge d'adults: Mai no és tard per 
aprendre (COM 2006-614, de 23.10.2006) 

 Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
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4.- Marc contextual i recursos del centre 

4.1.- El marc sociocultural i econòmic del CFA El Vendrell 

El municipi del Vendrell està situat al sud de la comarca del Baix 

Penedès, a la província de Tarragona. Confronta al nord amb els termes 

municipals d’Albinyana i Santa Oliva a l’est, amb els termes de Bellvei i 

Calafell; a l’oest amb Roda de Berà (comarca del Tarragonès); i al sud amb 

el Mediterrani. El municipi comprèn a més de la vila del Vendrell, que és la 

seu de l’Ajuntament, els barris marítims de Sant Salvador, Coma-ruga i El 

Francàs; els barris de l’estació de Sant Vicenç de Calders i del Sector del 

Sanatori, el poble de Sant Vicenç de Calders i nombroses urbanitzacions. La 

toponímia del Vendrell prové del llatí venerellus, diminutiu de venere 

(Venus). Probablement el nom procedeix d’un Portus Veneris de Sant 

Salvador. 

El Vendrell ha tingut un paper de cruïlla de comunicacions que ha 

condicionat l’estructura urbana del municipi i la seva articulació territorial 

des d’un principi. 

Els seus 36,82 Km2 de superfície s’estenen en una topografia planera. 

La seva ubicació a la desembocadura al mar de la Depressió Prelitoral 

catalana, fan del Vendrell un punt important en el corredor natural que 

uneix per l’interior el sud de Catalunya amb Barcelona i França i també de 

manera indirecta amb l’interior de Catalunya. 

El Vendrell exercí en el passat una influència d’abast local, aprofitant 

la seva localització al Pla de Mar i la connexió amb l’arbrat hídric que 

penetra cap a l’interior del Baix Penedès. La vila es converteix en un centre 

de mercat degut a aquesta òptima posició territorial i a l’aprofitament de les 

comunicacions naturals. 
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Als anys seixanta va arribar, com a d’altres llocs de Catalunya, una 

migració procedent del sud d’Espanya atreta pel mercat de treball de les 

indústries de la comarca extractores de guix i altres materials, entre d’altres 

indústries.  

Des de mitjans dels anys vuitanta, fins a l’actualitat es produeix una 

gran transformació urbana. La ciutat residencial, mig buida durant la major 

part de l’any i dispersa pel terme municipal, encara de manera més lenta 

que el centre urbà i els barris marítims, comença a omplir-se de vida i de 

necessitats de serveis i d’equipaments urbans. En aquests moments El 

Vendrell passa a ser una població amb connexions metropolitanes de gran 

importància social i econòmica. 

Actualment el Vendrell presenta una població que sobrepassa els 

trenta mil habitants, essent de noranta mil el total de la comarca. Això 

suposa un increment constant de la població que en els darrers trenta anys 

s’ha triplicat. Aquesta taxa de creixement, però, s'ha vist reduïda en els 

últims 8 anys a causa de la crisi econòmica, que ha afectat de manera clara 

la comarca en general i la vila en particular. 

Aquesta davallada de la immigració fa que cada vegada un menor 

nombre dels nostres alumnes siguin procedents de diferents països amb 

nivells d’alfabetització menor. Aquest fet, unit a l'augment progressiu de la 

població alfabetitzada al nostre territori ha provocat el descens del nombre 

d'alumnes en els ensenyaments bàsics, com el cicle d'educació instrumental 

o el català d'acollida. De fet, des del curs 2014 – 2015 va ser el primer curs 

que no vam oferir aquests cursos al nostre centre. 

Per altra banda, l'augment de la desocupació, accentuat en la 

població més jove, ha provocat un augment de la demanda de persones que 

demanen formació per a poder incorporar-se satisfactòriament al mercat de 

treball. Això ha fet créixer la demanda en els últims anys d'ensenyaments 

com els que donen accés a la Formació Professional, a l'obtenció del títol de 

la ESO o les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.  
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A continuació s’inclouen un seguit de dades procedents de la web de 

‘Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es) que reflecteix la 

distribució de la població segons la nacionalitat i algunes dades sobre 

educació: nivell d’instrucció, nombre d’alumnes, etc. que ajuden a conèixer 

de manera gràfica el marc en el que se situa el nostre centre.  

 

 

 

 

 

Població. Per sexe 2016
Homes 18.162
Dones 18.320
Total 36.482

Població. Per nacionalitat 2016
Espanyola 31.421
Estrangera 5.061
Total 36.482

Població de 16 anys i més. Per nivell d'instrucció 2011
Sense titulació 2.958
Primer grau 4.332
Segon grau 18.197
Ensenyament universitari 4.004
Total 29.490

Població. Per relació amb l'activitat econòmica. 2011
Població ocupada 12.542
Població desocupada 6.717
Població activa 19.259
Població inactiva 17.105
Població de 16 anys i més 29.490
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4.2.- Característiques materials del CFA El Vendrell. 

El conjunt del Centre d'Adults consta de les següents zones, totes elles 

amb connexió Wi-Fi a la qual es poden connectar tant professors com 

alumnes: 

- 4 aules amb connexió a Internet per cable. Una d'elles disposa de 12 

ordinadors per a alumnes 

- 1 petit despatx que s'usa per a tasques administratives. 

- 1 sala de professors relativament gran que s'usa per als moments 

d'esbarjo del professorat i per les reunions pedagògiques. 

- 1 petit espai on hi ha el conserge i la fotocopiadora principal del 

centre. 

- 1 zona de pati que ocasionalment s'ha usat per fer alguna activitat a 

l'aire lliure. Disposa de zona d'aparcament de bicicletes. 

- 1 petit pati interior que dóna llum a algunes zones del centre. 

Algunes de les mancances del centre són les següents: 

- No disposa d'una biblioteca pròpiament dita. Els llibres que tenim els 

hem de repartir entre les diferents aules i la sala de professors.  

- No disposem d'una sala d'actes per acollir grups nombrosos.  

- El despatx de direcció es queda petit i alguna de la documentació que 

hi hem de custodiar per normativa s'ha d'emplaçar en un altre lloc. 

- Amb un possible augment d’ensenyaments, el reduït nombre d’aules 

dificultaria el seu encaix horari. 
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5. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 

 

5.1 Principis rectors 

 
Els trets d'identitat del nostre centre van en consonància amb els 

principis rectors del sistema educatiu que marca la Llei 12/2009 del 10 de 

juliol d'educació (LEC), a continuació en farem un recull dels que marquen 

d'una manera més clara el funcionament dels centres de formació d'adults 

en general i del nostre centre en particular. 

 

 El respecte dels drets i deures que deriven de la 

Constitució, l'Estatut i la resta de la legislació vigent.  

 La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una 

societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la 

solidaritat, el respecte i la igualtat.  

 La universalitat i l'equitat com a garantia d'igualta 

d'oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la 

coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics. 

 El pluralisme 

 La inclusió escolar i la cohesió social. 

 La qualitat de l'educació, que possibilita l'assoliment de 

les competències bàsiques i la consecució de l'excel·lència, en el 

context de l'equitat. 

 El conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament 

dels alumnes al país, i el respecte a la convivèncial. 

 El foment de la pau i el respecte dels drets humans.  

 El respectge i la preservació del medi ambient i el gaudi 

respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge.  

 La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva 

entre dones i homes. 

 L'afavoriment de l'educació més enllà de l'escola. 
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 L'educació al llarg de la vida 

 L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o 

adoctrinament. 

 La formació integral i de les capacitats intel·lectuals, 

ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el 

ple desenvolupament de la personalitat, que ha d'ésser laic. 

 La vinculació entre pensament, emoció i acció que 

contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la 

maduresa i la satisfacció personals. 

 La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti 

als alumnes la plena integració social i laboral. 

 L'estímul i el reconeixement de l'esforç i la valoració del 

rigor, l'honestedat i la constància en el treball. 

 La capacitació per exercir activament la ciutadania. 

 La competència per a la utilització autònoma i creativa 

dels sistemes digitals.  

 La competència per a l'anàlisi i la contrastació de tota la 

informació. 

 La participació de la comunitat educativa. 

 La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització 

amb els ajuntaments i altres administracions públiques. 

 

5.2 Caràcter propi del centre 

 

L'Educació com a procés integral 

 

Es considera que el propi alumne i la seva família, en els casos de 

menors d’edat, són els principals responsables del seu procés formatiu.  

 

L’alumne ha de ser conscient d’aquest procés de maduració personal i 

és per això que ha de tenir coneixement de quins seran els objectius que 
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haurà d’assolir, com se l’avaluarà i quines possibilitats tindrà de superar el 

curs. 

Es considera una prioritat fonamental el respecte per les persones i el 

fet de permetre que tothom pugui desenvolupar el seu treball. 

 

 

Les exigències bàsiques del professorat envers els seus alumnes es 

basen en l’interès pel treball, per la feina ben feta, l’esforç, l’ordre i una 

actitud correcta i en assolir els continguts acadèmics bàsics a cada nivell. 

 

Es fomentarà la solidaritat entre els companys dintre i fora de l’aula. 

 

Àmbit de referència i llengua 

 

D’acord amb l’Estatut de Catalunya i la Llei de Política Lingüística 

I/98, de 7 de gener, la llengua vehicular del nostre centre en l'ensenyament 

i l'aprenentatge és el català. A més, aquesta també serà la llengua habitual 

en les activitats administratives tant les de caire intern com les que es 

portin a terme de cara a l'exterior. 

 

Tots els ensenyaments i programes de formació d'adults 

s'imparteixen en la llengua catalana, amb excepció de les llengües 

castellana i estrangera.  

 

El pluralisme i els valors democràtics 

 

Característiques com la procedència, la raça, la religió, la ideologia o 

el nivell econòmic, no suposaran mai un motiu de discriminació al nostre 

centre. Els valors bàsics dels quals es parteix i que també es volen 

transmetre als/les alumnes són els de llibertat, civisme, solidaritat, respecte 

cap als altres, justícia i participació en la societat de la qual formen part. 

Resumint, no importa tant l'origen de les persones sinó la cohesió i la 

sensació de pertinença a una mateixa societat.  
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Es potenciarà, en conseqüència, tota actitud que es relacioni amb els 

valors anteriorment esmentats entre els alumnes i el respecte a les 

diferents opinions. 

 

Al mateix temps, el CFA El Vendrell manifesta respecte amb el 

principis democràtics que regeixen la nostra societat i propicia que aquests 

regeixin al màxim possible les diferents decisions que afecten el 

funcionament del centre com l'elecció dels representants del Consell Escolar 

o dels delegats de classe. 

 

La confessionalitat 

 

El centre de Formació d’Adults El Vendrell, com a centre públic docent 

es manifesta aconfessional i respectuós amb totes les creences, tal com 

assenyala la legislació vigent. 

 

Així mateix es manifesta lliure de qualsevol tendència ideològica o 

política determinada. 

 

La coeducació 

 

El centre practicarà una educació per a la igualtat sense 

discriminacions per raó de gènere. D’aquesta manera l’ensenyament que 

s’impartirà no presentarà diferències que puguin partir del criteri associat 

amb el gènere dels/de les alumnes. La metodologia didàctica emprada 

tractarà d’evitar conductes que atribueixen diferències entre l'home i la 

dona. 

 

El Centre de Formació d’Adults s’ha de regir pel principi de 

coeducació, entenent-la com un intent d’educar en la igualtat. 

 

En aquest sentit caldrà fer una tasca activa, promovent la participació 

mixta i qüestionant, quan sigui necessari, qualsevol manifestació de tipus 

sexista. 
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L’educació per a la pau, la solidaritat i la tolerància. 

 

El Centre de Formació d’Adults vol educar en la línia de fomentar 

l’entesa i solidaritat entre els pobles i individus, el respecte a la Declaració 

dels Drets Humans i la valoració de la pau i les actituds no violentes. 

 

La referència al respecte s’utilitzarà, doncs, davant de qualsevol 

conflicte particular i institucional. 

 

La no violència serà un principi inqüestionable davant de qualsevol 

problema entre els alumnes. S’insistirà constantment en la necessitat del 

diàleg i de la comprensió, sobretot a partir de models i pautes de conducta 

positius. 

 

L’educació per a la diversitat. 

 

El Centre de Formació d’Adults assumeix la diversitat com a 

característica intrínseca de la realitat humana, des d’un punt de vista positiu 

i enriquidor. Per tant, s’accepta que el fet educatiu ha de procurar tenir en 

compte les diferències i ser capaç de potenciar les característiques i 

possibilitats de cadascun dels alumnes. 

 

Si bé el procés educatiu ha de donar coneixements i pautes ètiques 

comuns, també ha de tenir en compte les diferents capacitats d’assimilació, 

així com les diferents procedències socials, culturals, religioses, etc. 

 

S’accepta la diversitat dels docents, dins el marc del PEC, com un 

valor afegit, doncs ha de servir per a la preparació d’una futura integració 

dels alumnes dins una societat cada vegada més plural. 

 

Entenem que diversitat significa, doncs, enriquiment per a una millor 

cohesió social. 
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Al CFA El Vendrell intentem propiciar la integració de tots els alumnes 

dintre del grup classe i del conjunt del centre. Pensem que aquest és el 

millor camí per millorar la convivència i propiciar la continuïtat dels alumnes 

en el nostre centre.  

 

 

Les relacions amb l’entorn. 

 

El Centre de Formació d’Adults intentarà de ser un referent cultural al 

Vendrell i al Baix Penedès 

 

El Centre de Formació d’Adults vetllarà perquè es produeixi una 

relació suficientment efectiva amb la resta de centres escolars, institucions, 

entitats culturals, etc. del municipi i la comarcafomentarà la integració i 

col·laboració dels alumnes dins del context de les associacions locals. 

 

Es procurarà tenir cura amb el medi ambient mitjançant polítiques 

que fomentin el reciclatge de materials i un consum racional (aigua, tinta, 

paper, etc.), al mateix temps que es vetlli per un bon manteniment del 

centre. Una convivència, desenvolupament i manteniment sostenibles han 

d’estar presents en el fet educatiu diari. 

 

L’educació per a la salut i la prevenció de riscos. 

 

El CFA ha de conscienciar tota la comunitat educativa sobre la 

necessitat de mantenir uns hàbits higiènics, de salut mental i alimentaris 

correctes. Els alumnes hauran d’observar correcció higiènica i prendre 

consciència de la necessitat de practicar exercici físic, tenir una bona 

alimentació i un descans suficient . 

 

Caldrà prevenir als alumnes de determinats hàbits de risc i del 

consum de substàncies nocives. 
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És important també l’orientació del lleure dels alumnes, tot donant-

los informació o iniciant-los en activitats esportives, lúdiques, lectures, 

música, teatre, cinema, etc. 

 

S’insistirà en el manteniment de les instal·lacions i materials en 

perfecte estat de conservació i neteja per part de tota la comunitat. 

 

S’actuarà d’acord amb la llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

Prevenció de Riscos Laborals i del que marquen les Instruccions d'inici de 

Curs. Es duran a terme els simulacres d’evacuació del centre periòdics, 

d’acord amb el “Pla d’emergència del centre”.  

 

La gestió institucional 

 

La finalitat última de la nostra institució és l’educació dels alumnes. 

Per això cal que la implicació de tots els col·lectius sigui efectiva i que es 

manifesti amb una veritable participació des de la pròpia responsabilitat de 

totes les persones. 

 

La gestió es basarà en la presa de decisions rellevants, a partir del 

debat i de la pràctica democràtica d’aconseguir acords i consensos. Els 

canals de comunicació han de ser oberts i tots els aspectes rellevants del 

centre podran ser avaluats periòdicament per tal d'adequar la gestió 

institucional a les necessitats i interessos de tots els membres de la 

comunitat educativa. 
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6. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

6.1 Ensenyaments que s'imparteixen al centre 

6.1.1. Graduat en educació secundaria (GES)  

Aquest curs s’adreça a estudiants que vulguin obtenir el graduat en 

educació secundària. Aquest títol permet continuar estudis de formació 

professional de grau mitjà (CFGM) o bé de batxillerat, obtenir un títol i 

millorar coneixements. 

Els estudis de GES s'organitzen en dos nivells (GES 1 i GES 2) que es 

poden cursar en dos cursos acadèmics (6 trimestres). Aquesta durada es 

pot flexibilitzar per a aquelles persones que ho necessitin en funció de la 

seva disponibilitat o ritme d'aprenentatge.  

6.1.2. Graduat en educació secundaria (GES) a l'IOC (a distància) 

El CFA El Vendrell és un centre de suport de l’IOC (Institut Obert de 

Catalunya) que permet seguir a distància els estudis que condueixen a 

l’obtenció del GES (Graduat en Educació Secundària).  

Així, es dóna oportunitat d'obtenir el graduat, a aquell alumnat que 

no pot assistir a l'ensenyament presencial, per feina o altres motius. 

6.1.3. Preparació a les proves d'accés a grau superior 

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als 

cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i 

d'ensenyaments esportius.  
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L'alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, 

o totes dues.  

La part comuna està formada per: llengua catalana, llengua 

castellana, llengua estrangera (anglès) i matemàtiques. S'imparteix de 

manera presencial al centre. 

La part específica i la llengua estrangera (francès) de la part comuna 

s'imparteix mitjançant l'IOC. 

6.1.4. Preparació per a l'accés a la universitat 

Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 anys per a 

les proves d'accés a la universitat.  

El centre imparteix la fase comuna de la prova: llengua catalana, 

llengua castellana, comentari de text i llengua estrangera (anglès). 

La fase específica no s'imparteix al centre per manca de recursos. 

Les persones més grans de 45 anys també poden cursar aquesta 

preparació i poden optar per fer la prova per a majors de 25 anys o fer la 

de majors de 45 anys que consisteix en: llengua catalana, llengua 

castellana, comentari de text i una entrevista a la universitat on es vol 

accedir. 

6.1.5. Llengua estrangera: anglès 

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes 

assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua 

anglesa i s'imparteixen en tres nivells: llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que 

corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de 

referència per a les llengües).  
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6.1.6. Informàtica 

Els ensenyaments d'informàtica tenen com objectiu facilitar 

l'adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de 

coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.  

Al nostre centre, s'imparteixen: COMPETIC Inicial, 1 i 2. 

El nivell inicial d'informàtica (COMPETIC inicial) s'adreça a les 

persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC). 

En el curs de COMPETIC 1 (equivalent a l'ACTIC bàsic) es treballen 

les competències de tractament de la informació numèrica, les de 

tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment i la 

de cultura, participació i civisme digital. 

En el curs de COMPETIC 2 (equivalent a l'ACTIC mitjà) es treballen 

les competències de: cultura, participació i civisme digital; tecnologia 

digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en 

el món digital; tractament de la informació escrita; tractament de la 

informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment; tractament de la 

informació numèrica; tractament de les dades i presentació de continguts. 

6.1.7  Professorat 

El claustre del CFA El Vendrell en el curs 2018-19 està format per set 

docents del departament d’Ensenyament: tres docents a jornada completa i 

quatre docents a mitja jornada (realment les places a jornada completa són 

quatre i les de mitja jornada dos, però una professora amb plaça de jornada 

completa ha demanat la reducció a mitja jornada per cura d’un infant 

menor de tres anys). Les places de jornada completa corresponen dos a 

l’especialitat de primària (PRI) i una altra a l’àmbit cientificotecnològic 
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(SMA). Les places a mitja jornada, per la seva banda, corresponen tres a 

l’àmbit de la comunicació (SCO) i una altra a l’àmbit de les ciències socials. 

A més a més, el centre compta a una mestra a un terç de jornada 

que ens cedeix l’ajuntament del Vendrell i que pertany al cos de primària. 

6.1.8  Personal d'administració i serveis (PAS) 

Al centre treballa una administrativa a mitja jornada. També disposem 

d’un conserge amb caràcter provisional, proporcionat per l’ajuntament del 

Vendrell a jornada sencera i que a vegades realitza tasques en altres 

centres educatius propers en aquesta jornada.  
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7. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 

7.1 Prioritats i objectius educatius 

I. Entenem l'educació com un procés integral en el qual es 

potencien els aspectes intel·lectuals, morals, culturals, socials i 

psicomotrius de l'alumnat. 

Pretenem fomentar en l'alumnat: 

1.- Els valors propis de l'individu i els principis d'una societat democràtica. 

És a dir, el respecte a un mateix i als altres, a la diversitat ètnica, cultural, 

ideològica i religiosa. 

• Dissenyar activitats que promoguin la tolerància i l'eliminació d'actituds 

discriminatòries. 

• Donar a conèixer les diferents realitats del món. 

• Promoure l'educació ambiental, l'educació per a la salut i per a la pau. 

• Afavorir el coneixement de les cultures d'altres països mitjançant el treball 

de forma positiva i enriquidora de la diversitat que hi ha al centre, els 

intercanvis, viatges, sortides culturals, etc. 

 

2.- La capacitat crítica i l'actitud dialogant com a preparació per a l'exercici 

responsable de la llibertat. 

• Afavorir els debats, taules rodones, etc. per aprendre a escoltar i 

respectar l'opinió dels altres. 

• Promoure les activitats en grup per a desenvolupar la capacitat d'escoltar i 

entendre els companys. 



PROJECTE EDUCATIU  DE CENTRE  

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS EL VENDRELL 

 

 
31 

• Desenvolupar la capacitat de reflexió crítica pel que fa a les opinions 

alienes. 

• Desenvolupar en l'alumnat l'assoliment d'una maduresa que els permeti 

tenir un criteri propi. 

 

3.- La col·laboració dels alumnes entre ells, envers el professorat, el PAS i 

els òrgans de gestió del centre. 

• Potenciar totes les tasques que impliquin un treball en equip emmarcat en 

el sentit de la responsabilitat, participació, col·laboració, altruisme i 

generositat. 

• Estimular la confiança i el respecte mutu entre l'alumnat, professorat i 

PAS mitjançant el diàleg, tracte personal individualitzat i col·lectiu. 

• Promoure la funció dels delegats i altres representant dels alumnes/as 

com a veritables portaveus de les propostes i inquietuds dels seus 

companys i companyes. 

 

II. Creiem que és una obligació del centre i un dret dels alumnes el 

fet que l'ensenyament sigui impartit en una certa línia 

metodològica, respectant les peculiaritats didàctiques pròpies de 

cada matèria. Aquesta línia metodològica es fonamenta en 

l'orientació paidocèntrica, considerant els coneixements previs de 

l'alumnat. 

Tenint en compte la limitació de recursos que tenim en l'educació 

d'adults pel que fa a l'atenció a la diversitat, pretenem. 

1.- Valorar la participació de l'alumnat en totes les tasques d'aprenentatge i 

capacitar els alumnes per a poder treballar individualment i en equip. 
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• Conscienciar l'alumne/a de la importància del seu paper en el ritme 

d'aprenentatge com un element actiu, fomentant el treball en equip com un 

mitjà valuós per a la seva integració i formació. 

• Estimular l'alumne/a a vetllar pel bon funcionament del grup-classe, pel 

manteniment del material del qual disposa, potenciant la seva 

responsabilitat en el procés educatiu. 

 

2.- Orientar la tasca escolar des d'una perspectiva de futur; és a dir, 

preparar els i les alumnes per accedir i adaptar-se al món cultural, social i 

professional. 

• Facilitar la informació adient per una adequada orientació futura als camps 

cultural, professional i social. 

• Elaborar el material necessari per accedir a aquest món canviant. 

• Posar a l'abast de l'alumnat aquesta informació i els mitjans 

corresponents per adaptar-se a un entorn determinat. 

• Aconseguir que l'alumnat arribi a assumir noves situacions socials. 

 

3.- Donar importància a l'adquisició tant de tècniques i continguts bàsics 

com d'hàbits d'estudi i treball. 

• Desenvolupar les tècniques de comprensió i expressió de missatges orals i 

escrits. 

• Treballar la lectura crítica i raonada de textos de diferent tipologia. 

• Promoure l'anàlisi crítica dels missatges audiovisuals del món actual. 
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• Assolir raonadament els continguts bàsics operatius mitjançant tècniques i 

habilitats integradores. 

 

4.- Fomentar en l'alumnat la curiositat i la investigació, l'actitud crítica i la 

creativitat. 

• Despertar en l'alumne/a la inquietud i la reflexió per l'entorn físic i humà 

proper i universal.  

• Potenciar el treball de recerca en els continguts dels diversos 

ensenyaments i nivells. 

• Mostrar una actitud respectuosa comprensiva, oberta, crítica, lògica i 

empàtica envers les obres pròpies i dels altres. 

• Estimular la creació i investigació literària, audiovisual i científica. 

 

5.- Afavorir la coordinació dels elements bàsics de l'aprenentatge; entenent 

com a coordinació: definir i concretar les activitats a realitzar; establir 

responsabilitats; implicar tothom en la realització de tasques; establir els 

recursos materials, econòmics i organitzatius. 

• Facilitar la coordinació i el treball en equip dels professors d'un mateix 

grup, nivell, àrea i. 

• Fomentar la interacció entre diferents àrees per a permetre la interrelació 

de coneixements. 

• Unificar els criteris d'avaluació i recuperació i les funcions de tutoria i 

orientació mitjançant la realització de programacions didàctiques 

coordinades. 



PROJECTE EDUCATIU  DE CENTRE  

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS EL VENDRELL 

 

 
34 

• Afavorir la coordinació de les estratègies metodològiques tot fent-les 

congruents i complementàries. 

 

6.- Possibilitar entre els professors un coneixement i una concepció de 

l’escola com un tot. 

Entendre el centre com una organització en què les actuacions de cadascun 

dels seus elements s’han de conèixer i complementar. 

Propiciar que el professor/a pugui plantejar-se objectius atractius i no 

rutinaris. Treballar en equip, per fer plantejaments a mitjà i llarg termini de 

forma coordinada amb altres companys. 

 

III. El català és la llengua vehicular del nostre centre. Això queda 

reflectit en el Projecte Lingüístic. 

 

IV. El centre es compromet a organitzar un seguit de mesures 

d’atenció a la diversitat que es desenvolupin a cada etapa.  

 

1.- Activitats i metodologies diferents per al desenvolupament d’un mateix 

contingut, en funció del seu grau de dificultat, i, en coherència amb 

aquelles, els criteris i els instruments d’avaluació més adequats . 

2.- Emprar l'avaluació com a mitjà per a la individualització de 

l'ensenyament, el qual caldrà que sigui flexible per tal d'ajustar-se 

progressivament a la diversitat. 
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V. El centre es manifesta aconfessional, per respondre als principis 

de respecte i de pluralisme ideològic de la societat que l’envolta. Per 

aquest fet, tota persona que treballi o estudiï al centre ha 

d’abstenir-se de fer propaganda religiosa dins el marc escolar. Cal 

dir, però, que creient que les festes populars regeixen la vida 

quotidiana de la societat, aquestes es celebraran sense excloure’n 

cap contingut fonamental. 

7.2.- El projecte Lingüístic 

En el projecte lingüístic es recullen tots els aspectes relatius a 

l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el nostre centre educatiu. 

En aquest document s’estableix la llengua catalana com a llengua vehicular i 

d'aprenentatge del centre. També queden definits el procés d'ensenyament 

i aprenentatge de la llengua castellana i de l’anglès, com a llengua 

estrangera,  així com   els criteris generals per a les adequacions de les 

llengües a la realitat sociolingüística del centre. 

El nostre projecte lingüístic ha estat revisat i actualitzat alhora que el PEC a 

l’any 2019. Es pot consultar  de forma integra en la nostra web o en el 

nostre lloc de Google. 
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8. EL CURRÍCULUM 

8.1 Criteris d’organització pedagògica 

Els criteris pedagògics del Projecte educatiu regeixen i orienten 

l'exercici professional de tot el personal que, permanentment o 

ocasionalment, hi treballa.  

1. Els criteris d’organització pedagògica contribueixen al compliment 

dels principis del sistema educatiu i fan possible: 

o a) La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en 

aplicació del principi d'inclusió. 

o b) El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la 

plena integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a 

resultat de l'acció educativa. 

o c) La incentivació de l'esforç individual i grupal, especialment en el treball 

quotidià al centre educatiu 

o d) La coeducació, que ha d'afavorir la igualtat entre l'alumnat. 

o e) L'establiment de regles basades en els principis democràtics, que 

afavoreixen els hàbits de convivència i el respecte a l'autoritat del 

professorat. 

  

 2. L’alumnat amb ritmes d'aprenentatge més lents tindran en tots 

els casos una consideració especial per tal de garantir el seu èxit escolar. 

Les actuacions, però variaran en funció del tipus de curs en què estan 

matriculats. 
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o Cursos amb prova externa: accés a cicles formatius de grau superior i 

universitat per a majors de 25/45 anys. Entenem que l'objectiu a curt 

termini dels alumnes que es matriculen a aquests cursos és aprovar la 

prova, per això, entenem que no podem eliminar ni flexibilitzar en cap cas 

els continguts que marca el currículum. Tot i això, cada professor intentarà 

adaptar la seva metodologia a les diferències individuals de tot l'alumnat.  

o GES presencial: en aquest ensenyament és el propi centre el que avalua 

els seus alumnes en funció del currículum general. Es tracta 

d'aprenentatges que són crucials per al futur professional dels alumnes i per 

això, en casos excepcionals en què el claustre entén clarament que un 

alumne no pot arribar als objectius marcats pel currículum es pot 

contemplar l'opció de flexibilitzar alguns dels continguts marcats. Això sí, en 

tot cas aquest alumnat ha de demostrar que compleix els requisits d'esforç 

diari i implicació en els seus estudis marcats pel centre. També es tindrà en 

compte la intenció de futur professional o acadèmic que té cada alumnat al 

finalitzar els estudis. 

o Ensenyaments d'informàtica. Des del curs 2013 - 2014 els 

ensenyaments d'informàtica Competic tenen equivalència amb els certificats 

ACTIC. Des d'aleshores tots els nivells de Competic han de fer un projecte 

globalitzat a final de curs que demostra que tenen el nivell per poder seguir 

el curs vinent. En l'avaluació continuada del curs és tenen en compte els 

criteris d'esforç i implicació a part del grau de perfecció de la tasca diària, 

però en el projecte els alumnes han de demostrar que tenen el nivell 

suficient per poder seguir el curs següent. Un dels reptes del nostre centre 

en els propers anys és equiparar el nivell dels alumnes que promocionen 

des del nivell inicial amb els alumnes que ingressen directament als nivells 

superiors per millorar professionalment. A més a més, s’intentarà oferir 

l’ensenyament de Competic 3 en els propers cursos. 

o Ensenyaments d'anglès. Des del curs 2013 - 2014 s'ha fet un esforç 

per equiparar el nivell real dels alumnes que finalitzen el nostre curs a 

Anglès 3 amb els del 3r curs de les Escoles Oficials d'Idiomes. Per això, 
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també fan una prova comuna a tot Catalunya que acredita un nivell A2.2. 

Un dels objectius prioritaris dels propers cursos al nostre centre és adequar 

metodològicament totes les proves que fan els alumnes d'anglès dels tres 

nivells a l'externa que hauran de fer els alumnes que finalitzen anglès 3. Un 

dels reptes del nostre centre és equiparar el nivell dels alumnes que 

promocionen des d'anglès 1 amb els alumnes que ingressen directament en 

nivells superiors per millorar professionalment.  

o Ensenyaments inicials de llengua catalana, castellana i formació 

instrumental. 

Des del curs 2016-2017 els ensenyaments de català es van deixar de fer al 

nostre centre degut, principalment, per la baixa matrícula dels cursos 

anteriors,  perquè aquesta oferta ja està coberta al municipi amb el 

Consorci de Normalització Lingüística i perquè vam privilegiar 

ensenyaments emergents i amb més demanda com el GES i les proves 

d’accés. 

Al curs 2018-2019 s’ha plantejat la possibilitat d’incorporar als nostres 

ensenyaments els ensenyaments de llengua castellana inicial i formació 

instrumental com a resposta a una necessitat sense cobrir del municipi 

detectada a la comissió de llengua del Pla Educatiu de l’Entorn. 

En el cas que finalment s’incorporin aquests ensenyaments, entenem que 

l'objectiu a curt termini dels alumnes que es matriculen a aquests cursos 

seria arribar a un mínim de coneixement de la llengua castellana i poder fer 

operatiu el coneixements a la vida quotidiana. En qualsevol cas, no oblidant 

els objectius, entenem que es podrien flexibilitzar els continguts que marca 

el currículum. Cada professor intentaria adaptar la seva metodologia a les 

diferències individuals de tot l'alumnat.  

 

3. La diversitat metodològica en l'ensenyament. Cal atendre les 

diferències individuals tant del professorat com de l'alumnat, i com que no 
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tots aprenen i responen igual a diferents enfocaments metodològics la 

varietat s'ha de considerar com una de les vies fonamentals per atendre la 

diversitat. Els criteris que seguirem en el disseny d'activitats d'aprenentatge 

es basen en una concepció constructivista ja que considerem que aquesta 

concepció es produeix per la configuració de models mentals propis a partir 

de nivells de desenvolupament i coneixements previs.  

 

4. En el marc del que estableix l'article 80 de la llei 12/2009, del 10 

de juliol, d'educació en les etapes que integren l'educació postobligatòria els 

elements organitzatius del centre contribueixen a: 

o a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís dels alumnes en llur 

procés educatiu. 

o b) Educar en la responsabilitat de l'estudi i desenvolupar àmbits 

d'autoaprenentatge que resultin positius per al progrés dels alumnes. 

o c) Fer possible l'assoliment de competències, enteses com el conjunt de 

capacitats que utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol 

tasca per aconseguir assolir amb èxit uns determinats resultats. 

o d) Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a 

les característiques i les necessitats educatives de cada etapa i als aspectes 

instructius específics de cada ensenyament, sens perjudici del manteniment 

de la coherència global dels elements educatius de la formació. 

o e) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti 

els resultats i els efectes de l'avaluació dels processos d'ensenyament i 

d'aprenentatge i els resultats de l'avaluació del progrés assolit 

individualment per cada alumne o alumna, i evidenciar la correlació entre 

els resultats acadèmics dels alumnes i les fites que es proposaven en 

incorporar-se a aquestes etapes. 
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5. El grup classe disposa de la figura d’un tutor o tutora, designat 

entre el professorat que s'encarrega de la docència. Correspon al tutor o 

tutora de cada grup garantir l'atenció educativa general dels alumnes, 

directament i per mitjà de l'orientació de l'acció conjunta de l'equip docent, i 

també li pertoca, en casos excepcionals degudament justificats, la 

comunicació entre el centre i les famílies a propòsit del progrés personal de 

llurs fills. 

8.2 L'avaluació i promoció 

8.2.1 GES Presencial 

L'alumnat que hagi assolit els objectius i les competències bàsiques 

del currículum dels ensenyaments de l'educació secundària per a les 

persones 

adultes, d'acord amb l'article 16 del Decret 161/2009, d'ordenació 

dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones 

adultes, rep el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. 

Es consideren assolits els objectius i les competències bàsiques dels 

ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes quan 

s'han superat tots els àmbits. 

Excepcionalment, l'equip docent pot decidir, de manera raonada i 

escoltat el professorat corresponent, que un alumne/a amb un mòdul no 

superat en algun àmbit aprovi aquest àmbit, tenint en compte la seva 

maduresa, les actituds i els seus interessos, l'anàlisi global dels seus 

aprenentatges i les possibilitats de progrés en estudis posteriors. Per 

prendre aquesta decisió, cal el vot favorable d'un mínim de dos terços de 

les persones membres de l'equip docent presents a la sessió d'avaluació. 

Aquest mòdul constarà amb la qualificació de suficient amb un asterisc a 

l'acta final de qualificació de mòduls, a l'expedient i a l'historial acadèmic 

d'aquest alumne/a Càlcul de la qualificació final mitjana 

S'ha d'atorgar una qualificació per a cada àmbit, que és la mitjana 

aritmètica de tots els mòduls comuns i opcionals d'aquest àmbit que ha 
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cursat l'alumne/a, arrodonida a nombre enter. Quan la primera xifra 

decimal sigui igual o superiors a 5, s'arrodonirà per excés i quan les 

dècimes siguin inferiors a 5, s'arrodonirà per defecte. La qualificació mitjana 

de l'àmbit ha de ser com a mínim de 5 per superar-lo. 

La qualificació final dels ensenyaments d'educació secundària per a 

les persones adultes s'obté amb la mitjana aritmètica de les qualificacions 

dels 3 àmbits, calculada amb una xifra decimal. Quan les centèsimes siguin 

igual o superior a 5, s'arrodonirà per excés i quan la segona xifra decimal 

sigui igual o inferior a 5, s'arrodonirà per defecte. Es calcula la mitjana de 

cada àmbit i la qualificació mitjana d'aquests ensenyaments, tenint en 

compte només els mòduls cursats i avaluats.  

 
 

8.2.2 Preparació per a les proves d'accés a Grau Superior 

8.2.2.1 Requisits d'accés 

Per inscriure's a la prova cal tenir 19 anys o més o complir-los 

l'any que es realitza la prova i no tenir cap titulació acadèmica o 

d'ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe a la 

formació professional (batxillerat o equivalent, o curs específic 

d'accés). També s'hi poden inscriure les persones que tenen 18 anys 

o més i tenen un títol de tècnic de la mateix opció de matèries que el 

cicle formatiu de grau superior a què volen accedir.  

També s'hi poden inscriure: 

Les persones que tenen 18 anys o més (o els compleixen l'any 

2017) i tenen un títol de tècnic/a de la mateixa opció de matèries que 

el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir. En aquest cas, 

la superació de la prova comporta la prioritat en el procés de 

preinscripció respecte als tècnics que no l'hagin superada. 
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A més, per a cursar el curs de preparació de les proves d'accés 

a CF de grau superior s'ha d'haver superat algun dels següents 

requisits, que s'han d'acreditar documentalment: 

- ESO/GES. 

- Tenir superada alguna matèria de segon de BUP o de 1r de 

Batxillerat. 

- Tenir aprovat algun curs d'FP1 

- Tenir superada la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. 

- Tenir algun grau mitjà aprovat. 

Els alumnes que no compleixin cap d'aquests requisits han de 

fer una prova de nivell per demostrar que poden seguir el curs amb 

èxit. 

8.2.2.2 Característiques de la prova externa 

L'objectiu de la prova de grau superior és que la persona 

aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del 

batxillerat. 

Les proves s’estructuren en dues parts: la part comuna i la part 

específica.  

La part comuna es prepara de forma presencial al centre. 

La part específica es prepara a través de l'IOC (a distància). 

Part comuna 

Formada per Matemàtiques i les tres llengües: catalana, 

castellana i estrangera (anglesa, francesa o alemanya). En el cas de 

la llengua estrangera l'única que s'imparteix de forma presencial al 
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centre és l'anglesa, si algú vol cursar llengua francesa o alemanya 

haurà de matricular-se a l'IOC.  

Part específica 

Segons la família professional o el cicle a què es vol accedir, cal 

triar dues matèries d'alguna de les quatre opcions disponibles.  

La qualificació de la prova és una nota numèrica de 0 a 10 amb 

dos decimals. 

Es calcula per separat la part comuna i la part específica; la 

qualificació de cada part s'obté calculant la mitjana aritmètica de les 

qualificacions de les matèries que en formen part. 

La puntuació global es calcula aplicant la proporció del 50% a 

cada part. 

Si l'exempció és d'una part de la prova, la qualificació de l'altra 

part esdevé la qualificació global de la prova. 

Per superar la prova cal una puntuació mínima de 4 punts a 

cadascuna de les parts. 

Si un aspirant està exempt d'una o més matèries, la 

qualificació es calcula sobre 10 punts, modificant proporcionalment 

les ponderacions. 

8.2.2.3 Puntuació complementària 

Si la qualificació global de la prova és igual o superior a 4 s'hi 

pot sumar, si escau, les puntuacions complementàries següents: 

 Un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de 

preparació o en la formació de la prova d'accés si la 

qualificació del curs és igual o superior a 5 i l'assistència 
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ha estat igual o superior al 80%. La manera de calcular 

la nota al nostre curs de preparació és idèntica a 

l'emprada per calcular la nota de l'examen extern. 

 Un màxim d'1 punt pel currículum formatiu, professional 

i d'experiència 

Qualificació total 

Un cop sumades la qualificació global de la prova i la puntuació 

complementària que correspongui, les persones que hagin obtingut 

una qualificació total igual o superior a 5 es consideren aptes. 

8.2.3 Preparació per a les proves d'accés a Universitat per a majors de 25 i 45 anys. 

8.2.3.1 Requisits d'accés 

Per accedir a aquests ensenyaments s'han de tenir o complir 

25 o 45 anys en l'any natural en què es realitzarà la prova.  

 

8.2.3.2 Proves externes 

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la 

universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans 

de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats 

de Catalunya. 

 

Estructura de la prova 

Les proves s'estructuren en dues fases: 

 1.- Fase general: igual per a tots els candidats. 
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La fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la 

idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la 

seva capacitat de raonament, de comprensió i d'expressió escrita en 

qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement 

d'una llengua estrangera. 

La fase general consta de quatre exàmens: 

a. Comentari de text 

b. Llengua catalana 

c. Llengua castellana 

d. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, 

italià o portuguès encara que al nostre centre només oferim l'opció 

d'anglès) 

 

2.-Fase específica: 

La fase específica està estructurada en cinc opcions vinculades 

amb les cinc branques de coneixement en què s'articulen els títols 

universitaris oficials de grau. 

La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, les 

capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis 

vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les 

quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau. 

 

S'estructura en cinc opcions: 

A. Arts i humanitats 



PROJECTE EDUCATIU  DE CENTRE  

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS EL VENDRELL 

 

 
46 

B. Ciències 

C. Ciències de la salut 

D. Ciències socials i jurídiques 

E. Enginyeria i arquitectura 

 

El candidat ha d'escollir una de les cinc opcions. La fase 

específica consta de dos exàmens corresponents a matèries 

vinculades a l'opció d'accés triada. 

 En funció de l'opció triada, el candidat tindrà preferència 

per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. 

Opcions d'accés 

Matèries 

Arts i 

humanitats 

Ciències Ciències de la 

salut 

Ciències 

socials i 

jurídiques 

Enginyeria i 

arquitectura 

Filosofia 

Geografia 

Història 

contemporània 

Història de l’art 

Literatura 

Biologia 

Física 

Matemàtiques

Química 

Biologia 

Estadística 

Física 

Matemàtiques 

Química 

Economia de 

l’empresa 

Estadística 

Geografia 

Història 

contemporània 

Matemàtiques 

Dibuix tècnic 

Economia de 

l’empresa 

Física 

Matemàtiques 

Química 
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El candidat que s'examini de dues matèries que siguin 

coincidents en diferents opcions d'accés, s'haurà examinat de més 

d'una opció i, per tant, tindrà preferència d'accés a tots els estudis 

universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés (per exemple, si un 

candidat s'examina de física i matemàtiques tindrà preferència 

d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a les opcions B, C i 

E). 

Més grans de 45 anys 

Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la 

universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans 

de 45 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats 

de Catalunya. 

També poden de forma simultània presentar-se a les proves 

d'accés per als més grans de 25 anys. 

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua 

castellana són comuns a les proves d'accés per als més grans de 25 

anys i a les proves d'accés per als més grans de 45 anys. 

Estructura de la prova 

Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, 

cal superar una prova d'accés i realitzar una entrevista personal, amb 

resolució d'APTE. Així dons, aquestes proves tenen dues parts: 

 

1. Prova d'accés, per a aquests candidats consta de tres 

exàmens: 

a. Comentari de text 

b. Llengua catalana 
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c. Llengua castellana 

 

2. Entrevista personal 

Aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol 

accedir, encara que la prova s'hagi superat a una altra universitat del 

sistema català. 

·  Només la realitzaran els candidats que tinguin superada la prova 

d'accés per a més grans de 45 anys. 

· Només tindrà validesa l'any en què es realitza i per accedir a un 

sol centre-estudi. 

El candidat que, tenint la prova d'accés per a més grans de 45 

anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l'entrevista 

personal també haurà de formalitzar la matrícula dins del termini 

establert a la convocatòria. En aquest cas podrà optar també per 

presentar-se a la prova escrita i sempre se li tindrà en compte la 

millor de les qualificacions. 

8.2.3.3 Avaluació interna 

Donada la curta durada del curs, per motius interns només 

realitzem dues avaluacions, una a principis de gener i una altra a final 

de curs. Durant aquestes avaluacions els alumnes han d'haver 

realitzat almenys un examen de cada matèria 

Per obtenir la nota de l'avaluació interna calculem la mitjana de 

les 4 matèries específiques, la qualificació final és d'apte o no apte. 

Per obtenir la qualificació d'apte s'ha d'haver assistit a un mínim del 

80% de les classes. Als alumnes que obtenen la qualificació d'apte els 

donem un certificat que no té repercussió en la nota oficial. 
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8.2.4 Ensenyaments d'informàtica (Competic) 

8.2.4.1 Requisits d'accés 

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 

anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la 

formació. També hi poden accedir les persones que compleixin 16 

anys l'any natural en què s'inicien la formació si tenen un contracte 

laboral que els impedeixi assistir als centres educatius ordinaris, si 

són esportistes d'alt rendiment o si estan cursant o han cursat un 

programa de formació i inserció (PFI) O pertanyen al programa Joves 

per l'ocupació (JxO). Abans de realitzar la matrícula els alumnes 

hauran de passar una prova de nivell per veure quin és el nivell que 

més s'adequa a les seves capacitats. 

 

8.2.4.2 Cursos 

Els ensenyaments d'informàtica tenen com objectiu facilitar 

l'adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de 

coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat 

actual. 

S'imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3. 

Nivell inicial d'informàtica 

El nivell inicial d'informàtica (COMPETIC inicial) s'adreça a les 

persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies 

de la informació i la comunicació (TIC). 
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Recull tres de les sis competències del nivell bàsic de 

l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la 

comunicació (ACTIC): 

•  Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu. 

• Tractament de la informació escrita. 

•  Navegació i comunicació en el món digital. 

Nivell usuari d'informàtica  

Els diferents nivells usuari d'informàtica (COMPETIC 1 i 2) van 

adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del 

funcionament de l'ordinador, del tractament de textos, de l'ús del correu 

electrònic i de la cerca d'informació per Internet, el civisme digital, full 

de càlcul i tractament de la imatge i el so.  

 

COMPETIC 1 equivalent ACTIC Bàsic 

Recull les tres competències del nivell bàsic de l'acreditació de 

competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC-

Bàsic). 

•  Tractament de la informació numèrica. 

•  Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en 

moviment. 

•  Cultura, participació i civisme digital. 

 

COMPETIC 2 equivalent ACTIC Mitjà 

Recull les vuit competències del nivell mitjà de l'acreditació de 

competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- 

Mitjà): 
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•  Cultura, participació i civisme digital. 

•  Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu. 

•  Navegació i comunicació en el món digital. 

•  Tractament de la informació escrita. 

•  Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en 

moviment. 

•  Tractament de la informació numèrica. 

•  Tractament de les dades. 

•  Presentació de continguts 

 

COMPETIC 3 equivalent ACTIC Avançat 

Actualment el nostre centre no imparteix el curs COMPETIC 3. Tot i 

que és un dels ensenyaments en el que centrarem esforços per poder 

impartir-los properament. 

 

En tots els cursos de COMPETIC els alumnes són qualificats 

d'apte o no apte. Per tindre la qualificació d'apte els alumnes han 

d'obtindre un 6 de nota final. Per calcular la nota final l'avaluació 

contínua té un pes del 60% i el projecte final del 40%. L'alumne, a 

més ha d'aprovar les dos parts (el projecte amb un 6,5 de nota, 

segons directrius del curs 2018-2019). 

8.2.5 Ensenyaments d'anglès 

Mitjançant l’aprenentatge i l’ús de les llengües estrangeres es facilita 

l’adaptació de les persones adultes a les exigències de societat del segle 

XXI, marcada per la diversitat lingüística a Europa, la globalització i les 

noves tecnologies, una societat plurilingüe i multicultural, on la comunicació 

internacional esdevé cada vegada més important. 
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8.2.5.1 Metodologia 

Des del CFA El Vendrell apostem per una metodologia didàctica 

orientada a l’acció i basada en l’enfocament comunicatiu, sempre 

prioritzant el desenvolupament de les habilitats lingüístiques i 

comunicatives de l’aprenent/a. 

Així mateix, per a l’ensenyament de la llengua estrangera en el 

context de l’aula és important utilitzar metodologies dialògiques que 

permetin a l’aprenent/a autoregular i implicar-se activament en el 

propi procés d’aprenentatge, fomentar l’ús de la conversa i el treball 

oral, i utilitzar materials diversos en suports variats, tant a partir de 

l’ús de documents autèntics (dels mitjans de comunicació, de la xarxa 

virtual...) com de materials didàctics especialment dissenyats per a 

l’aula. 

8.2.5.2 Estructura dels aprenentatges 

Per cursar un determinat nivell d’alguna de les llengües s’ha 

d’haver superat el nivell immediatament anterior de la mateixa 

llengua o bé superar una prova inicial de nivell que s’ha de realitzar 

en el mateix centre de formació d’adults, que permeti acreditar el 

nivell adequat de l’alumnat. 

Pel que fa a l’enfocament metodològic a l’aula, aquest ha de 

considerar l’aprenent/a com a eix fonamental del procés 

d’ensenyament-aprenentatge i aquest ha de poder interactuar 

activament en aquest procés. L’ensenyament de la llengua ha de ser 

globalitzat i cal garantir un aprenentatge significatiu.  

D’acord amb els nivells comuns de referència del MECR, els 

ensenyaments de llengües estrangeres s’estructuren en tres nivells 

(nivell 1, nivell 2 i nivell 3), que es corresponen amb els següents: 

nivell d’usuari/ària bàsic/a A1, nivell d’usuari/ària bàsic/a A2-1 i nivell 
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d’usuari/ària bàsic/a A2-2. Al finalitzar cadascun dels nivells 

d’aprenentatge, l’aprenent/a haurà d’haver assolit els objectius que 

s’estableixen en aquest currículum per a cada nivell. Els continguts 

són acumulatius i, per tant, els continguts del primer nivell s’amplien 

en el segon nivell i així successivament. 

Els tres nivells en els què s’estructura aquest currículum són 

consecutius i d’adquisició gradual. D’aquesta manera, el nivell 1 té 

per finalitat iniciar l’aprenentatge de la llengua estrangera. En el 

nivell 2 i 3, la finalitat és que l’aprenent/a sigui capaç de comunicar-

se en la nova llengua amb certa fluïdesa per fer front a situacions 

quotidianes i satisfer necessitats bàsiques, així com ser capaç de 

comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.  

 

8.2.5.2 Avaluació 

Es considerarà que l’alumnat ha superat un nivell d’una llengua 

quan hagi assolit els objectius corresponents, en aquest cas rebrà la 

qualificació d’“Apte”. En cas contrari, se’l qualificarà com a “No apte” 

del nivell corresponent. La superació de cadascun dels nivells de les 

diferents llengües dóna dret a l’obtenció d’un certificat acreditatiu 

emès pel centre de formació d’adults. Actualment el certificat d'Apte 

del Tercer nivell dóna accés directe al tercer curs de les Escoles 

Oficials d'Idiomes. 

Des de fa dos cursos els alumnes d'anglès 3 fan una prova per 

comprovar el grau d’assoliment de les competències lingüístiques del 

nivell bàsic dels alumnes de nivell 3 de llengua estrangera (anglès i 

francès). 

El contingut de la prova es basa en el currículum de llengües 

estrangeres a l’educació d’adults i està ajustat al nivell A2 del MECR 

(Consell d’Europa). 
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La prova, a 2019, està articulada en 4 habilitats i l’ús de la 

llengua: 

Prova Tipologia Durada 

aproximada 

Avaluació 

(percentatge de 

la nota) 

Comprensió 

escrita i ús de 

la llengua 

Tres textos de diferent 

tipologia 

60 minuts 40% 

Comprensió 

oral 

Tres textos (vídeos) 30 minuts 20% 

Expressió 

escrita 

Dues tasques de 

tipologia diferent 

45 minuts 20% 

Expressió i 

interacció oral

Descripció d’una 

fotografia i entrevista

amb el professor/a  

10 minuts 20% 

 

Totes les proves trimestrals dels tres nivells hauran de tenir 

aquesta mateixa estructura encara que avaluant el nivell 

corresponent a cada curs. 
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 9. L'ORGANITZACIÓ 

9.1 Criteris que defineixen l'estructura organitzativa 

9.1.1 El lideratge 

La direcció del segle XXI requereix un model de lideratge distribuït, 

clarament orientat a garantir la implicació del professorat i de la comunitat 

escolar en els reptes de millora del centre. Són temps d’organitzacions que 

aprenen, on l’acció d’educar és una responsabilitat compartida i fruit d’un 

aprenentatge col·lectiu. En aquesta línia, l’exercici de la funció directiva 

vindrà marcada per aquestes dues qualitats: 

• Lideratge pedagògic: Entès com la funció de motivar la comunitat perquè 

dirigeixi totes les actuacions cap a aconseguir una millora educativa de 

l’alumnat a través d’un entorn d’aprenentatge col·laboratiu, on 

l’aprenentatge no és confinat només a les aules, sinó que inclou l’entorn 

més proper, la ciutat i, fins i tot, el món. Així proporcionar a la comunitat 

educativa l’oportunitat, el clima i els recursos necessaris per tal d’avançar i 

anar millorant en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 

• Lideratge distribuït: Dirigir un centre educatiu implica la intervenció de 

moltes persones, de molts grups de treball, de coordinació de molts equips 

de funcionament, de la col·laboració de tota la comunitat educativa. És per 

això que entenc que el lideratge ha de ser distribuït, delegant les funcions i 

coresponsabilitzant-nos en les decisions sense defugir la responsabilitat 

última que suposa liderar un projecte educatiu. 

El lideratge distribuït és un lideratge que intenta aprofitar el coneixement de 

cadascú, transferint-se dels uns als altres segons el moment del procés i les 

actuacions a dur a terme. 
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9.1.2 Funcionament general 

L’organització general recau en l’Equip Directiu. 

Els aspectes pedagògics i curriculars estan al càrrec dels coordinadors. 

El Centre d’Adults manté contacte assíduament amb la Regidoria 

d’Ensenyament de l’Ajuntament del Vendrell. 

9.1.3. Activitats de coordinació internes  

Reunions ordinàries del Claustre: es controlen propostes de funcionament i 

els aspectes pedagògics. 

Reunions d’Equips Docents: fan de suport a l’acció tutorial. 

Reunions d’Avaluació. 

Reunions informatives generals. Donat que el claustre només està format 

per 6 professors són les més habituals 

9.1.4. Activitats de coordinació externes 

Tenim la convicció de que el treball en xarxa i col·laboratiu ha de ser un 

dels eixos de l’educació. Entre tots ho fem millor i ens podem aprofitar 

recíprocament dels recursos, experteses i habilitats per pal·liar les nostres 

mancances o necessitats. O simplement ampliar les mires del nostre 

alumnat ampliant l’espai simbòlic que representen les nostres aules. 

Així doncs, es procurarà: 

 Col·laborar amb altres serveis relacionats amb l’ensenyament dels 

alumnes. 

 Tenir una fluida relació amb els centres de secundària per les tasques 

de coordinació que es desenvolupen des del Centre d’Adults. 
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 Col·laborar amb els centres d’ensenyaments d’idiomes 

 Participar al pla educatiu de l’entorn 

 Col·laborar amb entitats del municipi i la comarca  
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9.2 Organigrama del centre 
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9.2.1 Equips de treball 

L’estructura d’organització del Centre d’Adults ha de permetre i 

facilitar, des de l’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica, 

l’assoliment dels objectius formulats en el PEC d’acord amb l’exposició dels 

trets d’identitat que assumeix. 

Els òrgans de govern i els de coordinació, en tant que òrgans de 

gestió, dirigeixen la seva actuació a l’assoliment de les finalitats 

esmentades en el paràgraf anterior. 

Els òrgans unipersonals de govern constitueixen l’Equip Directiu. 

a) Òrgans de govern 

 * Òrgans unipersonals de govern 

• Director 

• Secretari 

 

* Òrgan col•legiat de govern 

• Claustre de professors 

 

b) Òrgans de coordinació  

* Òrgans unipersonals de coordinació 

• Professors tutors 

• Coordinador d’ensenyaments inicials i bàsics 

• Coordinador de preparació per a proves d’accés 

• Coordinador de formació bàsica 

• Coordinador de competències per a la societat de la 

informació.  

 

* Equips docents 

 

c) L’Administració i els Serveis (PAS) 
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9.2.2 Els òrgans unipersonals de govern 

Els òrgans unipersonals de govern constitueixen l’Equip Directiu. La 

seva missió és elaborar la programació general, el projecte educatiu, les 

normes d'organització i funcionament de centre i la memòria anual del 

Centre d’Adults, juntament amb la resta dels òrgans de coordinació i n’ha 

d’informar al Claustre. També afavorirà la participació de la comunitat 

educativa i establirà els criteris per a l’avaluació interna del centre i 

coordinarà les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació. 

La direcció i responsabilitat general de l’activitat del Centre d’Adults 

correspon al Director, el qual vetllarà per la coordinació de la gestió del 

centre, l’adequació del PEC i la programació general. 

 

El Secretari ha de dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i 

administrativa, sota el comandament del Director, i exercir, per delegació 

d’aquest, la prefectura del personal administratiu. 

 

9.2.3 L’Òrgan col·legiat de govern 

L’òrgan col·legiat de govern és el Claustre de professors. El Claustre 

de professors és l’òrgan propi de la participació d’aquests en la gestió i 

planificació educatives del centre. Està integrat per la totalitat dels 

professors que hi presten serveis i és presidit pel director. 

 

9.2.4 Els òrgans unipersonals de coordinació 

El òrgans unipersonals de coordinació tenen cura de la coordinació 

general de les activitats del seu departament, de la seva programació i 

avaluació. 

La Tutoria i l’Orientació dels alumnes forma part de la funció docent. 

Tots els professors que formen part del Claustre poden exercir les funcions 

de professor-tutor per a cada grup d’alumnes o curs. Encara que la tutoria 

incumbeix a tots els professors, s’anomena un tutor específic que ha de 
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vetllar pels seus alumnes en tots els aspectes relacionats amb la seva 

educació i per una correcta informació als pares, en el casos dels alumnes 

menors d’edat. 

El Coordinador d’ensenyaments inicials i bàsics fa l’avaluació inicial 

per tal de concretar el currículum, participa en el desenvolupament del Pla 

d’acció tutorial, enregistra en l’expedient de l’alumne la situació inicial, 

emplena les actes de les sessions de junta d’avaluació, coordina l’avaluació 

de l’alumnat i valora la coordinació feta durant el curs. 

El Coordinador de preparació per a les proves d’accés coneix la 

programació didàctica anual. Té coneixements del sistema de formació 

professional, informa, orienta i assessora als alumnes, fa pública la 

convocatòria de les proves, emplena les actes de sessions i fa la valoració 

de la coordinació. 

 

9.2.5 Els Equips Docents 

Els Equips Docents estan formats pels professors que imparteixen 

docència a un grup d’alumnes (curs) per tal d’actuar coordinadament en 

l’establiment de criteris per garantir l’aprofitament acadèmic, la correcta 

convivència del grup d’alumnes, la resolució de conflictes quan s’escaigui i 

la informació als pares o als tutors, si s’escau. Són presidits pels tutors dels 

grups i es constitueixen en Junta d’Avaluació per fer el seguiment dels 

aprenentatges i adoptar les decisions resultants d’aquest seguiment. 

 

9.2.6 L’Administració i els Serveis. 

L’Auxiliar admistrativa del centre constitueix un element vital en el 

funcionament i en l’assoliment d’objectius funcionals del mateix. Les seves 

tasques transcendeixen l’estricta funció dels serveis ja que ha de col·laborar 

activament amb l’Equip Directiu i el professorat per conformar el correcte 

funcionament del centre. 
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10. LA INCLUSIÓ 

10.1 Principis d'inclusió i coeducació 

10.1.1 Principis d'inclusió 

El Pla d’acollida del centre vigent -així com el nou projecte de 

convivència en procés d’elaboració durant el curs 2018-2019-  en pretén, 

tal com marca la normativa de començament de curs, reflectir un conjunt 

d’actuacions que permeti la incorporació de tot l’alumnat a la vida i a la 

dinàmica ordinària del centre. 

El CFA El Vendrell vetllarà pel foment de la cultura del diàleg i la 

convivència en tota la comunitat educativa de manera que tot l’alumnat 

desenvolupi les aptituds i les actituds que els capaciten per viure en una 

societat cada cop més multicultural i multilingüe. 

Els objectius que pretenem aconseguir en aquest sentit són els 

següents: 

1. Facilitar la incorporació dels alumnes nous a la vida del 

centre en un marc de respecte mutu. 

2. Afavorir la cohesió social introduint l’alumne en el 

coneixement i l’ús de la llengua catalana com a llengua 

vehicular i d’aprenentatge. 

3. Promoure la igualtat d’oportunitats per tal d’evitar qualsevol 

tipus de marginació i ajudar-los a aconseguir l’èxit escolar. 
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10.1.2 Principis de coeducació 

La consolidació de l’escola mixta ha fet evident que la convivència 

diària entre nenes i nens no garanteix la desaparició de tractes diferenciats 

o d’actituds de menyspreu i rebuig per raó de sexe.  

Així, el nou model d’escola coeducativa pretén superar el sexisme i 

l’androcentrisme adoptant els mecanismes que es creguin més oportuns per 

avançar cap a un enfocament equitatiu dels continguts, dels mètodes, del 

llenguatge, de les relacions, de l’organització i de tota la dinàmica generada 

en la pràctica educativa. 

En aquesta tasca no partim de zero, les iniciatives individuals de 

determinats sectors del professorat, portades a terme des de fa anys, 

encaminades a avançar cap a la coeducació, poden servir de referent per 

assolir la plena normalització a través del desenvolupament d’accions que 

atenguin la realitat del centre en la seva globalitat. 

Perquè segons les dades i els estudis sobre el tema els rols de gènere 

(els estereotips interioritzats de ser noi o noia, és a dir, el que tècnicament 

s’anomena identitat de gènere) és el factor més explicatiu (juntament amb 

la classe social) de la conducta a les aules.  

Els objectius que pretenem aconseguir en aquest sentit són els 

següents: 

1. Educar i garantir la igualtat d’oportunitats sense 

discriminació de generes. 

2. Inculcar el respecte entre les persones. 

3. Tractar sense estereotips actitudinals i aptitudinals a cap 

membre de la comunitat educativa. 
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4.- Observar i corregir la retolació i el llenguatge utilitzat en les 

comunicacions del centre. 

5.- Reduir l’androcentrisme de l’educació tant en les aules com 

pels espais no regulats del centre.  

10.2 Procediments en l'acollida de l'alumnat  

10.2.1 Preinscripció i matrícula 

En el període de preinscripció i matrícula nosaltres portem a terme un 

seguit d'actuacions per tal d'orientar els alumnes en la tria d'ensenyament i 

nivell. 

GES 

L’Ordre ENS/154/2011, de 14 de juny, i el  Decret 161/2009, de 27 

d’octubre marquen un seguit de convalidacions d'assignatures per poder 

començar directament a GES 2 o tindre convalidades algun dels àmbits de 

GES 1 o 2. Els alumnes que no han aprovat cap assignatura de 3r de la ESO 

han de començar pel GES 1 però, en alguns casos, l'alumne pot triar l'opció 

de fer una prova de nivell per demostrar que pot seguir correctament les 

classes de GES 2. En altres casos en què l'alumne podria començar 

directament a GES2 per convalidacions però per circumstàncies tenim dubte 

que pugui seguir els ensenyaments, els recomanem fer la prova per tal que 

pugui assolir millor els continguts. 

Preparació prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior 

Per cursar aquest ensenyament s'ha d'haver superat alguns dels 

següents aprenentatges, que s'han d'acreditar documentalment: 

- ESO/GES. 

- Tenir superada alguna matèria de segon de BUP o de 1r de Batxillerat. 
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- Tenir aprovat algun curs d'FP1 

- Tenir superada la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. 

- Tenir algun grau mitjà aprovat. 

Si l'alumne no pot acreditar cap d'aquests requisits pot fer una prova de 

nivell per fer el curs.  

Anglès 

Els alumnes poden promocionar des d'anglès 1 o bé començar en un 

dels dos nivells superiors sempre que ho demostrin a través d'una prova 

escrita i oral.  

Informàtica Competic 

Per haver de cursar Competic inicial els alumnes han de demostrar un 

nivell de lectoescriptura bàsic. 

Per accedir als dos nivells superiors han d'haver superat l'anterior o 

bé demostrar que poden seguir el curs mitjançant una prova de nivell que 

és comú a tots els Centres de Formació d'Adults de Catalunya.  

10.2.2 A l'inici de curs 

El primer dia de classe de cada ensenyament cada tutor entrega una 

sèrie de documentació al seu grup. Com que fem matrícula viva, qualsevol 

alumne que s'incorpori durant el curs ha d'emplenar tots els documents. 

 

Document Destinació 

Horari detallat del curs Alumne 

Informació bàsica dels diferents ensenyaments Alumne 

Full de drets d'imatge Roman al centre signat 
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Normativa bàsica Roman al centre signat 

Full informatiu de no poder repetir (només alumnes 

repetidors) 

Roman al centre signat 

Full informatiu de baixa després de 10 dies consecutius Roman al centre signat 

Documents Fons Social Europeu Roman al centre signat 

 

10.3 Acollida del professorat nou 

Al CFA El Vendrell considerem molt important que el professor o 

professora que arriba al centre disposi de la informació mínima necessària 

per començar a formar part de l'equip de professors.  

Quan arriba, un membre de l'equip directiu, preferiblement el 

director, li ensenya les instal·lacions del Centre i li entrega un seguit de 

documents.  

 

Actuació  

Horari Se li entrega el seu horari personal.  

Nocions evacuació El director explica nocions bàsiques i pràctiques del pla 

d'evacuació del centre. 

Programacions i 

dossiers 

El director entrega les programacions i dossiers que hi ha 

al centre de les matèries que ha d'impartir el nou 

professor. El professor té la potestat de poder adaptar-les 

al seu parer.  

Càrrecs de coordinació S'informa al nou professor qui és el responsable de cada 

àmbit al centre. 

Calendari escolar Se li entrega un calendari escolar per saber els dies 

lectius i festes del centre.  
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Calendari d'avaluacions S'entrega al professor nouvingut el document on consten 

totes les avaluacions i dates d'entrega de notes de tots 

els ensenyaments. 

 

 

 


