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CEE  CFT  FLOR DE MAIG

● Som un Centre Escolar per a alumnat amb  Necessitats 
Específiques de Suport Educatiu.
 

● Per a entrar al nostre Centre cal un dictamen d’escolarització de 
l’EAP de la zona que correspon a l’alumnat.

 
● Oferim: estudis adaptats d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), 

Programes de Formació i Inserció (PFI) i Programa de Transició a la 
Vida Adulta (PTVA).



NORMATIVA DEL CENTRE

● Pla d’Actuació del CFT Flor de Maig curs 2020-2021

● Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)

● Criteris concrets establerts pel Claustre en referència a sortides, pràctiques, etc.

● Actitud a l’autobús de línea

● Acord formatiu (PFI)



NORMATIVA I ÚS DEL MÒBIL

El Centre aposta per les noves tecnologies i en concret 

per l’ús responsable i guiat dels telèfons mòbils, com a 

eina de treball i un recurs per gestionar el dia a dia de 

l’alumnat i el professorat



● El mòbil apagat i guardat durant l’horari escolar. Sols es pot treure si el professorat ho indica

● Els mòbils no es poden carregar a l’Escola

● Prohibit prendre i difondre imatges fetes a l’escola a qualsevol xarxa social sense autorització del 

professorat

● No es poden entrar els mòbils al vestuari del poliesportiu

● En les sortides s’aplica la mateixa normativa que a l’escola i només es podran utilitzar els mòbils 

quan ho indiqui el professorat

L’ESCOLA NO ES RESPONSABILITZA DE LA PÈRDUA I/O ROBATORI, CUSTÒDIA I ÚS DEL MÒBIL



INFRACCIÓ LLEU MESURA DISCIPLINAR

Treure el mòbil si el professorat no ho indica

Sonar el mòbil durant l’hora escolar (aules, pati, vestuaris...)

Lliurar el mòbil a la Direcció del Centre

Si el fet es produeix 3 vegades durant el curs escolar, el mòbil es 
quedarà al Centre fins que el pare /mare o tutor/a de l’alumne el 
vingui a recollir

INFRACCIÓ GREU MESURA DISCIPLINAR

Gravacions i/o fotografies d’altres alumnes o espais de l’escola sense que ho 
indiqui el professorat

Negar-se a lliurar el mòbil al professorat que li demani per haver fet un mal ús

Fer servir el mòbil en horari escolar o fora, per a dur a terme accions contra la 
integritat personal  dels membres de la comunitat educativa

Prendre o trencar el mòbil d’un company/a

 

S’aplicarà la legalitat vigent, sense desestimar possibles accions per 
part del Centre

 

 

Reparar els desperfectes i no se li retornarà el mòbil fins que 
acompleix amb aquesta mesura



FORMACIÓ LABORAL : PTVA i PFI  

● PTVA Té l’objectiu d’afavorir l’adquisició d’habilitats i competències que permetin a l’alumnat participar 
als diferents contextos  on es desenvoluparà la seva vida adulta.

● PFI  L'objectiu és proporcionar als nois i noies de 16 a 21 anys que no hagin obtingut el títol d’ESO, la 
possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l'altra, l'aprenentatge 
imprescindible per accedir al mercat de treball. En el nostre Centre es fa adaptació curricular en dos 
cursos acadèmics

○ Especialitats
■ AAGS    Auxilar en Arts Gràfiques i Serigrafia
■ ACAP    Auxliar en Comerç i Atenció al Públic
■ AEHR    Auxliar en Establiments Hotelers i Restauració
■ AFMIE  Auxiliar en Fabricació Mecànica i Instal·lacions Electrotècniques
■ ATFIM  Auxiliar en Treball de Fusteria i Instal·lació de Mobles
■ AVOAP Auxiliar en Vendes, Oficines i Atenció al Públic



QUÈ PERMET LA FORMACIÓ LABORAL

Obtenir una titulació oficial de PFI

Acreditació de Competències professionals

Facilita la incorporació al món laboral

En alguns casos, seguir estudiant formació reglada 

En alguns casos el pas a PFI

Incorporació a món laboral a través dels Serveis 
d’Atenció Diürna

PTVA PFI



ESTRUCTURA DEL PFI

● Mòduls Professionalitzadors ( entre un 
50 i 70 %) amb continguts de cada família 
professional.

○ Teoria i pràctica en els tallers
○ Pràctiques en empreses:

❏ Pràctiques formatives no laborals 
❏ Faciliten el coneixement del món 

laboral i la cultura d’empresa. 
❏ És la primera experiència laboral i 

l’inici del currículum vital de tot 
l’alumnat.

● Mòduls generals             ( comuns a 
tots els PFI, entre el 30 i el 50% ).  
On es desenvolupen 
competències bàsiques per a la 
vida quotidiana i pel món laboral
○ Desenvolupament i recursos personals

○ Coneixement de l’entorn

○ Aprenentatges bàsics.



ESTRUCTURA DEL PTVA

Àmbits i matèries:

● Àmbit d’autonomia i per la vida diària

● Àmbit laboral

● Àmbit social



COM TREBALLEM?

● Seguint totes les normes establertes per a la prevenció del Covid i que venen especificades en el Pla 
d’Actuació (grups estables, mascareta, neteja de mans, distància, horaris...)

●
● Seguiment tutorial diari.
●
● Treball d’hàbits i competències, que els ajudarà en la seva vida diaria, tant l'àmbit acadèmic com 

personal i professional.
●
● Aposta per les Tecnologies de la Informació i Comunicació. ( TIC) Proporciona una competència 

digital adequada per tal que en cas de quarenta, l’alumnat pugui continuant treballant i formant-se des 
de casa

●
● Disponibilitat equipaments informàtics a l’alumnat que no en tinc
●
● Proposta didàctica ajustada a les necessitats del nostre alumnat.
●
● Importància i obligatorietat de les sortides i activitats  en grup.



DATES IMPORTANTS.

1º trimestre:  21/12/20 (PFI) i 29/01/2020 (PTVA).

2º trimestre:  26/03/2021 (PFI)

3º trimestre: 22/06/2021 (PTVA i PFI)         

Valoració del Projecte Integrat i Pràctiques

● Projecte integrat
●    01 al 05 de març

●

● Pràctiques en empresa: 

○ PFI
○ PTVA 

(segons directrius que vagi establint el Departament d’Educació )

● Informes



ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL

● Des de l’escola s’orienta a l’alumnat i les famílies per l’obtenció del CAD i l’EVO 

Laboral.

● En tots els cursos es treballa la Formació i Orientació Laboral de l’alumnat ( quines 

competències tinc, que m’agrada, quin mercat laboral tinc al meu abast, eines per 

a la recerca de feina…)

● També i a través de la Comissió d’Orientació Sociolaboral es fa una orientació i 

seguiment al llarg del temps dels recursos laborals i formatius, als que pot optar 

l’alumnat.



G-suite, web, moodle i    
   xarxes socials

@cftflordemaig

cftflordemaig



          GRÀCIES PER LA VOSTRE ATENCIÓ.


