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OBJECTIUS GENERALS  
 

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

 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

  

1.1 Augmentar el nombre de titulats al GES 

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

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

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ACTUACIONS RESPONSABLE RECURSOS TEMPORITZACIÓ SEGUIMENT 

1.1 1.1.1. Reorganització del calendari de les 

proves escrites dels mòduls de GES I i II. 

Establir un calendari 

conjunt sobre els exàmens 

de recuperació i les 

proves extraordinàries del 

GES 

Equip directiu  

Coordinador 

Ensenyaments bàsics 

Tutors de GES 

Equip docent de GES  

Document itineraris de GES  

PCC i PAT 

LOE  

Decret 161/2009  

Durants els tres 

trimestres del GES 

Anàlisi d’avantatges i 

inconvenients dels 

nous calendaris 

d’examens 

Establir dos períodes 

trimestrals d’examens 

regulars del GES, en tres 

dies consecutius, on no es 

faran classes lectives 

 

1.1.2. Adequació de les programacions i els 

criteris d’avaluació dels alumnes amb NEE 

que cursen el GES. 

Elaborar itineraris pels 

alumnes amb NEE per 

cada mòdul i, si s’escau, 

Equip directiu 

Coordinador 

Document d’itineraris del 

GES 

Durants els tres 

trimestres del GES 

Analitzar les 

programacions i 

materials dels 
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pels dos nivells de GES Ensenyaments bàsics   

Equip docent de GES 

PCC i PAT  

LOE 

Decret 161/2009  

alumnes amb NEE 

1.1.3. Potenciació de l’autoformació en 

l’ensenyament del GES. 

 

 

 

Establir dues hores 

d’autoformació amb l’ús 

de portàtils amb internet i 

materials específics de 

cada matèria: atles, llibres 

de consulta, materials de 

dibuix, etc 

Equip Directiu 

Professors de SCT i 

primària  

Equip docent de GES 

 

Portàtils i materials 

específics 

LOE 

Decret 161/2009  

 

Durant els tres 

trimestres del GES 

Portar un control de 

l’ús de les hores 

d’autoformació dels 

alumnes del GES i 

recollir-ne els seus 

suggeriments i les 

seves propostes de 

millora 

Comprar material 

específic per 

l’autoformació de 

l’alumnat de GES 

1.1.4. Millora en la qualitat dels mòduls  de 

l’àmbit científic tecnològic pels alumnes de 

GES  

Posar a disposició de 

l’alumnat del GES un 

professor de reforç de 

l’àrea de les 

matemàtiques, durant les 

dues hores 

d’autoformació setmanals 

Equip Directiu 

Professor de reforç 

Coordinador de la societat 

de la informació 

Equip docent de GES 

Aula d’autoformació i 

portàtls transportats per un 

carro 

Canó i pissarra digital a 

l’aula 

Decret 161/2009  

 

Durant tot el curs Portar un control de 

la participació dels 

alumnes en les 

classes de reforç i fer 

un anàlisi del seu 

rendiment acadèmic 

Renovar els dossiers i 

materials de l’àrea de 

matemàtiques del GES II  
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1.2 1.2.1. Potenciació de l’ensenyament de 

PPACFGS 

Millorar la gestió de les 

dues hores setmanals 

d’autoformació amb l’ús 

de portàtils amb internet i 

materials específics de 

cada matèria: atles, llibres 

de consulta, materials de 

dibuix, etc 

Equip Directiu 

Tutor de PACFGS 

Coordinador de proves 

d’accès  

Resolució EDU/3983/2010 

Guia informativa de les 

famílies professionals de 

grau superior 

Durant tot el curs Portar un control de 

l’ús de les hores 

d’autoformació dels 

alumnes del 

PPACFGS i recollir-

ne els seus 

suggeriments i les 

seves propostes de 

millora 

1.2.2 Millora en la qualitat de les matèries 

de la part específica de l’opció A de 

PPACFGS   

Posar a disposició de 

l’alumnat de PPACFGS 

un professor de reforç de 

les matèries específiques 

de l’opció A: Dibuix 

tècnic, física i tecnologia 

industrial, durant les hores 

d’autoformació i ad’altres 

hores  en coordinació amb 

el professor 

Equip Directiu 

Professor de reforç 

Tutor de PACFGS 

Coordinador de proves 

d’accès  

Resolució EDU/3983/2010 

Guia informativa de les 

famílies professionals de 

grau superior 

Durant tot el curs Portar un control de 

la participació dels 

alumnes en les 

classes de reforç i fer 

un anàlisi del seu 

rendiment acadèmic 

1.3 1.3.1. Diversificació de l’oferta formativa 

en llengues  

Consolidar els dos cursos 

d’anglès al ràtio màxim 

per classe permès   

Equip Directiu 

Tutors d’anglès  

 

Resolució de 10 de maig de 

2013 

Projecte lingüístic 

PCC i PAT 

Durant el primer 

trimestre 

Analitzar els resultats 

acadèmics dels 

diferents nivells 

d’anglès i analitzar 

les enquestes de 

satisfacció de 

l’alumnat en relació a 

Desenvolupar els aspectes 

més destacats del projecte 

lingüístic 
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Prescindir dels cursos 

inicials de català, donada 

l’escasa matrícula, i 

reinvertir les hores en 

altres estudis 

la tutoria 

 

1.3.2. Millora de la competècia digital dels 

alumnes de l’escola d’adults 

Implementar un segon 

curs de COMPETIC per 

satisfer la demanda 

d’estudis d’informàtica 

Equip directiu 

Coordinador Societat 

Informació 

Equip docent 

PCC 

Pla TAC 

Durant tot el curs Estudiar l’aplicació a 

l’aula dels nous 

coneixements 

adquirits. Analitzar el 

grau de satisfacció de 

l’alumnat en l’ús de 

les TIC a l’aula 
Potenciar la formació del 

professorat en cursos de 

formació en TIC i 

l’assoliment dels diferents 

nivells d’ACTIC 

Potenciar les TIC a l’aula 

amb l’adquisició de 

quinze nous portàtils  

Renovar els ordinadors de 

tauleta de direcció, 

administració i de la sala 

de professors 

 Indicadors d’avaluació 

 Mecanismes de retiment de comptes De procés De progrés 

 Índex de titulats de GES  

 X 

 Índex de certificats de PPACFGS  
X 
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 Índex d’aprovats de PACFGS  
X 

 Índex d’aptes en COMPETIC   
X 

 Índex d’aprovats en anglès  

X 

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

 X 

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

X 
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OBJECTIU GENERAL  2 
Reduir l’absentisme i l’abandonament escolar 

 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

  

2.1. Reduir l’absetisme i l’abandonament escolar al GES 

2.2. Reduir l’absetisme i l’abandonament escolar a PACFGS 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ACTUACIONS RESPONSABLE RECURSOS TEMPORITZACIÓ SEGUIMENT 

2.1 2.1.1. Orientació dels alumnes en les 

sortides laborals i les opcions de seguir 

estudiant, derivades de l’obtenció de 

l’ESO 

Potenciar les tutories 

sobre els cfgm existents i 

les sortides laborals, 

derivades de l’obtenció de 

l’eso, a l’entorn 

d’Esparreguera i de les 

poblacions veïnes 

Coordinador 

Ensenyaments bàsics   

Tutots de GES 

Equip docent de GES 

Guia informativa de les 

famílies professionals de 

grau mitjà 

PCC i PAT 

Decret 161/2009 

 

Durant tot el curs Fer un seguiment i 

registre sobre la 

continuïtat als estudis 

i l’accés al mercat 

laboal del nostre 

alumnat un cop 

finalitza els estudis a 

l’escola 

Diversificar les  xerrades 

sobre els cicles formatius 

de coordinadors d’escoles 

de formació professional 

de poblacions properes 

com Martorell 

Promocionar els 

ensenyaments que es fan a 

l’escola, tals com la 

PPACFGS, l’anglès, o la 

informàtica, entre els 

alumnes que obtenen 
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l’ESO a l’escola  

2.1.2. Motivació dels alumnes perquè 

finalitzin els seus estudis de GES 

Fer una formació interna 

de centre sobre 

l’avaluació competencial 

amb la participació de tot 

el claustre  

Coordinador 

Ensenyaments bàsics   

Tutots de GES 

Equip docent de GES 

Document d’itineraris del 

GES 

PCC i PAT 

Decret 161/2009 

 

Durant tot el curs Analitzar l’índex 

d’absentisme i 

abandonament 

escolar dels alumnes 

de GES i copsar el 

grau de satisfacció de 

l’alumnat en relació a 

la tutoria 
Potenciar les tutories en 

grup i individuals per 

prevenir l’absentisme i 

l’abandonament escolar 

Millorar la coordinació 

del registre d’absentisme i 

d’abandonament escolar, i 

de les seves causes, amb 

la gestió en exclusiva dels 

tutors dels diferents 

nivells del GES  

Incrementar i millorar tant 

les activitats 

extraescolars, com les 

sortides del centre amb 

l’alumnat del GES 

Informar els alumnes de 

la possibilitat de cursar 

fins al 50% dels mòduls 

del GES a través del IOC, 

o de reduir-ne el nombre 

de mòduls matriculats per 

trimestre.  
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2.2 2.2.1. Orientació de l’alumnat per 

l’accés a la formació professional de 

grau superior 

Potenciar les tutories 

sobre els cfgs existents i 

sortides laborals, 

derivades de la superació 

de les PACFGS, a 

l’entorn d’Esparreguera i 

de les poblacions veïnes 

Equip directiu  

Tutor de PACFGS 

Coordinador de proves 

d’accès  

PCC i PAT  

Guia informativa de les 

famílies professionals de 

grau superior 

 

Durant tot el curs Fer un seguiment i 

registre sobre la 

continuïtat als estudis 

i l’accés al mercat 

laboal del nostre 

alumnat un cop 

finalitza els estudis a 

l’escola 

Diversificar les  xerrades 

sobre els cicles formatius 

de coordinadors d’escoles 

de formació professional 

de poblacions properes 

com Martorell 

Potenciar les tutories en 

grup i individuals per 

prevenir l’absentisme i 

l’abandonament escolar 

Portar un controlar de 

l’assistència de l’alumnat 

a les classes 

d’autoformació que 

permeti reduir les 

absències a les hores de 

classe regulars. 

 Indicadors d’avaluació 

 Mecanismes de retiment de comptes De procés De progrés 



 

11 

 

 Índex d’abandonament escolar a GES 

 X 

 Índex d’abandonament escolar en PPACFGS  
X 

 Índex d’abandonament escolar a COMPETIC i l’Anglès  

X 

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

X  



 

12 

 

 
 

OBJECTIU GENERAL  3 
Promoure la implicació de la comunitat educativa per a aconseguir el seu compromís i satisfacció i el de l’entorn social més proper 

 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

  

3.1 Augmentar el nombre d’alumnes matriculats al GES i a PPACFGS 

3.2 Consolidar els estudis d’accés a la universitat per majors de 25 anys 

3.3 Millorar la imatge i la projecció interna i externa del centre 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ACTUACIONS RESPONSABLE RECURSOS TEMPORITZACIÓ SEGUIMENT 

3.1 3.1.1. Promoció dels estudis de GES i de 

PPACFGS a tota la societat esparreguerina i 

a les poblacions veïnes que no disposen 

d’escola d’adults 

Dinamitzar la pàgina web 

del centre i les xarxes 

socials, tals com 

Facebook i Twitter, i 

d’altres, per arribar als 

sectors de població més 

joves i potencials alumnes 

del GES i de PPACFGS  

Equip directiu  

Coordinador 

Ensenyaments bàsics 

Coordinador de proves 

d’accès 

Tutors de GES i de 

PPACFGS 

 

Document d’itineraris del 

GES  

PCC i PAT  

Decret 161/2009  

Guia informativa de les 

famílies professionals de 

grau mitjà i grau superior 

Durant tot el curs Analitzar l’ús de la 

pàgina web del centre 

i de les xarxes socials 

per part de l’alumnat. 

Estudiar la utilitat de 

moodle per la creació 

de cursos en línia  

Crear un Moodle de 

centre per millorar la 

comunicació professor-

alumnat i crear cursos en 

línia per la millora de la 

qualitat de les classes i 

per potenciar 

l’autoformació de 

l’alumnat 
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3.2 3.2.1. Promoció dels estudis d’accés a la 

universitat a tota la societat esparreguerina i 

a les poblacions veïnes on no s’imparteixen 

aquests estudis 

Oferir noves matèries de 

la fase específica de 

PPAU25 per cobrir 

parcial o totalment la 

demanda de les quatre 

opcions d’accés de la fase 

específica: biologia, 

geografia, història 

contemporània i 

estadística 

Equip directiu 

Coordinador de proves 

d’accès 

Claustre 

PCC i PAT Durant els períodes 

de preinscripció i 

matrícula  

Analitzar el nombre 

d’alumnes 

matriculats a accés a 

la universitat i llurs 

resultats acadèmics  

Integrar els alumnes 

d’accés a la universitat 

amb els grups de 

PPACFGS de matèries 

específiques de biologia i 

geografia.  

Comprar llibres de 

geografia i història 

contemporània i oferir-los 

a préstec a l’alumnat 

Continuar amb la penjada 

de cartells específics 

d’accés a la universitat a 

Esparreguera i poblacions 

veïnes, incloses Martorell 

i Olesa de Montserrat. 

3.3 3.3.1 Increment de la despesa en publicitat 

de l’oferta formativa de l’escola d’adults 

Fer una estadística de la 

procedència del nostre 

alumnat, tant 

d’Esparreguera com de 

poblacions veïnes 

Equip directiu  

Equip docent 

Consell escolar 

Cartell informatiu de 

l’oferta formativa del centre 

Tríptics i documents de 

preinscripció i matrícula 

Durant els períodes 

de preinscripció i 

matrícula  

Analitzar l’evolució 

del nombre 

d’alumnes 

matriculats en tots els 

ensenyaments 

 Distribuir tríptics i penjar 

cartells a barris i zones 

d’Esparreguera on no 

s’han repartit en cursos 
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anteriors. 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Millora de la quantitat i varietat de les 

activitats extraescolars i complementàries 

 

 

 

Repetir i millorar les 

activitats i sortides que es 

van fer el curs passat, 

incloses les que no van 

poder celebrar-se per la 

pluja 

Equip directiu  

Claustre 

Consell escolar 

Calendari d’activitats 

extraescolars i 

complementàries 

Pàgina web del centre 

Durant tot el curs Analitzar el 

desenvolupament 

d’aquestes activitats 

Programar noves sortides 

com la visita al museu de 

la ciència o fer una 

caminada a les roques 

blaves amb alumnes de 

GES 

3.3.3 Preservació de les bones relacions a la 

comunitat educativa 

Continuar difonent les 

enquestes del grau de 

satisfacció de l’alumnat 

del professorat i del PAS 

sobre la convivència al 

centre, com a eina per 

copsar els suggeriments 

de tota la comunitat 

educativa per preservar  la 

bona convivència al 

centre 

Equip directiu  

Claustre 

Consell escolar 

PEC 

NOFC 

 

Durant tot el curs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi de les 

amonestacions i 

expedient 

disciplinaris a 

l’alumnat i les 

relacions del 

professorat amb la 

resta de membres de 

la comunitat 

educativa 

 

 Indicadors d’avaluació 

 Mecanismes de retiment de comptes De procés De progrés 

 Nombre de matriculats en GES per curs  

 X 
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 Nombre de matriculats a PPA a la universitat per majors de 25 anys 

 X 

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

X  

 Grau de satisfacció del professorat i PAS per convivència al centre 

X  
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OBJECTIU GENERAL  4 
Definir les línies pedagògiques i organitzatives del centre 

 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

  

4.1 Dotar el centre d’unes línies pedagògiques i organitzatives 

4.2 Millorar la salut i la seguretat de la comunitat educativa  

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ACTUACIONS RESPONSABLE RECURSOS TEMPORITZACIÓ SEGUIMENT 

4.1 4.1.1. Regulació del tractament de les TIC i 

les TAC a l’escoa d’adults 

Fer un curs de formació 

sobre del pla TAC 

Equip directiu 

Claustre 

PEC 

PdD 

Durant tot el curs Aprovar-lo en 

Claustre i Consell 

Escolar 

Elaborar el pla TAC de 

centre 

4.2 4.2.1 Regulació dels protocols de salut i 

seguretat laboral 

Elaborar el pla 

d’emergència del centre 

Equip directiu 

Coordinador de riscos 

laborals 

 

PEC 

NOFC 

PdD 

Durant tot el curs Analitzar el 

desenvolupament del 

simulacre  

Realitzar un simulacre 

d’evacuació  
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1 La situació inicial dels diferents indicadors d’avaluació és la mitjana dels resultats dels cursos 2013-14, 2014-15 i 2015-16 
2 L’índex objectiu dels diferents indicadors d’avaluació fa referència al resultat que vol obtenir-se pel curs 2018-19 
3  L’índex de realitat dels diferents indicadors d’avaluació fa referencia al resultat obtingut durant el curs 2017-18  
4  L’índex de realitat, en aquests cassos, fa referència als resultats obtinguts durant el curs 2016-17, atès que no hi havien dades anteriors. 

 

1. INDICADORS D’AVALUACIÓ 
Àmbit E/A INDICADORS I RETIMENT DE COMPTES 

1 Millorar els resultats 

educatius de l’alumnat 
d’acord amb els principis 

d’excel·lència i equitat 

 

1. Índex de titulats de GES Situació inicial1: 70% Índex Objectiu2: 75%  Índex realitat3: 71% 

2. Índex de certificats de PPACFGS Situació inicial: 64% Índex Objectiu: 64%  Índex realitat: 58% 

3. Índex d’aprovats de PACFGS Situació inicial: 67% Índex Objectiu: 80%  Índex realitat: 71% 

4. Índex d’aptes en COMPETIC  Situació inicial: 74% Índex Objectiu: 95%  Índex realitat: 92% 

5. Índex d’aprovats en anglès Situació inicial: 90% Índex Objectiu: 85% Índex realitat: 74% 

6. Nombre d’hores anuals d’ús del portàtils en GES   Situació inicial 4: 7% Índex Objectiu: 10%  Índex realitat: 6% 

7. Grau de satisfacció de l’alumnat en l’ús de les TIC a l’aula Situació inicial 4: 94%  Índex Objectiu: 96%  Índex realitat: 94% 

2. Reduir l’absentisme i 

l’abandonament escolar 

8. Índex d’abandonament escolar en GES Situació inicial: 30%  Índex Objectiu: 25%  Índex realitat: 38% 

9. Índex d’abandonament escolar en PPACFGS Situació inicial: 24% Índex Objectiu: 30%  Índex realitat: 54% 

10. Índex d’abandonament escolar en COMPETIC i anglès Situació inicial: 24% Índex Objectiu: 10%  Índex realitat: 17% 

11. Grau de satisfacció de l’alumnat en relació a la Tutoria Situació inicial 4: 98% Índex Objectiu: 100%  Índex realitat: 98% 

Àmbit C.E.  INDICADORS I RETIMENT DE COMPTES 

3 Promoure la implicació de 
la comunitat educativa per 

aconseguir el seu 

compromís i satisfacció i el 
de l’entorn social més 

proper 

12. Nombre de matriculats en GES per curs  Situació inicial: 19  Índex Objectiu: 50  Índex realitat: 47 

13. Nombre de matriculats a PPA  a la universitat per majors de 25 anys Situació inicial: sense dada  Índex Objectiu: 30  Índex realitat: 24 

14. Grau de satisfacció de l’alumnat sobre la convivència al centre Situació inicial 4: 100% Índex Objectiu: 100%  Índex realitat: 99% 

15.  Grau de satisfacció del professorat i PAS sobre la convivència al centre Situació inicial 4: 100%  Índex Objectiu: 100%  Índex realitat: 100% 
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2. ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

2.1. DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 

COORDINACIÓ DEL CENTRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMUNITAT EDUCATIVA CFA ESPARREGUERA 

EQUIP DIRECTIU 
Director: Eduard Cuesta 
Secretari: Xoán Carlos Díaz 

 

CONSELL ESCOLAR  

COORDINACIONS 

Proves d’accés: Sara Morteux 

Ensenyaments bàsics: Marta Gomà 

Societat de la informació: Xoán 

Carlos Díaz 

Riscos laborals: Eduard Cuesta 

 

CLAUSTRE DE PROFESSORS 

 

Tutora COMPETIC 1 i GES I: Maria Viaña 

Tutora de PPACFGS i d’Anglès 2: Sara Mortreux 

Tutora de GES II i Anglès 1: Marta Gomà 

Tutor d’Accés a la universitat i COMPETIC 3: 

Xoán Carlos Díaz 

 

ALUMNES 

PAS 
Administració: Rosa Abadín  

Conserge: Toni Parcerisas 

REPRESENTANT 

AJUNTAMENT 
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2. 2 DE L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 2.2.1 Organització del professorat 

 

El claustre del CFA Esparreguera està composat per 5 professors, dels quals 2 

treballen a mitja jornada. Això determina molt els equips docents i l’estructura dels 

ensenyaments i de les coordinacions.  

 

Al centre hi ha dos tipologies d’ensenyaments; els que imparteix un sol 

professor (Anglès 1, Anglès 2, COMPETIC 1 i COMPETIC 3) i els que imparteixen  més 

d’un professor, que són el curs d’accés a la universitat, PPACFGS, GES I i GES II.  

 

Pel que fa a les reunions d’equip docent, aquestes es fan els dimarts al matí. 

Normalment es convoca a tot el professorat, tret que una setmana es parli només d’un 

ensenyament específic que no afecti a un professor. Durant les avaluacions, en canvi, sí 

es convoca tot el professorat atès que s’aborden diversos ensenyaments en una mateixa 

sessió. La composició del claustre està formada per una mestra de primària (a mitja 

jornada), dues professores de l’àrea de comunicació (una plaça i mitja), un professor de 

l’àmbit social (que a més a més és el secretari del centre) i un altre de l’àmbit científic-

tecnològic (que també exerceix com a director del centre). Això comporta que no 

s’hagin conformat departaments com a tals. 

 

El CFA disposa de quatre coordinacions: la coordinació de la societat de la 

informació, la coordinació d’ensenyaments bàsics, la coordinació de proves d’accés i la 

coordinació de riscos laborals. 

 

Per últim, aquest curs incorporem un professor de reforç, professor de 

secundària jubilat, que farà classes de reforç de l’àmbit científic-tecnològic del GES i les 

assignatures dibuix tècnic, física i tecnologia industrial de PPACFGS. Aquest reforç 

s’ofereix a les hores assignades a l’autoformació i sempre sota demanda de l’alumnat.  

    2.2.2 Organització de l’alumnat 

 
Els alumnes matriculats al CFA Esparreguera estan repartits en els vuit 

ensenyaments que ofereix el centre, amb un únic grup en cada cas. Anglès 1, Anglès 2,  

COMPETIC 1, COMPETIC 3, Curs de preparació per a l’accés a la universitat, 

PPACFGS, GES I i GES II. En el cas del CFA Esparreguera, no existeixen 

desdoblaments ni agrupacions singulars. 
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 Una de les mesures més importants que implementem durant aquest curs és la 

de posar a disposició de l’alumnat del GES dues hores setmanals d’autoformació, fora 

de l’horari lectiu, amb portàtils, connexió a internet i diversos materials a disposició 

dels alumnes, que els permeti fer deures i treballs, estudiar pels exàmens o preparar 

presentacions.  

2.2.3 Atenció a la diversitat 

 

Les escoles d’adults no disposen de cap especialista per atendre les diverses 

capacitats de l’alumnat ni tampoc per a aquells alumnes que tenen algun tipus de 

trastorn del comportament, discapacitat psíquica o física o nouvinguts en el nostre 

sistema educatiu.  

 

En el moment de matricular els alumnes menors o alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge, es demana a les seves famílies a que aportin el màxim d’informació tant 

acadèmica com personal (dictàmens mèdics, reconeixements de discapacitats, etc.). A 

més a més, se’ls fa una primera entrevista i una prova d’avaluació inicial. Tot plegat, 

permet orientar l’alumne i matricular-lo a l’ensenyament més adient segons els seus 

interessos i a les seves capacitats. 

 

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

permanent amb les famílies, el que permet fer un seguiment específic d’aquests 

alumnes. Els professors de cada assignatura o mòdul, tenen en compte aquesta 

circumstància i en uns casos adapten el material i, en d’altres, redueixen l’exigència 

envers aquests alumnes. 

 

En aquests casos es valora molt el nivell inicial de l’alumne, el seu progrés i 

també molt el seu interès, treball, participació i assistència a classe. 

    

 2.2.4 Acció tutorial i d’acollida 
 

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

Esparreguera és clau, esdevenint veritables ponts de comunicació entre l’equip directiu 

i l’alumnat. En tots els ensenyaments, existeix una hora no lectiva a la qual els alumnes 

poden dirigir-se al tutor en cas de necessitat. A part, els tutors utilitzen alguna de les 

seves classes per tractar temes de tutoria que s’hagin parlat a l’equip docent. També són 
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molt importants les tutories individuals i, en cas d’alumnes menors, o alumnes amb 

dificultats d’aprenentatge, derivats d’algun trastorn o discapacitat, amb les seves 

famílies. 

 

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

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

proporciona un joc de claus, li ensenya les instal·lacions del centre, les aules on 

impartirà les classes i les contrasenyes per utilitzar canons, ordenadors i pissarres 

digitals. També se li assigna un espai físic a la sala de professors, per ell i pel seu 

material. 

 

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

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

les NOFC i altres normes que regulen el centre. Per últim se li facilita el seu horari, el 

dels ensenyaments que impartirà, els materials, dossiers i llibres de que disposa el 

centre i les llistes de classe.  

 

2.3. DELS HORARIS I CALENDARIS D’ACTUACIONS 

2.3.1. Horaris generals de les activitats del centre, de l’alumnat i del 

professorat 

 

2.3.1.a. Horari del temps escolar:  

L’horari marc del nostre centre és de 15 h a 21h. 

 

2.3.1. b. Calendari escolar 

 

Inici del curs escolar: dilluns 17 de setembre del 2018 

Finalització del curs escolar: divendres 21 de juny del 2019 

Vacances escolars i dies festius: 

 Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos. 

 Setmana Santa: del 13 al 22 d'abril de 2019, ambdós inclosos. 

 Els dies festius són: 

o Divendres 12 d’octubre del 2018 

o Dijous 1 de novembre del 2018 
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o Dijous 6 de desembre del 2018 

o Dimarts 12 de febrer del 2019 

o Dimecres 1 de maig del 2019 

 Els dies de lliure disposició són: 

o Divendres 2 de novembre del 2018 

o Divendres  7 de desembre del 2018 

o Dilluns 11 de febrer del 2019 

o Dilluns 10 de juny del  2019 

 Festes locals: 

o Dimarts 12 de febrer i dilluns 15 de juliol del 2019 
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Calendari escolar curs 2018-2019 
 

 
 

SETEMBRE 2018  OCTUBRE 2018  NOVEMBRE 2018 

dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg 

     1 2 

 

1 2 3 4 5 6 7  

 

 

 

 

 

 

 

   1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31     26 27 28 29 30 

  

 

DESEMBRE 2018  GENER 2019  FEBRER 2019 

dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg 

     1 2  1 2 3 4 5 6     1 2 3 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31    25 26 27 28    

31   

 

  

 

 MARÇ 2019  ABRIL 2019  MAIG 2019 

dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg 

    1 2 3 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 31 29 30      27 28 29 30 31   

 

JUNY 2019    

     1 2   

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
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2.3.1.c. Horari del professorat i dels diferents ensenyaments (als annexos) 

 

2.3.2. Calendari d’actuacions previstes 
 

2.3.2.a. Calendari escolar de PACFGS i del curs d’accés a la universitat 

 
Trimestres i avaluacions. PACFGS i Accés a la universitat 

Nº total dies curs: 130 dies 
Inici classes: dimarts 18 de setembre del 2018 
Fi classes: dijous 11 d’abril de 2019 
1r trimestre 
- 42 dies 
- Des de dimarts 18 de setembre fins dilluns 19 de novembre del 2018 
- Avaluació i valoració del 1r trimestre: dimarts 20 de novembre del 2018 
2n trimestre 
-42 dies 
- Des de dimarts 20 de novembre del 2018 fins dilluns 4 de febrer del 2019 
- Avaluació i valoració del 2n trimestre: dimarts 5 de febrer del 2019 
3r trimestre 
- 46 dies 
- Des de dimarts 5 de febrer fins dijous 11 d’abril del 2019 
- Avaluació i valoració del 3r trimestre: divendres 12 d’abril del 2019 
Quantitat dies de la setmana per trimestre PACFGS i Accés a la universitat 

 

 
 

 

 

2.3.2.c. Calendari escolar de GES, Anglès 1, Anglès 2, COMPETIC 1 i 
COMPETIC 3 

 
Trimestres i avaluacions. GES 1/GES 2/Anglès 1/Anglès 2/COMPETIC 1/ 

COMPETIC 3 
 Nº total dies curs: 163 dies 
Inici classes: dimarts 18 de setembre del 2018 
Fi classes: dijous 6 de juny del 2019 
1r trimestre 
- 55 dies 

 1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 

Dilluns 9 8 8 

Dimarts 9 9 9 

Dimecres 9 9 10 

Dijous 8 8 10 

Divendres 7 8 9 
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- Des de dimarts 18 de setembre fins dilluns 10 de desembre del 2018 
- Avaluació del 1r trimestre: dimarts 11 de desembre del 2018 
2n trimestre 
-54 dies 
- Des de dimarts 11 de desembre del 2018 fins dimecres 13 de març del 2019 
- Avaluació del 2n trimestre: dijous 14 de març del 2019 
3r trimestre 
-54 dies 
- Des de dijous 14 de març fins dijous 6 de juny del 2019 
- Avaluació del 3r trimestre: divendres 7 de juny del 2019 

Quantitat dies de la setmana per trimestre GES 1/GES 2/ANGLES 
1/ANGLÈS 2/COMPETIC 1/ COMPETIC 3 

 
 

2. 4.  DELS SERVEIS I ACTIVITATS DEL CENTRE 

 2.4.1 Serveis de centre. 
 

El centre no disposa de cap servei determinat. En no disposar de pati propi, els 

alumnes poden sortir al carrer en el temps d’esbarjo (als ensenyaments de tres o quatre 

hores diàries). Les famílies dels alumnes menors han signat el consentiment perquè els 

alumnes puguin sortir al carrer en l’hora de l’esbarjo, tot i ser horari escolar. 

 

 2.4.2 Activitats  extraescolars i complementàries 
 

- Intercanvi de postals de Nadal entre els alumnes del CFA Esparreguera i els alumnes 

del CFA Víctor Català, dins de les instal·lacions de la presó de Brians II. 

- Festa de Nadal al centre 

-Xerrades a la nostra escola d’adults sobre els cicles formatius de formació professional, 

impartides per professorat de l’IES Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) i de l’IES 

Joán Oró (Martorell) 

 

 

-Tallers impartits a l’escola d’adults sobre educació financera, EFEC Adults: 

 Administrant els teus diners: gestió dels pressupostos personals  

 1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 

Dilluns 12 9 10 

Dimarts 12 11 11 

Dimecres 12 12 10 

Dijous 10 11 12 

Divendres 9 11 11 
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 Endeutar-se? amb seny!: com evitar el sobre endeutament i com conèixer els 

productes de crèdit 

 Inversió intel·ligent: entendre el binomi risc/rendibilitat. Finances socialment 

responsables 

 Els impostos i tu: per a què serveixen els impostos i les conseqüències del frau 

 

-Concurs de Sant Jordi: 

 Literari per a GES I i GES II 

 Elaboració de cartells a COMPETIC 

 Participació en un Kahoot pels alumnes d’Anglès 

- Cine fòrum amb la projecció i debat de les pel·lícules projectades 

- Partit de futbol d’alumnes i professors.  

-Caminada per la ruta natural Mas Maneder.  

- Festa de final de curs. 

 

2.4.3 Sortides i visites escolars  
- Visita del professorat i alumnes de GES II a les instal·lacions del CFA Víctor Català, 

dins de Brians II. Trobada amb un grup d’alumnes a les instal·lacions de Brians II.  

- Visita guiada al campanar d’Esparreguera amb alumnes de GES I i GES II. 

-Sortida a la Colònia Sedó amb alumnes de GES I i GES II. 

-Visita a la biblioteca municipal d’Esparreguera.  

2.5. DEL CENTRE AMB L’ENTORN 

2.5. 1. Relacions externes amb l’IES El Castell i l’IES El Cairat 

 

L’equip directiu del CFA Esparreguera es va reunir en cursos anteriors amb els equips 

directius de l’IES Castell i l’IES Cairat amb l’objectiu de donar promoció als estudis que 

oferim. Els ensenyaments del GES (per a aquells alumnes que tinguin més de 18 anys o 

hagin cursat un PFI) són estudis que pot cursar l’alumnat que no hagi obtingut l’ESO. 

D’aquesta manera, aquests ensenyaments oferts pel CFA Esparreguera suposen una 

bona eina per a tenir en un futur majors possibilitats acadèmiques i professionals 

 

Les diferents trobades mantingudes han sigut molt útils. Tant Patrícia Moreno, 

directora de l’IES El Cairat, com Carme Rabadán, directora de l’IES Castell, han fet 

palesa la seva voluntat d’informar aquells alumnes interessats en aquests estudis. 

L’equip directiu del CFA Esparreguera manifesta la seva intenció de mantenir diverses 

trobades amb aquests instituts.  
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2.5.2. Relacions externes del centre previstes amb referència a 

col·laboracions amb serveis educatius i similars 

 

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

Rossinyol de cerca de voluntaris per l’acompanyament d’alumnes de primària i 

secundària en el coneixement d’Esparreguera i la pràctica del català. 

 Participació amb ràdio Esparreguera per difondre, a la societat municipal, 

l’existència del CFA Esparreguera i de tots els ensenyaments que s’hi 

imparteixen. 

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

Mare de Déu de Montserrat, d’Olesa de Montserrat, com a part de la 

col·laboració entre escoles d’adults del Baix Llobregat Nord. 

 

2.6. OFERTA CURRICULAR  
 

Ensenyament Grups 
Torn 
(T/V) 

Ràtio 
Nombre 
alumnes 
matriculats 

Vacants Llista 
d'espera 

Joves per 
l'ocupació 
matriculats 

P.F.I 
matriculats 

Accés 
universitat 

1 T 35 23 12 0     

GES 1 1 T 35 11 24 0   

GES 2 1 T 35 14 21 0     

PPACFGS 1 V 35 15 20 0     

COMPETIC 1 1 V 25 21 4 0     

COMPETIC 3 1 T 25 13 12 0     

ANGLÈS 1 1 T 25 25 0 0     

ANGLÈS 2 1 T 25 23 2 0     

 

2. 7. ALTRES ASPECTES 

    2.7.1 Referents a la utilització de recursos materials. 

El CFA Esparreguera, pel fet de dur a terme les seves activitats dins de l’IES El 

Castell, només disposa d’una sala de professors d’ús exclusiu. La totalitat de les aules, 

amb les pissarres digitals i el mobiliari pertanyen a l’IES El Castell, i el CFA 

Esparreguera fa un ús en préstec, segons consta en l’acord signat entre els dos centres. 
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És propietat del CFA Esparreguera tot el mobiliari de la sala de professors, 

inclosos tots els llibres de text, diccionaris, atles i dossiers. També disposa de 4 

ordinadors de taula, 35 portàtils, dos carros per transportar ordinadors i tres 

fotocopiadores (una de fotocòpies en color, les altres dues de fotocòpies en blanc i 

negre).  
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    2.7.2. Referent a absències i retards 
 

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

en unes graelles que omplen els diferents professors de cada ensenyament i que 

gestionen els tutors. Posteriorment el tutor o els professors traspassen tota aquesta 

informació a un full de càlcul per així digitalitzar-lo i poder fer els càlculs dels 

percentatges amb més facilitat. 

 

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

diàriament per telèfon a les famílies. Les absències i retards dels professorat és 

controlen degudament seguint els protocols establerts a tal efecte i es comuniquen al 

departament a través del programa SIP-WEB. 

    2.7.3. Referent a activitats de formació permanent del professorat 
 

El professorat del CFA Esparreguera segueix els preceptes de la formació 

continua. Aquest és un recull dels cursos que faran els professors durant el curs 2018-

2019: 

- L’avaluació com a guia d’aprenentatge (FIC), que realitza tot el claustre. 

-Formació equips directius del Baix Llobregat, entre ells formació per elaboració del Pla 

TAC. 

- Cursos de lideratge, comunicació i orientació de la funció directiva a l’educació adults. 

-Gestió econòmica en Esfer@. 

-Administració electrònica. 

- Cursos d’actualització i d’aprofundiment en les competències en COMPETIC per a 

obtenir el nivell avançat d’ACTIC. 

 -Formació currículum i avaluació competencial. 

-Trobada formativa per al professorat novell en l'educació d'adults. 

 

    2.7.4. Referent al pla d’emergència i a la seguretat del centre 
 

Aquest és un aspecte molt important al centre i que s’ha de desenvolupar tenint en 

compte les característiques de l’escola i de la seva ubicació, compartint espais amb l’IES 

El Castell. Aspectes com el pla d’emergència i la realització del simulacre d’evacuació 

i/o confinament són importants per vetllar per la seguretat dels membres de la 

comunitat educativa. 

Actuacions desenvolupades: 
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A principis de juliol de 2017 un tècnic del departament va fer una inspecció tècnica in 

situ de les instal·lacions de l’escola d’adults. No va ser fins a finals del curs 2017-18 que 

se’ns va lliurar l’informe preceptiu 

Durant aquest curs s’elaborarà el pla d’emergència i durant el primer trimestre (cap al 

mes de novembre) es realitzarà el simulacre d’evacuació i/o confinament a l’escola 

d’adults d’Esparreguera. 

 

Per altra banda, existeix un acord signat entre el CFA Esparreguera i l’IES El Castell el 

curs 2014-15, renovable anualment, que regula tots els aspectes referents a despeses de 

corrent, aigua, telèfon i internet. Així, correspon a l’IES El Castell la gestió tant dels 

temes de manteniment, higiene i seguretat. El CFA Esparreguera es regeix, doncs, a 

partir d’aquests acords subscrits.  

 

 

2. 8.  DE LA PROJECCIÓ EXTERNA I ATENCIÓ A L’USUARI  
 Participació en premis i concursos. El concurs de Sant Jordi 

 

La diada de Sant Jordi és la festivitat literària per excel·lència del nostre país. Són molts 

els centres educatius catalans que solen organitzar concursos literaris de narrativa o de 

poesia. Per aquest curs realitzarem un concurs de narrativa amb els nostres alumnes de 

GES, i d’altres activitats i projectes amb els alumnes d’anglès i de COMPETIC. 

* Les categories del concurs de narrativa del GES són les tres següents: 

- Relats curts 

- Còmic o Auca 

- Punt de llibre (amb una frase escrita) 

Els alumnes entreguen els treballs signats amb pseudònim i és el professorat, 

mitjançant una votació, el que tria els tres millors treballs de cada categoria. 

El mateix 23 d’abril es fa la cerimònia: 

- Lectura i/o exposició dels treballs 

- Els alumnes voten els treballs preferits de cada categoria 

- Es fa el recompte i es lliura un premi pel guanyador de cada categoria 

Per altra banda, els alumnes d’anglès participen en un concurs de lletrejar i en un 

Kahoot. 

Finalment,  els alumnes de COMPETIC participen en un concurs en què han d’elaborar 

un cartell amb l’editor d’imatges GIMP. Els alumnes i el professorat voten  els millors 

cartells.  
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ANNEXES 

(HORARIS ENSENYAMENTS, 
HORARIS PROFESSORAT, 

ACORD DE COL·LABORACIÓ 
AMB L’IES EL CASTELL)
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HORARIS ENSENYAMENTS 
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AU majors25  Dilluns 

 

Dimarts Dimecres 

 

Dijous 

 

Divendres 

 

16:30h a 17:30h 

 

 

* HISTÒRIA                 
(XOÁN CARLOS) 

 

ANGLÈS             
(MARTA) 

 

CATALÀ                 
(XOÁN CARLOS) 

 

ESTADÍSTICA 
BIOLOGIA/ 

GEOGRAFIA 

 

17:30h a 18:30h 

 

HISTÒRIA/ 

BIOLOGIA  

ANGLÈS             
(MARTA) 

 

CATALÀ                 
(XOÁN CARLOS) 

 

BIOLOGIA/ 

GEOGRAFIA 

 

CASTELLÀ         
(MARTA) 

 
BIOLOGIA/ 

GEOGRAFIA 

 

18:30h a 19:30h 

 

BIOLOGIA/ 

GEOGRAFIA 

   

 
 

CASTELLÀ         
(MARTA) 
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ANGLÈS 1   

Dilluns 

 

Dimarts 

 

Dimecres 

 

Dijous 

 

 

17:30h a 19h 

 

 

 

ANGLÈS 1                  

(MARTA) 

  

 

 

ANGLÈS 1                  

(MARTA) 
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ANGLÈS 2   

Dilluns 

 

Dimarts 

 

Dimecres 

 

Dijous 

 

 

17:30h a 19h 

  

 

 

ANGLÈS 2                  

(SARA) 

  

 

 

ANGLÈS 2                  

(SARA) 
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COMPETIC 1   

Dilluns 

 

Dimarts 

 

Dimecres 

 

Dijous 

 

 

19h a 20:30h 

 

 

 

COMPETIC 1       

(MARIA) 

  

 

 

COMPETIC 1       

(MARIA) 
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COMPETIC 3   

Dilluns 

 

Dimarts 

 

Dimecres 

 

Dijous 

 

 

19h a 20:30h 

  

 

 

COMPETIC 3       

(XOÁN CARLOS) 

  

 

 

COMPETIC 3       

(XOÁN CARLOS) 
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GES I:  
 

Dilluns 

 

Dimarts 

 

Dimecres 

 

Dijous 

 

Divendres 

 

15:30h a 

16:30 h 

LLENGUA 

CASTELLANA  I 

(MARTA) 

LLENGUA 

CATALANA I  

(SARA) 

 

GEOGRAPHY I 
(XOÁN CARLOS) 

 

LLENGUA 

CASTELLANA  I 

(MARTA) 

 

LLENGUA 

CASTELLANA  I 

(MARTA) 

 

 

16:30h a 

17:30 h 

LLENGUA 

CATALANA I  

(SARA) 

 

 

GEOGRAPHY I 
(XOÁN CARLOS) 

 

LLENGUA 

ESTRANGERA 

MÒDUL 0 
(MARTA) 

 

LLENGUA 

CATALANA I  
(SARA) 

 

LLENGUA 

ESTRANGERA 

MÒDUL 0 
(MARTA) 

 

 

17:30h a 

18:30h 

 

CIÈNCIES 

NATURALS         

(MARIA) 
 

 

 

MATEMÀTIQUES 

INICIALS  (MARIA) 

 

 

MATEMÀTIQUES 

INICIALS  (MARIA) 

 

 

CIÈNCIES 

NATURALS         
(MARIA) 

 

 

 

GEOGRAPHY I 
(XOÁN CARLOS) 

 

18:30h a 

19:30h 
 

 

CIÈNCIES 

NATURALS         
(MARIA) 

 

 

  

MATEMÀTIQUES 

INICIALS  (MARIA) 
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GES II:  
 

Dilluns 

 

Dimarts 

 

Dimecres 

 

Dijous 

 

Divendres 

 

15:30h a 

16:30 h 

 

GEOGRAPHY II 

(XOÁN CARLOS) 

 

LLENGUA 

CASTELLANA III 
(MARTA) 

 

LLENGUA 

CASTELLANA III 
(MARTA) 

 

GEOGRAPHY II 

(XOÁN CARLOS) 

 

LLENGUA 

CATALANA III    

(SARA) 

 

16:30h a 

17:30 h 

 

LES FINANCES 

PERSONALS 

(EDUARD) 

 

 

LLENGUA 

CATALANA III    

(SARA) 

 

 

TECNOLOGIA 

(EDUARD) 

 

LLENGUA 

CASTELLANA III 
(MARTA) 

 

 

GEOGRAPHY II 

(XOÁN CARLOS) 

 

17:30h a 

18:30h  

 

LLENGUA 

CATALANA III    

(SARA) 

 

 

TECNOLOGIA 

(EDUARD) 

 

LES FINANCES 

PERSONALS 

(EDUARD) 

 

LLENGUA 

ESTRANGERA II 
(MARTA) 

 

LES FINANCES 

PERSONALS 

(EDUARD) 

 

18:30h a 

19:30h 

 

LLENGUA 

ESTRANGERA II 
(MARTA) 

  

TECNOLOGIA 

(EDUARD)  
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HORARIS PROFESSORAT
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53 
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ACORD AMB L’IES EL CASTELL
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