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El Projecte Educatiu de Centre és el document que ha de guiar les actuacions 

del centre i ha de recollir la missió, la visió i els valors. 
 
 
 

A data 26 d’octubre de 2018 els membres        
del Consell Escolar donen el vot      
favorable per consens al present Projecte      
Educatiu de Centre. 
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1. Missió, visió i valors 

1.1. Missió 
 

Som un centre que informa i orienta sobre els estudis més adients, que forma les               

persones per tal que assoleixin les competències bàsiques que els permetin           

desenvolupar-se personalment i professional de manera autònoma en una societat          

cada cop més exigent i vetllem per l'acollida formativa als alumnes immigrants amb             

la intenció de garantir la cohesió i la participació social de l'entorn. 

 

Som un centre de formació d'adults que educa 

✓ per l'accés al sistema educatiu amb la preparació de proves d'accés  

als CFGS i l’obtenció del Graduat en ESO a distància. 

✓ per la cohesió i participació social què comprèn l'acollida formativa a 

immigrants adults i la iniciació a les llengües oficials: català i castellà 

prioritzant la comunicació oral 

✓ l'educació per adquirir competències transprofessionals : competències TIC i 

la llengua anglesa 

 

amb la utilització de la llengua catalana com a llengua de comunicació i 

d’aprenentatge. 
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1.2. Visió 

Volem que el nostre centre doni resposta a les necessitats i expectatives de             

formació de qualitat de les persones de l'entorn més proper, volem ser un centre              

obert a l'entorn, per tal de millorar el benestar personal fomentant l’autoestima i             

l’autonomia i, possibilitar tant la formació bàsica, com la formació per al món laboral,              

com la formació per al lleure i la cultura de les persones. 

1.3. Valors 

Ens definim com a centre integrador, no discriminatori, laic i català, respectuós amb             

totes les cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica. 

Treballem perquè la relació entre les persones de la comunitat educativa (alumnes,            

docents, personal administratiu i de serveis) i entre aquestes i l'entorn estigui            

orientada cap al respecte, la responsabilitat, la inclusió i la solidaritat. 

Estem compromesos amb la llengua i la cultura catalana. 
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2. Ressenya històrica 
El Centre de Formació de Persones Adultes Bellavista de Les Franqueses del            

Vallès va iniciar la seva acció formativa l’any 2002 com a instrument per a donar               

resposta a les necessitats educatives de l’entorn. 

Situada, en un principi, al carrer Barcelona, l’escola rep el nom del barri on s’ubica.               

L’any 2003 l’escola es trasllada al carrer Rosselló núm. 37, per ocupar les aules de               

la planta baixa de l’antiga escola de primària Bellavista on l’antic pati de l’escola              

esdevé parc públic.El segon pis de l’edifici està ocupat per l’associació APADIS. 

Ja des del seu inici com a aula pública de formació d’adults de Les Franqueses del                

Vallès, adscrita aleshores al Departament de Benestar i Família, es va integrar            

l’aula al centre de formació d’adults de Canovelles (DOGC núm. 2072 de 7/7/1995),             

i depenia totalment en temes econòmics i de representació del CFA Canovelles,            

formant part del seu Consell Escolar amb un representant. Vam començar amb 2             

docents, després vam pujar a 3, i  actualment som 4 docents. 

Al llarg del curs 2002-2003, el dia 30 de Gener de 2003, amb motiu de les noves                 

instal·lacions, l’Honorable Senyora Àngela Miquel i Anglarill, aleshores Directora         

General de Formació d’Adults de la Generalitat de Catalunya, en presència de            

l’Il·lustríssim Senyor Francesc Torné i Ventura, aleshores alcalde de Les          

Franqueses del Vallès, van fer la inauguració del nou Centre, inicialment com a             

Centre d’Auto Formació Bellavista.  
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Durant el curs 2008-2009 encara com a Aula, el centre va passar de dependre del               

Departament de Benestar i Família al Departament d’Educació, dins la Direcció           

General de Formació Professional i Educació Permanent, actualment Direcció         

General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. 

El curs 2009-2010, en el DOGC núm. 5486 del 19 d’Octubre de 2009, el centre ha                

estat reconegut jurídicament com a centre de formació de persones adultes amb el             

nom de CFA Bellavista (codi 08062468).  
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3. Trets d’identitat 
El CFA Bellavista es troba situat a la comarca del Vallès Oriental, en el municipi de                

Les Franqueses del Vallès i concretament al barri Bellavista. El barri de Bellavista es              

troba bastant aïllat del municipi de les Franqueses, separat físicament per la            

presència de vies de comunicació i una estructura urbana dispersa; aïllat           

geogràficament i isolat relacionalment ja que els residents al barri tenen una            

tendència més gran a dirigir-se a Granollers per proximitat i millora de transport             

intern. Actualment s'està millorant la situació amb una sèrie d'activitats que s'estan            

duent a terme a través de l'Ajuntament.  

A data 1 d'octubre de 2018 la població de les Franqueses és de 20.124 habitants               

repartits de la manera següent: Corró d'Avall (9.239), Bellavista (8.887), Llerona           

(1.415), Corró d'Amunt (412) i Marata (171). 

Cal esmentar la importància de la zona d'influència de CFA Bellavista: és més gran              

que el barri en el qual estem situats i això ho reflecteix el lloc de residència dels                 

alumnes: Granollers 27,57%, La Roca del Vallès 2,21%, l’Ametlla del Vallès,... 
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4. Principis pedagògics i metodològics 
 
La formació de persones adultes ha experimentat un procés de canvi important en             

els darrers anys, de tal manera que es pot afirmar que en l'última dècada s’està               

configurant un model diferent.  

 

Les noves tecnologies i llur aplicació, tant en el món laboral com en el              

desenvolupament social, han creat nous ritmes i formes de vida i de relació social.              

Tot això ha comportat l’augment, així com la variació i la diversificació de la              

demanda de formació de les persones adultes. 

 

En el procés d’ensenyament-aprenentatge es contemplen els principis bàsics         

proposats pel Departament d’Ensenyament que serien la millora dels resultats          

educatius i de la convivència i la cohesió social i es segueix un model competencial               

on els continguts han d’ésser apresos de la forma més rellevant possible, partint             

dels coneixements previs i de la realitat intel·lectual, social i personal dels adults.  

La diversitat d’alumnat implica plantejar estratègies que considerin les diferències          

com a eines d’enriquiment cultural i desenvolupar ofertes educatives que donin           

resposta a aquestes diferències, a la diversitat d’interessos i demandes, a les            

diferents   aptituds  i  els  ritmes d’aprenentatge individuals.  

Cal destacar que l’alumne/a assisteix al centre educatiu voluntàriament i, per tant,            

defuig de sistemes d’ensenyament rígids i autoritaris. Un alumne/a adult és molt            

susceptible d’abandonar la formació per raons extrínseques al centre (motius          

laborals, atenció als infants, malaltia, desànim, recerca de treball, etc.) però també            

per raons intrínseques com podria ser un canvi d’horari de les classes o bé que               

l’aprenentatge no li resulti enriquidor.  
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L’alumnat adult vol cobrir una doble necessitat: formar-se i relacionar-se, per tant            

cal promoure l’adquisició i remodelació d’hàbits socials, que facilitin la convivència, i            

de treball que afavoreixin l’autonomia de l’alumne, potenciarem l’acció tutorial i           

complementarem la formació acadèmica amb activitats complementàries com        

serien les sortides i activitats culturals en la mesura del que sigui possible.  

Impulsem la pràctica de l’expressió oral facilitant espais i materials al propi centre i              

també amb el Centre de Normalització Lingüística. CNL i impulsem intercanvis de            

català, castellà i anglès. 

Es promou la lectura a l’aula amb la “Biblioteca d’aula”. 

Afavorim l’ús de les tecnologies de l’informació i la comunicació que permeten            

flexibilitzar l’organització dels grups, del temps, dels espais i dels recursos materials            

i humans. 

El centre desenvolupa la seva activitat educativa segons les diferents modalitats           

formatives, a distància (en el cas del Graduat en Educació Secundària           

–GES-) i presencial (en la resta de nivells i cursos que s’imparteixen), i en un futur                

es podria plantejar en alguns ensenyaments la modalitat semipresencial i          

autoformativa. 

L’avaluació permet valorar la tasca educativa així com facilitar la concreció dels            

ajuts pedagògics per als alumnes tant a l’inici com durant el procés educatiu. El              

caràcter de l’avaluació es considera permanentment orientador des de l’anàlisi de la            

situació de partida i la detecció de les necessitats dels alumnes (avaluació inicial),             

durant el procés d’ensenyament/aprenentatge (treball sistemàtic de l’alumne) i amb          

l’avaluació final, resum evolutiu de tot el procés. 
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5. Principis de gestió i estratègics 
El pilar més important del centre és la comunitat educativa. Els seus            

membres intervenen de forma organitzada, coordinada, responsable i constructiva         

en les diverses tasques pedagògiques, didàctiques i administratives que cadascú té           

assignades. El diàleg és la base de la convivència i la formació acadèmica l’eina              

constructiva. 

Les directrius fonamentals per a la gestió del CFA són: 

● El Claustre de Professors i el Consell Escolar com a òrgans de gestió. 

● Es procurarà implicar a tots els membres de la comunitat educativa           

en la participació, disseny, desenvolupament, avaluació i innovació del         

centre. 

● Assolir un ensenyament de qualitat que respongui de forma activa a les            

necessitats de l’entorn. 

Un cop establertes les directrius fonamentals de la gestió del CFA, establim les 

estratègies que es consideren més importants per acomplir-les: 

● Fomentar i potenciar un bon clima de treball, tant entre els professors            

com entre els alumnes. 

● Estructurar un organigrama de funcionament que respongui a les         

necessitats del centre. 

● Mantenir actualitzada la documentació que identifiqui el centre:        

Projecte Educatiu de Centre, Projecte Lingüístic de Centre,        

Normativa d’Organització i Funcionament de Centre, la Carta de         

compromís, Pla de convivència, Memòria Anual i el Pla General Anual. 

● Mantenir actualitzada i funcional la pàgina Web del Centre. 

● Fomentar la participació del Consell Escolar en la dinàmica de l’escola. 

● Establir mecanismes d’avaluació interna del Centre. 

● Participar de manera constructiva en els plans d’entorn de la zona. 
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● Aprofundir i impulsar les relacions establertes amb l’ajuntament, altres         

escoles d’adults, biblioteca municipal, altres associacions, etc. 

● Organitzar diferents activitats en el centre, dins del marc de la formació i             

de les necessitats de l’entorn social. 

● Organitzar i portar a terme l’aprenentatge de la llengua catalana com a            

prioritat, sobretot dirigida als alumnes nouvinguts. 

● Planificar el funcionament i la compatibilitat dels diferents nivells         

educatius que ofereix el centre en funció de la demanda en curs. 

● Preveure i activar mecanismes que permetin el traspàs d’informació de          

l’equip docent, de les possibles metodologies pedagògiques en        

funcionament, de les eines digitals i de la interrelació amb l’Institut           

Obert de Catalunya (IOC). 

● Organitzar i portar a terme el servei de préstec de llibres de la biblioteca              

d’aula 

● Adaptar i, si escau, actualitzar el material de treball a l’actual oferta            

formativa. 

● Promoure i incentivar la formació del professorat en matèria de          

metodologia, les TIC, així com en altres coneixements que siguin          

rellevants  per continuar evolucionant en la seva tasca. 

● Gestionar les tasques de simulacre d’incendi i vetllar per la correcta           

retolació de les diferents aules i passadissos amb els avisos          

corresponents. 

● Sol·licitar a l’Ajuntament ampliacions o canvis estructurals de l’edifici. 

● Sol·licitar al Departament els canvis o ampliacions de plantilla que es           

considerin adients. 

● Estructurar i planificar coordinacions i altres càrrecs, si escau, per tal           

que totes les tasques proposades es puguin portar a terme amb èxit sota             

un esforç comú i responsable. 
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6. Projecció del centre 
S'han establert relacions 

● amb el Patronat de Cultura per tal de participar en les activitats que es              

realitzen al municipi a través de la regidora d'Educació i la Tècnica            

d'Educació.  

● amb l'Oficina de Pla de Barris de Bellavista per tal de participar en els              

programes de promoció de la convivència i el civisme.  

● amb Serveis Socials 

● amb Promoció Econòmica 

● amb la Biblioteca de Bellavista 
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7. Marc de referència 
Normativa general 
  
Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults (DOGC núm. 1424, de 27.3.1991)  
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm.106, de 4.5.2006)  
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)  
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 
5.8.2010)  
Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i 
matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres 
educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 
2018-2019 (DOGC núm. 7591, de 4.4.2018)  
Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les 
competències clau per a l'aprenentatge permanent (DOEU L 394/10, de 30.12.2006) 
Comunicació de la Comissió de les Comunitats Europees (Brussel·les, 23 d'octubre de 
2006): Aprendizaje de adultos: Nunca es demasiado tarde para aprender (COM 2006-614, 
de 23.10.2006)  
Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE 
núm. 177, de 25.7.2007) 
 
Normativa relacionada amb els ensenyaments d'educació d'adults 
  
Ensenyaments de llengües i COMPETIC 
  
Ordre PRE/206/2017, de 4 de setembre, de reconeixement de l'equivalència entre els 
certificats de competència digital de l'educació de persones adultes (COMPETIC) i els 
certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació 
(ACTIC) (DOGC núm. 7450A, de 7.9.2017).  
 
Resolució de 14 de juny de 2016 de modificació de la Resolució de 19 de juny de 2012, per 
la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa 
de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament 
d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.  
 
Resolució de 10 de maig de 2013, per la qual s'estableixen els currículums dels 
ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada 
aranesa a l'Aran, i a les llengües estrangeres, d'aplicació als centres de formació d'adults, 
que depenen del Departament d'Ensenyament  
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Resolució ENS/447/2018, de 12 de març, de modificació de la Resolució ENS/924/2014, de 
23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments 
de competència digital a l'educació d'adults. (DOGC núm. 7580, de 16.3.2018).  
 
Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i 
certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults (DOGC núm. 
6614, de 2.5.2014)  
 
Resolució ENS/1465/2014, de 19 de juny, per la qual s'estableix el procediment 
d'autorització dels centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no 
depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments 
de llengües i els de competència digital (DOGC núm. 6653, de 27.6.2014) 
  
Cicle de formació instrumental 
  
Decret 213/2002, d'1 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica 
de les persones adultes (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002; capítol 2, cicle de formació 
instrumental per a les persones adultes —articles del 9 al 15—  i annex 1, currículum de la 
formació instrumental per a les persones adultes) 
  
 
Educació secundària per a adults  
 
Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 
obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 02.11.2009) 
 
Ordre ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del 
procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC 
núm. 5922, de 18.7.2011) 
  
Cursos de formació per a l'accés a cicles formatius 
  
Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, 
la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 
2006-2007 (DOGC núm. 4717, de 13.9.2006)  
 
Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els 
criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, 
als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments 
esportius (DOGC núm. 5778, 20.12.2010) 
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