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I. INTRODUCCIÓ 

 

Crec que la tasca de tasca directiva té com aobjectiu principal millorar la qualitat 

de l’ensenyament. Aquest fet fa que s’hagin de tenir en compte diferents camps 

d’actuació: 

 Els nostres alumneshan d’assolir els objectius i obtenir el millors resultats 

acadèmics respecte els seus interessos. 

 La formació, innovació i la implicació en el treball de l’equip docent. 

 Crear un bon ambient de treball motivador 

 Un lideratge compartir i distribuït.  

La meva intenció és mantenir la línia de treball que fins ara s’ha dut a terme al 

CFA Gavà i que es basa en el compromís, la dedicació, el foment de la participació i la 

implicació de tothom, que sumi i sigui integradora de les diverses visions i que reculli 

les habilitats i capacitats individuals per posar-les al servei del conjunt. Per aquests 

motius, vull mantenir un model de gestió que faciliti compartir la informació, realitzar 

una gestió transparent i democràtica i cercar el recursos necessaris (humans, materials, 

d’organització i formatius), per tal de poder aconseguir els objectius plantejats.  

 L’any 2005 hem vaig incorporar com a docent en aquest centre i des d’aquest 

moment he anant desenvolupant tasques com a coordinador de PPACFGS. Durant 

aquest anys he assumit més tasques relacionades ambla gestió i funcionament, fins que 

fa 2 cursos vaig entrar a formar part de l’Equip Directiu en qualitat de Secretari. 

 El CFA Gavà és un centre petit però cal destacar que sempre ha hagut una 

corresponsabilitat en el lideratge i el treball col·laboratiu que han configurat la línea 

d’actuació vers la gestió del centre. 



2 
 

 Las raons que m’han conduït a presentar la candidatura en primer lloc perquè 

suposa un repte personal i en segon lloc neix del compromís amb l’actual Directora i 

equip docent de comprometre’ma continuar el model de centre, mantenir i millorar la 

qualitat eductiva que s’imparteix. 

Per dur a terme el meuPdD he fet, en primer lloc un  diagnòstic per prioritzar i 

definir objectius de millora adequats. Seguidament he seleccionat estratègies i 

actuacions, he concretat estructures organitzatives i previst els recursos necessaris. 

Posteriorment, avaluarem els processos i resultats i farem les propostes de 

millora que se’n derivin. El projecte també preveu com es difonen els resultats i es reten 

comptes a la comunitat educativa. 

Aquest PdD es basa en la voluntat d’articular un projecte de consens, 

engrescador, amb el qual tothom s’identifiqui. 
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II. DESCRIPCIÓ DEL CENTRE 

1. EL CONTEXT 

1.1. Administratiu 

El CFA GAVÀ és un centre públic d’ensenyament integrat a la xarxa de centres 

de formació d’adults de la Generalitat de Catalunya amb el suport en recursos humans i 

materials de l’Ajuntament de Gavà. És l’únic centre de formació d’adults de la ciutat i 

està ubicatal barri Centre de Gavà, tanmateix dóna resposta a les demandes de formació 

de la població jove i adulta dels diferents barris de Gavà. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

deCatalunya (Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat) 

Codi d’identificació: 08062471 

NIF: S0800546D 

Adreça: Carrer Sarrià nº 5 

Municipi: 08850Gavà 

Comarca: Baix Llobregat 

Telèfon: 936620704 

e-mail:a8062471@xtec.cat 

Web:http://www.xtec.cat/centres/a8062471/ 

Aula virtual:http://agora.xtec.cat/afaeramprunya-adults-gava/moodle/ 
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1.2. Geogràfic i social 

Gavà és una població de l’àrea metropolitana molt ben comunicada amb 

Barcelona i poblacions del voltant (Castelldefels, Viladecans, Begues, Sant Boi de 

Llobregat i Cornellà), tant per mitjà de la Renfe com pel servei d’autobusos (6 línies).A 

Gavà hi ha 4 barris molt cohesionats que formen el nucli urbà i estan ben comunicats. 

En canvi, els barris de Can Espinós, La Sentiu i Gavà- Platja queden més aïllats, però 

encara i així estan comunicats amb el centre mitjançant una bona xarxa d’autobusos. 

El CFA Gavà és la única escola pública d’adults de la població i està ubicada al 

barri Centre i Barceloneta, pel que fa que estigui molt a prop de la ciutat de Viladecans. 

Segons les dades oficials Indescat amb dades del 2016 la població de Gavà és de 

46.266. 

El homes representen un 49,19 % de la població i les dones el 50,21%.  

Per grups d’edat podem observar el següent gràfic. 
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Pel que fa a l’origen de la població: 

Catalunya 63,6 % 

Resta d’Espanya 23,0 % 

UE 3,2 % 

Resta Europa 1,2 % 

Àfrica 2,3 % (La majoria procedents del Marroc) 

Amèrica 5,8 % (La majoria procedents d’Amèrica del Sud) 

Àsia i Oceania 1,2 % (Majoritàriament de Pakistan, India i Xina) 

 

Per nivells d’instrucció 

 

Font: Pàgina Web Ajuntament de Gavà 

Per sectors econòmics: 

Gavà basa la seva economia majoritàriament en el sector de serveis (73 %) , 

industrial (12 %) que segueix tenint un pes important, on sobresurten la metal·lúrgia, els 

materials de construcció i el químic, iagrícola(agricultura de regadiu), amb quasi 400 

hectàrees. 

El sector comercial amb més de 1.200 comerços a la ciutat i la instal·lació del 

Parc Comercial Barnasud és una altra de les activitats econòmiques importants. 

La taxa d’atur registrada a setembre de 2016 és del 13,38 % (Font Generalitat de 

Catalunya-Departament de Treball, Afers Socials i Famílies). 
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Característiques de l’alumnat 

L’alumnat que assisteix al centre, 340alumnes, comprèn persones de diferents 

edats, diverses procedències i diferents situacions personals i socials. 

L’alumnat de l’escola segueix sent majoritàriament femení , aproximadament el 64,8 % 

són dones. Aquesta proporció és més alta en ensenyaments d’Informàtica i Anglès, en 

els últims anys el nombre d’homes ha anat augmentant segurament degut a la situació 

de crisi i la manca d’ocupació. 

Les motivacions de les persones que assisteixen alCFA Gavà són també molt 

diverses: ampliar la seva formació, obtenir una titulació per aconseguir una millora de 

les condicions de vida laborals i professionals, interès per aprendre i adquirir eines i 

capacitats per a una millor autonomia personal, aprendre les llengües i les cultures del 

nostre país, aprendre les noves tecnologies i les competències exigides que demanda la 

societat actual, afrontar reptes personals, relacionar-se amb altres persones, aprendre 

llengües estrangeres, derivació cursos ocupacionals, derivació serveis socials,... 

Una part de l’alumnat es troba a l’atur, té contractes laborals temporals o bé 

treballa per torns., no disposen d’un horari estable o fan que es vegi obligat a abandonar 

la seva formació durant un temps per tornar més endavant. Això comporta que la seva 

assistència al centre sigui bastant irregular i que la matriculació es produeixi al llarg de 

tot el curs. 

La majoria del nostre alumnat resideix als barris del nucli urbà però alguns d’ells 

venen de Can Tintoré, Can Espinós i Gavà-Platja. Hi ha també alumnes de Grau 

Superior que resideixen a altres municipis de l’entorn, especialment Begues i algun de 

Castelldefels o Viladecans. Així mateix, a l’escola assisteixen persones nouvingudes 

d’altres països (Marroc, Pakistán, India, Xina i Sud-Àmèrica, majoritàriament). 
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Matrícula Curs 2015-2016 

 

Llengües i COMPETIC 

 

GRUP MATRICULATS HOMES DONES EDAT PROCEDÈNCIA 

Català Ini-

Bàsic 
26 10 16 87,5%>25 anys 50%Estrangers 

Castellà 1 16 9 7 87,5%>25 anys 43,8% Magreb 

Anglès 1-2-3 64 16 48 92,2 %>40 anys 95,3 % Espanya 

COMPETIC 

Ini-1-2-3 
74 18 56 78,4%>50 anys 98,6 % Espanya 

 

Formació  bàsica 

 

GRUP MATRICULATS HOMES DONES Edat PROCEDÈNCIA 

GES 1-2 64 22 42 50%< 25 anys 85,9 % Estat Esp 

 

Preparació a proves 

 

GRUP MATRICULATS HOMES DONES Edat PROCEDÈNCIA 

PPACFGS 57 22 35 78%< 25 anys 89,5 % Estat Esp 
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Resultats acadèmics  en els últims quatre cursos 

 

CURS 15-16 CURS 14-15 CURS 13-14 CURS 12-13 

 Matr.  

Total 

Baixes Aptes Matr.  

Total 

Baixes Aptes Matr.  

Total 

Baixes Aptes Matr.  

Total 

Baixes Aptes 

Català 1 27 67 % 67 % 21 38% 62% 33 20% 85% 39 33% 46% 

Català 2 15 53 % 71 % 13 38% 63% 28 11% 59% 16 6% 7% 

Català 3 11 45% 67 % 14 64% 40% 15 2% 100% 23 17% 53% 

Castellà 1 23 22 % 33 % 22 41% 46% 31 16% 60% 26 42% 60% 

Anglès 1 28 43 % 63 % 27 26% 70% 33 16% 61%    

Anglès 2 29 14 % 68 % 21 10% 68%       

Anglès 3 21 43 % 67 %          

 Matr.  

Total 

Baixes Aptes          

GES 1 45 22 % 49 % 43 26% 84% 41 29% 93%    

GES 2 50 42 % 100 % 46 17% 84% 27 26% 100%    

 Matr.  

Total 

Baixes Aptes          

PPACFGS 81 46 % 48 % 75 40% 58% 81 41% 48% 126 49% 63% 

 Matr.  

Total 

Baixes Aptes          

COMPETIC Ini. 

INICIAL 

21 29 % 80 % 22 47% 29% 19 15% 41% 31 0% 61% 

COMPETIC 1 22 5 % 62 % 17 0% 0% 21 13% 42% 19 11% 100% 

COMPETIC 2 20 0 % 75 % 21 25% 22% 18 0% 0%    
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1.3. Històric 

L’escolad’adults de Gavà vanéixer l’any 1981 amb un sol docent,va coincidir amb l’etapa 

de consolidació de les escoles de persones adultes d’arreu de Catalunya. Tres van ser les 

reivindicacions fonamentals d’aquell moment: dret de les persones adultes a una educació 

integral i permanent, un esquema educatiu específic i adequat a les necessitats, casuístiques i 

psicologia de les persones adultes i el dret d’aquests col·lectius a l’avaluació contínua. L’any 

següent l’Ajuntament, en resposta a la demanda de la població, aporta dos professors més que 

mantindrà fins l’any 1993, i al llarg d’aquests anys ha anat creixent gràcies a l’esforç i la il·lusió 

de tota la comunitat educativa., durant la dècada dels 80 el Departament d’Ensenyament amplia 

la plantilla de l’escola amb dos docent més. 

En els seus orígens, l’escola va estar ubicada al CEIP Eramprunyà fins el curs 2006-2007 

que provisionalment va passar a un edifici ubicat al carrer Viladecans nº 7, cantonada amb la 

Rambla on es compartia espais amb altres serveis municipals. Aquesta nova ubicació (més 

cèntrica) i la possibilitat d’una franja horària més amplia (abans sols a partir de les cinc) facilità 

encara més el servei. És en aquest moment quan l’escola rep una ampliació de plantilla (curs 

2007-2008) que és produeix en l’àmbit de matemàtiques i tecnologia. 

És a partir  del curs 2011-2012quan es produeixen els últims canvis que faran arribar a la situació 

actual. Es destaquen el més significatius: 

 L’escola es trasllada a l’edifici actual, rehabilitat per l’Ajuntament situat al carrer Sarrià nº5. 

 La implantació del GES fa que l’escola rebi l’última ampliació de plantilla amb dos 

professor de secundària (un de l’àmbit de la comunicació i un altre de l’àmbit social, aquest 

últim amb una dedicació de mitja jornada), consolidant la plantilla actual. 

 L’Acord de Govern GOV/121/2012, de 27 de novembre de 2012 on es ratifica la 

transformació a Centre de Formació d’Adults. 

 La denominació definitiva com a CFA Gavà 
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2. L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE 

2.1. Les infraestructures 

El centre, que ocupa un espai propi, està ubicata la primera planta i consta de: 

 Consergeria-secretaria (ubicats a una aula per facilitar l’eficiència i el contacte més 

directe amb els alumnes). 

 4 aules ( 1 amb un magatzem) 

 Aula d’informàtica 

 Ascensor 

 Lavabos 

 Pati interior que comunica aquest espai amb l’edifici annex. 

També ocupa un edifici annex on es troba tota la part administrativa: 

 Sala polivalent i magatzem annex. 

 Sala del professorat 

 Despatx de l’equip directiu 

 Despatx per a l’associació d’alumnes,  reunions dels tutors amb alumnes/tutors i d’altres 

reunions de caire general amb altres institucions educatives de Gavà. 

L’escola disposa de les següents dotacions de materials: 

 Informàtica: 25 ordinadors de taula i 6 ordinadors portàtils. Tota l’escola està en xarxa. 

 4 canons i una PDI 

 Reprografia: dues fotocopiadores i dues impressores. 

2.2. Els recursos  humans 

L’equip docent actual està format per: 

6 professors/es del Departament d’Ensenyament: 

 3 PRI Ed. Primària 

 1 SCO Àmbit de la Comunicació 

 1 SCS Àmbit de les Ciències Socials i la Participació (dedicació de mitja jornada). 

 1 SMA Àmbit de les Matemàtiques i les Ciències 

Personal no docent: 

 1 conserge municipal i 1 administrativa a mitja jornada. 

 2 persones de neteja. 
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2.3. Els Serveis 

 Secretaria i administració en horari de matí , tarda i/o vespre 

o Dimarts, dimecres i divendres de 10 a 12 h 

o Dilluns a dijous de 16:30 a 19 :30 h 

 Informació i acollida en horari de matí, tarda i/o vespre. 

o Dilluns a dijous de 15:00 a 21:00 h/Dimarts de 9:00 fin a 13:30 h/Divendres de 

9:00 a 14:00 h 

o Acollida d’alumnat nou: 1,5  hores setmanals (INFORMÀTICA, GES, 

PPACFGS); 2 hores setmanals (EIB) 

 Informació permanent i actualitzada en la web del centre. 

3. TRETS D’IDENTITAT 

El nostre centre és defineix (PEC) com una escola pública, laica i democràtica que vol 

potenciar el desenvolupament integral de l’alumnat i que vol donar resposta a les necessitats de 

formació al llarg de la vida. 

Ens identifiquem amb valor com la llibertat d’expressió, la tolerància, l’educació per a la igualtat 

i per la interculturalitat (fomentant la relació entre l’alumnat de diferents procedències com a 

element de cohesió). 

La metodologia que posem en pràctica té en compte els següents aspectes: 

 La formació permanent i integral al llarg de tota la vida com a un dret bàsic de 

desenvolupament personal, i d’incorporació al món laboral, social i cultural que ens envolta. 

Es dona la mateixa rellevància als diferents ensenyaments que es desenvolupen. 

 Importància de l’atenció individualitzada i dels coneixements previs i experiències dels 

alumnes. 

 Ajudar i orientar l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, valorant  l’esforç en el treball 

individual i col·lectiu. 
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 Orientar l’alumnat cap a altres estudis o activitats. 

 La idea que tothom pot aprendre de tothom 

 El treball en equip i la interrelació joves i persones adultes ja que faciliten i potencien 

actituds de respecte i de col·laboració. 

 Ús de les noves tecnologies 

 La relació entre alumnat i professorat entesa com un diàleg entre iguals que afavoreix un 

aprenentatge basat en la confiança i el compromís personal. 

4. L’ESTRUCTURA DINÀMICA DEL CENTRE 

L’organització de l’escola es fomenta en els principis de participació i coordinació de tots els 

seus integrants. 

4.1. Òrgans de gestió 

 Equip Directiu: Director/a, Cap d’estudis,  Secretari/a. 

 Equip docent : Claustre. Amb reunions periòdiques 1al trimestre. 

4.2. Òrgans de coordinació i planificació del Centre 

Coordinacions internes 

Ensenyaments Inicials i Bàsics  Formació Bàsica. 

Formació Bàsica. GESO Proves d’Accés  

COMPETIC Activitats Extraescolars 

 

Coordinacions externes 

Actualment de manera sistemàtica (una reunió al final del curs escolar), amb el centre 

PTT de Gavà, on es fa el traspàs d’informació dels alumnes que han mostrat interès en treure’s el 

Graduat en Educació Secundària. En aquesta sessió intervenen el Coordinador, tutors del GES i 

responsables del PTT Gavà. 

L'objectiu és obtenir la informació sobre tots els alumnes que s’incorporaran al nostre centre 

(situació socio-familiar, característiques d'aprenentatge, nivell de competència curricular, 
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necessitat de reforços i suport, NEE, vincles relacionals entre alumnes , possibles problemes de 

convivència, etc.) 

4.3. Òrgans de participació 

 Consell de Centre que es reuneix un cop al trimestre i sempre que calgui.  

 Comissions: (Permanent, Econòmica, Activitats Culturals, Redacció de documents, 

Convivència) 

 L’Associació d’Alumnes i Amics de l’AFA Eramprunyà. Està integrada bàsicament per 

tot el alumnat de l’escola, encara que també en poden ser socis ex-alumnes del centre que 

volen seguir participant en aquelles activitats que s’hi organitzin. La seva funció és 

participar en l’organització d’activitats del centre així com fer propostes. També vetlla 

pels interessos de l’escola davant les diferents administracions. 

 Delegats de classe 

5. DOCUMENTS ORGANITZATIUS 

En aquests últims quatre anys s’ha estat modificant i actualitzant el PEC del Centre i estarà 

pendent d’aprovació a final d’aquest curs 2017. L’estat final en la seva elaboració implicarà un 

canvi en les estratègies i actuacions futures. Aquest fet es tindrà en compte en els canvis del 

mapa estratègic i s’inclourà en les futures PGA que despleguin aquest PdP. 

L’estat actual dels diferents documents és la següent:  

DOCUMENT OBSERVACIONS 

PCC 

Està finalitzat per a la majoria dels ensenyaments, però durant 

aquest últim any encara queden pendents programacions 

didàctiques per alguns mòduls del GES. En acabar el curs es farà 

un resum i si és necessari es tornaran a afegir als objectius del PdP 

i s’acabarà en els propers quatre cursos. 

NOFC Finalitzat i aprovat el curs 2013-14 

PAT Finalitzat. 

PLC * Només està feta la fase de detecció. 
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6. L’OFERTA FORMATIVA 

Tenint en compte el tamany i plantilla actual, l’oferta formativa del centre s’ha anat modificant 

per adaptar-se a les necessitats i demandes actuals de la població del municipi, així els diferents 

ensenyaments responen a aquestes necessitats de la població de Gavà. 

. OFERTA FORMATIVA CURS 2016-17 

ENSENYAMENTS 

Etapa Subetapa Nivell GRUPS 

FANR 

INFEI Informàtica COMPETIC inicial 2 

INFSI 

Informàtica COMPETIC 1 1 

Informàtica COMPETIC  2 1 

Informàtica COMPETIC  3 1 

LCAS Llengua castellana 1 1 

LCAT 

Llengua catalana 1 1 

Llengua catalana 2 1 

LESTEIAN Anglès 1 1 

LESTSIAN 

Anglès 2 1 

Anglès 3 1 

CFGS 
Curs de preparació per a les proves accés a CFGS 

(Part comuna) 
2 

CFGS 
Curs de preparació per a les proves accés a CFGS 

(Part específica) 
1 

FPA GES LOE 

Nivell 1 1 

Nivell 2 1,5 

TOTAL 16,5 
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III. DIAGNOSI DEL CENTRE 

L’àmbit pedagògic està emmarcat en els objectius generals del PEC, que s‘ha estat 

modificant aquests últims quatre anys i s’aprovarà a finals d’aquest curs 2017. Aquest configura 

la línia metodològica delcentre que s’ha anat desenvolupant.Caldria destacar: 

 La formació permanent i integral al llarg de tota la vida com un dret bàsic de 

desenvolupament personal, i d’incorporació al món laboral, social i cultural. 

 Garantir el ritme personal d’aprenentatge amb una atenció individualitzada i integradora 

de la diversitat. 

 Ajudar i orientar  l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i cap altres estudis. 

 Promoure un clima de bona relació i, comunicació a través d’activitats complementàries. 

 Estimular l’intercanvi d’opinions i la convivència entre tot l’alumnat.  

La Coordinació pedagògica es duu a terme mitjançant les reunionsper àreesper tal de 

concretar el currículum i la seva seqüenciació, mantenir una coherència en les programacions i 

establir acords respecte als continguts procedimentals generals i de presentació dels treballs. 

Els equips docents s’encarreguen de desenvolupar el Pla d’Acció Tutorial, amb el pla 

d’acollida a principi de curs, fent el seguiment de cada grup i reunions per tal d’avaluar i cercar 

solucions pels problemes que hi sorgeixen. Els responsables dels equips docents són els 

corresponents tutors/es del grup. 

Al llarg d’aquests 4 anys s’han  anant elaborant totes les programacions didàctiques dels 

diferents ensenyaments.  

El Campus Virtual CFA Gavà és una eina que vull potenciar ja que dóna la possibilitat al 

professorat de seleccionar els materials que farà servir amb l’alumnat i que puguin treballar a 

casa. 

http://agora.xtec.cat/cfajujol/moodle
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En l’àmbit administratiu i de gestió, la gestió econòmica es fa de manera eficient i amb 

la major rigorositat, els comptes es porten amb ordre i es lliuren amb puntualitat.S’ha avançat 

molt en l’organització dels arxius de secretaria, models de documentació i organització.  

L’atenció al públic té una franja horària molt àmplia i es realitza de manera molt eficient.  

S’han actualitzat i aprovat els principals documents de funcionament del Centre: PEC i NOFC. 

Cada curs s’elaboren els documents anuals: PGA, Memòria. 

El Claustre es reuneix una vegada al més amb la participació activa del professorat. El 

professorat participa en les tasques de preinscripció i matrícula i en tot el procés del pla 

d’acollida de l’alumnat. Hi ha comissions de treball per l’organització d’activitats extraescolars. 

Els 6 càrrecs de coordinació es desenvolupen normalment, però es constata que hi ha 

alguns que tenen més dedicació: coordinació d’Informàtica, coordinació de proves d’accés, 

coordinació de formació bàsica(GES). En el futur s’haurien de poder redistribuir les hores de 

cada coordinació i/o afegir a algunes altres responsabilitats i feines. 

Àmbit de relacions en el centre i amb l’entorn 

Les activitats del centre es desenvolupen amb un bon ambient general de relació, ja sigui 

entre el professorat, el professorat i l’alumnat, i el mateix alumnat. 

L’alumnat, en general, valora positivament aquest bon ambient, l’ensenyament individualitzat i 

l’atenció envers l’alumnat per part del professorat. Troben una manera diferent de fer respecte a 

la demanda de responsabilitat, d’esforç, de ser agent de la pròpia formació, però també quant al 

tracte i a la orientació que els donem. 

Pel que fa a la imatge de la institució cap a l’exterior, aquesta ha anat canviant en funció 

de com ha variat la demanda. Ara bé, un aspecte important a remarcar és el fet que el centre s’ha 

anat configurant al llarg de tots aquests anys com un punt de referència per a la població. 

Un repte cap el futur és canviar la imatge d’alguns ensenyaments com Anglès i 

COMPETIC per atreure també a un públic més jove que necessiti aquests cursos per afegir al seu 

currículum laboral, es un objectiu de cara als propers anys de fer arribar a la població les 
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avantatges de realitzar aquests estudis a les escoles d’adults, així com l’obtenció dels certificats 

corresponents: 

 INFORMÀTICA: Els certificats de l'acreditació de competències entecnologies de la 

informació i la comunicació (ACTIC). 

 ANGLÈS: Els Certificats que corresponen alsnivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc 

europeu comú dereferència per a les llengües).Un cop finalitzats aquests estudis, es pot 

continuar laformació en una escola oficial d'idiomes. 

Participació de la comunitat educativa   

La participació de la comunitat educativa en el desenvolupamentde l’activitat del centre 

es realitza a través del Claustre, del Consell de Centre i de la participació de l’alumnat per ajudar 

a organitzar activitats concretes que es fan durant el curs. 

El Claustre funciona com a òrgan de participació del professorat, d’intercanvi 

d’informació, d’opinions, de propostes, de control de la gestió directiva. Especialment, en el 

Claustre s’afavoreix la participació activa, l’arribada a acords consensuats, la implicació de tot el 

professorat en les diferents feines de l’escola.  

Es reuneix cada mes, i té una durada d’una hora i mitja aproximadament.  

El Consell de Centre és l’òrgan de participació de la comunitat educativa, es reuneix com 

a mínim 3 vegades durant el curs. És important sobretot per la participació de l’alumnat, el 

personal administratiu i l’administració local. 

La participació de l’alumnat es realitza mitjançant els delegats i delegades que 

s’elegeixen a principi de curs en cada classe. També es realitzen assemblees  d’alumnat. 
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EVOLUCIÓ DE L’OFERTA I RESULTATS ACADÈMICS 

Anglès 

Aquests cursos s’han anant consolidant aquests últims anys, fins a completa l’oferta amb 

els tres nivells. Fins ara s’oferien cursos en horari de matí, però degut a la demanda es s’ha 

previst ampliar l’oferta a la franja de tarda per poder donar cabuda a futurs alumnes que per 

raons laborals o familiars actualment no tenen la possibilitat de assistir a les classes. 

Aquest ensenyament és relativament nou al centre, això fa que no es tinguin prou dades per fer 

un estudi exhaustiu, però podrien destacar els següents aspectes: 

 La matrícula es manté constant encara que el curs en el que s’ha començat cada nivell és 

més baixa, i augmenta en els cursos posteriors. 

 Els resultants també es mantenen al voltant del 65% d’aptes. 

 El tant per cent de baixes ha augmentat aquest últim curs, serà convenient fer un 

seguiment els propers cursos per veure si la tendència continua i realitzar les actuacions 

necessàries per reduir-lo. 

GES 

La matrícula del GES 1 s’ha mantingut bastant constant, observant un petit augment cada 

any.El tant per cent d’aptes s’ha mantingut bastant alt (entre el 80% i 100%), tret d’aquest últim 

curs que ha baixat al voltant del 60%. La causa la troben en el fet que un grup elevat d’alumnes 

venien de l’etapa instrumental.Pel que fa a les baixes s’han mantingut en els mateixos nivells (al 

voltant del 25%) 

En el nivell de GES 2, els resultats oscil·len segons l’any. S’hauran d’analitzar les causes 

que provoquen aquest fet, poden venir donades pel nombre de PQPI i PFI, la divisió de mòduls 

en cursos diferents (alumnat repetidor), entre d’altres.S’ha de garantir l’atenció a la diversitat ja 

sigui per atendre l’alumnat amb un nivell més alt i els que tenen menys nivell formatiu. 

El curs passat també vàrem observar un alt nivell de baixes (42%). Per analitzar les dades 

haurem d’esperar a aquest curs. 
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Caldria afegir que el proper curs 2016-2017 hi haurà una retallada en l’oferta per aquest 

ensenyament i es passarà de 2,5 grups a 2. Aquest fet fa que la previsió de matrícula pels cursos 

següents es vegi reduïda. 

PPACFGS 

La matrícula s’ha mantingut alta i constant. Cal destacar que en el curs 2013-14 es va 

perdre un grup, per això la matrícula es va reduir. Caldrà fer un seguiment de com evoluciona la 

matrícula per aquests ensenyaments, ja que aquest curs 2016-17 s’ha observat una disminució 

important en la matrícula. Aquest fet s’explica en gran part degut a la nova normativa d’accés a 

Cicles Formatius de Grau Superior i per tant la perspectiva de matrícula és que es vagi reduint, 

seria convenient fer un seguiment per poder analitzar aquest fet més endavant. 

El percentatge d’aptes al nostre centre es manté al voltant del 50%, la causa principal 

podrien dir que es degut a l’absentisme de l’alumnat, ja que aquells que mantenen una 

assistència regular obtenen bons resultats. 

El major problema dels grups de CFGS l’abandonament i l’absentisme. Hi ha manca de 

motivació, de vegades desafecció pels estudis i poca importància de l’esforç per aconseguir un 

objectiu. No es valora prou el certificat de nota per afegir als resultats de la prova d’accés, com a 

incentiu per a la formació presencial. L’abandonament és prou significatiu, durant aquest curs 

estem recollint dades sobre els motius de l’abandonament. Una gran part ve donat per motius de 

feina, altres són personals, però hi ha una part poc quantificada que pensem que pot venir donada 

pels baixos nivells inicials de l’alumnat, les dificultats que tenen i les expectatives que s’havien 

fet respecte al CFGS. 

Aquests fets es tradueixen en uns resultats menys satisfactoris dels desitjats pel 

professorat que inverteix molts esforços en la preparació de les classes i de l’alumnat. 
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COMPETIC 

El nivell de COMPETIC 2 s’imparteix des del curs 2013-14 i el de COMPETIC 3 des del 

curs 2015-16. Són grups molt nous que vénen acompanyats per canvis i estructuracions de propi 

currículum i de l’adaptació a les certificacions ACTIC, per tant encara no es veuen els resultats 

d’aquests nivells. 

 

ASPECTES POSITIUS I ASPECTES A MILLORAR 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

o Oferta formativa adaptada a la demanda tenint en 

compte tamany del Centre i plantilla. 

o PEC en procés de renovació i aprovació. 

o Pla d’acollida a l’alumnat molt estructurat. 

o Criteris d’avaluació fets i consensuats. 

o Tasques tutorials definides. 

o Expedient de l'alumne consolidat. 

o Materials d’aula digitalitzats. 

o Planificació de les reunions de coordinació i 

avaluació. 

o PAT finalitzat. 

o Aplicatiu intern del registre d’assistència. 

o Sessions d’orientació acadèmica:  Xerrades anuals 

realitzades per diferents entitats. 

o Activitats complementàries 

o Bon clima relacional. 

o Equips informàtics suficients. 

o Absència important de l’alumnat. 

o Nivells d’abandonament significatius sobre tot a 

GES i PPACFGS 

o Manca d'actualització d’algunes programacions. 

o Resultats acadèmics baixos en determinats 

ensenyaments. 

o Plantejament general coherent de l’ensenyament 

de les llengües. 

o Acompanyament de l’alumnat menor d’edat. 

o Aula virtual en procés de desenvolupament 

o PCC per finalitzar 

o PLC per elaborar 

o Insuficient suport del personal administratiu 

(administrativa a mitja jornada). 

o Cal millorar el percentatge d’aprovats a GES, 

PPA Cicles   

o Forta mobilitat grups de castellà i català per a 
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o Gestió dels recursos materials d’acord als ingressos. 

o Gestió del consum de fotocòpies. 

o Optimització de la gestió d’espais 

o Pla d’acollida del nou professorat. 

o Bon manteniment dels equips informàtics  

o Bona ubicació  

o Edifici nou 

o Diversitat cultural 

o Perfils d’alumnat diferents 

o Integració d’alumnes de diferents edats 

estrangers (45 hores per certificat d’arrelament) 

o Augment de la gestió administrativa 

(assegurança escolar, beques, IOC, 

convalidacions específiques), nous aplicatius, 

proves lliures, centre formador, absències, 

vacants, llistes d’espera, distribució horària 

grups, ... 

o Propers canvis en la plantilla docent  

o Impuls de les TIC 
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IV. OBJECTIUS GENERALS PER AL QUADRIENNI 2017-2021 

En la revisió del PEC que s’està elaborant actualment,  es constata que el centre aposta 

perquè l’alumnat desenvolupi les seves capacitats, enriqueixi els seus coneixements i millori les 

seves competències personals, tècniques i professionals, afavorint la integració social, la inserció 

laboral i la participació activa en la transformació i millora del seu entorn. Això ha de comportar 

necessàriament un treball en equip dins d’un model de centre amb un projecte obert, amb horaris 

flexibles, on es prioritzin les ofertes educatives que afavoreixin la inclusió social i que s’ajusti 

contínuament a les necessitats reals d’una societat canviant. 

El PEC que s’està revisant inclou també valors i principis com ara la voluntat de servei 

públic, la transparència, el compromís social, la igualtat de gènere, el reconeixement de les 

diferències, la participació social, la solidaritat i la cooperació amb el desenvolupament, la 

consciència cívica i mediambiental. 

Aquest ideari amb el qual el CFA Gavà s’identifica orienta la definició d’aquests quatre grans 

objectius que em proposo dur a terme durant el quadrienni 2017-2021. Són aquests: 

 Millorar els resultats educatius. 

 Fomentar la cohesió social 

 Aconseguir un model pedagògic innovador i  de qualitat 

 Implementar instruments d’autonomia per millorar l’eficàcia del servei que ofereix 

l’escola 

 



 
23 

 

V. MAPA ESTRATÈGIC 

OBJECTIU 1:MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS (GES, ANGLÈS, PPACFGS) 

Indicadors: Índex de títols i de promocions de GES. Índex de certificats  i d’aprovats de proves d’accés. Índex d’aprovats i/o de promocions de la 

resta d’ensenyaments. 

Recursos: Equip docent, documents de centre, equips informàtics i audiovisuals 

Estratègies Actuacions Temporització Responsables 

1.1 Impuls a l’orientació acadèmica-professional 

de l’alumnat 

1.1.1 Realitzar sessions informatives sobre els cicles 

formatius 

4 cursos Coordinador de 

Proves 

1.1.2 Adequar la fitxa de tutoria per recollir informacions 

referents a l’orientació tant acadèmica com 

professional 

2 cursos Tutors 

1.2 Potenciació de l’acompanyament a l’alumnat 1.2.1 Lliurar informes de rendiment acadèmic i d’assistència 

a tot l’alumnat del centre a mig curs. 

4 cursos Tutories 

1.2.2 Actualitzar les proves inicials de tots els ensenyaments 2 cursos Equip docent 

1.3 Seguiment del PAT 1.3.1 Reunió inici de curs i difusió del PAT 2 any Director 

1.3.2 Recollida de les actuacions dutes a terme 3r any Cap d’estudis 

1.3.3Valoració del PAT per part dels docents i alumnes 4t any Cap d’estudis 

1.4 Adaptació dels materials a les motivacions i 

necessitats de l’alumnat 

1.4.1 Revisar i actualitzar els materials didàctics 3 cursos Equip docent 

1.4.2 Actualitzar el registre de materials de classe del centre 4 cursos Coordinadors 

1.5Revisió i actualització dels criteris 

d’avaluació. 

1.5.1 Fer una avaluació inicial del criteris d’avaluació per als 

diferents ensenyaments  

4 cursos Equip directiu 

1.5.2 Sessions de treball amb l’equip docent per consensuar 

els criteris d’avaluació 

4 cursos Equip directiu 

1.5.3 Fer el seguiment i avaluació final 4 cursos Equip directiu 
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OBJECTIU 2: FOMENTAR LA COHESIÓ SOCIAL 

Indicadors:Índex d’acollida d’alumnat nou., Índex de matriculació d’alumnat nou., Índex d’abandonament., Índex d’absentisme. Índex 

d’alumnat amb circumstàncies especials. 

Recursos:Equip docent, documents de centre, equips informàtics i audiovisuals. 

Estratègies Actuacions Temporització Responsables 

1.1  Anàlisi del Pla d’acollida de l’alumnat 

 

1.1.1 Revisar els protocols d’acollida 4 cursos Equip docent 

1.2  Impuls a la participació de l’alumnat 1.2.1 Potenciar el paper dels delegats com a representants 

dels alumnes. 

4 cursos Equip docent 

1.2.2  Difondre la importància i les funcions dels 

representants de l’alumnat al Consell de Centre. 

4 cursos Equip docent 

1.3  Implementació de mesures per reduir 

l’absentisme i l’abandonament escolar 

1.4.1  Difondre les mesures de les NOFC que regulen 

l’assistència de l’alumnat 

4 cursos Tutors 

1.4.2  Aplicar el protocol d’absentisme i abandonament a 

l’alumnat menor d’edat. 

4 cursos Tutors 
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OBJECTIU 3:ACONSEGUIR UN MODEL PEDAGÒGIC INNOVADOR I  DE QUALITAT 

Indicadors: Grau d’utilització de les eines TIC, Nivell d’ús de la plataforma Moodle. Índex de participació del professorat en cursos de 

formació. Índex d’actualització anual de programacions didàctiques. 

Recursos:Equip directiu, equip docent, equips, Àgora, equips informàtics i audiovisuals 

Estratègies Actuacions Temporització Responsables 

1.2 Foment de l’ús del Moodle i les TIC 1.2.1 Fer un anàlisis inicial de les TIC al centre per obtenir 

informació sobre el seu grau d’utilització. 

1r any Director 

1.2.2 Ampliació de les PDI al centre 2n any Secretari 

1.2.1 Realitzar un curs de formació Moodle   1r i 2n curs Coordinador 

d’informàtica 

1.2.2 Realitzar un curs d’ús de la Pissarra digital 3r curs Coordinador 

d’informàtica 

1.2.3 Introducció d’activitats a les programacions didàctiques, 

que incloguin l’ús de la PDI 

4t curs Equip docent 

1.2.4 Utilització del Moodle com a suport pedagògic 4t curs Equip docent 
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OBJECTIU 4: IMPLEMENTAR INSTRUMENTS D’AUTONOMIA PER MILLORAR L’EFICÀCIA DEL SERVEI 

QUE OFEREIX L’ESCOLA 

Indicadors:Grau d’elaboració i /o actualització dels documents institucionals:PEC, PLC, Memòria anual, Nivell de difusió dels documents 

institucionals. 

Recursos: Equip docent, documents de centre, equips informàtics 

Estratègies Actuacions Temporització Responsables 

4.1Elaborar el Projecte Lingüístic de Centre 4.1.1 Revisar la documentació que es va elaborar: enquesta i 

tornar a realitzar-la per actualitzar les dades. 

1r curs Equip Directiu 

4.1.2 Consultar altres PLC 2n curs Equip Directiu 

4.1.3 Presentació de guió per a l’elaboració del PLC i pla de 

treball 

3r curs Equip Directiu 

4.1.4 Elaboració del PLC 4t curs Equip Directiu 

4.2  Supervisió de la documentació estratègica 

del centre. 

4.2.1 Finalitzar el PCC 

3 cursos Equip Directiu 
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VI. CRITERIS PER ALS INDICADORS DE RESULTATS 

INDICADORS DE RESULTATS DEL PdD 2017-2021 

OBJECTIU 1: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS  

 
2013-2014 2014-2015 

Situació de partida 

2015-16 
Proposta 2021 

Índex d’alumnat de GES 1 que promociona de curs 93% 84% 60% 65% 

Índex d’alumnat de Anglès 1 que promociona de curs 61% 70% 63% 65% 

Índex d’alumnat de Anglès 2 que promociona de curs  68% 68% 70% 

Índex d’alumnat de Anglès 3 que promociona de curs   67% 70% 

Índex d’alumnat de GES 2 que es graduen 90% 62,5% 41,4% 60% 

Índex d’alumnat de COMPETIC IN. que promocionen de curs 41% 29% 80% 85% 

Índex d’alumnat de COMPETIC 1 que promocionen de curs 42% 0% 62% 65% 

Índex d’alumnat de COMPETIC 2 que promocionen de curs 0% 22% 75% 80% 

Índex d’alumnat de PPACFGS que supera el curs 48% 58% 48% 55% 

Índex d’alumnat de PPACFGS supera la prova externa 70% 93% 78% 80% 

OBJECTIU 2: FOMENTAR LA COHESIÓ SOCIAL  

Acollida alumnat d’ensenyaments inicials: anglès   65 75 

Acollida alumnat de GES   75 80 

Acollida alumnat de proves d’accés: PPACFGS   109 80 
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Acollida alumnat COMPETIC   50 60 

Matriculació alumnat d’anglès 33 48 78 80 

Matriculació d'alumnat de GES 68 89 95 60 

Matriculació alumnat de proves d’accés: PPACFGS 81 75 81 70 

Matriculació alumnat de COMPETIC 58 60 63 70 

Abandonament alumnat d’anglès 52% 18% 33% 30% 

Abandonament alumnat de GES 28% 21% 43% 40% 

Abandonament alumnat de proves d’accés: PPACFGS 41% 40% 46% 40% 

Abandonament alumnat COMPETIC 7% 18% 11% 10% 

Assistència regular dels grups d’anglès  90% 93% 95% 

Assistència regular dels grups de GES  50% 44% 50% 

Assistència regular dels grups de PPACFGS 41% 45% 31% 45% 

Assistència regular dels grups de COMPETIC  99% 100% 100% 

OBJECTIU 3:ACONSEGUIR UN MODEL PEDAGÒGIC INNOVADOR I  DE QUALITAT  

Índex d’actuacions programades 6 

Índex d’actuacions executades Entre 4-5 

OBJECTIU 4: IMPLEMENTAR INSTRUMENTS D’AUTONOMIA PER MILLORAR 

L’EFICÀCIA DEL SERVEI QUE OFEREIX L’ESCOLA 

 

Índex d’actuacions programades 5 

Índex d’actuacions executades Mínim 4 
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VII. ESTRATÈGIA PER A LA PARTICIPACIÓ DE LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 

El projecte s’ha elaborat a partir d’un conjunt de documents (PEC, NOFC, PAT, Plans 

anuals, Memòries) que han estat fruit de la col·laboració i el consens d’una bona part del 

professorat que composa actualment el Claustre.  

Davant els possibles canvis que es puguin donar en el claustre, l’equip directiu haurem de fer un 

esforç per traslladar, implicar i engrescar les persones noves que s’incorporin al centre, per 

treballar en els objectius que volem aconseguir i afavorir  la suma de totes les propostes que el 

puguin millorar. 

Treballarem posant a l’abast tota la informació, escoltarem les diferents opinions i 

aportacions, afavorirem el consens en la presa d’acords i establirem dinàmiques de treball en 

grup per a l’elaboració de documents. Tot això propiciant un bon clima de treball i de 

funcionament que afavoreixi la implicació. 

També intentarem consolidar la participació de l’alumnat per recollir les seves 

aportacions, mitjançant l’elecció de delegats i delegades de cada aula. També amb el suport i 

implicació del Consell de Centre com a òrgan  de participació fonamental de la comunitat 

educativa i l’administració local. 

Per dur a terme tota l’activitat del centre calen els recursos suficients tant humans, com 

materials, espais, equipaments, etc.  

Per últim cal destacar la implicació, dedicació i actitud del personal del PAS, ja que la seva 

col·laboració suma a la millora del nostre centre. 
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VIII. AVALUACIÓ I RETIMENT DE COMPTES DEL PROJECTE 

L'avaluació esdevé un element clau per a la millora contínua, i una eina imprescindible 

per a lavaloració del grau d'assoliment dels objectius que en aquest projecte he definit..Els 

objectius, les línies d'actuació, els mecanismes d'avaluació i els recursos, es concretaran i 

seseqüenciaran en la Programació General Anual (PGA) de cada curs acadèmic, que es 

presentaran al inici del curs escolar tant Claustre com al Consell de Centre. 

El seguiment d’aquestes actuacions serà anual i es farà mitjançant reunions de l’equip 

docent, s’establirà un calendari de reunions, on s’hi faran el seguiment i la valoració de les 

actuacions per part dels responsables i coordinadors. Depenent del grau d’assoliment es 

detectaran i s’acordaran les modificacions o adaptacions necessàries per ajustar allò que no hagi 

funcionat com s’esperava i fer una proposta en forma d’objectiu a la següent PGA de Centre. 

Es farà un registre per mitjà de fitxes amb els indicadors d’aplicació corresponents que 

ens donaran el grau d’aplicació, la qualitat i l’impacte d’aquesta sobre l’objectiu. També 

s’utilitzaran fitxes amb indicadors de resultats per veure si ha hagut millora. 

La memòria finalreflectirà el desenvolupament d'aquestes accions i els resultats de la seva 

avaluació i serà l’element que servirà per retre compte dels resultats assolits davant la comunitat 

educativa i el Departament d’Ensenyament. 

Els mecanismes de retiment de comptes permeten justificar els objectius i resultats que responen 

a les necessitats i interessos del centre. Aquest ens permet: 

 Actuar amb transparència, a partir de la informació rellevant que ens permet establir 

valores de les actuacions que es realitzen al centre. 

 Tenir en compte les opinions dels diferents grups que participen en les activitats del 

centre. 
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IX. PROPOSTA D’EQUIP DIRECTIU 

 

Un dels reptes més importants per encarar els propers cursos serà mantenir el model de centre 

actual envers els canvis en la plantilla del personal docent. 

A la inestabilitat que hem tingut aquests últims anys per cobrir dues places amb personal interí 

cal sumar la propera jubilació de dos docents (un d’ells la Directora actual del centre) amb plaça 

definitiva i amb un grau d’implicació i experiència molt gran. Tots dos formen part del Claustre 

pràcticament des dels seus inicis. 

Aquest fet fa que al proposta d’Equip Directiu encara no la tinc tancada, només tinc la 

confirmació de continuïtat de la actual Cap d’Estudis, però falta trobar una tercera persona que 

tingui el perfil adient per desenvolupar tasques directives i assumeixi la responsabilitat que 

comporta el càrrec. La composició definitiva així com els càrrecs que desenvoluparan és un 

objectiu prioritari a curt termini. 

 


