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Totes les persones que treballem al Centre de Formació d’Adults Girona
(professorat, administrativa i conserges) us volem donar la benvinguda al
curs que acabem d’iniciar. Ens agrada que hàgiu escollit el nostre centre
perquè sempre és positiu emprendre nous camins que portin a ser cada dia
més autònoms i lliures.
El CFA Girona va néixer l’any 1976 per plantejar solucions pràctiques a
l’alfabetització i a l’educació bàsica de la població adulta. L’Escola ha lluitat, i
ho continuarà fent, pel dret de tothom a l’educació al llarg de la vida i per
promoure propostes innovadores amb un diàleg obert, constant i enriquidor.
Volem que tothom, vingui d'on vingui, trobi el seu espai al Centre.
Un nou equip directiu inicia, aquest curs 2018-2019, una nova etapa d’escola
que segueix amb la mateixa inquietud i filosofia que tant ens caracteritza.
Seguim endavant, doncs, amb el suport del professorat veterà i amb la
frescor del que s’ha incorporat enguany. Comptem amb el treball en equip
d’un claustre obert a noves metodologies, amb ganes d’innovar i amb
l’objectiu no només d’ensenyar, sinó de despertar. I tu n’ets una part
essencial! Esperem les teves opinions i suggeriments per millorar la
programació i també la teva participació en totes les activitats que oferim.
Comptem amb tu per continuar essent un referent a la ciutat de Girona i
comarques.
Gràcies a tothom per fer-ho possible!

Que tingueu un BON CURS!

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

Maria Adserias, Montserrat Agustí, M. Alba Boix, Rosa
Crous, Ester Feliu, Nuri Figa, Anna Guardiola, Dolors
Professorat
Magret, M. Eugènia Mascort, Montserrat Mola, Marta
Nieto, Eduard Piñero, Carme Porsell, Narcís Serra, Xavier
Sibecas, Montserrat Surroca i Andreu Turrà.
Personal
Auxiliar administrativa: Anna Serra
d'administració i Consergeria: Elisabet Garriga
de serveis (PAS)
Directora: Nuri Figa
Equip Directiu
Cap d'Estudis: Maria Adserias
Secretària: Carme Porsell
Representants:
Consell Escolar De professorat: Xavier Sibecas (+3 pendents).
de Centre
Dels estudiants: Caldrà escollir-ne quatre.
Del personal administratiu i serveis (PAS): Anna Serra
És l'òrgan consultiu De l’Ajuntament: Carles Ribas
del Centre.
De l’Equip Directiu: N
 uri Figa
Ensenyaments inicials (català i castellà) i instrumentals:
Coordinacions Montserrat Agustí i M. Eugènia Mascort.
Graduat en Educació Secundària (GES): Marta Nieto i
Cada programa
Montserrat Mola.
compta amb una
Proves d'accés a grau superior i a la universitat: Xavier
coordinació, que es
Sibecas.
responsabilitza de la
dinàmica global del Informàtica(TIC): Dolors Magret.
Llengua, interculturalitat i cohesió social: Ester Feliu.
programa i el seu
desenvolupament. Competències per a la societat de la Informació
(Idiomes): Montserrat Surroca.
Prevenció de Riscos Laborals: Andreu Turrà.
Tutories
Cada grup disposa d'un tutor o tutora per informar, assessorar i
orientar sobre el seguiment i evolució de cada estudiant.

Representants
de curs

Al llarg del primer mes del curs, cada grup classe ha d'escollir els
seus representants, que faran aportacions a les reunions de
representants amb la finalitat de recollir propostes per a la millora
del funcionament del centre i vetllaran perquè les activitats
responguin a les necessitats i interessos dels estudiants.

“Ningú no ho ignora tot.
Ningú no ho sap tot.
Per això aprenem sempre."
Paulo Freire

