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1. CRITERIS ORGANITZATIUS

1.1.

Criteris i mecanismes pedagògics
1.1.1. Organització pedagògica de l'Etapa Instrumental
Dins del bloc de Formació Bàsica, l'ensenyament del Cicle de formació instrumental està
organitzat en tres nivells. En el primer i segon nivell d'activitats les hores lectives
setmanals són vuit, i pel tercer nivell són deu. Les persones que assoleixen els
continguts d'aquest cicle obtenen el certificat de formació instrumental.
La programació i les inscripcions d'aquest cicle són anuals i les assignatures que
s'ofereixen en cada nivell són:

1.1.1.1.

Instrumental I

Es donen 6,50 hores setmanals de llengua castellana (oral i escrita) + 1,5 hores
setmanals de matemàtiques. Donat el nombre creixent d’alumnat nouvingut, es fan
més hores de llengua oral.. Es treballa amb dossiers d’elaboració pròpia i amb el
programa informàtic URUK que ens està donant molts bons resultats en
l'alfabetització

1.1.1.2.

Instrumental II

També anomenat Neolectors. Té una durada de 8h setmanals que distribuïm: 2h
català oral, 1,5h matemàtiques i 4,5 de llengua castellana. És un grup que acull
molta diversitat de nivells i procedències; Normalment, el grup es composa de
persones d’edat avançada. Dins de la programació de cada assignatura s'inclouen
activitats del Projecte Actiment, elaborat per dues professores de l’escola i
relacionat amb els Tallers de Memòria.

Instrumental III
1.1.1.3.
També anomenat Certificat. Dediquem 3 hores setmanals a la llengua castellana, i
2h a la catalana + 3 hores setmanals de matemàtiques i 2 hores de socials i
ciències naturals. Algunes sessions es donen a l’aula d’informàtica .
Contràriament al que succeïa abans, ara el grup el conformen persones joves, però
amb un nivell educatiu que no els permet fer el GES.
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1.1.2. Organització pedagògica del GES
El currículum de l'educació secundària per a persones adultes s'organitza en tres
2
àmbits i trenta-quatre mòduls que es distribueixen en dos nivells o cursos.
L'alumnat ha de cursar, convalidar o acreditar tots els mòduls comuns. La convalidació
és el reconeixement, per àmbits o mòduls, dels ensenyaments cursats i superats en els
estudis regulats per lleis anteriors a la implantació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig d'Educació.
Els mòduls es distribuiran, d'acord amb l'annex 1 d'aquesta Ordre, de la manera següent:
al Àmbit de la comunicació: 12 mòduls comuns. b/Àmbit científic tecnològic: 10
mòduls comuns, cl Àmbit social: 6 mòduls comuns d/6 Mòduls opcionals. La prova
d'avaluació inicial permet acreditar la superació d'un o més mòduls o el primer nivell del
graduat en educació secundària.
Els mòduls opcionals són els inclosos en l'oferta curricular estàndard o els elaborats pel
propi centre, entre els quals l'alumne/a podrà escollir segons els seus interessos,
necessitats, d'acord amb l'orientació del seu tutor/a.
L'alumne/a haurà de cursar i superar els mòduls opcionals escollits. Aquells alumnes que
tinguin dificultats per superar algun/s mòduls del currículum podran cursar, com a reforç,
els ensenyaments que els centres i aules imparteixin com a part del bloc dels
ensenyaments inicials i bàsics i dels orientats a les competències per a la societat de la
3
informació .
L'alumnat que hagi assolit els objectius i les competències clau del currículum del
graduat en educació secundària per a persones adultes i els de cada àmbit, rebrà el títol
de graduat/graduada en educació secundària. També se li lliurarà el seu historial
acadèmic.
En atenció a l’ Article 16 Superació de l'etapa i títol de graduat/graduada en educació
secundària obligatòria. Apartats 1 i 2: De manera excepcional si l’equip docent considera
que l’alumne o l’alumna té bones expectatives per continuar amb aprofitament i
possibilitats d’èxit els estudis, pot decidir que aquest alumne o alumna ha superat un
àmbit del currículum encara que tingui la qualificació d’insuficient en un dels mòduls
que el componen.

Itineraris adaptats
En el cas d’alumnat nouvingut, donat el desconeixement del català i segons el marc
4
normatiu , establirem un itinerari personal que substitueixi el català del GES pel català
5
d’EIB.

1.1.2.1

GES 1C / Preges

Segons es disposa a l'apartat 3 de l'article 1 d'aquesta Ordre, l'organització de l'educació
secundària per a persones adultes ha de permetre la seva realització en dos cursos

2

Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària
obligatòria per a les persones adultes
3
Mateix decret.- Article 10: Atenció a la diversitat de l’alumnat
4
Mateix decret:.- Article 12 (prova d'avaluació inicial)
5

Annexem 1 model de Pla individual
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acadèmics, però aquesta durada es podrà flexibilitzar per aquelles persones que ho
necessitin en funció de la seva disponibilitat o ritme d'aprenentatge.
En aquest sentit, per a aquell alumnat (normalment jove) que en les proves inicials se li
detecta un nivell inferior al necessari per cursar el GES en dos anys, hem reestructurat el
tercer GES1 del centre, reconvertint-lo en un Ges1C/Preges. Aquest grup haurà de tenir
un nivell superior al d’Instrumental III, que era on fins ara adreçàvem l’alumnat de GES
amb més dificultat de seguiment.
Es decideix que el curs té com a única finalitat preparar als alumnes per a que el proper
curs puguin cursar GES1.
El disseny curricular serà d’assignatures instrumentals: català, castellà i matemàtiques.
Als mòduls de ciències es reforçaran les matemàtiques i als de socials, el català i/o
castellà, en funció dels resultats trimestrals.
Cursaran també els mòduls opcionals i, si aproven, se’ls guardarà la nota per al curs
vinent.
Els materials d’aquest grup, diferents dels que s’utilitzen al GES, es dissenyaran per a
donar resposta al continguts esmentats.

1.1.2.2

Acreditació nivell C de català

Pel que fa al tema de l'acreditació del nivell C de català amb el GES. Als documents
d'organització i gestió del curs 16-17, a l'apartat d'educació secundària per a adults diu:
“Els alumnes que obtenen el títol amb un mòdul no superat de llengua catalana de l'àmbit
de la comunicació no podran obtenir el reconeixement d'equivalència del nivell de
suficiència de català (C1)”.

1.1.3

Organització pedagògica dels EIB / CSI
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC), en el seu article 69 estableix l’objecte
i àmbits de l’educació d’adults, entre els quals s’han d’incloure: l’educació general i
l’accés al sistema educatiu (competències bàsiques, ensenyaments obligatoris i
preparació per a l’accés a diverses etapes educatives), l’educació per adquirir
competències transprofessionals (tecnologies de la informació i la comunicació i
l’ensenyament de llengües), així com l’educació per a la cohesió i la participació social
(acollida formativa a immigrants adults, iniciació a les llengües oficials i la
capacitació en l’ús d’estratègies per a l’adquisició de les competències bàsiques).
La diversitat de necessitats en l’educació d’adults comporta adequar i actualitzar l’oferta
educativa dels centres de formació d’adults pel que fa a tots aquests aprenentatges
A l’educació d’adults, els ensenyaments inicials i bàsics, i de les competències per a
la societat de la informació, no condueixen a cap titulació acadèmica oficial, sinó
que estan orientats a la millora dels coneixements, competències i habilitats de les
persones destinatàries per tal de permetre la seva participació activa en la societat,
facilitar l’accés a les diferents etapes del sistema educatiu de règim general i, si escau,
de règim especial.
Per tot això i després d’actualitzar el currículum dels ensenyaments de les llengües
oficials a Catalunya, i de llengües estrangeres, en els centres de formació d’adults ,
els ensenyaments de llengua catalana i castellana, i de llengües estrangeres de
l’educació d’adults s’estructuren en els blocs d’ensenyaments i nivells següents:
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Ensenyaments de llengües a l’educació d’adults
Correspondències amb
El Marc Europeu Comú de
Referència per a les
llengües (MECR)
A1

Català/aranès, nivell 1
Ensenyaments inicials i bàsics

Català/aranès, nivell 2
Català/aranès, nivell 3
Castellà, nivell 1
Castellà, nivell 2
Castellà, nivell 3

A2
B1
A1
A2
B1

1
Llengua estrangera, nivell 1
.
Competències
per a la societat de Llengua estrangera, nivell 2
la
Llengua estrangera, nivell 3
1 informació

A1
A2.1
A2.2

.

3
.1. Cursos castellà
A l'escola només tenim oferta de nivell 1, donada que aquesta és la demanda prioritària.
Aquest curs l’ofertem en tres franges: matí/tarda i vespre.

1.1.3.2. Cursos català
Equivalència dels ensenyaments establerts en la resolució, amb els títols de la
Secretaria de Política Lingüística.
Ensenyaments de català a l’educació
d’adults establerts en la resolució
Ensenyaments
inicials i bàsics

Equivalència actual amb els títols
de la Secretaria de Política
Lingüística

Català, nivell 1
Català, nivell 2
Català, nivell 3

A bàsic
A elemental

L'escola oferta el nivell 1 i el 2. Vam intentar oferir el nivell 3 però la demanda és baixa i
no el vam poder mantenir (tenim oferta del Consorci al mateix edifici) . En ocasions, per
qüestions horàries o de nivell, integrem la demanda de català en els grups d'instrumental
de l'escola.
La problemàtica amb el nivell 1 és que un percentatge alt de l’alumnat només s’inscriu
per obtenir el certificat d’hores que necessita per tramitar els seus papers, i això fa que
l’interès per la llengua sigui baix.

1.1.3.3. Cursos Anglès
L’escola ofereix els 3 nivells i estem implantant dues línies (matí/tarda), de manera que ja
tenim 5 grups. Per primer cop, aquest curs el nivell 3 té una durada de 4h setmanals, que era
una reivindicació dels docents d’aquesta matèria.

NOFC – revisades i actualitzades :curs 2016/2017

1.1.3.4. Cursos Informàtica
Pel que fa a les tecnologies de la informació i la comunicació, mitjançant la Resolució de
19 de juny de 2012, de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat, es van establir els currículums dels ensenyaments d’informàtica
d’aplicació als centres i aules de formació d’adults, que depenen del Departament
d’Ensenyament.
Així, els ensenyaments d’informàtica a l’educació d’adults estan distribuïts, segons les
competències digitals que es treballen, en diferents nivells: COMPETIC inicial,
COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3, en consonància amb els nivells establerts
en el Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en
tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
Des de febrer del 2013, amb el canvi de l’edifici de l’escola als nous locals de Torre
Mena, compten amb una única aula d’informàtica amb capacitat pe a 20 ordinadors
L'escola oferta COMPETIC inicial, Competències per a la societat de la informació
(COMPETIC 1) i COMPETIC 2 .

1.1.3. Organització pedagògica del Curs de preparació a la Prova
d'accés a CFGS
Les hores de dedicació setmanals, segons les Instruccions del Departament d'Educació són
10 hores lectives per a les assignatures comunes i 3 hores per cada assignatura específica.
Les assignatures comunes són : Matemàtiques, Llengua catalana, Llengua castellana i
Llengua anglesa .
Les assignatures específiques que impartim són : Física, Biologia, Psicologia, Geografia
Econòmica i Social i Ciències de la Terra.
D'altra banda seguim la col·laboració amb l'IOC matriculant els nostres alumnes en el seu
centre per a que puguin cursar telemàticament les assignatures específiques que sol·liciten i
que no podem oferir de manera presencial. El tema de l’IOC representa una forta dificultat
per al perfil del nostre alumnat.

1.1.4.

Organització pedagògica del CAM (Curs accés a CFGM)
Des del curs 2013/14 estem oferint aquest ensenyament que ve regulat per la Resolució
ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a
l'accés als cicles de grau mitjà (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012)
Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau
mitjà de formació professional inicial;
La distribució de les matèries per àmbits i hores setmanals és la següent:
Matèries obligatòries
• Comunicació en llengua catalana i llengua castellana: 5 hores (COM)
o Llengua catalana: 2 hores
o Llengua castellana: 2 hores
o Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües: 1 hora (s'avalua
conjuntament amb llengua catalana)
• Llengua anglesa: 3 hores (COM)
• Ciències socials i ciutadania: 3 hores (SOC)
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• Tutoria i orientació: 1 hora (SOC)
• Matemàtiques: 3 hores (CTE)
Total d'hores obligatòries: 15
Matèries opcionals*
• Ciències de la naturalesa: 3 hores (CTE)
*El centre tria quina matèria opcional ofereix.
Vies accés
Poden accedir les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària
obligatòria o equivalent acadèmic i que l'any en què es matriculen del curs compleixen,
com a mínim, 17 anys.
Preinscripció i matrícula
Per cursar aquest curs cal formalitzar-ne la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel
Departament d'Ensenyament.
L'import de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament és
de 190 euros.

1.1.5.

Criteris per a l’atenció a la diversitat
L’alumnat de tota escola d’adults és molt divers en tots els sentits, edats, orígens,
demandes i procedència. Per això és vital la seva agrupació atenent a la diversitat.
Alguns aspectes d’aquesta diversitat, darrerament s’han incrementat
(població
nouvinguda i joves) i la cohesió al centre s’ha fet més difícil, al trobar-nos amb un
alumnat amb realitats molt diferenciades. És per això que fruit de la reflexió al claustre,
veiem la necessitar de reforçar-la, per tal que reverteixi en una major cohesió també en
el nostre entorn i en la societat en general.
Hi ha un altre aspecte de la diversitat que també s’ha incrementant, i és que alguns dels
nostres alumnes pateixen minusvàlues, en major o menor grau, que fins ara els han
dificultat seguir amb normalitat la seva escolarització. Així, a l’escola d’adults ens trobem
amb alumnat amb necessitats educatives especials que poden anar des de dislèxies a
paràlisi cerebral, baixos nivells cognitius, ceguesa, etc. Tal i com hem manifestat en
diverses ocasions, necessitaríem de l’assessorament dels EAPS, però no se’ns
concedeix per ser ensenyament no obligatori (aquesta circumstància s’ha agreujat amb
les retallades econòmiques).
Per treballar amb aquests alumnes només disposem de criteris propis de flexibilització en
els ritmes i els continguts de l’aprenentatge, i en els casos que pot ser possible,
coordinació amb entitats de suport (ONCE, escola Pont del Treball, etc.)

L’agrupació de l’alumnat atenent a la diversitat
El claustre de professors de l'escola, conscient que ha d'atendre l’alumnat en la seva
diversitat té el propòsit de:
• ajustar el contingut curricular a les diferents necessitats de l’alumnat i als
diferents ritmes d'aprenentatge, per potenciar al màxim les possibilitats de cada
estudiant.
• Incrementar l’acció tutorial (reflexió, compromís, reforç de l’autoestima i millora
de la pròpia percepció), així com preveure mecanismes de mediació (descrits a
l’apartat 3.4.4 d’aquest document) per tal de treballar amb uns problemes de
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disciplina que tradicionalment no formaven part de l’educació d’adults.
Sovint fem itineraris personalitzats per a alumnes que han de canviar el grup classe, o
reforçar-lo, en alguna de les assignatures instrumentals. Utilitzem totes les possibilitats
que ens dóna l’organització del centre -amb diferents nivells i horaris- per adequar-los a
les necessitats dels alumnes.
La distribució de l'alumnat en els grups és flexible i no definitiva: és revisada per l'equip
de professorat en cada sessió d'avaluació .

1.1.6.

Mecanismes de coordinació docent

La coordinació dels docents de l’escola s’organitza en diferents blocs:
1. Coordinació d’àmbits.- tots els docents d’una mateixa matèria (català, castellà, anglès,
matemàtiques, ciències, socials i informàtica)
2. Coordinació de blocs d’ensenyament.- tots els docents d’un bloc d’ensenyament: CFI,
GES, preparació a CFGS, CAM, EIB/CSI. També es fan reunions de tutors/es d’un bloc
concret, per exemple tutors/es del curs d’accés a CFGS
3. Coordinació per cursos i/o nivells.- tot el professorat d’un mateix nivell i/o d’un mateix grup
Les reunions poden ser convocades per: l’equip directiu, coordinador/a del bloc d’ensenyament, el
tutor/a del grup o bé a petició de qualsevol docent.
A la PGA fem constar un calendari amb la previsió anual de totes aquestes reunions, que
trimestralment es revisa i actualitza en funció de les necessitats.
Les reunions, habitualment, les realitzem els divendres, de 13:30 a 15h.

1.1.7.

Mecanismes d’acció tutorial

Al centre tenim un Pla d’acció tutorial (forma part de la documentació del PEC) que pretén ser
una eina imprescindible en la nostra pràctica diària. En aquest document deixem constància de
la seva definició, els seus objectius i tasques.
DEFINICIÓ ACCIÓ TUTORIAL:
Un conjunt d’accions educatives que han de contribuir al desenvolupament del projecte vital
dels alumnes, tenint en compte la vessant social, professional i acadèmica.
El seu objectiu és potenciar l’autonomia i la seva capacitat per prendre decisions de manera
que tots els alumnes aconsegueixin un millor creixement personal i integració social.
L’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva del grup classe i
en la implicació de l’alumnat en la dinàmica del centre.
Ha d’emmarcar el conjunt d’actuacions que tenen lloc en el centre, tot integrant les funcions del
tutor i les actuacions d’altres òrgans (coordinadors, equip docent, comissions de treball,...)
OBJECTIUS
Pel que fa a l’acció tutorial, el centre ha de concretar els objectius i les activitats que es duen a
terme en relació a:
1.2.1 L’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat:
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1.2.2 L’orientació del professorat de nova incorporació/substituts
1.2.3 La cohesió i dinamització del grup classe: relació amb els altres, participació al centre,
habilitats socials, resolució de conflictes, habilitats comunicatives, valors per viure en
democràcia,...
1.2.4 La coordinació de l’activitat educativa entre els membres de l’equip docent
El Pla d'Acció Tutorial inclou, fonamentalment, les següents tasques:
1. Conèixer les característiques i les demandes del grup en qüestió per desenvolupar i
potenciar les capacitats deis alumnes.
2. Assessorar i orientar l'alumne/a en la seva trajectòria acadèmica i en el seu procés
d'aprenentatge. Aquesta tasca l'ha de realitzar amb la resta de personal docent implicat.
3. Tenir cura de l'orientació i l'assessorament del grup, conjuntament amb el coordinador de
nivell.
4. Responsabilitzar-se de l'elaboració i arxiu de l'expedient de l'alumne, a inici de cada
trimestre, dels mòduls que cursarà i de l'anotació dels resultats de l'avaluació en finalitzar
el trimestre.
5. Conèixer els antecedents acadèmics dels alumnes i els resultats de la prova d'avaluació
per tal d'anar confeccionant l'itinerari formatiu dels alumnes i el seu pla de treball individual,
d'acord amb els interessos i capacitats de cadascú.
6. Mantenir una coordinació regular amb l'equip docent que intervé amb un mateix alumne a
grup en el procés d'ensenyament-aprenentatge, per tal de garantir la coherència
pedagògica.
7. Seguir els mecanismes establerts per poder fer el seguiment tutorial i l'avaluació dels
alumnes.
8. Aquelles altres que li encomani la direcció o II atribueixi el Departament.

Actualment l’alumnat de l’escola és molt més jove, de manera que la pràctica totalitat de
grups d'ensenyament requereixen una tutorització molt específica i continuada,
Aquesta tutorització guanya en complexitat en els grups de preparació per a la prova de
CFGS i en el CAM, que necessiten moltes hores de dedicació.
També, tot i que de manera diferent, els grups de GES
individualitzats molt diferenciats, segons la seva realitat.

necessiten uns itineraris

A partir del curs 2015/16, i a proposta d’Inspecció, en el tauler d’anuncis i també en la pàgina
web publiquem l’horari d’atenció tutorial de tot el professorat.
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1.1.8.

Actuacions per a la millora de resultats de l’alumnat
En el curs 2015/2016, i a proposta d’Inspecció, després de la supervisió del centre del curs
2014/15, hem sistematitzat la següent mesura, per a tot el professorat:
• El primer dia de classe, cada professor/a ha facilitar a l’alumnat informació sobre:
continguts de la matèria (temari), criteris de qualificació i superació, materials
didàctics i temporalització de les unitats didàctiques al llarg del curs.

1.1.9.

Mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip
del personal del centre
Dins del Projecte de direcció, que inspira el PEC, un dels objectius és motivar i
promoure el treball col·lectiu entre el professorat. Per tal de portar-lo a terme, tenim
dissenyades unes estratègies:
1. Dinamitzar el claustre i altres reunions de treball per aconseguir: treball
compartit, formulació d’objectius, i presa de decisions
2. Impulsar activitats de cohesió del centre
3. Impulsar la formació docent específica per al nostre centre
Totes aquestes estratègies van acompanyades d’unes activitats , explicitades al PdD,
que s’estan portant a terme actualment.
Acords sobre tutories
S’acorda que, dins del possible, la persona que tutoritza un any el GES1, passarà el
curs següent amb el grup a GES2, de manera que s’alternarà cada 2 anys. Això amb
independència de la realitat individual de cada alumne/a que pot cursar mòduls als 2
grups alhora. No es podrà tutoritzar un alumne/a que no es veu en tot el curs.

1.1.10. Projectes i programes d’innovació
Seguint la instruccions dictades pel Departament pel que fa “Documents de gestió del centre”,
expliquem aquí aquest apartat, que tenim també recollit al PGA.
La primera consideració és la de que entenem que, tots els projectes que desenvolupem són
un motor de canvi i millora de qualitat, que és un dels nostres objectius.
Són uns projectes que estan en funcionament des de fa uns cursos, i en els que hi continuem
treballant, donat que considerem que tenen un bon rendiment.
1. Projecte parelles lingüístiques (Forma part del Objectiu de cohesió social al centre i
del de millora de resultats d’aprenentatge) Iniciat el curs 2009/2010
2. Projecte parelles matemàtiques (Forma part del Objectiu de cohesió social al centre i
del de millora de resultats d’aprenentatge) Iniciat el curs 2013/2014
3. Integració social (estudiant en pràctiques) Aquest és el segon curs que tenim amb
nosaltres un estudiant d’Integració Social en pràctiques. Com en el 2014/15 és un exalumne nostre que cursa estudis a l’Institut Eugeni d’Ors. (Forma part del Objectiu de
cohesió social al centre)
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4. Projecte Aula Virtual (Forma part del Objectiu de millora de resultats d’aprenentatge)
Iniciat el curs 2010/2011
5. Projecte integració TIC/ Pla TAC (Forma part del Objectiu de millora de resultats
d’aprenentatge) – Des de fa tres cursos utilitzem les Tauletes amb el programa Adittio,
per al professorat. Seguim amb el Pla TAC (aplicació informàtica) revisant la realitat
actual del centre i programarem nous objectius. ( Iniciat el curs 2010/11)
6. P. Bones pràctiques educatives (Forma part del Objectiu d’enfortir la cohesió interna:
motivar i promoure el treball col·lectiu entre el professorat)Iniciat el curs 2012/2013
7. Doble titulació (GES + Titulació ACTIC) – A partir del curs 2015/16 promocionem entre
l’alumnat del GES la titulació ACTIC 1 o ACTIC 2, oferint-los la possibilitat d’una doble
titulació. L’alumnat que hi accedeix, i aprova, convalida l’assignatura optativa Llenguatge

i TIC..6 A la informació que se’ls dóna insistim en què: Aquest títol de capacitació informàtica
dóna punts en oposicions a les administracions públiques i en les proves d’accés de les principals
empreses del país.

Tots aquests projectes estan desenvolupats i arxivats al centre.
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Annex: Certificat de convalidació
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1.2. Acollida d'Alumnes
1.2.1. Acollida dels alumnes i inici de les classes segons el
nivell educatiu
Segons els nivells educatius, es preveu una diferent organització. Alguns grups permeten
la matriculació durant tot el curs i en d'altres es fa matrícula trimestral:

1.2.1.1. Formació Instrumental
L'alumnat es podrà matricular i incorporar a les classes al llarg de tot el curs, supeditat
sempre a si el nombre d'alumnes que hi ha en un grup així ho permet. El procés que es
segueix és:
• entrevista inicial amb l'alumne/a per conèixer-lo i orientar-lo.
• prova de nivell per determinar quin grup de l'escola és el més adequat pel seu
nivell.
• Matricular-lo en funció de la prova, de l'horari demanat i de les possibilitats de
l'escola.

1.2.1.2. Educació secundària
L'alumnat es podrà matricular i incorporar a les classes al començament de cada trimestre,
tot i que no es recomana la incorporació a partir de gener. El procés que es segueix és:
• Entrevista inicial amb l'alumne/a per conèixer-lo i orientar-lo.
del seu expedient
• Passar una prova per determinar el seu nivell i/o valoració
acadèmic per veure si podem convalidar algun nivell o àmbit.
• Fer una tutoria, prèvia a la matriculació, per dissenyar el currículum individual de
l'alumne/a.
• Efectuar la matricula.

1.2.1.3. Ensenyaments Inicials i Bàsics (EIB)
1.2.1.3.1 Català i castellà:
L'alumnat es podrà matricular i incorporar a les classes al llarg de tot el curs,
supeditat sempre a si el nombre d'alumnes que hi ha en un grup així ho permet.
Seguim el següent procediment:
•
•

entrevista inicial amb l'alumne/a per conèixer-lo i orientar-lo.
prova oral/escrita per determinar el seu nivell i adscriure'l al grup adequat

1.2.1.3.2
EIB Informàtica
L'alumnat es podrà matricular i incorporar a les classes al començament de cada
curs. i en funció de les places que tinguem vacants.
Hem incorporat el fer una prova per determinar el seu nivell educatiu i adscriure'l al
grup adequat
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1.2.1.3.3
EIB Anglès
L'alumnat es podrà matricular i incorporar a les classes al llarg de tot el curs, en
funció que el nivell s'adapti, supeditat sempre a si el nombre d'alumnes que hi ha
en un grup així ho permet.
Es fa una entrevista amb els professors d'anglès abans d'adscriure'ls al grup.

1.2.1.4. Preparació per a la prova d'accés a CFGS
L'alumnat es podrà matricular i incorporar a les classes durant el primer trimestre i en
funció de les places que tinguem vacants.
A partir de la data que se'ns fixa des de l'IOC no podrem matricular-lo per fer les
assignatures específiques a distància, doncs les hores lectives no serien les necessàries
per avaluar-los.
El procés que es segueix és:
o entrevista inicial amb l'alumne/a per conèixer-lo i orientar-lo.
o Matriculació en el grup/horari demanat.

1.2.1.5. CAM (Curs accés a CFGM)
L'alumnat es podrà matricular i incorporar a les classes durant el primer trimestre i en
funció de les places que tinguem vacants.
El procés que es segueix és fer una entrevista inicial amb l'alumne/a per conèixer-lo i
orientar-lo (en els casos que ho veiem necessari, per edat o circumstàncies personals,
també amb la família) , abans de procedir a la matriculació.
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1.3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I
COORDINACIÓ
1.3.1.Criteris d'assignació
Segons les Instruccions de principi de curs, correspon a la direcció del centre l'assignació dels
ensenyaments o programes a cada docent, d'acord amb el que estableixi el present
reglament de règim interior i havent escoltat el professorat afectat.
Així mateix sobre la base de les necessitats del servei i de les disponibilitats de la plantilla de
professorat, la direcció del centre pot atribuir al professorat de secundària àrees, matèries o
mòduls diferents dels assignats a la seva especialitat, i la impartició d'ensenyaments
corresponents als blocs d'ensenyaments inicials i bàsics, i de competències per a la societat
de la informació, sempre que comprovi que el professor o professora disposa de la titulació,
formació o experiència docents suficients per prestar la docència que se li vol assignar.
Com a norma general l'adscripció dels professors als grups-nivells, àrees.... es farà tenint en
compte
•

L'especialització i capacitació del mestre/a en els diversos nivells o àrees.

•

L'experiència en un determinat nivell, àrea.

1.3.2. Horaris del Professorat
Tots els docents tenen l'horari laboral setmanal establert amb caràcter general per als
funcionaris de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts.
La distribució setmanal d'aquestes hores és la següent:
A.

Horari dels docents del cos de mestres

La distribució setmanal del seu horari de treball és la següent:
•

22 hores setmanals lectives, al llarg dels 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres,
que inclouen activitats docents, amb grups classe; activitats docents a l'aula
d'autoformació, activitats relacionades amb l'àmbit de l'acció tutorial (atenció als alumnes,
entrevistes i seguiment del pla de treball) i activitats directives i de coordinació amb les
dedicacions previstes per a l'exercici d'aquestes funcions. Aquestes 22 hores es podran
prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del
curs escolar a causa de variacions trimestrals.

•

6 hores d'activitats complementàries d'horari fix, dintre de les quals s'inclouen
substitucions d'absències de curta durada, reunions setmanals, activitats relacionades
amb l'àmbit de l'acció tutorial (atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació
acadèmica, elaboració d'itineraris formatius, etc.), coordinació de programes,
d'ensenyaments ,nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i a
les característiques dels alumnes i manteniment de les aules específiques(autoformació,
informàtica, laboratori, etc.).

•

2 hores d'activitats complementàries de presència al centre o aula, no sotmeses a
horari fix (reunions d'avaluació, de claustre i de consell escolar de centre, de coordinació
amb altres centres, amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que, en el
marc de les seves funcions. li faci el director del centre o el coordinador de l'aula).

•

7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a
cursos i activitats de formació, reunions pedagògiques, preparació de programacions,
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intervencions educatives individualitzades, etc., que no s'han de fer necessàriament al
centre.

B. Horari dels docents del cos d'ensenyament secundari

La distribució setmanal d'aquestes hores serà la següent:
•

20 hores setmanals lectives, al llarg dels 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres,
que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l'aula
d'autoformació i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a
l'exercici d'aquestes funcions. Aquestes 20 hores es podran prendre com a mitjana quan
el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de
variacions trimestrals.

•

8 hores d'activitats complementàries d'horari fix, dintre de les quals s'inclouen
substitucions d'absències de curta durada, reunions setmanals, activitats relacionades
amb l'àmbit de l'acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als
alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d'itineraris
formatius, etc.), coordinació de programes, d'ensenyaments, nivells, àmbits i tutories,
adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques dels alumnes i
manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).

•

2 hores d'activitats complementàries de presència al centre o aula, no sotmeses
necessàriament a horari fix, per a reunions d'avaluació, de claustre i de consell de centre,
reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats
externes i altres encàrrecs que en el marc de les seves funcions li faci el director del
centre o el coordinador de l'aula.

•

7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a
cursos i activitats de formació, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre.

C.

L'horari de l'equip de gestió serà de dues hores per mestre repartit entre els

components de l'equip directiu, (segons marca la normativa)

1.3.3.Òrgans de Govern
Les funcions de les direccions dels centres són les que estableix l'article 142 de la Llei
d'educació. Càrrecs directius des del curs 2014/15:
•

DIrectora:

Àngels Zurita i Butier

•

Secretari:

Eduard Llorca Bosch

•

Cap d'estudis: Fernando Doz Badías
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1.3.4.Órgans de Coordinació (Càrrecs)
A les "Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents públics de
formació de persones adultes" se'ns permet gaudir d'uns òrgans de coordinació amb una
dedicació lectiva a la seva tasca. Les funcions d'aquests càrrecs venen definides al
document esmentat.
Per al curs 2015/16 recauen sobre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Xavier Torra : Coordinació de riscos laborals
Josep Quiñones: Coordinador de competències per a la societat de la informació.
Alex Cardona: Coordinació d’Informàtica
Ana Valero: Coordinació de llengua i cohesió social
Francesc Ruiz : Coordinació d'ensenyaments inicials
Manuela Rubio - Coordinació de preparació de proves d'accés
Cristina Carrasco: Coordinadora de Formació Bàsica.

1.3.5.Claustre de professorat
Integrat per tot l'equip docent, és l'òrgan tècnic-professional i de participació en el govern del
centre.
El professorat es reuneix, com a mínim, un cop per setmana. Cada mes, es convoca un
claustre. La convocatòria es fa des de direcció. Malgrat això, qualsevol persona del claustre
podrà sol·licitar la convocatòria d'un claustre extraordinari quan es justifiquí la urgència a
tractar qualsevol tema.
L'assistència és obligatòria.
Els acords, que queden registrats en Acta seran presos per consens i si aquest no fos
possible per majoria dels assistents. Es podrà fer constar el vot en contra que eximirà de la
responsabilitat, però no del seu compliment.
Funcions:
1. Programa i desenvolupa les propostes educatives, socials, culturals i acadèmiques.
2. Proposa assemblees.
3. Proposa la programació general de l'escola (canvis i reformes de grups, horaris,
continguts, currículums especials,...)
4. Aprova la memòria de final de curs.
5. Valora, planifica i avalua l'assoliment d'objectius (didàctics, acadèmics i
socioculturals), el treball realitzat, reflexions sobre educació, projecte i activitats.
6. Intervé i aprova les NOFC, el PEC i la Programació General d’aula
7. Participa en les activitats de l'escola.
8. Regula ritmes d'aprenentatge, formes d'avaluar, tutories,...

La dinàmica que es procurarà establir entre els mestres i professors de l'escola vindrà
marcada per aquests aspectes:
1. Propiciar el diàleg , el consens, la col·laboració i la complementarietat entre el
professorat.
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2. Orientar el treball de manera que l'interès primordial sigui el de l'alumne.
3. Possibilitar entre els docents un coneixement i una concepció de l'escola com un tot, no
quedant reduïts als temes que li siguin més propers, o quedant al marge d'altres àmbits
de l'escola.
4. Treballar col·lectivament en els projectes acordats pel claustre per millorar el
funcionament de l'escola. Sempre que sigui possible participar en cursos de formació en
centre que després tinguin una aplicació pràctica en la nostra pràctica professional.
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1.4. Procediments. Normes de funcionament (Carta de
Compromís Educatiu)
La principal finalitat de l'acció educativa és aconseguir, entre tothom, un clima on es respectin els
drets i llibertats fonamentals, basant-nos en la tolerància, la solidaritat i la llibertat dins els principis
democràtics de convivència. Per tal d'assegurar l'eficàcia d'aquesta tasca cal garantir la correcta
relació entre totes les persones que, d'una manera o altra, conviuen en el nostre centre. Fruit
d'aquest interès sorgeix el present reglament de règim intern que pretén establir un marc normatiu
de relació.
Aquest reglament vol aconseguir, per tant, entre altres fites, la millora de la convivència en el
centre i afavorir el canvi d'actitud de l'alumne/a què presenta un comportament contrari a les
normes de convivència.
Així doncs, és un reglament que regula la realitat del centre. És participatiu perquè afecta
directament les persones a qui va destinat i és un projecte d'actuació que facilita l'adaptació, la
millor Integració i el bon funcionament. A més és obert i flexible per adaptar-se als interessos i
situacions que es puguin presentar.
Qualsevol consulta que convingui sobre aquest aspecte, es podrà fer directament amb el tutor/a de
la classe. Si es considera que la qüestió és de més transcendència, o en necessita algun altre
aclariment de tipus administratiu, es farà a través de l'equip directiu, qui ho pot consultar amb la
resta del claustre.
•

El centre disposa d’una Carta de Compromís Educatiu (una general i una específica per
als cursos d’accés a CFGS) en la que es recullen les normes de funcionament més
7
bàsiques del centre, i que se signa a l’inici de curs.

•

A partir d’octubre 2015, a la Carta de Compromís Educatiu li incorporem un apartat
específic per a alumnes menors d’edat, amb compromisos específics addicionals que ha
de signar la família de l’alumne/a.

1.4.1.NORMES DE CONVIVÈNCIA
1.

Durant tot l'horari lectiu s'haurà d'utilitzar un llenguatge correcte en les relacions entre
companys, alumnat i professorat.
2. S'assistirà al centre havent tingut cura de la higiene personal.
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3.

No es pot consumir alcohol, tabac, ni cap tipus de drogues dins del recinte escolar.

4.

L'alumne tindrà lliure accés a tots els espais de l'escola excepte aquells que per les seves
característiques requereixin una autorització especial.

5.

Es vetllarà per respectar i mantenir correctament les instal·lacions i la netedat del centre.
Llençar papers a terra, embrutar el material i malmetre les instal·lacions es considerarà
una actitud contrària a les normes de convivència.

6.

Les aules s'han de mantenir netes i s'ha de tenir cura de les taules i no guixar-les.

7.

Es respectarà l'entorn de l'escola per no molestar els veïns en sortir i entrar de l'escola.

8.

No es permetrà la utilització a l'aula de telèfons mòbils ni d'altres aparells electrònics que
puguin interferir el desenvolupament normal de les classes.

Annex: carta de compromís educatiu general i per a CFGS i addenda per a menors
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1.4.2. NORMES SOBRE LA MATRICULACIÓ
El procés de matriculació ve marcat pel propi Departament i ens ajustarem a les dates i
instruccions a seguir del mateix. Se seguirà la Resolució del curs en totes les qüestions
que estableixen les normes de preinscripció i matriculació de l'alumnat en els centres i
aules de formació de persones adultes dependentes del Departament d'Educació.
a)

L'accés estarà limitat pel nombre de places.

b)

Es consideraran admesos tots els sol·licitants en un número igual o inferior al nombre de
places ofertades, segons ei sorteig oficial de preinscripció i sempre que reuneixin els requisits
d'ingrés (proves de nivell, titulacions i d'altres criteris dictats pel professorat)

c)

No es retornaran els diners del material, un cop lliurat, ni de les sortides un cop feta la reserva
de places.

d)

En el cas de què el nombre de sol·licituds sigui superior a les places vacants disponibles
s'obrirà una llista d'espera.

e)

En els matriculacions del segon i tercer trimestre es respectarà el número de preinscripció, el
qual es donarà per estricte ordre d'arribada al centre.

f)

Un cop iniciat el curs, i amb el propòsit de no perjudicar el desenvolupament i ritme de les
tasques ja iniciades en les diferents aules i assignatures, només s'admetran alumnes en
aquells grups que tinguin places i sempre que l'alumne asseguri (mitjançant prova) tenir el
nivell adequat al moment. No obstant això a GES i PACFGS el període d'accés vindrà marcat
per la seva especifitat.

1.4.3. NORMES SOBRE L'HORARI ESCOLAR
1.

L'horari escolar serà el que determini el centre i que es donarà a cada grup pel seu
tutor/a.

2.

Cal respectar l'horari d'entrada i de sortida de les classes.

3.

S’acorda que es dóna un marge de 10 minuts al començament de cada classe, després
del qual no serà permès entrar-hi.

4.

Un cop iniciada la classe no es podrà entrar ni sortir de l'aula -llevat de causa justificada-,
fins que finalitzi la sessió.

5.

En els intervals entre classes els alumnes hauran de mantenir l'ordre a les aules, als
passadissos i a l'entorn de l'edifici, per no molestar.

6.

En cas d'absència d'un professor, els alumnes seguiran les indicacions que es donin,
recomanant romandre a classe treballant si així ho consideren oportú.

7.

En el cas d’alumnes menors d’edat, el centre ha de comunicar periòdicament i de manera
sistemàtica a les famílies les faltes d’assistència no justificades.

1.4.4. NORMES SOBRE L' ASSISTÈNCIA
1.

L'assistència a classe és obligatòria.

2. Les sortides i altres activitats culturals que estableixi l'escola, dins l'horari lectiu de cada
grup, formen part del programa educatiu del nostre centre i per tant són obligatòries.
Caldrà el permís, de sortida del centre, deis pares pels alumnes menors de 18 anys.
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3. L'absència a les classes deis alumnes del PIRMI haurà de ser comunicada a l'assistència
social pertinent, quan aquests ens ho demanin, sempre dins del marc de col·laboració, no
únicament fiscalització.
4. S'estableix un sistema de registre diari d'assistència de l'alumnat a través de les tablets,
que s’enviarà trimestralment al cap d’estudis i estarà a la disposició de la inspecció. Es
facilitarà la comunicació per part de l'alumnat d'absències justificades.
5. La no-assistència persistent durant deu dies lectius consecutius, sense justificació,
comportarà la baixa de l'alumne/a (seguint les instruccions dictades pel Departament
d'Educació)
6. Abans de procedir a donar de baixa a un/a alumne/a per aquesta causa, se l’intentarà
contactar telefònicament o per correu electrònic. En el cas del GES, se li farà un avís per
carta certificada. El centre disposa d’un document per deixar constància del procediment
de Baixes, en el qual es tipifiquen els motius. (que es pot signar).

1.4.5. NORMES DE PERMANÈNCIA DE L'ALUMNAT
1. En seguiment de les Instruccions d'organització i funcionament de les aules, dictades pel
Departament d'Educació, es prendrà la següent mesura:
2. A l'alumnat que després de dos anys de cursar el mateix nivell de qualsevol deis
ensenyaments de formació d'adults no el superi, se li podrà oferir un any més
d'assistència a l'activitat ja cursada, en el supòsit que el centre/aula disposi de places
lliures i després de prioritzar l'alumnat que hi accedeixi per primera vegada o que repeteixi
per primera vegada.
3. Esgotades aquestes possibilitats, i en casos excepcionals, el/la director/a podrà autoritzar,
de manera motivada, la permanència al centre en el mateix nivell d'ensenyament

1.4.6. NORMES DE FUNCIONAMENT CONSELL ESCOLAR DE
CENTRE
El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el
govern del centre, i funciona segons la normativa del Departament d'Educació establertes a la
Llei d'Educació 12/2009.
En aplicació de la normativa, que diu: “Cada centre determina la composició del consell
escolar que queda recollida a les seves normes d'organització i funcionament, d'acord amb el
que s'estableix en el Decret 102/2010, de 3 d'agost, (...)”, acordem que el nombre de
representants, tant de professorat com d’alumnat, sigui de tres membres.
A partir de la convocatòria de novembre 2016, en la que s’estableix que el secretari del centre
sí és membre de ple dret del C. Escolar, reduïm a dos el nombre de membres electes d’entre
el professorat, per equilibrar la representació total.
Pel que fa a la renovació de membres de l’alumnat, donat que en el nostre centre l'alumnat
pot variar cada curs escolar, establim que quan es produeixi una vacant, que no es pugui
cobrir per la següent candidatura votada, aquesta plaça es cobrirà amb algun/a alumne/a del
mateix grup d'estudis de la vacant que s'hagi de cobrir.
Quan a la renovació de membres del professorat quan es produeixi una baixa que no es pugui
cobrir per la següent candidatura votada, aquesta plaça s’oferirà al claustre per a que l’ocupi.
Si no hi ha candidats, es procedirà a una votació.
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1.4.7. ACTUACIÓ EN CAS DE CONVOCATÒRIA DE VAGA DE
L’ALUMNAT
La normativa de convivència del centre regula el procediment a seguir en cas de convocatòria
de vaga o manifestació de l’alumnat.
D’acord amb la normativa vigent (Decret 102/2010, d’autonomia de centres), les decisions
col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici
del dret de reunió, no tindran la consideració de falta d’assistència injustificada, sempre que
es respecti el procediment d’actuació descrit a continuació:
•

Cada grup classe que ho sol·liciti, haurà de fer arribar un escrit a direcció amb la relació
d’alumnes del grup que manifesten la seva intenció de participar en la vaga o manifestació,
com a molt tard 48 hores abans del dia de la convocatòria .

La direcció del centre
•
•

Valorarà si el procediment s’ha seguit correctament, respectant els terminis establerts i si la
convocatòria està justificada dins de l’àmbit escolar
En el cas d’alumnes menors d’edat, aquesta carta portarà adjunta una autorització que
hauran de signar els pares perquè els seus fills puguin participar en la vaga o manifestació.

Els tutors i tutores
•
•

Recolliran els resguards amb les autoritzacions signades pels pares (alumnat menor d’edat).
En el cas d’alumnes menors d’edat , informaran les famílies d’aquells alumnes que faltin a
classe el dia de la vaga sense haver portat la corresponent autorització signada.

L’alumnat
•

Els alumnes que faltin a classe per participar en una vaga o manifestació hauran d’assumir
no haver rebut els ensenyaments que s’hagin pogut impartir durant la seva absència.

El professorat
•
•

•

El professorat, com és habitual, passarà llista de classe per registrar quins alumnes falten.
Sempre que sigui possible es realitzaran les activitats lectives previstes i l’alumnat que hagi
faltat amb motiu de la vaga assumirà no rebre els ensenyaments que s’hagin pogut impartir
durant la seva absència.
Si el dia de la vaga hi ha programada alguna activitat avaluable (examen, recuperació,
lliurament de treballs, etc.), en cas que s’hagi respectat el procediment d’actuació previst, les
absències de l’alumnat es consideraran justificades i per tant el/la professor/a podrà decidir
efectuar la prova un altre dia o una pròrroga en el termini de lliurament dels treballs.
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1.4.8. REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS DOCUMENTS DEL
CENTRE
Pel que fa a formulació, aprovació, revisió i actualització del PEC, així com dels documents
que hi formen part (P .Lingüístic, PAT,...), acordem que a banda de la revisió sistemàtica que
es fa cada quatre anys –amb la renovació del PdD-, seguim les instruccions d’organització i
gestió de centres que es publiquen cada curs, així com les necessitats derivades de
processos de reflexió al Consell Escolar i/o Claustre.

1.5 Estratègies de comunicació
Foment de la participació de la comunitat escolar en el centre

Els sistemes de comunicació són essencials per assolir la participació i el compromís de tota la
comunitat educativa. Necessitem comptar amb informació ordenada i sistematitzada inclosa en
sistemes informàtics que possibilitin l’elaboració d’indicadors per a mesurar i avaluar l’aplicació i
els resultats.
Els canals de comunicació en un centre petit, com és el nostre, que utilitza l’equip directiu són,
primerament, el claustre i el Consell Escolar de centre, que són els òrgans més importants de
comunicació de la comunitat escolar.
Altres mecanismes de comunicació interna són les reunions de l’equip directiu amb coordinadors
/es de nivell (Formació Instrumental, GES, CFGS, EIB) i les de coordinació d’equips de treball
(com el d’elaboració de Programacions o les d’àmbit) són una eina essencial en la vida del centre.
A l’escola tenim, i estem millorant, altres formes de comunicació interna i externa, com la pàgina
Web, la plataforma moodle i els blogs . També el quadern informatiu per a alumnes, que
editem cada any (i pengem a la nostra pàgina web), on vehiculem tota la informació del centre
(normativa, calendaris, professorat, equip directiu, etc.) que volem que sigui una eina útil per a
l’alumnat.
Hem obert un facebook , que el curs 2013/14 es va oferir –a manera de prova- a l’alumnat del
curs d’accés a CFGS, i que ara s’estén a la resta d’alumnat del centre..
Amb la voluntat d’estar oberts a l’exterior, mantenim reunions periòdiques amb els centres
d’adults de la zona educativa (Badalona, Sta. Coloma i St. Adrià del Besòs). En aquest sentit ens
hem plantejat tornar a assistir a les reunions del CEM de manera regular. Així mateix intentem
mantenir la connexió amb la comunitat educativa de Badalona a través de la Plataforma
“Badalona es mou”.
Participem a la Fira d’Educació de Badalona, en la que tenim un estand per a totes les escoles
d’adults de la ciutat.
També estem oberts a reunions i col·laboracions amb entitats del barri i/o la ciutat, com pot ser la
Regidoria de la Dona, la Biblioteca, Pladeco, etc. Aquesta coordinació de vegades es plasma en
projectes concrets (per exemple el de memòria històrica que hem seguit durant 3 cursos), o
actuacions puntuals com “tallers de memòria” (aquest curs se’n fan 2 grups) o d’altres iniciatives
de salut.
Oferim també, des de fa molts cursos, els nostres locals per a cursos organitzats per
Normalització Lingüística de Badalona, que realitza diferents nivells de català, aquest curs dimarts
i dijous matí.
Ens agrada, dins de les nostres possibilitats, obrir l’escola a iniciatives del barri que ens demanen.
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2. DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT
El professorat és el primer responsable de l'ensenyament en el marc dels respectius cicles i
àrees, i comparteixen la responsabilitat global de l'acció educativa del centre junt amb els altres
sectors de la comunitat educativa.

2.1. DELS DRETS DEL PROFESSORAT
1. Impartir l'ensenyament amb llibertat en el marc del lloc docent que ocupa, és a dir, d'acord
amb el currículum de l'etapa i el caràcter propi del centre.
2. Reunir-se en l'aula, prèvia autorització de l'equip de gestió i respectant el normal
desenvolupament de les activitats docents.
3. Fer ús dels mitjans instrumentals i les instal·lacions del centre per a realitzar la seva tasca
educativa.
4. Participar en la gestió de l'aula a través del claustre de professors i ser informat de la gestió
de l'aula.
5. Assistir a totes les reunions de claustre amb veu i vot.
6. Rebre la remuneració econòmica com a professional de l'educació d'acord amb el conveni
laboral vigent i tenir l'adequada estabilitat i seguretat en el treball.
7. Participar en cursos i activitats de formació permanent d'acord amb els criteris i prioritats
establerts per l'equip directiu o de gestió.
8. Participar en actes oficials i reunions quan sigui convocat per raó de la seva responsabilitat.
9. Rebre el tracte i la consideració que mereix en el si de la comunitat educativa per raó de la
funció que hi realitza i presentar peticions i recursos a l'òrgan de govern, unipersonal o
col·legiat, que correspongui en cada cas.
10. Ser respectat en les seves conviccions i creences personals.

2.2. DELS DEURES DEL PROFESSORAT
Respectar el caràcter propi del centre i col·laborar amb la direcció en fer-lo realitat d'acord
amb el que s'estableix aquest R.R.I.
En particular els deures dels professors són els següents:
1. Participar activament en l'elaboració, aplicació i avaluació del Pla Anual de l'aula, d'acord
amb les orientacions de l'equip de gestió.
2. Elaborar la programació de les àrees d'ensenyança que imparteixen i secundar les
orientacions rebudes de l'equip de gestió respecte a la preparado de les unitats de
programació i els diferents tipus de crèdits.
3. Conèixer la realitat dels alumnes, les seves necessitats a fi de donar un ensenyament
adequat en la mesura del possible a la seva realitat. Tanmateix, avaluar els processos
d'aprenentatge dels alumnes tenint en compte la seva situació personal I atenent la
diversitat de necessitats, segons l'etapa educativa que estiguin cursant.
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4. Auto-avaluar periòdicament la seva activitat educativa.
5. Col·laborar amb els tutors en la formació integral dels alumnes i en la creació d'un clima
d'ordre i disciplina. Convocar els alumnes per tractar assumptes propis de la seva educació.
6. Mantenir una actitud de delicadesa i de comprensió en el tracte amb els alumnes i amb els
companys de claustre, respectant les conviccions i creences de cadascú.
7. Participar activament en les reunions de l'equip de mestres d'etapa i de cicle, en el claustre,
en les sessions d'avaluació i en els treballs de formació permanent programats per la
direcció de l'aula. Realitzar les funcions per a les quals va ser elegit.
8. Donar a l'equip de gestió la informació que sol·licitin sobre la seva acció docent i educativa,
com també sobre qualsevol altre assumpte que hi estigui relacionat.
9. En la mesura de les seves possibilitats, acceptar les responsabilitats que se li proposi quan
sembli oportú per a la bona organització interna de l'aula. Participar activament en la gestió
de l'aula i prendre part a les activitats aprovades pel claustre.
10. Complir el calendari i l'horari escolar d'acord amb la normativa vigent, així com les
obligacions derivades del conveni col·lectiu.
11. L'equip directiu o de gestió vetllarà pel compliment de les obligacions del professorat en la
seva acció docent. En cas de faltes reiterades, en donaran l'oportuna informació al titular del
centre per tal de què prengui les decisions que consideri adients en cada cas, d'acord amb
la legislació vigent.

Criteris generals de funcionament pel professorat
1. Protocol d'absències: En cas d'absències trucar a l'escola i parlar directament amb
coordinació o direcció i donar-li un mínim d'instruccions pel que fa al grup afectat. Portar
el justificant al/la coordinador/a.
2. Informar i seguir el protocol d'absències.
3. consultar abans de fer compres de material.
4. Informar al/la coordinador/a totes les activitats que surtin de la quotidianitat.
5.

Cada professor tindrà una tasca, responsabilitat, a part de la feina a l'aula. Aquesta hora
es contempla dins de l'horari fix. Caldrà buscar franges horàries entre les persones que
comparteixen tasques.
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3. DRETS I DEURES DELS ALUMNES
3.1. INTRODUCCIÓ
El Centre, pel fet que els nostres alumnes són adults, parteix de la creença en el caràcter plenament
responsable dels nostres alumnes, en el seu interès i motivació, en el seu respecte per si mateixos,
pels companys i pels professionals de l'escola; en l'acceptació i el respecte per les normes de
convivència, les llibertats democràtiques, la tolerància, el dret a la diferència, etc. En aquest sentit
considerem que no hauria de ser necessari un reglament de règim intern però, preveient
l'eventualitat de què no es respectin aquests principis, aprovem aquest reglament com a defensa en
cas que siguin incomplets. No volem que sigui la norma sinó l'excepció.
Així doncs, conscients d'estar en una Escola d'Adults pensem que aquesta normativa és orientativa i
d'aplicació en casos extrems, ja que el nostre alumnat, per la seva edat i característiques haurien
d'estar per sobre d'aquests problemes.
Davant qualsevol problema hauríem de cercar canals de participació dels alumnes a les assemblees
generals i/o les tutories.

3.2. DELS DRETS DELS ALUMNES
Segons el DECRET 279/2006, de 4 de juliol (DOGC núm.4670-06/07/2006), sobre drets i deures de
l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

Article 8: Dret a la formació.
8.1 Els alumnes tenen dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el desenvolupament
integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en
la nostra societat.

Article 9 : Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar.
8.1 Els alumnes tenen dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar,
per la qual cosa se'ls ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els
objectius i continguts de l'ensenyament.
Article 10: Dret al respecte de les pròpies conviccions.
Article 11: Dret a la integritat i la dignitat personal
Article 12: Dret a la participació
Article 13: Dret a la reunió i associació
Article 14: Dret d'informació.
Article 15: Dret a la llibertat d'expressió
Article 16: Dret a l'orientació escolar, formativa i professional.
Article 17: Dret a la igualtat d'oportunitats.
Article 18: Dret a la protecció social.
Article 19: Dret a la protecció dels drets de l'alumnat.
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3.3. DELS DEURES DELS ALUMNES
Segons el DECRET 279/2006, de 4 de juliol (DOGC núm.4670-06/07/2006), sobre drets i deures
de l'alumnat I regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.
Article 20: Deure de respecte als altres.
Article 21: Deure d'estudi.
21. Aquest deure bàsic es concreta , entre altres, en les obligacions següents:
a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del
centre i respectar els horaris establerts.
b) Realitzar les tasques anomenades pel professorat en l'exercici de les seves funcions docents.
c) Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys en les activitats
formatives.
Article 22: Deure de respectar les normes de convivència.
El respecte a les normes de convivència dins del centre docent, com a deure bàsic de l'alumnat
implica les obligacions següents:
1. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques,
com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat
educativa.
2. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o
per qualsevulla altra circumstància personal o social.
3. Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la legislació vigent.
4. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre
i dels llocs on es dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat
escolar.
5. Compartir el reglament de règim intern del centre.
6. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del
centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets,
d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre a la
legislació vigent.
7. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per
tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació i
de la convivència en el centre.
8. Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet
que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.

Deures de l'alumne, segons el reglament de règim intern d'aquest centre
1. Respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa.
2. L'estudi constitueix el deure bàsic de l'alumne. Durant l'hora de classe l'alumne haurà de
tenir una actitud correcta envers les explicacions del professorat i de respecte envers els
companys.
3. Realitzar les tasques encomanades pel professor en l'exercici de les seves funcions
docents, per la qual cosa haurà de portar els materials adients per cada una de les
matèries que cursi.
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4. Respectar les normes de convivència (macades en el reglament de règim intern) dins del
centre docent.
5. Respectar l'exercici del dret a estudi dels seus companys.
6. Les activitats que es realitzin dins de l'àmbit escolar en relació a les diferents disciplines
seran sempre obligatòries. La no assistència tindrà el mateix tractament que la no
assistència a classe.
7. Serà necessària l'autorització signada pels pares dels alumnes menors de 18 anys per fer
qualsevol activitat fora de l'escola. En cas de no presentar-la no podrà assistir-hi.
8. La justificació de faltes d'assistència es lliurarà al tutor/a en un termini màxim de tres dies
lectius des de la seva reincorporació al centre.
9. En el cas de reincidència de faltes, tot i que justificades, s'haurà d'abordar amb l'alumne/a
si és possible l'assoliment del curs. La darrera paraula sempre la tindrà l'equip docent.
10. El tutor/a, el coordinador/a ,i en darrer terme el claustre, podran negar en determinats
casos la validesa de la justificació i podran demanar informació complementària. Per
exemple de dies relacionats amb exàmens, lliuraments de treballs...
11. En el cas que per qualsevol motiu justificat hagi d'estar més de tres dies sense assistir a
classe, haurà de comunicar-ho al tutor/a.

3.4. CONDUCTES I FALTES CONTRÀRIES A LA NORMES DE
CONVIVÈNCIA DEL CENTRE - NORMES DE DISCIPLINA
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius deroga l’article 4 i el Títol
IV (règim disciplinari) del Decret 279/2006, de 4 de juliol. Aquest decret d’autonomia regula el règim
disciplinari de l’alumnat (mesures correctores i sancionadores, procediment en la correcció de
faltes, etc) en consonància amb allò que disposa la LEC quan parla de la convivència en els centres
educatius.

3.4.1 .Conductes contràries a les normes de convivència (faltes lleus)
3.4.1.1. S'han de considerar conductes contràries a les normes de
convivència del centre les següents:
a) Les faltes Injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.
b) Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat
escolar.
c) Els actes injustificats que alterin lleument el desenvolupament normal de les
activitats del centre.
d) Els actes d'Indisciplina i les injúries o les ofenses lleus contra membres de la
comunitat escolar.
e) El deteriorament lleu, causat intencionadament o per negligència, de les
dependències del centre, o del material d'aquest o del de la comunitat escolar.
f)

3.4.1.2.

Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat
escolar, que no constitueixi falta greu.

Sancions

a) Amonestació oral.
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b) Amonestació escrita.
c) Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o d'altres membres de
la comunitat educativa.
d) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars.
e) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes (per un període no superior
a 5 dies lectius).

3.4.1.3. Competències per aplicar aquestes sancions
a) Apartat a: Qualsevol professor del centre.
b) Apartat b. Qualsevol professor del centre, havent de passar la informació al tutor i al
cap d'estudis.
c) Apartats c,d i e: Director/a, Cap d'estudis, tutor o la comissió de convivència

3.4.1.4. Prescripció
Un mes després de la seva comissió

3.4.2.Conductes greument perjudicials per a la convivència en el
centre (faltes greus) (segons l’article 37.1 LEC)
3.4.2.1. Són sancionables com a faltes greus les següents conductes
greument perjudicials pera la convivència en el centre:
1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les
conductes següents:
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres
membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els
actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal.
b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre,
el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o
la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de
personalitat en actes de la vida escolar.
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la
salut, i la incitació a aquests actes.
d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.
2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació per
raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels
afectats s’han de considerar especialment greus
e) Són sancionables els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del
recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament
relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa.
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3.4.2.2. Sancions
a) Reparació econòmica dels danys materials causats.
b) La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la
suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per
un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs
acadèmic, si són menys de tres mesos.
c) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre.

3.4.2.3. Competències per aplicar aquestes sancions
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a
l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per
al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera
complementària en la resolució del mateix expedient.
Inici de l'expedient: Ha de contenir: Nom i cognoms de l'alumne, els fets imputats, la data
dels fets i el nomenament d'una persona instructora d'entre el personal del centre.
Aquest inici s'ha de comunicar a l'alumne.
La persona instructora ha de realitzar les actuacions necessàries per a l'aclariment dels
fets i els responsables, i ha de formular una proposta de resolució que ha de contenir: Els
fets imputats, les faltes que poden constituir, les circumstàncies que augmentin o
disminueixin la gravetat i les sancions aplicables.
Un cop l'instructor hagi fet una proposta de resolució de l'expedient, aquesta estarà
accessible durant un termini de 10 dies per tal de que l'alumne (o els seus pares o tutors
legals si és menor d'edat) puguin presentar al·legacions.
La direcció del centre pot adoptar la decisió d'aplicar mesures provisionals per tal de
garantir el normal desenvolupament de les activitats del centre, sense superar els 15 dies
lectius de la prohibició d'assistència a classe.
La resolució dels expedients correspon a I Director/a del centre, escoltada la comissió de
convivència.

3.4.2.4. Prescripció
Tres mesos des de la seva comissió.

3.4.3.Actuació en cas de faltes de conducta de l'alumnat
El professor que es trobi dirigint les activitats de l'aula, o qualsevol professor en altres
circumstàncies fora de l'aula, que observi en un alumne conductes contràries al reglament del
centre amonestarà verbalment l'alumne.
Si l'actuació de l'alumne és considerada com a falta de conducta, el professor omplirà una
comunicació de falta de disciplina per triplicat: Una per l'alumne, una altra pel tutor i una altra
pel Cap d'Estudis.
El mateix professor podrà, en aquest cas, expulsar l'alumne d'aquella classe i donar-li
l'amonestació escrita en el moment de l'expulsió o bé posteriorment.
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En aquest comunicat s'explicitarà el nom de l'alumne, el seu grup classe, la data i fora de la
falta i els fets i les seves circumstàncies el més detalladament possible.
El tutor i Cap d'estudis, passaran el cas a la comissió de convivència en els següents casos:
1

Falta de conducta si aquesta pot ser considerada com a greu.

2

Faltes de conducta que puguin ser considerades lleus o greus.

La comissió de convivència estudiarà els fets i les seves circumstàncies i proposarà a
Direcció, si és el cas, la corresponent sanció, per incoar el corresponent expedient i adoptar
les mesures preventives que es considerin oportunes, segons les sancions descrites
anteriorment.

3.4.4 Mediació
L’article 32 (de la llei 12/2009 d’Educació) , referent a la Mediació, determina que:
32.1. La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es
puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en conflicte
perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori.
L’article 25, sobre l’Àmbit d'aplicació de la mediació (DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre
drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de
Catalunya. DOGC 4670 - 6.07.2006 ), determina que:

25.2. Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de
l'alumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència
del centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents:
a) Que la conducta sigui una de les descrites en l'apartat b) o c de l'article 38, i s'hagi
emprat greu violència o intimidació, o la descrita en l'apartat h) del mateix article.
b) Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el
mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar qualsevol que hagi estat el
resultat d'aquests processos.
25.3. Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop
aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les
persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin
produir.

3.4.5.Altres consideracions
* Constància escrita de qualsevol mesura correctora que s'apliqui, amb explicació de la
conducta de l'alumne/a que l'ha motivat inici d'un expedient.

*Article 31: Graduació de les mesures correctores i de les sancions.
Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s'han de tenir en compte les
següents circumstàncies:
31.1 Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de
l'alumnat:
1. El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.
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1. No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència
del centre.
2. La petició d'excuses en els casos d'injúries,
desenvolupament de les activitats del centre.

ofenses

i alteració del

3. L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.
4. La falta d'intencionalitat.
5. Quan no es pugui arribar a un acord de mediació, perquè la persona
perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne/a o el compromís de
reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a
terme per causes alienes a la voluntat de l'alumne/a, aquesta actitud ha de ser
considerada com a una circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva
actuació.
*EI director/a pot revocar, en qualsevol moment, les mesures adoptades si així ho creu oportú o hi ha
prèvia constatació d'un canvi positiu de l'actitud de l’alumne.
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4. ASPECTES BÀSICS DE FUNCIONAMENT

Aquest Resum ha de constar a cada aula i/o al Manual de Funcionament de curs que es lliura al
seu començament.
Puntualitat a l'aula a les entrades i sortides de classe.
Tenir cura de no molestar entrant o sortint de classe fora d'hores.
Tenir cura dels materials de l'escola.
Mantenir l'ordre i la neteja a l'aula i també a l'entorn escolar, lavabos, passadissos...
Treballar amb silenci, tot mantenint ambient de treball a l'aula.
És obligatori portar els materials de treball i/o els llibres, així com els deures i les activitats
fetes, cada dia. Complir amb les dates de lliurament de treballs i aplicar els criteris donats
d'elaboració i presentació de treballs i dossiers.
En cas d'absències, notificar-ho telefònicament i posteriorment amb comunicat de justificació
al tutor/a.
Lliurar els resguards de pagament i les autoritzacions de les sortides en les dates marcades.
Les conferències, celebracions, sortides i tot tipus d'actes culturals són de caire obligatori i
substituiran les hores de classe del dia en qüestió.
No es pot fumar dins del recinte de l'escola.
A l'escola no es poden consumir begudes alcohòliques, ni cap tipus de drogues.
Prohibició d'utilitzar els mòbils a l'aula en hores de classe.
El no compliment d'alguns d'aquest punts esmentats pot arribar a suposar mesures
sancionadores recollides en el Reglament de Règim Intern del centre, el qual resta a
disposició de tots els alumnes.
Els alumnes Inscrits en un curs que es consideri que en el seu seguiment no hi ha hagut un
aprofitament suficient o bé han realitzat un alt nombre de faltes d'assistències no tindran
opció a repetir el mateix curs més de dues vegades.

El present document es basa en el DECRET 279/2006, de 4 de juliol (DOGC núm. 467006/07/2006), sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres
educatius no universitaris de Catalunya.
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GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

CFA GRAN SOL
Badalona

Pla individual de Llengua catalana per a alumnat nouvingut (GES)
Curs acadèmic
Data .....

1. Dades personals i escolars
Alumne/a:
Curs de GES: 1r

2n

Lloc i data de naixement:
Llengua familiar:
Sol·licita per a aquest curs PI per a la Llengua catalana? sí

no

Docents responsable:
Suports (altres docents i professionals implicats):
E
2. Justificació del PI

3. Proposta educativa
Tipus d’adaptació que es proposa
Avaluació inicial
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GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

CFA GRAN SOL
Badalona

Objectius/continguts

Metodologia/organització
Materials i recursos
Criteris d’avaluació

4. Horari de l’alumna:

5. Reunions de coordinació i seguiment del pla
6. Valoració final del Pla
Progrés en l’assoliment dels objectius prioritzats. Valoració de les metodologies, suports, recursos, organització..

Propostes per a la continuació/revisió/finalització del pla de cara al següent curs o orientació itinerari formatiu posterior

Signat per directora

Àngels Zurita i Butier
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CERTIFICAT DE CONVALIDACIÓ
L’alumne/a_______________________________________________________________ amb
DNI/NIE, ___________________________ , matriculat/da al centre a GES1/2 i a COMPETIC
1/2 convalida l’assignatura optativa Llenguatge i TIC, del Graduat de Secundària
(GES), d’acord amb les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC),
que diuen:
1. Doble titulació (GES + Titulació ACTIC) –L’alumnat del GES que es matriculi també a un
8

curs ACTIC (ACTIC 1 o ACTIC 2) , pot tenir la possibilitat d’una doble titulació. A
l’alumne/a que hi accedeix se li ofereix la convalidació d’una assignatura optativa.

Badalona, ______ d/d’ _____________________ 201_

Cap d’estudis
Fernando Doz Badias

8

Directora
Àngels Zurita i Butier

Aquest títol de capacitació informàtica dóna punts en oposicions a les administracions públiques i en les

proves d’accés de les principals empreses del país.
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GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

CFA GRAN SOL
Badalona

Carta de compromís educatiu

Fernando Doz Badías, cap d’estudis del Centre de Formació de persones adultes, Gran Sol,
i l’alumne/a ..........................................................................……..............………., conscients
que l’educació implica l’acció conjunta de l’’alumne/a i de l’escola, signem aquesta carta de
compromís educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS
Per part del centre
•

Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de
l’alumne o alumna.

•

Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

•

Tutoritzar i donar suport al procés formatiu i d’aprenentatge de l’alumne/a

•

Informar l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment
acadèmic, fer-ne una valoració objectiva.

Per part de l’alumne/a
•

Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i la de l’equip
directiu.

•

Acceptar les decisions pedagògiques del professorat pel que fa a les assignacions de
nivell que millor s’adapti a les necessitats formatives de l’alumne/a.

•

Respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que
afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

•

Complir el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats
acadèmiques.

L’incompliment d’aquest deure durant deu dies lectius consecutius,

sense justificació, comportarà la baixa de l’alumne/a, i la seva plaça podrà ser ocupada
per una persona en “llista d’espera”.
CFA GRAN SOL
Signatura

Badalona , ………..... de

L’alumne/a ..................................................
Signatura

.................…………. del 201...
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GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

CFA GRAN SOL
Badalona

Alumnes menors d’edat
Addenda de compromisos específics addicionals

1. Fer el seguiment i tenir cura que el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i
d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci a casa les
tasques encomanades pel professorat.
2. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les
classes.
3.Comunicar i informar al TUTOR/a de les absències de l’alumne/a , i qualsevol altra
circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
4. Si escau, demanar cita al TUTOR/a per tractar diferents temes i resoldre possibles
conflictes que puguin sorgir. Si és necessari fer-lo també amb la Direcció del Centre.
5. Oferir la informació necessària que permeti a l’equip docent evitar qualsevol situació que
posi en perill la integritat física, psicològica i moral de qualsevol membre de la comunitat
educativa sense perjudici del dret a la intimitat del menor.
7. Respectar el dret a la dignitat i integritat física, psicològica i moral de qualsevol membre
de la comunitat educativa.
8. Assistir a les reunions que siguin convocades pel Centre, així com a les entrevistes
individuals requerides pel TUTOR/A.

La família (pare, mare, tutor o tutora)

L’alumne/a

Badalona a ............de/d’................................ de 201...
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GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

CFA GRAN SOL
Badalona

Carta de compromís educatiu
Curs accés a CFGS

Fernando Doz Badías, cap d’estudis del Centre de Formació de persones adultes, Gran Sol,
i l’alumne/a ..........................................................................……..............………., conscients
que l’educació implica l’acció conjunta de l’’alumne/a i de l’escola, signem aquesta carta de
compromís educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS
Per part del centre
•
•
•

Informar l’alumnat sobre totes les qüestions relatives a la inscripció, documentació i
realització de la prova d’accés.
Tutoritzar i donar suport al procés formatiu i d’aprenentatge de l’alumne/a.
Informar l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment
acadèmic, fer-ne una valoració objectiva.

Per part de l’alumne/a
•

•
•
•
•

Complir el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats
acadèmiques. L’incompliment d’aquest deure durant 10 dies lectius consecutius, sense
justificació, comportarà la baixa de l’alumne/a, i la seva plaça podrà ser ocupada per
una persona en “llista d’espera”.
Assistència i puntualitat, ja que, tot i entendre les diferents qüestions personals/laborals
que puguin sorgir, el centre, atenent-se a la normativa, no podrà avaluar l’alumnat amb
una assistència menor del 80%.
Pel que fa a les assignatures específiques, no es podran fer canvis un cop realitzada la
primera avaluació. L’IOC no admet canvis després del 30 d’octubre.
L’alumnat matriculat a assignatures amb l’IOC (no presencial) s’ha de comprometre a
treballar de manera autònoma i realitzar les tasques en les dates assenyalades.
Respectar el caràcter propi del centre i les normes específiques de funcionament, en
particular les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les
classes.

CFA GRAN SOL
Signatura

Badalona , ………..... de

L’alumne/a ..................................................
Signatura

.................…………. del 201
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