
Centre de Formació d’Adults
La Creu de Barberà

NORMATIVA DEL CFGS

El curs de formació per a la prova d’accés és un tema important perquè les persones que obtenen el
certificat corresponent un cop aprovada la prova acrediten tenir un nivell de coneixements suficient
per accedir al CFGS, a més de la satisfacció personal pel nivell cultural assolit.

Per aprofitar el temps i les classes hi ha d’haver un clima de treball i de concentració en els estudis, i
aconseguir_ho és una tasca compartida. Per això, cal establir unes normes que és compleixin sen se
que calgui imposar sancions.

ACTITUD, PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA

1. Aquest és un centre educatiu i, a més, de persones adultes. Per tant, es pressuposa i és
condició indispensable, el RESPECTE envers totes les persones que treballen i estudien en
aquest centre i, també, cap al material i les instal·lacions escolars. Per tant, han d'assistir a
classe en les condicions adequades per poder assolir els ensenyaments que s'imparteixen i
han de facilitar un bon ambient de treball entre alumnes, professorat i personal de l'escola.

2. L'ensenyament que s'imparteix és  PRESENCIAL.  Això vol  dir  que per valorar la feina cal
assistir com a mínim el 80% de les sessions de cada mòdul. I, segons estableix la normativa,
si passen dues setmanes lectives en què l'alumne no ha justificat adequadament les faltes
d'assistència,  perd  automàticament  la  seva  plaça,  passant-la  a  ocupar  algú  de  la  llista
d'espera.

3. Assistir no vol dir venir a fer acte de presència (escalfant la cadira), ni tampoc quedar-se al
vestíbul de l'escola. Assistir vol dir treballar i fer els exercicis, fer els deures, escoltar amb
atenció les explicacions del professor i dels companys, preguntar de manera ordenada quan
no s'entenen les coses, presentar els deures acuradament i en els terminis establerts, fer els
exàmens  que  toquen  i  quan  toquen,  sense  faltar  a  les  classes  anteriors  i  posteriors,
respectant la puntualitat.

4. L'examen   fora de termini queda a criteri del professor. Sempre i quan, hi hagi una justificació
escrita i/o a causa d'un motiu important. Per tant, no és obligació del professorat repetir un
examen.

5. S'ha d'  entrar a classe puntualment  . Una vegada començada la classe no es pot interrompre
si  no és per  un motiu  ben justificat.  En cas de no respectar  aquest  acord,  l'absència de
l'alumne a una part de les explicacions pot comportar una falta d'assistència.

6. La  recent  normativa  sanitària  sobre  “Prevenció  del  tabaquisme  i  de  l'alcoholisme”
PROHIBEIX  FUMAR  TABAC  I  ALTRES  SUBSTÀNCIES que  distorsionen  l'atenció
necessària en els centres d'ensenyament i els seus accessos, ja que dificulten el seguiment
de les classes i són una falta de respecte.  S'ha d'assistir a les classes sempre en les
condicions òptimes per poder assolir els coneixements impartits.

7. S'han de DESCONNECTAR ELS MÒBILS a tot el centre, incloent-hi els passadissos, aules,
etc.

8. No es pot menjar, ni beure a les classes.

9. El personal d'aquest centre vetllarà pel manteniment d'aquesta normativa elemental i bàsica, i
els alumnes, que incompleixin aquesta normativa seran seriosament avisats perquè rectifiquin
definitivament aquest comportament. Per tant,  L'INCOMPLIMENT d'aquesta normativa  POT
COMPORTAR diverses SANCIONS per part de les persones que treballen en aquest centre i
que oscil·laran  entre una expulsió puntual fins a la pèrdua de l'escolaritat o matrícula en
aquest centre (previ consens del claustre de professors).

10. Els aspectes que s'han obviat en aquest resum de la normativa vigent es deixen a criteri de
cada professor.

11. Passada una setmana de la data de matriculació no es retornaran els diners abonats en
concepte de material.


