PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS GRAN SOL

PROJECTE EDUCATIU
DEL CENTRE
1. Introducció

...................................................

2. Diagnosi actualitzada del centre

( Missió, visió i valors) ......

2
3

2.1. Caràcter propi i trets d’identitat
2.1.1.Trets d’identitat

2.2. Anàlisi de context intern i extern

........................................................

5

2.2.1.Entorn
2.2.2.Organització interna
2.2.2.1. Òrgans de govern i coordinació del centre
2.2.2.2. Perfil professional òptim

.....................................................

6

2.2.2.3. Cultura de centre (aspectes clau del nostre funcionament)

2.2.3.Característiques de l’alumnat

3. Estratègies de comunicació

......................................................

9

foment de la participació de la comunitat escolar en el centre

4. Annex:

Objectius del Projecte de Direcció 2015/2019, amb indicadors de progrés ..

11

ELABORAT:

INFORMAT:

APROVAT:

Equip de Gestió

Claustre del professorat

Consell escolar del centre

Juny 2015

DATA: 19/06/2015

DATA: 27/1/16

"Si vols fer un vaixell, cal que portis a l’ànima de l’equip l’ànsia infinita del mar”
Antoine de Saint Exúpery

1

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

1. Introducció
Característiques del nostre projecte educatiu de centre
Aquest projecte educatiu, tal com estableix l’article 144 de de la Llei d’educació,
està desenvolupat a partir del Projecte de direcció aprovat per als cursos
2015/2019.
És la màxima expressió de l’autonomia del centre, i per això recull la seva
identitat, n’explicita els objectius1, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la
finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim
aprofitament educatiu.
Volem que aquest projecte educatiu contribueixi a impulsar la col·laboració
entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació del nostre centre
amb l’entorn social, per això inclou una valoració de les característiques socials i
culturals del context escolar i les necessitats educatives dels nostres alumnes,
així com els procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el
centre.
El projecte es complementa amb altres documents del centre:









1

Les NOFC (Normes d’organització i Funcionament del centre), que conté
l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els
plantejaments educatius i els criteris que defineixen l’estructura
organitzativa pròpia.
La PGA (La Programació general anual), que responent al PdD (Projecte
de Direcció) esmentat, recull per a cada curs els indicadors de progrés
pertinents.
La concreció i el desenvolupament dels currículums, actualment en revisió.
El projecte lingüístic, d’acord amb les determinacions del títol II, que es
concreta a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn.
El Pla d’acció Tutorial (PAT), és l’instrument de planificació de les accions
educatives que materialitzen l’acció tutorial i l’atenció a la diversitat .
El projecte TAC (en elaboració)

Els objectius del Projecte de Direcció 2015/2019 i els indicadors de progrés s’annexen
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2. Diagnosi actualitzada del centre
2.1. CARÀCTER PROPI I TRETS D’IDENTITAT
El centre de Formació d’adults Gran Sol es va inaugurar l’any 1979 amb el nom de
Afa Llefià-La Salut. Durant aquests anys hi ha hagut molts canvis, tant en l’entorn
social com en l’educatiu, que han dibuixat realitats diferents, però que no han
modificat la nostra raó de ser, la nostra missió:
 Garantir el dret a l'educació permanent, entenent aquesta com la formació
que una persona realitza al llarg de la vida, amb la finalitat no només de
completar la formació inicial i de reciclar-se laboralment, sinó també com a
gaudi i enriquiment personal. .
 Propiciar una educació permanent com a procés que pretén una
transformació social cap a una societat més justa.
La nostra aspiració, -la visió,- de futur, del que volem, és:
 aconseguir ser motor educatiu i cultural del barri
 fomentar la inclusió social i foment de l’autonomia i creixement personal del
nostre alumnat
Els nostres valors estan orientats a satisfer l’alumnat i la societat. Es vinculen
també amb la satisfacció de l’equip docent.

2.1.1.

TRETS D’IDENTITAT:

Partim de la definició marc de la Llei d’Educació, que fem nostra, que diu que
l’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb
la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi.
El nostre, com tots els centres públics, es defineixen d’acord amb els principis de
qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i
professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, de
preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i
les creences dels alumnes.
Altres trets que ens caracteritzen són:
1. L’escola, pel seu caràcter de centre públic, ha de facilitar principalment el
desenvolupament d’aprenentatges conceptuals, procedimentals i actitudinals
que possibiliten la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, la
ciència, la tècnica, les arts i la cultura, tot i emfatitzant-ne el caràcter
d’integració al món laboral o als nivells formatius posteriors.
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2. Forma de manera integral i enriquidora les persones, més enllà dels
aprenentatges instructius. Així vetlla per tal que l'alumnat sigui educat per a la
pau i la solidaritat, per a la protecció de l'entorn i per a la salut.
3. Comparteix els valors democràtics establerts en la Constitució i l’Estatut. Així,
estem convençuts que la pluralitat de la nostra societat és enriquidora i ens
mostrem contraris a la xenofòbia i el racisme essent partidaris de valors com
la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, el diàleg i la participació.
4. S’inclou en el marc de la coeducació, i més enllà de l’ensenyament mixt,
treballa per tal de superar aquells hàbits, comportaments, actituds i tabús que
signifiquin discriminació o desigualtat en els rols de l’home i la dona.
5. Empra normalment el català, com a llengua vehicular i d’aprenentatge per tal
d’afavorir l’arrelament a la nostra cultura dins d’un procés d’integració i
cohesió social.
6. Considera que els valors de l'esforç constant i el treball personals són
fonamentals per a aconseguir qualsevol fita (acadèmica, personal, ...) i és per
això que els potencia i valora en la seva línia metodològica.
7. Assumeix les diferències individuals de capacitats, maduresa i experiència i
les seves repercussions en el procés d'aprenentatge. Així afavoreix la igualtat
d'oportunitats, tot mirant de compensar les dificultats o mancances individuals
per l'assoliment d'una formació bàsica comuna, i estimula les diverses
capacitats de l'alumnat. L’organització dels grups i de l’alumnat anirà en funció
d’aquests objectius i serà avaluada periòdicament per tal d’assolir-los.
8. Intenta sempre garantir el desenvolupament de la tasca educativa en un
ambient de respecte entre les persones, dins i fora de l'aula, i per això vetlla
pel manteniment d'un marc de convivència basat en el respecte als drets de
tothom i on cadascú assumeixi els seus deures. Amb el diàleg, la mediació i la
recerca del consens com a instruments bàsics per a la presa de decisions i la
resolució de conflictes.
9. Ajuda a desenvolupar la responsabilitat de l’alumnat, per tal que l’assumeixi i
la exerciti en l’àmbit personal i acadèmic. Cal facilitar i procurar la participació
efectiva de tot l’alumnat en la vida del centre.
10. Fomenta les bones relacions entre el centre i altres institucions del barri i la
ciutat.
11. Proporciona orientació escolar, personal i professional a l’alumnat en la
mesura de les possibilitats del centre.
12. Administra d’una manera eficient els recursos basant-se en criteris i prioritats
acceptats per la comunitat educativa, i incorporant criteris de sostenibilitat.
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2.2.
ANÀLISI
EXTERN
2.2.1. Entorn.-

DE

CONTEXT

INTERN

I

L’escola, des dels seus inicis ha estat ubicada entre els

barris de Llefià i La Salut, de Badalona.
Actualment, des de febrer del 2013, el nostre centre està en un edifici
històric i singular, la Torre Mena, al bell mig del barri de Sant Antoni de
Llefià. La Torre Mena és un edifici protegit com a bé cultural d'interès local,
de tipus colonial construït el 1880, remodelat i convertit en centre cívic el
1991 i renovat el 2011. Des del nostre trasllat, únicament una part de la
planta baixa segueix sent centre cívic (una sala per a la gent gran, un
despatx i 2 aules) i la resta (la pràctica totalitat) de l’edifici correspon a
l’escola.
Llefià és com es coneix popularment als tres barris badalonins anomenats
'de Llefià', que conformaven antigament el Districte V de Badalona;
actualment en un districte conjunt amb el barri de La Salut. Està dividit en
tres barris diferents: Sant Antoni de Llefià, Sant Joan de Llefià i Sant
Mori de Llefià. Limita amb Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de
Besòs. Llefià també fou, de fet, un dels veïnats tradicionals de Badalona
des de l'edat mitjana fins el segle XX, en què els grans canvis poblacionals
i urbanístics de la ciutat canviaren tota la seva fesomia.
Al territori hi viu una població de 44.281 persones, sent aquesta una
cinquena part dels habitants de Badalona (2010), el que en resulta una de
les densitats de població més alta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La
població es distribueix de la següent forma:




Sant Antoni: 15.869 hab. i 0,41 km²
Sant Mori: 15.511 hab. i 0,27 km²
Sant Joan: 12.901 hab. i 0,29 km²

Es pot dir que la seva població és jove, amb una mitjana d'edat de 30-35
anys i amb un grau d'importància de la joventut d'entre 14-30 anys. No
obstant, la població s'ha anat estancant, i fins i tot minvant. Malgrat això, hi
ha hagut una lenta recuperació amb la nova immigració estrangera,
principalment marroquina, xinesa o del Pakistan, a més de diferents estats
d'Amèrica del Sud.
St. Antoni de Llefià és un dels barris que té un major índex d'immigració de
tota Badalona. L'any 2010 era el tercer amb major percentatge
d'immigrants de la ciutat, amb un 7,5% del total. Pel que fa al percentatge
de persones estrangeres que viuen a cada barri respecte del total de la
població del mateix barri, aquest es trobava al voltant del 18%.
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A causa de la crisi econòmica i social, des de l’any 2010 aproximadament,
la demanda formativa de població nouvinguda fluctua, de maner que és
difícil predir a principi de curs quina serà. També percebem una
agudització de problemes de convivència al barri, que a l’escola tractem de
compensar amb accions de caràcter multicultural.
L’envelliment de la població que abans demandava formació instrumental, i
el constant creixement de l’atur, han comportat també uns canvis que
creiem que durant aquesta dècada es consolidaran, conduint-nos cap a
una major demanda en els cursos que busquen la professionalització, com
són el Graduat en Secundària i la preparació per a cursar CFGM i CFGS,
però també es busca augmentar la formació a través dels ensenyaments
inicials i bàsics i de competències de la societat de la informació (anglès i
informàtica).
Un altra realitat al barri és l’existència de joves provinents del fracàs
escolar amb poques expectatives de feina que giren novament els ulls cap
a l’escola, tot i no tenir una motivació clara envers l’estudi.
Al mateix temps estem en un barri amb forta presencia d’activitat
associativa i moltes iniciatives de caire social i educatiu amb les que
col·laborem.

2.2.2. Organització interna.-

El centre, com tots, té la seva

cultura pròpia, una forma de fer inclusiva i amb moltes inquietuds per la
realitat educativa i social, que fa que cada curs tinguem en marxa força
Projectes educatius.. La nostra oferta formativa es força diversa i
correspon a tot el ventall del que proposa el Departament. Cada curs es
renova segons les necessitas.

2.2.2.1. Òrgans de govern i coordinació del centre.- La
proposta d’organització del centre detallant tots els òrgans de govern i
de coordinació necessaris per a l’aprofundiment en l’exercici del
lideratge distribuït, s’inclou en el NOFC.

2.2.2.2. Perfil professional òptim .-

La singularitat de les
escoles d’adults, tant pel que fa a l’alumnat com a l’oferta educativa
(ambdós molt variats), ens ha empès, amb el pas dels anys, a veure la
necessitat d’un perfil professional propi.
Emparant-nos en la legislació vigent, darrerament s’estan obrint
possibilitats per a descriure llocs de treball específics de caràcter
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estructural que permeten assignar funcions específiques
l’ocupació d’un lloc de treball.

per a

Tot i que cada lloc de la plantilla té uns requisits propis, el perfil
professional òptim d’adults (per cobrir les necessitats derivades
d’aquest projecte educatiu) requeriria formació i/o experiència en:
 Atenció a la diversitat de l’alumnat (social, d’edat, necessitats
educatives especials, amb risc d’exclusió social, amb nivells no
homogenis, amb necessitats formatives molt variades...)

 Coneixement, comprensió i compromís amb l’ensenyament
d’adults i amb els nostres objectiu sobre l’educació permanent
 Altres competències transversals:
o Flexibilitat i adaptació (cal impartir docència a diversos
nivells, grups i assignatures)
o Comunicació, persuasió i influència (capacitat per
expressar-se en diferents registres i entorns, assegurant-ne la
comprensió i detectant les mancances)
o Gestió del canvi i creativitat (capacitat per adaptar el propi
comportament a diferents contextos, situacions i persones de
manera ràpida i adequada sense perdre en cap moment el
sentit del rol docent)
o Orientació de l’alumnat (comprendre les necessitats, orientar
tant a nivell formatiu com laboral i dur a terme accions per
facilitar l’atenció de les seves demandes i/o necessitats, així
com la seva relació amb l’entorn més immediat)
o Iniciativa, autonomia i proactivitat (capacitat per actuar
proactivament i resoldre de manera eficaç les situacions que
sorgeixen en el dia a dia de l’activitat professional)
o Gestió i resolució de conflictes (capacitat per manejar les
persones i les situacions amb diplomàcia i tacte, i per
reconèixer els conflictes possibles i cercar la manera d’arribar
a solucions que satisfacin totes les parts implicades)
o Treball en equip i treball en xarxa (capacitat per col·laborar,
participar i coordinar grups de treball docents per assolir uns
objectius comuns)

 Competències digitals en ús i aplicació de TIC/TAC (poder fer un
ús didàctic de les noves tecnologies en el procés d’ensenyament i
diversificar les metodologies per tal d’assegurar-ne l’assoliment de les
fites curriculars és especialment important en l’alumnat adult, amb el
que cal múltiples i adaptades estratègies d’aprenentatge)

2.2.2.3. Cultura de centre: Aspectes clau

del

nostre

funcionament són:
 Treball col·laboratiu, amb un bon clima relacional.
 L’equip docent té bona adaptació als canvis i a les noves
tecnologies, per tal d’actualitzar-se.
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 Es valora molt la formació, sobre tot al centre Es pot dir que el
nostre és un centre que aprèn, i ho fa d’una manera col·lectiva, amb
entusiasme i reptes.
 Una acció tutorial diferenciada per a cada nivell educatiu.
 Preocupació per la millora dels resultats educatius que fa que
prioritzem els objectius orientats a aconseguir una millora de
resultats de l’alumnat i de la cohesió social.

2.2.3. Característiques de l’alumnat
Com a centre d’adults i com a entorn
Hi ha alguns aspectes que estan relacionats amb la singularitat dels
ensenyaments d’adults, i el principal d’ells és la seva diversitat.
L’alumnat de tota escola d’adults és molt divers en tots els sentits: edats,
orígens, demandes i procedència.
L’obligada convivència al centre, i a l’aula, de realitats tan diverses, al
temps que enriqueix, també aporta una forta dificultat d’organització i
gestió.

El nostre alumnat
Tot i compartir la realitat socioeconòmica del barri, ens trobem amb
alumnat amb realitats diferenciades que agrupem:
a. Alumnat autòcton assentat al barri, provinent de fora de Catalunya,
d’edats que oscil·len entre 45 i 65 anys aproximadament,
preferentment dones, que demanda cursos de Formació
instrumental. Poc coneixement del català.
b. Alumnat més jove, d’entre 17 i 35 anys aproximadament, que no va
acabar l’ESO i vénen per treure’s el títol, o que (tenint o no aquesta
titulació) volen accedir a Formació Professional (de grau superior
o mig). Poc ús del català.
c. Alumnat nouvingut, tant homes com dones, d’entre 25 i 55 anys,
assentats més o menys recentment al barri. La seva motivació (molt
alta) primera és l’aprenentatge de les llengües i la lecto-escriptura.
Es reparteixen en:
a. Grups d’Instrumental I (alfabetització)
b. Grups de castellà
c. Grups de català

d. L’alumnat que demana ensenyaments inicials i bàsics (d’informàtica,
anglès i català 2 ) són normalment persones assentades al barri, de
procedència autòctona i amb més ús social de català.
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Una problemàtica comuna en l’alumnat adult és
l’absentisme i
l’abandonament, motivat per raons familiars i laborals, que hem de
combatre amb mesures de seguiment el més flexibles possibles.

L’agrupació de l’alumnat atenent a la diversitat
Com hem vist, tenim un alumnat 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 aquest recurs 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 Dragó, etc.)
Conscients que s’ha d'atendre l’alumnat en la seva diversitat hem
establert una sèrie de mesures d’atenció a la diversitat, especificades a
les NOFC.

3. Estratègies de comunicació
Foment de la participació de la comunitat escolar en el centre
El projecte ha de tenir mecanismes de comunicació periòdica de l’aplicació del pla i
dels resultats assolits al professorat i a la resta de la comunitat educativa. Els
sistemes de comunicació seran essencials per assolir la participació i el
compromís de tota la comunitat educativa en el procés, fomentant la comunicació
dels assoliments parcials i finals del projecte. Necessitarem 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.
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Els canals de comunicació en un centre petit, com és el nostre, que utilitzarà
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 formen part de l’organització del centre. 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 . Darrerament hem creat
grups de WhatsApp i i de Facebook i Instagram. També elaborem un manual
informatiu, que editem cada any, on vehiculem tota la informació del centre
(normativa, calendaris, professorat, equip directiu, etc.) que pot ser útil per a
l’alumnat.
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4. ANNEX:

Objectius a assolir en l’àmbit pedagògic, vinculats a la
millora dels resultats educatius (segons el PdD 2015/2019)
1.
2.
3.
4.
5.

Elaborar el Pla TAC
Millora de les Competències Transprofessionals
Millorar els resultats d’aprenentatge en els nivells de: GES i CAM
Enfortir la cohesió social al centre
Enfortir la cohesió interna: Motivar i promoure el treball col·lectiu entre el
professorat
6. Consolidar les relacions i col·laboracions amb l’entorn.
7. Actualització del PEC (i de tots els documents associats)
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INDICADORS QUE L’AVALUEN

1. Elaborar el Pla TAC

2. Millora
de
Competències
Transprofessionals

Document elaborat
participativa

manera

les

Percentatge
d’alumnes
que
promocionen i/o que assoleixen
l’acreditació requerida

3. Millorar els resultats
d’aprenentatge en els
nivells de: GES i CAM

Percentatge
d’alumnes
que
promocionen i/o que assoleixen
l’acreditació requerida

4. Enfortir la cohesió social
al centre

1. índex d’absentisme mitjà
2. índex d’abandonament mitjà
3. grau de satisfacció de les
activitats per a tota l’escola,
4. índex registrat de problemes
disciplinaris durant el curs

5. Enfortir
la
cohesió
interna:
Motivar
i
promoure
el
treball
col·lectiu
entre
el
professorat

6. Consolidar les relacions i
col·laboracions
amb
l’entorn
7.

de

Actualització del PEC (i
de tots els documents
associats)

1. Índex realització de reunions
(sobre previstes)
2. grau
de
satisfacció
del
professorat,
3. índex de Bones pràctiques
compartides (%professorat que
les fa)

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Indicadors de compliment:
1. Poc: només un objectiu
2. Millorable: falta alguna part
3. Suficient: només falta una part
4. Èxit: completat a termini
 Indicador compliment:
- >50% aprovats: Suficient
- >60% “ “
:Satisfactori
- >70% “ :Molt satisfactori
 Indicador compliment:
- >50% aprovats: Suficient
- >60% “ “
:Satisfactori
- >70% “ :Molt satisfactori
1. Comparativa %
2. Comparativa %
3. Graella amb indicadors*
4. Comparativa %
*Indicadors: (1 Millorable, 2 suficient,
3 bastant, 4 molt)
1. Comparativa %
2. Graella amb indicadors*
3. Graella indicadors: Poc 30%,
Millorable 40%, Suficient 60%, Èxit
75%

*Indicadors : (1 Millorable,
suficient, 3 bastant, 4 molt)
Comparativa de resultats a través de *Indicadors : (1 Millorable,
la Memòria del centre (els registres suficient, 3 bastant, 4 molt)
d’activitats) i valorats al CEC

Documents elaborats de manera
participativa

Indicadors de compliment:
1) Poc: falta més d’una part
2) Suficient: només falta una part
3) Èxit: completat a termini

