
DECONSTRUCCIÓN

Representants Consell Escolar
De professorat : Xavier Sibecas , Montserrat Surroca, M. Eugènia
Mascort i Eduard Piñero.
Dels estudiants : pendent.
Del personal administratiu i serveis (PAS) : Anna Serra
De l’Ajuntament : Àdam Bertran.
De l’Equip Directiu: Nuri Figa, Maria Adserias i Carme Porsell.
Coordinacions
Ensenyaments inicials (alfabetització i llengües): M. Eugènia Mascort
i Rosa Crous. 
Graduat en Educació Secundària (GES): Montserrat Mola i Obed
Murillo. 
Proves d'accés a grau superior i a la universitat: M. Alba Boix. 
Informàtica(TIC): Eduard Piñero. 
Llengua, interculturalitat i cohesió social: Ester Feliu. 
Competències per a la societat de la Informació (Idiomes):
Montserrat Surroca. 
Prevenció de Riscos Laborals: Gerard Ferrer. 

Professorat 
Maria Adserias, Hafsa Biyaala, M. Alba Boix, Rosa Crous, Ester Feliu, Gerard Ferrer,
Nuri Figa, Maria Masats, M. Eugènia Mascort, Montserrat Mola, Marina Muñoz, Obed
Murillo, Marta Nieto, Eduard Piñero, Carme Porsell, Eli Queirós, Jordi Saborit, Xavier
Sibecas, Montserrat Surroca i Andreu Turrà.
Personal d'administració i de serveis (PAS) 
Auxiliar administrativa : Anna Serra     
Consergeria : Bet Garriga i Marta Masó 
Equip Directiu 
Directora : Nuri Figa 
Cap d’estudis : Maria Adserias 
Secretària : Carme Porsell

Benvinguts al CFA Girona!
Curs 2021-2022

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 obrir nous camins que portin a més possibilitats
d'aprendre per ser cada dia més autònoms i lliures. 

 
Sabem que aquest serà un curs, encara amb restriccions, amb

semipresencialitat,amb mascaretes, però cada vegada més ens anem
acostant a la “normalitat”. Segur que amb l’esforç de tothom, el tirarem

endavant.
 

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. 

 
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 la millora de
l’escola 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! 



Festes de lliure
disposició:

 

11 d’octubre
7 de desembre

25 de febrer
2 de maig

 

Les classes del CFA Girona
no només les fem a la seu

central (Travessia de la
Creu,1), sinó també als

centres cívics dels barris:
 

Santa Eugènia, Sector
Est i Pont Major.

 

Xifres 2020-2021
Més de 950
persones

matriculades, 51
grups, 19 docents,

2 conserges i 1
administrativa.

 

TRAVESSIA DE LA CREU, 1 – 17002 GIRONA   

 WWW.CFAGIRONA.CAT   

  INFO@CFAGIRONA.CAT     

    TEL. 972 22 88 20 

Nou període de
matriculació : 

Català i castellà: 18-20
de gener (2n

quadrimestre).
GES: Trimestral.

Serveis
Aula d’autoformació 

Assessorament
Aula Oberta

ACTIC
Bla,bla,bla...CFA! 

 

Atenció al públic.
Secretaria.

Administració.
Els dimecres:

-matí (de 12h a 14h)
-vespre (de 18h a

20h)
 

"Ningú no ho ignora tot.
Ningú ho sap tot.
Per això aprenem

sempre."
Paulo Freire


