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EL CFA MONTSENY 

 

La formació de persones adultes se situa dins el marc d’aprenentatge al llarg de la vida 

i comprèn totes aquelles activitats de formació que han de permetre que les persones 

adultes desenvolupin habilitats i capacitats que les ajudin a enriquir els propis 

coneixements i millorar les seves competències.  

 

És així que hi accedeixen persones amb objectius ben diferents, com poden ser el 

d’encetar un procés d’alfabetització inicial, obtenir una titulació, ampliar els 

coneixements en llengua o TIC o preparar-se per accedir a estudis superiors. La 

formació d’adults va adreçada a persones majors d’edat i, en alguns casos, a joves 

d’entre 16 i 18 anys.  

 

QUI SOM I QUÈ FEM? 

 

El Centre de Formació d’Adults Montseny és un centre públic del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, obert i inclusiu, amb 40 anys d’història, i 

ofereix un ampli i variat ventall de cursos: 

 

● Formació instrumental  

○ Consta de tres nivells adreçats a l’adquisició de les competència 

bàsiques, sobretot la lingüística en totes les seves dimensions 

(comunicació oral, expressió i comprensió escrita, literària, plurilingüe i 

intercultural), de manera que l’alumnat pugui resoldre situacions del 

seu entorn proper i, en alguns casos, avançar cap als estudis de 

secundària. 

● Graduat en ensenyament secundari 

○ Adreçat a aquelles persones que volen assolir els estudis bàsics per 

poder accedir al món laboral. En acabar el seu itinerari formatiu al 

centre, l’alumnat obté el títol de graduat o graduada en educació 

secundària obligatòria (GESO). Consta de dos nivells.  

○ Curs de preparació per a les proves lliures d’accés a Cicles Formatius de 

Grau Superior i accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys. 

● Català  

○ Aquests estudis estan adreçats a persones que no es comuniquen en 

català. L’objectiu dels cursos és aconseguir un nivell de català equivalent 

als nivells A1 i A2. 

● Anglès 

○ Els tres nivells que s’ofereixen des del centre tenen com a objectiu que 

l’alumnat assoleixi uns coneixements bàsics que els permetin 
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comunicar-se en llengua anglesa. Al final de l’etapa s’assoleix el nivell 

equivalent a l’A2 de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI). 

● Competic 

○ Adreçat a l’alumnat que vol assolir uns coneixements avançats i 

professionalitzadors en el camp de la informàtica. La superació del curs 

permet obtenir l’equivalència en la certificació ACTIC, reconeguda pel 

Departament d’Educació. 

● Centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya pel estudis de GES 

 

L’escola rep una demanda de formació del 80% d’alumnat provinent de la ciutat de Vic, 

però també de la resta de la comarca. A l’escola hi ha presents 22 nacionalitats, així 

doncs, un dels nostres objectius és el d’atendre aquesta pluralitat, oferint espais de 

treball comú on la diversitat cultural, social i de gènere esdevinguin elements 

d’enriquiment personal.  

 

La matrícula del centre està al voltant dels 380-400 alumnes, segons el curs, i l’equip 

docent està format per quatre mestres de primària i sis professors/es de secundària, 

tot i que hi pot haver oscil·lacions segons l’oferta formativa. 

 

La llengua catalana és la llengua de comunicació de totes les activitats internes i de 

projecció externa de l’escola. 

Davant del plurilingüisme resultant de la diversitat de procedències de l’alumnat del 

centre i que representa una riquesa lingüística i cultural, el centre pren la llengua 

catalana com a llengua vehicular i de confluència, per afavorir la cohesió entre 

persones de diferents llengües, orígens i religions, tal com es descriu en el Pla per a la 

llengua i la cohesió social. 
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SITUACIÓ, ESPAIS I EQUIPAMENTS 

 

L’escola està ubicada al barri del Remei. Ocupa tot el primer pis de l’edifici Montseny i 

té una superfície total de 540 m2. Les instal·lacions són municipals.  

 

Els espais del centre són: 

● Sis aules 

● Una aula d’informàtica 

● Una aula d’autoformació / informàtica 

● Sala de professorat 

● Dos lavabos 

● Despatxos de secretaria i direcció 

● Un magatzem 
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CARÀCTER PROPI DEL CENTRE 

 

PRINCIPIS 

 

Els eixos que orienten i donen sentit al nostre centre són: 

● Creure en les persones i en el seu potencial, i per això ens definim com un 

centre de noves oportunitats. Mai no és tard per aprendre. 

● Aconseguir un alt grau d’èxit escolar que permeti a l’alumnat progressar cap a 

altres estudis i/o millorar les competències bàsiques que els ajudin a resoldre 

situacions del seu entorn proper. 

● Promoure un ambient de respecte, treball en equip i implicació, per tal 

d’afavorir la cohesió social entre l’alumnat i amb l’entorn. 

● Possibilitar el desenvolupament personal i professional del personal del centre. 

● Afavorir la interacció amb la ciutat de Vic i la comarca com a forma de 

potenciar el desenvolupament social de totes les persones i serveis implicats. 

 

 

VALORS  

 

Els valors que sustenten la nostra escola són: 

● El respecte i valoració d’un mateix i de la resta de la comunitat educativa.  

● La valoració i acceptació de la diversitat d’edat, d’origen social, de cultura, de 

religió, de llengua i de capacitat.  

● El respecte per totes les ideologies i creences de cada persona, dintre d’un 

marc de convivència i no-violència. 

● La convivència, la cultura de la pau, la igualtat de gènere i l’equitat entre les 

persones.  

● La pràctica de l’escolta i del diàleg respectuós. 

● L’esperit crític i reflexiu. 

● El foment de l’esforç, la responsabilitat, el compromís, la curiositat i el treball 

ben fet.  

● La valoració dels errors com una eina d’aprenentatge. 

● La inclusió escolar i la cohesió social. 

● La cura i qualitat dels espais. 

● La interrelació amb l’entorn i la cooperació amb la comunitat educativa i agents 

externs.  

● La resolució dialogada dels conflictes.  
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DIVERSITAT 

 

L’escola té el convenciment que l’educació és un dret per a tothom i entén la diversitat 

com un element positiu que dóna valor i riquesa al centre. Aquesta diversitat és el 

reflex de la societat que ens envolta i al centre hi conviu la diversitat cultural, religiosa, 

lingüística, social, econòmica, d’edat i gènere. Tanmateix, l’alumnat també es veu 

condicionat per altres diversitats: de bagatge formatiu, de ritmes d’aprenentatge, de 

relacions personals i  familiars i de capacitats. L’escola treballa pel respecte i el fet de 

posar en valor aquestes diferències i per educar en el coneixement, comprensió i 

respecte envers els altres. Per aquests motius per a l’escola és clau: 

● Conèixer molt bé l’alumne/a per compartir les pròpies limitacions i possibilitats. 

● Coordinar-se amb altres serveis del municipi dels quals participa l’alumnat. 

● Establir, conjuntament amb l’alumne/a, el punt de partida i l’objectiu acadèmic 

personal. 

● Presentar el repte educatiu que l’alumne/a té al davant i els recursos dels que 

disposa el centre. 

● Oferir una acció tutorial forta i de confiança. 

● Oferir una bona orientació des de la primera acollida.  

 

 

CAP ON ANEM? 

 

Al CFA Montseny entenem que el pas per l’escola de persones adultes no ha d’anar 

únicament orientat cap a l’obtenció d’un títol o la superació d’una prova d’accés, sinó 

que, a més, ha d’ajudar l’alumnat a aconseguir unes habilitats i capacitats que  

l’enriqueixin, millorin les seves competències i l’apoderin per continuar la seva 

formació. 

 

A partir d’aquesta concepció de l’educació, i per tal de construir el centre que 

desitgem, ens comprometem a seguir treballant per aconseguir els  objectius següents:  

 

● Mantenir el bon clima escolar. 

● Oferir espais d’aprenentatge que trenquin amb els que l’alumnat ha viscut 

anteriorment i que afavoreixin la presa de compromís i responsabilitat en el 

propi procés d’aprenentatge.  

● Consolidar una metodologia significativa, transversal i competencial, de manera 

que l’alumnat adquireixi unes eines i habilitats que li permetin desenvolupar-se 

en el seu entorn immediat. 

● Afavorir la comunicació en llengua catalana en tots els espais i activitats 

plantejades pel centre. 
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● Millorar la competència comunicativa de l’alumnat en llengua catalana, 

castellana i anglesa. 

● Formar l’alumnat en les competències digitals bàsiques per acostar-lo a la  

societat de la informació i del coneixement. 

● Reduir l’abandonament escolar, en la mesura que afecta al centre, i fidelitzar 

l’alumnat per tal que acabi l’itinerari de formació que s’ha plantejat. 

● Entendre l’avaluació com a guia de l’aprenentatge i com a eina de regulació i 

millora. 

● Mantenir una actitud oberta vers les innovacions teòriques i tecnològiques i 

fomentar-ne el coneixement entre el professorat. 

● Viure l’escola com un entorn on es pensa, es discuteix i s’aborden reptes 

pedagògics amb la voluntat de construir escola. 

● Entendre l’escola com a organisme viu, actiu i participatiu, com a espai de 

convivència i d’intercanvi relacional entre tots els membres de la comunitat 

educativa. 

● Potenciar el protagonisme de l’alumnat a l’escola. 

● Potenciar el treball col·laboratiu i en xarxa amb altres entitats del barri, de la 

ciutat i de la comarca.   

● Mantenir-nos com a centre formador vinculat a serveis de la ciutat i a les 

universitats. 

● Ser un centre referent dins la ciutat i la comarca pel que fa a la formació de 

persones adultes. 
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LÍNIA PEDAGÒGICA  

 

Al CFA Montseny entenem que l’alumnat és el centre de l’aprenentatge i per aquest 

motiu treballem amb metodologies que li donen el protagonisme. 

 

L’alumnat adult ja té un important bagatge de coneixements previs adquirits de 

manera no formal al llarg de la seva experiència vital, però, en general, també arriba 

amb inseguretats i temors a l’escola, no tenen uns hàbits ni una autonomia de treball 

que els permetin avançar autònomament. Necessita millorar en les competències que 

l’ajudaran a desenvolupar-se amb més seguretat a la feina, als estudis posteriors, als 

viatges, al carrer, etc., segons el curs que faci. Per això, 

 

 Apostem fermament per un treball significatiu i competencial, on l’alumnat 

trobi sentit als aprenentatges que va adquirint i respongui a les seves 

necessitats reals, de manera que tractem de donar eines perquè siguin més 

competents en els interessos que els han dut a l’escola. 

 

 Les noves tecnologies i l’art (en diferents expressions) complementen i 

acompanyen els diferents ensenyaments per tal de dotar de les màximes 

competències a tot el nostre alumnat, i connectar-lo amb el món actual.  

 

 Integrem l’ús de les tecnologies a tots els ensenyaments i nivells, per tal que tot 

l’alumnat pugui assolir o actualitzar unes competències TIC, adaptades a cada 

nivell. 

 

 Apostem per la formació en centre de tot l’equip docent, sempre en funció de 

les necessitats detectades i les propostes de l’equip. 

 

 Creiem que la formació en educació emocional dota de més eines i estratègies 

per apoderar l’alumnat i el professorat a l’hora de gestionar situacions de 

conflicte entre persones adultes. 

 

 Practiquem l’aprenentatge reflexiu i col·laboratiu, tant amb l’alumnat com 

entre l’equip docent. 

 

 Entenem l’avaluació com a eina vertebradora del procés d’aprenentatge, en 

totes les seves vessants, autoavaluació i coavaluació entre iguals i entre 

docents i alumnat. Considerem que l’avaluació compartida amb l’alumnat el 

guia, el dota d’autonomia i li dóna seguretat.  
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 Disposem l’organització de les taules a les aules per al treball en equip, per 

treballar en diferents tipus d’agrupacions, homogènies i heterogènies, i 

combinem el treball individual amb el petit grup i el gran grup. 

 

 Donem valor a la creativitat com a eina de treball i de resolució de situacions 

d’aprenentatge a l’aula, i en la resolució dels reptes que se’ns presenten com a 

equip docent. 

 

Tots aquests punts s’apliquen en tots els ensenyaments. Al GES i als grups de català i 

formació instrumental tenen un caràcter propi: 

 

Eixos temàtics als grups de català i instrumental 

L’alumnat de cada grup proposa aquells temes que els interessa treballar a través de 

diferents debats. Cada trimestre s’escull un dels temes proposats i es defineix l’eix 

temàtic. L’equip docent crea la programació, les activitats, organitza xerrades, tallers i 

visites vinculades amb l’entorn, etc., de manera conjunta i coordinada, per tal de 

garantir una aplicació real dels aprenentatges.  

 

  

  
 

Treball per projectes als grups de GES 

Als grups de GES es plantegen diferents projectes, que poden implicar el treball d’una 

sola assignatura o de dues o més matèries.   

 

Els projectes permeten partir dels interessos de l’alumnat i el fan protagonista en la 

construcció del propi coneixement. D’aquesta manera, es promou el desig de saber 

coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de 

nous coneixements, la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge i el foment de la 

creativitat. 

 

L’alumnat treballa de forma cooperativa: elabora preguntes i hipòtesis, pren decisions 

sobre el repartiment de tasques, posa en comú el resultat de les tasques individuals, 
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elabora col·lectivament el resultat i és responsable de l’aprenentatge de tots els 

components del grup. 

 

 

  
 

 

Projecte de teatre 

Projecte que integra alumnat de diferents ensenyaments; el de GES, en una matèria 

del currículum, el de Català 1 i 2, com una hora extra de classe, i el de Proves d’accés a 

Cicles Formatius de Grau Superior i altres ensenyaments, de manera individual i 

voluntària. Conjuntament, elaboren un guió teatral, treballen dinàmiques de 

coneixement, cohesió i expressió teatral i dramatitzada en llengua catalana, fan assajos 

setmanals i la representació final de l’obra en un dels espais teatrals de Vic. 

 

Aquest projecte propicia la coneixença entre diferent alumnat del centre que d’altra 

manera no compartiria estones ni espais, i crea noves relacions, cohesió de grup, i 

facilita l’aprenentatge de la comunicació oral en llengua catalana de manera no formal. 
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Mòduls opcionals de GES 

L’alumnat d’aquests ensenyaments ha de cursar dos mòduls (matèries) opcionals per 

curs. L’oferta del centre vetlla perquè aquests tinguin una perspectiva artística, 

creativa i cultural en la seva raó de ser. Així, alguns dels mòduls que s’ofereixen són 

Club de lectura, Revista i Teatre.  

 

 
 

Projectes compartits amb altres centres 

El treball col·laboratiu i en xarxa amb altres centres educatius de la ciutat també 

esdevé un element clau pel centre, que ens permet: 

● oferir espais significatius i vivencials d’aprenentatge 

● participar en espais reals de comunicació oral en llengua catalana 

● fomentar el treball cooperatiu dins el grup classe 

● donar un espai a les habilitats artístiques de l’alumnat 

● despertar el gust per la lectura 

● incidir en l’entorn personal de l’alumnat perquè molts/es tenen parentiu amb 

infants i joves dels altres centres educatius de la ciutat 

Els projectes que compartim amb altres centres de la ciutat són:  

● L’ Apadrinament lector amb les escoles la Sínia i Vic Centre 

● L’Hora del conte amb  l’escola la Sínia 

● Disseny de la plantilla de maquetació de la revista Acord amb l’Escola d’Arts i 

Superior de Disseny de Vic 
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FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA 

 

Organigrama 

 
 

 

La composició de càrrecs directius i de coordinació es revisa cada curs d’acord amb les 

modificacions de l’oferta educativa. L’organització marc del centre és la següent: 

 

 

Equip directiu • Directora 

• Cap d’estudis 

• Secretària 

Claustre • Docents de primària 

• Docents de secundària 

Coordinacions • Formació inicial 

• Ensenyament bàsic (GESO) 

• Proves d’accés 

• Llengua i cohesió 

• Informàtica / Web 

• Riscos Laborals 

comissions • Documentació de centre 

• Gènere 

• Festes 

Personal d’administració 

i serveis 

• Administrativa 
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Lideratge distribuït: coordinacions i comissions 

 

Coordinacions 

Les coordinacions es corresponen als càrrecs unipersonals de govern que estableix el 

Departament d’Educació i poden estar associades a ensenyaments. 

 

Per dur a terme aquest encàrrec l’equip docent està organitzat en un sistema de 

delegació de responsabilitats que ajuda a incentivar la motivació i la competència 

professional de tot l’equip per mitjà de les persones designades com a coordinadores, 

que, com a líders, deleguen tasques i creen equip. 

 

Aquest esquema de treball és un eix fonamental de funcionament del centre i amb 

aquest esquema es crea una xarxa en què un mateix membre pot ser coordinador/a en 

un grup de treball i membre ordinari en un altre grup de treball. La xarxa que 

s’estableix amb aquest mètode potencia la responsabilitat individual i fa que tothom 

se senti partícip i reconegut en tant que cada professional esdevé líder en algun 

moment. 

 

Font dels gràfics: Ponència del CFA Montseny “Canvi de model de lideratge” presentada al curs “Pla 

d’acció de millora d’orientació educativa” l’abril de 2014. 

  

El mecanisme que regula l’acció de la coordinació és el Pla de coordinació, que recull 

l’assumpció de responsabilitats i de lideratge del càrrec. Aquest pla, que s’inclou a la 

Programació general anual (PGA) i a la memòria anual, s’elabora amb un esquema 

comú, on es detallen els objectius, els criteris d’avaluació i els indicadors d’assoliment 

de cada coordinació. 

 

Comissions de treball 

Per tal de coordinar algunes tasques transversals i necessàries per al funcionament 

general del centre ens organitzem en diferents comissions de treball formades per tres 

o quatre docents. 

 

Els docents que formen part de cada comissió elaboren un pla de treball de la comissió 

amb objectius de millora per al curs, i també s’inclou a la PGA i a la memòria del 

centre. 
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Les comissions de treball són: 

 

● Comissió d’igualtat de gènere 

Som un centre feminista que practica la coeducació i des de la comissió 

d’igualtat de gènere: 

○ es preparen activitats per transmetre a tots els grups la perspectiva de 

gènere, 

○ es fan activitats transversals a tots els grups per les diades,  

○ s’organitzen formacions de gènere per als diferents grups i pel claustre, 

○ es vetlla perquè el centre, en el seu conjunt, tingui una mirada amb 

perspectiva de gènere, 

○ es vetlla perquè al centre hi hagi un llenguatge no sexista, 

○ es potencia la interrelació entre diferents entitats i serveis de la ciutat 

que fan un treball similar, 

○ ens coordinem amb VicDones, en cas de detecció de dones en situació 

de risc. 

 

  
 

● Comissió de festes 

S’encarrega de proposar i coordinar les diferents activitats festives que es fan al 

centre. 

 

● Comissió de documentació de centre 

Responsables d’elaborar i/o actualitzar els diferents documents de centre que 

s’han de tenir i/o presentar. 
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Primera acollida de l’alumnat  

Per al centre el contacte inicial amb l’alumnat és determinant per tal de de conèixer el 

seu bagatge formatiu i personal, i els seus objectius acadèmics. Aquesta acollida està 

definida al Projecte d’acció tutorial. 

 

A cada alumne/a que acudeix al centre per primera vegada, ja sigui en el període de 

preinscripció, al setembre, o en qualsevol altre moment (matrícula viva),  

● li fem una entrevista individual, 

● fa prova d’avaluació inicial (adaptada a cada ensenyament i nivell), per fer una 

bona diagnosi inicial, 

● s’acorda l’itinerari més adient amb l’alumne/a. 

 

Durant tot el curs hi ha establert un horari d’atenció al públic de tres dies a la setmana 

per tal d’informar de l’oferta formativa del centre i atendre els dubtes i necessitats que 

cada persona requereix. 

 

Acompanyament tutorial 

Considerem l’acompanyament tutorial un element clau per a l’èxit acadèmic de 

l’alumnat. Per això el centre assigna a cada grup classe un/a tutor/a que 

 

● és el/la referent per a l’estudiant durant tot el curs escolar  

○ acull, informa, guia, acompanya i ofereix un seguiment proper i una 

orientació a l’alumnat. 

● ofereix una orientació acadèmica en finalitzar cada curs. 

 

Aquestes accions es distribueixen al llarg del curs (inici, final de cada trimestre i fi de 

curs) de forma grupal i individual, i queden recollides i desplegades al Pla d’acció 

tutorial. 

 

Relació amb l’entorn i treball en xarxa 

L’escola està oberta al barri, a la ciutat i a la comarca, i donem molta importància a 

tots/es els/les agents que poden aportar valor a la formació de l’alumnat.  

 

Treballem en xarxa amb aquells serveis educatius i socials que faciliten la gestió, 

derivació i orientació de l’alumnat, així com aquells que tenen una repercussió més 

directa en el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 
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Serveis amb els quals col·laborem: 

 

○ Escoles, instituts i universitats. 

○ Serveis Municipals: Benestar i família, Xarxa d’Acollida Municipal, 

Oficina Municipal d’Escolarització, Vic Jove, Vic Dones. 

○ Altres entitats i associacions. 

 

Difusió de les activitats del centre  

Considerem que és molt important tenir una pàgina web com a mitjà de comunicació. 

És un canal informatiu que serveix per promocionar el centre i  difondre les activitats 

acadèmiques. En relació a la promoció del centre, a la web s’hi recull de manera 

actualitzada tota la informació relacionada amb la formació de persones adultes. Pel 

que fa a la difusió de les activitats acadèmiques, el professorat i l’alumnat mantenen al 

dia la informació referent a les activitats d’aula, experiències d’aula, sortides i 

formacions que es realitzen al centre.  

Aquestes activitats també es difonen a través de les plataformes Twitter i Instagram, 

que ens permeten ser presents a les xarxes socials i estar al corrent del treball que fan 

altres centres i entitats educatives.   

 

Alumnat en pràctiques i voluntariat 

L’escola està oberta a l’acollida d’alumnat en pràctiques de grau i de màster, així com 

de persones que vulguin col·laborar de manera voluntària segons el que estableix la 

normativa del Departament d’Educació. 

 

Ens agrada compartir el nostre projecte d’escola i acompanyar l’alumnat en pràctiques 

amb la nostra experiència. Considerem que la seva participació activa ens aporta una 

mirada externa i ens permet intercanviar moments d’aprenentatge personal. 

 

Les persones voluntàries ens aporten la riquesa del seu bagatge professional i ens 

permeten tenir un acompanyament a l’aula per atendre millor la diversitat. 

  

La participació de persones externes a l’equip docent també contribueix a donar a 

conèixer la tasca que es fa als centres de formació de persones adultes. 
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DOCUMENTS DE CENTRE 

 

De les característiques pròpies del centre i la línia pedagògica descrita en aquest 

document deriven els objectius estratègics del projecte de direcció i la resta de 

documents de centre: projecte lingüístic i de cohesió social, pla d’acció tutorial, pla 

general anual de cada curs, pla TAC, pla de convivència i aquells altres documents 

necessaris pel bon funcionament del centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquest document ha estat aprovat per Consell de centre a data 18 de febrer de 2019. 


