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1. Marc de referència normatiu. 
 

El marc normatiu i curricular que emmarca l’acció formativa del Centre de 
Formació de Persones Adultes La Pau (CFA La Pau) es basa en les lleis i 

els articles que es relacionen a continuació:  

 
• L’article 27 de La Constitució Espanyola de 1978 proclama el dret uni-

versal  a l’educació: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html. 

 
• L’article 21 de L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 afirma que 

la Generalitat ha d’establir un model educatiu d’interès públic que garan-
teixi una educació de qualitat a la que es pugui accedir en condicions 

d’igualtat. 
 

• La LODE (Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol –BOE.4.7.1985), té com a 
finalitat orientar i desenvolupar els principis educatius fonamentals con-

tinguts a la Constitució. Els temes relacionats són el dret a l’educació 
(art.27.1.a.); els drets dels alumnes a triar la formació religiosa i moral 

adient (art.27.3); la llibertat de creació de centres docents (art.27.6.); 

l’ajut als centres docents (art.27.9.); la llibertat d’ensenyament 
(art.27.1.b.); la llibertat de càtedra (art.20.1.); la llibertat de consciència 

(arts.14,16,20 i 23); la responsabilitat dels poders públics d’una progra-
mació general de l’ensenyament per tal d’assegurar un lloc escolar a tots 

els ciutadans (art.27.5.); la intervenció de professors i alumnes en el con-
trol i gestió dels centres (art.27.7.). 

 
• La LOGSE, Llei Orgànica 1/1990 de 3 d’octubre (BOE.4.10.1990), fa re-

ferència en el seu Títol III a la formació d’adults (articles 51 al 54), encara 
que està derogat per la LOCE. 

 
• La LOPAGCE, Llei Orgànica 9/1995 de 20 de novembre 

(BOE.21.11.1995), té com a finalitat assegurar la participació en els cen-
tres docents en condicions òptimes, potenciar la professionalització de la 

direcció dels centres, millorar la qualitat de l’ensenyament amb una am-

pliació de la presència de l’avaluació en el sistema educatiu (del professo-
rat, de la direcció, dels centres, de la inspecció, ...), aconseguir una ins-

pecció més professional i estable. 
 

• La LOFP Llei Orgànica de les qualificacions i de la formació Professional, 
per tal de desenvolupar el seu desplegament, fa referència a afavorir la 

formació al llarg de tota la vida (art. 1), a cercar la col·laboració amb enti-
tats de formació (art. 6) i a la facilitació d’accés a tots els ciutadans in-

teressats (art. 10). 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
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• La LOCE, Llei Orgànica 10/2002 de 23 de desembre (BOE.24.12.2002), 

té com a finalitat orientar més obertament el sistema educatiu cap a re-
sultats, dins de la consolidació de la cultura de l’esforç i la millora de la 

qualitat vinculades a la intensificació dels processos d’avaluació; reforçar 
significativament un sistema d’oportunitats de qualitat per tothom; elevar 

la consideració social del professorat, reforçant el sistema de formació ini-
cial; i desenvolupar l’autonomia dels centres educatius. Específicament, en 

el seu Títol III (articles del 52 al 55) fa referència a l’aprenentatge perma-
nent i ensenyaments per a les persones adultes. 

 
• La Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults, té com a finalitat 

establir el marc general de la formació permanent d'adults i regular aque-
lles activitats específiques no considerades en el cos normatiu vigent, d'a-

cord amb les competències que els articles 9, 25 i 15 de l'Estatut d'Auto-

nomia atorguen a la Generalitat. 
 

• El Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel qual es regulen els centres de for-
mació d’adults. DOGC núm. 1884, de 15/04/1994, fa referència a la crea-

ció de centres d’adults, els requisits infraestructurals, les possibilitats for-
matives, el professorat, la inspecció, Òrgans de govern, Consell de Centre, 

Gestió Econòmica... 
 

• L’ORDRE de 19 de juliol de 1994, per la qual s’estableix el règim 
d’autorització de centres de formació d’adults. DOGC núm. 1927 de 

29/07/1994 regula l’apertura de centres de formació de persones adultes. 
 

• L’ORDRE de 17 d’octubre de 1995, per la qual es modifica l'Ordre de 19 
de juliol de 1994, per la qual s’estableix el règim d’autorització de centres 

de formació d’adults. DOGC núm. 2124 de 06/11/1995 incorpora diferents 

apartats relatius a el règim d’autorització de centres de formació d’adults. 
 

• Els diferents nivells de l’oferta formativa relatius a la formació de perso-
nes adultes es poden trobar a l’adreça: 

http://educacio.gencat.net. 
 

 
• L’ORDRE EDC/241/2004, de 9 de juliol, per la qual s’estableix el calen-

dari de les activitats formatives en els centres i les aules de formació de 
persones adultes.DOGC núm. 4176 de 16/7/2004 delimita els dies lectius 

del curs formatiu. 
 

• Les instruccions de funcionament de centres de formació de persones 
adultes es poden trobar a :  

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/RIIC?p_cod_norma=8&

p_txt=instruccions&p_secc_text=1&p_secc_annex=3&p_secc_model=2&p
_id_pagina=1&p_cod_ambit=1 

 

http://educacio.gencat.net/
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/RIIC?p_cod_norma=8&p_txt=instruccions&p_secc_text=1&p_secc_annex=3&p_secc_model=2&p_id_pagina=1&p_cod_ambit=1
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/RIIC?p_cod_norma=8&p_txt=instruccions&p_secc_text=1&p_secc_annex=3&p_secc_model=2&p_id_pagina=1&p_cod_ambit=1
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/RIIC?p_cod_norma=8&p_txt=instruccions&p_secc_text=1&p_secc_annex=3&p_secc_model=2&p_id_pagina=1&p_cod_ambit=1
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• L’organització i funcionament dels centres de formació de persones adul-

tes queden recollides en la web:  
http://www.caib.es/fitxer/get?codi=73688 

 

2. El Centre de Formació d’adults La Pau. 
 

El centre es troba situat al carrer Pere Vergés, 1 al  barri de La Pau 

del districte de Sant Martí de Barcelona. L’escola ocupa les plantes 4ª i 

5ena. de l’edifici conegut com el Piramidó, que integra diferents entitats 

culturals i associatives així com de serveis socials vinculades a la Generali-

tat de Catalunya o a l’Ajuntament de Barcelona.  

El barri de La Pau es va projectar el 1963 com un macro polígon de 

vivendes a l’est de la ciutat en una extensió de boscos i terrenys agrícoles. 

S’hi van construir blocs d’edificis lineals i sense cap mena d’ornamentació 

per donar habitatge a la població d’altres zones de l’estat que van ins-

tal·lar-se a Catalunya a la recerca de noves oportunitats. A diferència 

d’altres dissenys urbanístics de l’època, La Pau disposava d’espaioses zo-

nes verdes, separades per petits camins, estructura que ha conservat fins 

als temps presents. Actualment el barri té bona comunicació de metro i 

autobusos amb la resta de la ciutat i de l’àrea metropolitana. 

L’Ajuntament de Barcelona va crear l’escola d’adults La Pau l’any 

1985 per acollir els alumnes dels cursos d’adults de l’Escola Casas quan 

aquest centre va haver de prescindir dels locals que ocupaven per cedir-

los al Conservatori de Música. Inicialment s’hi feien cursos de mecanogra-

fia, càlcul mercantil i correspondència comercial i, més endavant, s’hi van 

incloure graduats escolars, certificats i alfa. 

Actualment l’escola imparteix cursos de llengua catalana, castellana 

i anglesa, cursos d’ informàtica i  de preparació per a les proves d’accés a 

cicles formatius de grau superior i d’accés a la universitat per a majors de 

25 i de 45 anys. Així mateix l’escola té com a projecte propi el grup 

d’acollida, curs d’acollida lingüística per a joves de 16 a 18 anys de llen-

gües no romàniques. 

http://www.caib.es/fitxer/get?codi=73688
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El CFA La Pau disposa d’unes aules i  espais amplis i assolellats, dis-

tribuïts en les plantes 4ª i 5ena. amb els següents equipaments: 

 6 aules amb una cabuda de 25 persones: 3 al 4t pis i 3 al 5è. 

 2 aules d’informàtica, amb 20 i 10 ordinadors. 

 1 aula d’auto aprenentatge de català. 

 1 espai polivalent. 

 1 taller/laboratori. 

 1 Despatx de l’Associació d’alumnes i ex alumnes. 

 2 lavabos a la 4ª planta, un d’ells adaptat per a persones amb 

mobilitat reduïda. 

 Consergeria. 

 Despatx de direcció. 

 Despatx de secretaria. 

 Sala de professorat. 

 Biblioteca. 

 Sala de tutoria. 

3. Principis i valors del CFA La Pau. 
 

El Centre Municipal de Formació d’Adults La Pau es defineix com: 

 Escola catalana. Utilitza el català com a llengua pròpia i vehi-

cular de l’ensenyament, respectant l’expressió personal de ca-

da alumne. 

 Escola aconfessional i pluralista. Respecta les diferents mane-

res de pensar, creences religioses i és oberta a tothom. 

 Escola coeducadora i no sexista. Treballa per la convivència i 

el respecte als altres. 

 Escola solidària i tolerant. Defensa l’educació per la justícia, la 

solidaritat i la no discriminació. 

 Ensenyament personalitzat i de qualitat. L’escola aspira a un 

ensenyament que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-

se a la constant evolució social. 
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 Escola oberta a la participació. El centre valora com a fona-

mental la participació de l’alumnat en totes les tasques 

d’aprenentatge i en les diferents activitats del centre.  

 Escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi 

ambient: Es vol treballar per la sostenibilitat. 

 Escola democràtica: L’escola pretén ser un reflex de la societat 

actual estimulant els valors d’una societat democràtica. 

Aquesta definició del centre es concreta en uns objectius generals 

referits als àmbits de govern i organització, a l’àmbit pedagògic i 

didàctic, a l’àmbit de convivència , de gestió econòmica i admi-

nistrativa així com a l’àmbit d’infraestructures i recursos materi-

als i als de relació i promoció del centre. 

 

Àmbit de govern i organització. 

 

 Actualitzar els documents estratè-
gics(PEC,RRI,PCC...) 

 Estudiar futures propostes formatives 

comptant amb tota la comunitat educa-
tiva.) 

 Fomentar i propiciar la formació perma-
nent del professorat. 

 Mantenir matrícula oberta bona part del 

curs, amb les condicions consensuades 
pel claustre i el Consell escolar. 

 Potenciar l’ús de les TAC en la gestió de 
centre i en el treball docent. 

 Potenciar les reunions dels diferents 

àmbits i l’intercanvi d’experiències di-
dàctiques. 

 

Àmbit pedagògic i didàctic 

 

 Millorar la qualitat dels ensenyaments. 
 Potenciar les TAC en els processos 

d’ensenyament-aprenentatge i motivar 

la formació del professorat. 
 Millorar el sistema d’acollida. 

 Potenciar l’orientació acadèmica i pro-
fessional personalitzada en finalitzar els 
estudis dels cursos de preparació a les 

proves d’accés. 
 Treballar en el tractament de la diversi-

tat. 
 Posar en marxa el curs de PACGS i con-
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solidar el curs PAU>25 i 45 anys. 

 Crear elements i estratègies de motiva-
ció per als alumnes per tal d’evitar 
abandonaments. 

 

Àmbit de convivència 

 

 Revisar i actualitzar les normes de con-
vivència i potenciar iniciatives que afa-

voreixin la convivència, la igualtat i les 
relacions positives entre els membres 
de la comunitat educativa. 

 Reflectir el principi de la igualtat entre 
dones i homes  en les programacions 

d’aula, les activitats educatives i els di-
ferents projectes del centre. 

 Crear models de convivència  basats en 
la diversitat i en el respecte a la igualtat 
de drets i oportunitats.  

 
 

 

Àmbit de gestió econòmica i 

administrativa. 

 

 Elaborar procediments per a la gestió 
econòmica (compres, inventari...) 

 Elaborar  procediments per a la gestió 

administrativa (altes, baixes...) 
 Agilitzar, simplificar i planificar el pro-

cediment de preinscripció i matrícula.) 
 

Àmbit d’infraestructures i recur-
sos materials 

 
 Impulsar les noves tecnologies. 
 Potenciar la biblioteca del centre. 

 Mantenir l’equipament (pintura i man-
teniments diversos)per fer de l’escola 

un espai acollidor. 
 

Àmbit de relació i promoció 

 
 Potenciar la vinculació del centre amb 

diferents associacions i entitats. 

 Instal·lar rètols a l’entrada de l’edifici i a 
la quarta i cinquena plantes. 

 Elaborar materials informatius: tríptics, 
fulletons, cartells, etc. 

 Mantenir la web del centre i cercar no-

ves formes de comunicació a través 
d’internet. 

 Buscar lligams inter centres per a 
l’aportació de nou alumnat. 
 

 

 



Centre de Formació d’Adults LA PAU 

 

10 

 

 

4. Característiques de l’alumnat. 
 

El centre té una matrícula inicial de 403 alumnes, malgrat que al 

llarg del curs es produeix una fluctuació d’abandonaments i noves incorpo-

racions, que no s’estabilitza fins a finals del 2n trimestre. 

  La majoria dels nostres alumnes són residents del barri tot i que 

als darrers cursos s’està incorporant a l’escola població nouvinguda de na-

cionalitats paquistanesa, xinesa o russa, la majoria procedent de Besòs 

Mar o derivada al nostre centre a través del Consorci d’educació(PEAI). 

L’escola té també establerta una reserva de places amb el Centre residen-

cial d’acollida Can Planes de l’Ajuntament de Barcelona, que treballa per a 

la promoció social i la millora de les condicions de vida de les persones 

sense sostre en situació avançada i/o consolidada de desarrelament social. 

Amb caràcter general, l'edat per accedir als ensenyaments i progra-

mes que s'imparteixen als centres de formació de persones adultes és de 

18 anys. Les persones majors de 16 anys i menors de 18 anys es poden 

incorporar a la formació bàsica de persones adultes quan, per raons labo-

rals o altres circumstàncies especials, no puguin assistir als centres educa-

tius en règim ordinari. Aquest és el cas dels alumnes del PEAI, curs 

d’acollida de joves de llengües no romàniques, que els proporciona la base 

lingüística necessària per tal que puguin incorporar-se al nostre sistema 

educatiu.  

Com a centre de formació d’adults, l’edat de l’alumnat és molt diver-

sa, donat que abasta des de joves de setze anys fins a majors de seixanta-

cinc anys, tal i com mostra el gràfic per edats de la població escolar del 

curs 2011-2012: 
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Com podem observar, la població jove de l’escola ha augmentat 

gràcies als alumnes nouvinguts i a les proves d’accés de majors de 25 

anys i la franja d’edat de 16 a 30 anys representa el 41,19% de l’alumnat. 

La franja de 30 a 65, tradicionalment la més nombrosa de l’escola,  

representa el 51,36% i la de majors de 65 representa el 7,44% del nostre 

alumnat. 

Pel que fa als interessos formatius dels alumnes, la població més jo-

ve es concentra en els curs de llengua castellana, nivell inicial i bàsic, i 

PEAI i és d’origen estranger.  

Els cursos d’anglès han tingut un augment de demanda que ens ha 

dut a establir un nivell inicial i un altre de funcional i recull una població 

escolar que va dels 20 anys a majors de 65. 

 El curs de preparació de les proves d’accés a la universitat de ma-

jors de 25 anys i de majors de 45 representa un 12,41% de la matrícula, i 

el promig d’edat es troba entre els 25 i els 39 anys. En aquesta franja 

d’edat, més lligada al mercat laboral, és on es produeix el major nombre 

d’abandonaments.  

Els cursos d’informàtica de competic inicial, competic 1 i competic 2, 

són els de més matrícula del centre i la seva franja d’edat més important 

aniria dels 50 als 65 anys. 
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Per sexes, l’alumnat masculí representa el 47,89% del nostre centre 

i es concentra principalment  en els cursos de PEAI, català inicial i bàsic i 

castellà, nivell inicial i bàsic.  La població femenina representa el 52,11% 

dels alumnes i es concentra als cursos d’anglès, inicial i funcional, prepa-

ració per a les PAU i cursos d’informàtica inicial, competic 1 i competic 2, 

on dobla en nombre a la població masculina. 

Com reflecteixen aquestes dades, el centre ha de donar servei a un 

alumnat definit  per la diversitat de llengües i cultures, d’edats, 

d’interessos i de necessitats educatives. També cal esmentar que un sec-

tor de l’alumnat manifesta unes mancances de formació força accentua-

des, donat que o bé van abandonar els estudis anys enrere o només van 

poder accedir a una formació bàsica. 

Per donar resposta a aquesta diversitat, el centre estableix una sèrie 

d’actuacions: 

4.1. Acollida i orientació. 

 L’usuari que arriba al centre presenta una gran diversitat, en 

especial les persones nouvingudes, que no tenen cap competència 

lingüística en les llengües oficials de Catalunya. 

L’escola ha de fer un treball d’acollida i d’orientació amb l’alumne 

que arriba al centre per informar-los i orientar-los respecte del tipus 

57
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d’ensenyament que demanden, derivant-los, si s’escau, al mateix profes-

sor de la matèria. Tot i això, s’han de elaborar uns procediments clars i 

precisos, consensuats entre l’equip docent. 

Aquesta tasca d’orientació és especialment important en el curs de 

prova d’accés a més grans de 25 anys, en què les tasques d’orientació de 

l’alumnat se centren tant en l’àmbit personal com en les qüestions relati-

ves a les matèries d’estudi i als tràmits de matrícula i d’exàmens. Aquesta 

tutorització és significativament necessària ja que el curs presenta tradici-

onalment moltes baixes, bé per canvis en els horaris laborals dels alum-

nes, per motius familiars o per la dificultat en seguir els estudis quan el 

nivell inicial és força baix. 

Cal destacar així mateix el treball de tutorització del PEAI, en què es 

necessari treballar la cohesió d’un grup format per persones de diferent 

nacionalitat que inicialment no disposen d’ una llengua vehicular comuna. 

També s’ha de treballar l’acompanyament dels alumnes en els aspectes 

administratius de convalidació d’estudis i d’orientació acadèmica per al 

proper curs. 

 

4.2. Preinscripció i matriculació. 
 

La preinscripció i matriculació segueix el calendari que dictamina ca-

da any el Departament d’Educació per a les aules i centres de formació 

d’adults. La preinscripció es realitza el mes de juny i la matrícula a princi-

pis de setembre. 

El centre de formació d’adults La Pau, però, té oberta la matrícula 

pràcticament tot el curs a fi de cobrir totes les places del centre, de mane-

ra que les baixes que es produeixin durant el curs siguin cobertes immedi-

atament. 

Cal fer constar, no obstant, que aquesta matrícula viva crea dificul-

tats en el desenvolupament del curs, donat que origina diferents nivells 

d’aprenentatge que influeix en el normal funcionament de les classes. És 
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per això que caldria establir unes condicions per alterar el mínim possible 

les activitats docents. 

4.3. Normativa de convivència. 
 

El centre té aprovat un Reglament de Règim Intern, que cal refer 

per adaptar-lo a la nova Normativa de Funcionament de Centres (NOFC). 

Com a criteris generals podem esmentar: 

 Els alumnes del PEAI disposen de ½ hora d’esbarjo, d’11 a 

11,30. Donat que són menors d’edat, no poden sortir del cen-

tre sense una autorització dels professors i han de justificar els 

seus retards i faltes d’assistència. Així mateix és necessària 

l’autorització dels pares o tutors per a les sortides fora de 

l’escola. 

  L’escola té com a norma el control d’assistència a tots els cur-

sos, que s’exerceix amb un full de seguiment. Els alumnes han 

d’avisar al centre en cas que no puguin assistir a classe. En el 

cas d’una falta d’assistència continuada i no justificada 

l’alumne pot ser donat de baixa del centre. 

 Qualsevol alteració del normal funcionament de les classes per 

motiu d’una sortida o una celebració ha de ser prèviament 

comunicada a la direcció del centre. 

 El professor romandrà sempre amb els seus alumnes tot el 

temps que li correspongui de classe. Només per motius justifi-

cats podrà deixar d’atendre els alumnes i sempre avisarà a la 

direcció perquè es responsabilitzi del moment. 

  

4.4.Informació a l’alumnat. 
 

El primer dia lectiu la direcció del centre fa la inauguració ofi-

cial del curs. L’alumne rep la informació bàsica del centre referent a 

entrades, sortides, horari, normes de control de l’assistència, horari 

de secretaria, serveis del centre i la presentació de l’equip docent. 
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La informació sobre el calendari del curs i els dies de lliure 

elecció del centre, així com els continguts del curs, formen part de la 

informació inicial de l’aula. 

4.5. Activitats culturals. 
 

El Centre de Formació d’adults La Pau dóna molta importància a les 

activitats de centre, que considera un element aglutinador dels alumnes 

així com una manera de donar a conèixer les nostres tradicions als alum-

nes nouvinguts. 

La Festa de Nadal, al primer trimestre, se celebra amb la decoració 

de l’escola i un acte de cantada de nadales  o recital de poemes a càrrec 

dels alumnes, a qui l’escola convida a  un pica-pica. 

El concurs literari de Sant Jordi, el mes d’abril, en què els alumnes 

presenten els seus textos, elaborats a classe, i llegeixen els treballs gua-

nyadors.  

El centre organitza també un dia d’ excursió de fi de curs fora de 

Barcelona, que inclou sempre una visita cultural guiada. 

Aquestes activitats culturals constitueixen un espai de trobada del 

centre i permeten que alumnes de diferents nivells, edats i procedències 

comparteixin un dia de convivència.  

Els alumnes participen també en l’edició de la revista de l’escola, 

que es distribueix per Nadal i per Sant Jordi. La revista té un nucli de 

col·laboradors fix, però recull les publicacions de tots aquells que volen 

participar-hi. A través d’aquesta publicació es vol donar a conèixer els 

equipaments culturals del barri i d’entitats socials i culturals de la ciutat 

on els alumnes puguin participar (voluntariat, banc d’hores, parelles lin-

güístiques...) o obtenir prestacions. 

4.6. Associació d’alumnes i ex alumnes. 
 

El centre té una associació d’alumnes que treballa i col·labora amb 

el bon funcionament de l’escola. L’associació oferta cada curs una sèrie de 
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tallers que complementen els interessos dels alumnes i que són presentats 

públicament en la jornada inaugural del curs. 

És un objectiu del nostre centre aconseguir la vinculació i la partici-

pació dels alumnes i oferir-los l’oportunitat d’una formació continuada. 

L’oferta formativa que oferim al centre només permet la realització dels 

aprenentatges durant un any lectiu, màxim dos si l’alumne ha de repetir 

per consolidar els coneixements. És per això que el centre ofereix a l’ As-

sociació d’alumnes i ex alumnes que puguin participar en activitats d’auto 

aprenentatge un cop finalitzats els seus estudis. 

Aquests cursos, planificats conjuntament amb la direcció del centre, 

inclouen Taller de Batuka, de Sevillanes, d’escacs i de Ioga, així com un 

curs d’auto aprenentatge d’anglès “Tell me more”, un curs de Mecawin i 

un curs de Fotoshop. Totes les activitats són coordinades per l’associació. 

5. Estructura organitzativa i de gestió del centre. 
 

La gestió del centre està orientada a facilitar la funció pedagògica 

del professorat i el treball en equip, amb l’objectiu de dirigir coherentment 

el procés d’intervenció educativa en el nostre centre. 

Tots els professors tenen unes funcions específiques assignades de 

les quals han d’informar al Claustre o als òrgans corresponents, així com 

també són responsables de les tasques de coordinació en què estiguin im-

plicats. 

És objectiu de la gestió establir un clima de treball motivador i parti-

cipatiu que faciliti la implicació de l’equip humà de l’escola en el projecte i 

funcionament del centre, per tal d’aconseguir el desenvolupament i la mi-

llora de la seva professionalitat i, per tant, el progrés continuat del centre. 

La gestió ha de ser transparent i les decisions han de quedar reflec-

tides en les actes de reunions on constin els acords i les propostes dels 

diferents estaments. 

Les decisions de gestió es prenen al claustre i al consell escolar del 

centre. 
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A l’àmbit administratiu el centre pretén ser eficaç en la tramitació de 

la documentació de l’alumnat així com en les demandes que puguin sorgir 

dels diferents estaments educatius. 

5.1. Oferta formativa. 
 

L’oferta educativa del centre s’emmarca dins l’oferta de formació per 

a persones adultes, adreçada als majors de 18 anys o als més grans de 16 

que vulguin seguir ensenyaments inicials i bàsics.   

Es voluntat de la nostra escola ampliar l’oferta educativa per abastar 

el màxim de blocs d’aprenentatges de formació de persones adultes que 

responguin a una demanda educativa, en conseqüència, hem incrementat 

l’oferta en el bloc de preparació per a les proves d’accés a la universitat 

per majors de 25 anys i de preparació a les proves d’accés a cicles forma-

tius de grau superior. 

L’actual oferta formativa i la seva distribució horària es descriu a la 

següent taula:  

Ensenyaments inicials i bàsics 

Llengua catalana 
Nivell inicial Dilluns-Dimecres 11,30-14 

Nivell bàsic Dilluns-Dimecres 9-10,30 

Llengua castellana 
Nivell inicial Dimarts-Dijous 9-11,30 

Nivell bàsic Dimecres-Divendres 16-18,30 

Llengua anglesa Nivell inicial Dilluns-Divendres  10,30-12 

Informàtica Competic inicial 

Dijous-Divendres 10,30-12 

Dilluns-Divendres 12-13,30 

Dilluns-Divendres 15-16,30 

Dimarts-Dijous 19-20,30 

Preparació a les proves d’accés 

Preparació de les proves d’accés a la universitat 

per a majors de 25 anys. 

Dilluns a Divendres 17h. 

Preparació de les proves d’accés a cicles formatius 

de grau superior. 

Dilluns a Divendres 15,30 

Competències per a la societat de la informació 

Informàtica Competic 1. 
Dimarts-Dijous 9-10,30. 

Dimarts-Dimecres 12-13,30. 
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Dilluns-Divendres 19,30-21 

Competic 2. Dimarts-Dijous 16-18 

Llengua anglesa Nivell funcional Dimecres-Divendres 9-10,30 

Projecte específic del centre 

Programa educatiu per a alumnes immigrants de 

llengües no romàniques. 

Dilluns a Divendres 9-13,30 

  

5.2. Organització d’activitats culturals. 
 

L’organització de les festes de Nadal i de Sant Jordi funcionen per 

comissions d’alumnes i professors responsables i tenen com a objectiu 

afavorir la integració dels alumnes al centre així com donar a conèixer les 

nostres tradicions culturals. També correspon a aquests objectius 

l’organització de l’excursió de final de curs. 

És objectiu del centre que els alumnes coneguin l’oferta cultural de 

la ciutat i assisteixin als  esdeveniments i exposicions que s’hi programen 

a museus, fundacions i centres d’art. 

Tradicionalment s’organitza una sortida al teatre, prèviament selec-

cionada a partir de l’oferta cultural del moment. 

Pel que fa als joves del PEAI les activitats culturals tenen com a ob-

jectiu el coneixement de la ciutat i, entre d’altres indrets, es dóna a conèi-

xer la ruta modernista, el barri gòtic i les zones de lleure de Montjuïc i el 

Tibidabo. 

5.3. Activitats formatives dels professors. 
 

Els centres de formació d’adults exigeixen un professorat de perfil 

ampli, capaç d’adaptar-se a diferents aprenentatges. Això fa necessari un 

procés de reciclatge continuat per part del professorat, que actualment al 

nostre centre se centra en les matèries de llengua anglesa i d’informàtica 

així com en la didàctica de l’ensenyament de català i castellà com a llen-

gua estrangera per als alumnes nouvinguts. Aquesta formació es duu a 

terme durant el curs i a iniciativa del mateix professorat. La primera quin-



Centre de Formació d’Adults LA PAU 

 

19 

 

zena de juliol és utilitzada com a període de formació per part del profes-

sorat.  

5.4. Serveis del centre. 
 

5.4.1. Servei de Secretaria. 
 

L’escola no compta amb cap administratiu i les tasques administrati-

ves d’acció diària són dutes a terme pel Secretari acadèmic del centre i 

l’equip directiu.  

Secretaria disposa d’un horari d’atenció al públic de matí i tarda i 

s’encarrega de les tasques d’informació, matrícula i gestió de certificacions 

acadèmiques. 

5.4.2 Servei de Consergeria. 
 

El centre disposa de dues conserges que atenen els torns de matí i 

de tarda i s’encarreguen de les tasques de vigilància dels accessos al cen-

tre, tasques de rebuda i informació i petites feines de manteniment. 

Així mateix s’encarreguen del servei de fotocòpies del centre.  

5.4.3 Servei de Biblioteca. 
 

L’escola disposa d’una biblioteca, situada a la cinquena planta, que 

oferia un servei de préstec a l’alumnat. La jubilació del responsable 

d’aquest servei, la plaça del qual no serà coberta per l’administració dona-

da l’actual política d’austeritat econòmica, fa necessari un replantejament 

d’aquest servei. 

És voluntat del centre mantenir la biblioteca i continuar oferint als 

alumnes l’ús d’un espai silenciós i tranquil on puguin llegir, estudiar, con-

sultar o ordenar els seus apunts, tot i que no podran mantenir-se les tas-

ques de préstec ni de registre. Per tal de poder atendre la biblioteca, s’ha 

acordat organitzar torns d’assistència del professorat que dependran del 

seu horari lectiu. 
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5.4.4. Servei de neteja. 
 

L’escola disposa d’una persona encarregada de la neteja del centre, 

pertanyent a una empresa de serveis contractada per l’Ajuntament. 

6. Equip de professors. 
 

El claustre del Centre de formació d’adults La Pau està format per 8 

professors, dos pertanyents al cos de mestres i sis al cos d’ensenyament  

secundari. 

 La selecció i contractació del personal docent correspon al Consorci 

d’Educació de Barcelona, si bé a l’hora de cobrir una vacant l’equip direc-

tiu del centre presenta al consorci una descripció del perfil professional del 

professor/professora que necessita, la qual cosa serveix com a criteri per 

a la posterior selecció i contractació. 

L’adscripció a les diferents matèries es fa en base a criteris 

d’idoneïtat dins de cada àmbit. Donades les dimensions de l’escola, els 

professors acostumen a cobrir un ventall d’assignatures diversificat, d’aquí 

deriva el perfil polivalent dels professors de les escoles d’adults i la impor-

tància de la seva auto formació. 

Pel que fa a l’actualització en les noves tecnologies es vol establir un 

espai de trobada on els professors  puguin intercanviar coneixements.  

El treball docent s’organitza a través d’uns òrgans de coordinació: 

Coordinador d’ensenyaments inicials i bàsics, Coordinadora de preparació 

per a proves d’accés i Coordinadora de competències per a la societat de 

la informació.  

El professorat té estructurat un calendari de reunions que es duu a 

terme els dijous, en horari de 14 a 16 hores amb la següent distribució: 
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DIES HORA ACCIONS 

Primer dijous 14-16 Claustre 

Segon dijous 14-15 

15-16 

Coordinació grup experimental PEAI. 

Coordinació proves d’accés. 

Tercer dijous 14-15 

15-16 

Coordinació ensenyaments inicials (català, castellà, 
anglès). 
Coordinació grups d’informàtica(inicial, competic 1 i 
competic 2). 
 

Quart dijous 14-15 

15-16 

Assessoria i intercanvi dels TIC. 

Adaptació curricular. 

 

Donada la reduïda plantilla del centre i el fet que l’horari lectiu de 

l’escola sigui de 9 a 13,30 i de 15 a 21 hores, existeix una dificultat real 

per poder cobrir les hores de guàrdia i substitucions.  

En compliment de la normativa vigent, el CFA La Pau disposa d’un 

cap d’emergència que té com a funcions les que es descriuen al Pla 

d’emergència del centre i és la persona de referència en qualsevol situació 

puntual d’emergència. Aquest càrrec correspon al director. En cas 

d’absència d’aquest responsable se segueix el següent ordre de designa-

ció: Cap d’estudis, Secretari acadèmic un professor/a designat pel direc-

tor. 

 

7. Òrgans de govern. 
 

Els òrgans de govern queden regulats per la normativa vigent, que 

l’Administració revisa periòdicament pel que respecte a la seva composi-

ció, renovació i funcions. 

7.1. Òrgans de govern unipersonals. 
 

Director, Cap d’estudis i Secretari formen l’equip directiu i són res-

ponsables de la gestió i administració del centre, així com de les relacions 

amb les diferents administracions i de la coordinació pedagògica. 
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7.2. Òrgans de govern col·legiats. 
 

El Consell escolar del Centre de Formació d’adults La Pau està inte-

grat per: 

 El Director de l’escola, que n’és el president. 

 La Cap d’estudis. 

 Una representant de l’Ajuntament. 

 2 representants del claustre de professors. 

 3 representants de l’alumnat. 

 El secretari del centre, que actua de secretari del consell amb 

veu i sense vot. 

8. Objectius generals de les etapes. 

8.1. Objectius generals dels blocs d’aprenentatge. 
 

Els diferents blocs d’aprenentatge pretenen  aconseguir  els se-

güents objectius: 

 Llengua catalana, nivell inicial i bàsic: 

 

Són objectius d’aquests blocs: 

1. Dominar la llengua oral mitjançant les funcions lingüístiques 

bàsiques per tal de satisfer les primeres necessitats comunica-

tives i poder interactuar en situacions quotidianes. 

2. Identificar i adquirir el lèxic bàsic. 

3. Demanar i donar informació. 

4. Interpretar i expressar oralment instruccions i ordres relacio-

nades amb la vida personal, laboral i social. 

5. Plantejar i respondre preguntes relacionades amb el seu en-

torn immediat. 

6. Entendre símbols quotidians : plànols, horaris i anuncis orals i 

visuals. 

7. Cooperar amb els companys de classe en la creació de situaci-

ons comunicatives. 
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8. Acceptar l’ús de  la llengua catalana en les situacions comuni-

catives. 

9. Manejar i consultar diferents tipus de diccionaris: generals, de 

traducció, de verbs. 

10. Expressar per escrit instruccions, ordres i missatges de 

la vida personal, laboral i social. 

 

 Llengua castellana, nivell inicial i bàsic: 

 

Són objectius d’aquests blocs: 

1. Dominar la llengua oral mitjançant les funcions lingüístiques 

bàsiques per tal de satisfer les necessitats comunicatives es-

sencials. 

2. Interpretar i donar instruccions i ordres senzilles relacionades 

amb situacions quotidianes. 

3. Conèixer els sons vocàlics i consonàntics de l’alfabet castellà i 

la seva grafia. 

4. Reconèixer missatges a través d’imatges i signes. 

5. Memoritzar el vocabulari bàsic. 

6. Conèixer les principals fórmules comunicatives: salutació, pre-

sentació, identificació personal i de tercers, nacionalitat, famí-

lia, entorn i activitats quotidianes. 

7. Conèixer les categories gramaticals:articles, nombre, pro-

noms, i present d’indicatiu dels verbs bàsics. 

8. Acostumar-se a utilitzar el diccionari. 

9. Interpretar escrits d’ús ordinari. 

10. Ser capaços de deduir informacions no explícites en un 

text. 

11. Valorar la lectura com a font de plaer per al lleure. 

 

 

 



Centre de Formació d’Adults LA PAU 

 

24 

 

 Llengua anglesa, nivell inicial i funcional. 

 

Són objectius d’aquests blocs: 

1. Interessar-se per conèixer altres formes de pensar i viure. 

2. Valorar la comunicació interpersonal. 

3. Adquirir el vocabulari i les expressions més usuals. 

4. Valorar l’ús de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació i 

entesa internacional en un món multicultural. 

5. Utilitzar la llengua anglesa de manera efectiva i amb actitud 

creativa. 

6. Desenvolupar estratègies comunicatives en àrees de comuni-

cació. 

7. Adquirir un conjunt d’estratègies lingüístiques com a base per 

a futurs aprenentatges. 

8. Adquirir competències comunicatives que garanteixin l’ús fun-

cional de la llengua anglesa en situacions quotidianes. 

 

 Competic Inicial: 

 

1. Identificar els fonaments de la tecnologia digital i les seves apli-

cacions en diversos àmbits de la vida quotidiana. 

2. Utilitzar els components d’un sistema informàtica i les modalitats 

de treball en xarxa. 

3. Emprar les principals utilitats de programari i sistema operatiu. 

4. Dissenyar un document de text. 

5. Cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la 

quan sigui necessari. 

6. Establir comunicacions interpersonals a través dels recursos que 

ens ofereix internet. 
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 Competic 1: 

 

1. Dissenyar un full de càlcul. 

2. Crea un full de càlcul utilitzant els formats més bàsics. 

3. Traslladar a representació gràfica els components d'un full de 

càlcul. 

4. Utilitzar fórmules en el tractament de dades numèriques. 

5. Generar fórmules senzilles en un full de càlcul. 

6. Interpretar dades numèriques en un full de càlcul. 

7. Traspassar informació gràfica entre dispositius. 

8. Identificar els principals formats digitals d'imatge, so i vídeo. 

9. Traspassar imatges digitals entre diferents dispositius (càmera 

digital, ordinador, Escàner, etc.). 

10. Obtenir i tractar imatges fixes i en moviment. 

11. Emmagatzemar i imprimir imatges digitals fixes. 

12. Accedir a informació multimèdia. 

13. Obtenir fitxers de so des de diversos dispositius (MP3, 

CD d'àudio, etc.). 

14. Obtenir i tractar informació sonora. 

15. Identificar els recursos de què disposa la ciutadania per 

informar-se, comunicar-se, actuar i participar en la societat 

digital i en xarxa. 

16. Identificar quins serveis i recursos es poden obtenir a 

través d’Internet i la resta de les TIC i de quina manera poden 

ser útils per a la vida quotidiana. 

17. Obtenir la informació, recurs o servei que es requereix a 

través d’Internet, interactuant amb proveïdors de serveis di-

versos de manera segura. 

18. Cercar i descarregar recursos genèrics i en formats di-

versos. 

19. Fer una gestió senzilla per Internet, tipus consulta, com-

pra o participació en un fòrum. 
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20. Reconèixer els principals mitjans d’identificació electròni-

ca i n’utilitza els més bàsics. 

21. Emprar eines col·laboratives per compartir informació, 

participar i col·laborar amb altres ciutadans. 

22. Distingir quines són les principals eines col·laboratives i 

d’intercanvi d’informació i les seves utilitats. 

23. Fer un ús segur, ètic i cívic de les TIC. 

 

 Competic 2: 

 

1. Saber obrir un llibre, crear-ne un de nou i desar-lo, utilitzar 

l’ajuda, afegir, suprimir i duplicar fulls de càlcul. 

2. Introduir dades numèriques i text. Modificar les dimensions de les 

cel·les, cercar, substituir i ordenar dades. 

3. Utilitzar fórmules senzilles. Conèixer la utilitat de les funcions bà-

siques. 

4. Entendre i saber usar adequadament les referències absolutes i 

relatives en un rang de cel·les. 

5. Saber usar les opcions de format de text i números , vores i om-

brejats. 

6. Realitzar diferents gràfics, incloent-hi títols i comentaris. 

7. Efectuar una revisió detallada de les dades, càlculs i coherència 

dels resultats. 

8. Utilitzar adequadament les opcions d’impressió. 

9. Conèixer l’existència de bases de dades institucionals i saber cer-

car informació. 

10. Saber com s’organitzen les dades i els avantatges que repre-

senta la utilització de les aplicacions informàtiques. 

11. Conèixer el funcionament d’un programa de base de dades i 

crear-ne una amb l’Auxiliar i la Vista disseny. 

12. Entendre els conceptes fonamentals de les bases de dades i 

aplicar-los a la pràctica. 
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13. Saber extreure un formulari, una consulta o un informe i dis-

tingir quan és més convenient recórrer a un o altre document. 

14. Emprar les eines de cerca(criteris, filtres) per trobar una in-

formació determinada. 

15. Establir una relació entre dues o més taules. 

16. Saber crear  una macro senzilla per automatitzar accions fre-

qüents. 

17. Entendre les possibles utilitats d’un document digital. 

18. Conèixer les funcions bàsiques del llenguatge HTML. 

19. Saber redactar etiquetes senzilles. 

20. Aprendre a inserir un enllaç i una imatge. 

21. Saber utilitzar un editor HTML i comprendre el seu funciona-

ment. 

22. Crear una pàgina, posar-hi títol. 

23. Inserir taules, imatges de fons i vincles de diferents títols 

(amb rutes relatives o rutes absolutes) i comprovar el seu correc-

te funcionament. 

24. Crear una pàgina índex, endreçant i anomenant correctament 

els arxius adjunts a la pàgina. 

 

 PEAI 

 

1. Acollir l’alumnat nouvingut. 

2. Introduir l’alumnat nouvingut en el coneixement de la societat i 

de la cultura catalana. 

3. Facilitar la seva inserció en el sistema educatiu, bé sigui prosse-

guint la seva formació en els ensenyaments i curs que correspon-

gui el seu nivell, bé sigui en la preparació de les proves d’accés a 

qualsevol opció dels ensenyaments post obligatoris o adreçant-

los a PQPI. 

4. Assajar, millorar i difondre les accions que permetin acollir, for-

mar i inserir en el sistema educatiu l’alumnat nouvingut. 
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5. Facilitar la integració i la cohesió social. 

6. Adquirir els coneixements lingüístics bàsics de la llengua catalana 

i castellana. 

7. Conèixer les estructures lingüístiques corresponents a les funci-

ons comunicatives bàsiques. 

8. Poder aplicar aquests coneixements tant al registre oral com a 

l’escrit. 

9. Establir una relació bilateral entre llengua i cultura. 

10. Desenvolupar unes habilitats comunicatives que els permetin 

establir una comunicació amb èxit. 

11. Conèixer la nomenclatura de les matèries de matemàtiques i 

ciències naturals. 

12. Saber interpretar correctament els enunciats. 

13. Saber relacionar els conceptes 

14. Conèixer els continguts propis de les matèries de matemàti-

ques i ciències naturals. 

 

 Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys. 

 

1. Preparar l’alumnat per presentar-se a la prova d’accés a la uni-

versitat per a més grans de 25 anys. 

2. Adequar els objectius a l’establert a la programació del DOG per 

a les matèries ofertades per l’escola de: Llengua catala-

na/Comentari de text, Llengua castellana, Llengua anglesa, Geo-

grafia, Història Contemporània, Biologia, Física i Química. 

 

 Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior. 

1. Preparar l’alumnat per presentar-se a la prova d’accés per a ci-

cles formatius de grau superior. 

2. Adequar els objectius a l’establert a la programació del DOG per 

a les matèries ofertades per l’escola de: Llengua catalana, Llen-
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gua castellana, Llengua anglesa, Matemàtiques, Química, Geo-

grafia i Psicologia. 

 

8.2 Objectius i continguts dels blocs d’aprenentatge. 
 

L’estructuració dels blocs de català inicial i de castellà inicial té una 

durada trimestral. Els blocs de castellà i de català bàsic són de caràcter 

semestral. 

La resta de blocs d’aprenentatge tenen una duració anual. Els cursos 

de preparació de prova d’accés a majors de 25 anys i de preparació a les 

proves d’accés a cicles formatius de grau superior finalitzen el mes de 

maig, coincidint amb el període en què té lloc la presentació dels alumnes 

a les proves oficials. 

La distribució dels continguts als diferents blocs d’aprenentatge es 

reflecteix a les programacions específiques de cada matèria. 

La metodologia s’orientarà en els principis de l’aprenentatge signifi-

catiu i constructivista, que es tindrà en compte d’acord amb el Projecte 

curricular del centre. 

8.3. Materials curriculars i recursos didàctics. 
 

Es objectiu del centre dedicar una especial atenció a les noves tec-

nologies de la informació i de la comunicació com a eina d’aprenentatge, 

de recurs per continuar la seva formació i de millora de les seves opcions 

en el món laboral. 

El CFA La Pau ha rebut una dotació 20 ordinadors, 2 pissarres digi-

tals i 2 projectors de pantalla que han permès incorporar les noves tecno-

logies a la nostra pràctica docent.  

Cadascuna de les aules disposa d’un ordinador, excepte l’aula dedi-

cada al PEAI, que en té 10. Les pissarres digitals estan instal·lades a l’aula 

de majors de 25 anys i a la del PEAI. Els projectors de pantalla es troben 

instal·lats a l’aula d’informàtica i a la de prova d’accés de cicles formatius 

de grau superior.  
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Tots aquests recursos han fet més fàcil el treball amb àudio i vídeo i 

presentacions amb Power point per a les classes d’idiomes,  així com 

l’elaboració d’activitats a través de blogs, que ofereixin als alumnes recur-

sos per ampliar, fixar o revisar les matèries. 

A banda d’aquests nous recursos, l’escola elabora dossiers 

d’exercicis personalitzats per a les matèries de llengües i informàtica. Per 

als aprenentatges de llengua anglesa inicial i funcional s’utilitzen també 

llibres de text. 

En el cas dels cursos de preparació per a proves, els alumnes duen a 

terme pràctiques a partir de models d’exàmens oficials dels cursos anteri-

ors. 

 

 

8.4. Pautes d’avaluació. 
 

L’avaluació serà contínua i global i es produirà en moments dife-

rents: 

 Avaluació inicial: A l’ inici del procés d’ensenyament. 

 Avaluació formativa: Durant el procés per adaptar el currícu-

lum (continguts, objectius, metodologia i formes d’avaluació), 

al seguiment de l’aprenentatge i a les característiques dels 

alumnes. 

 Avaluació sumativa: al final d’un procés d’ensenyament-

aprenentatge. 
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Projecte lingüístic del CFA La PAU. 
 

1.Marc legal. 
 
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) es fonamenta i té en compte la 

normativa vigent: 
 

Llei 3/1991, de formació d’adults:  
 La formació per al lleure i la cultura, entesa com una dimensió de la for-

mació d'adults que cerca l'aprofitament amb finalitat formatives, del 
temps lliure i de desocupació laboral, i l'aprofundiment en els valor cívics, 

en una participació més plena en la vida social i en el coneixement de la 

realitat social i cultural de Catalunya dins un procés de recuperació nacio-
nal. Aquests tres àmbits incideixen des de camps d'actuació diferents en 

la formació integral de la persona. (art.1,c)  
 

Promoure el coneixement de la nostra realitat nacional en tots els seus 
aspectes i, de manera específica, en tot allò que es relacioni amb la llen-

gua i la cultura, i el coneixement de la realitat dels altres pobles de l'Estat 
i d'Europa. (Art. 2,c)  

 
L’article 8.4 del Decret 199/1996 desenvolupa el contingut del PLC enun-

ciat en el Decret 75/1992 en els termes següents :  
 El projecte lingüístic recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús 

de les llengües en el centre. En el projecte lingüístic queda definit :  
− El tractament de la llengua catalana i, si s’escau, de l’aranès, com a 

llengua vehicular i d’aprenentatge.  

 − El procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana.  
− Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres.  

− Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de 
les llengües a la realitat sociolingüística del centre globalment i individual. 

 
La llei 1/1998 del 7 de gener de política lingüística defineix i estableix que 

els centres d’ensenyament han de fer del català el vehicle d’expressió en 
l’activitat docent i administrativa. 

 
 El Decret 213/2002, d’1 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació curricular 

de la formació bàsica de les persones adultes, en l’article 5 diu:  
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 

l’ensenyament.  
 

S’utilitzarà normalment com a llegua vehicular i d’aprenentatge del cicle 

de formació instrumental i del cicle d’educació secundària.  
 

 Resolució de 25 de juliol de 2004, per la qual es donen instruccions per a 
l’organització i el funcionament dels centres i aules de formació de perso-
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nes adultes que depenen del Departament d’Educació, per al curs 2004-

2005, en l’apartat 1.2 diu:  
 

La llengua catalana és la llengua d’expressió habitual en els centres i les 
aules de formació de persones adultes, tant en les activitats internes com 

en les externes.  
 

Tots els ensenyaments i programes de formació de persones adultes 
s’impartiran en llengua catalana, amb l’excepció de les llengües castellana 

i estrangera.  
 

Segons aquestes premisses el PLC desenvoluparà els següents aspectes: 
 Tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

 Tractament del castellà com a llengua d’aprenentatge i com a font 

d’expressió i d’informació. 

 Tractament de l’anglès com a llengua d’aprenentatge i de comunica-

ció. 

 Planificació i adequació de l’itinerari formatiu de l’alumnat nouvingut 

que contempli la realitat lingüística i cultural de Catalunya. 

2. Característiques del Centre: 
 

El CFA La Pau es troba al barri obrer de La Verneda, La Pau. Tot i que és 
un centre molt ben comunicat pels mitjans de transport públic, la majoria 

del nostre alumnat és del barri. 
 

El perfil de l’alumnat del centre és molt variat. El gruix dels alumnes són 
jubilats o no tenen feina i el seu nivell cultural correspon al d’estudis pri-

maris, segueix el grup      d’ alumnes més joves, que estan treballant o a 
l’atur i s’han plantejat  o vist la necessitat de tornar a estudiar i el grup de 

població estrangera, que desitja adquirir destreses lingüístiques tant en 

català com en castellà.  Entre la població emigrant es donen casos 
d’analfabetisme. 

 
La mitjana d’edat dels alumnes es troba entre els 50 i els 60 anys. La ma-

joria són procedents d’altres zones de l’estat espanyol i la seva llengua 
materna és el castellà, tot i que tenen un bon nivell de comprensió de la 

llengua catalana. 
 

Des de l’any 2007 s’ha produït un increment d’alumnes d’arreu del món, 
amb predomini de marroquins, pakistanesos i xinesos, que assisteixen al 

centre per aprendre castellà i català. 
 

Les llengües d’ús dels alumnes del nostre centre són: Català, castellà,  
urdú,  àrab, tagal, xinès, eslovac, alemany i francès. 
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Les característiques de l’alumnat del CFA La Pau es defineixen amb 

aquests trets bàsics: 
 La intergeneracionalitat, donat que atenem a persones des del perí-

ode de la joventut fins a després de la jubilació. 
 La interculturalitat, donat que comptem amb persones de diverses 

procedències socials, culturals i lingüístiques. 
 La diversitat, donat que cada alumne és igual i al mateix temps dife-

rent als altres i per això una atenció personalitzada permet una ple-
na integració al centre. 

3. Actuació lingüística del centre. 
El centre garanteix l’ús del català com a llengua vehicular en l’àmbit ad-

ministratiu i   educatiu. 
 

3.1. Organització dels usos lingüístics al CFA La Pau. 
 S’utilitza el català en els rètols, cartells i la decoració general 

del centre. 

 El centre està en un procés d’actualització dels documents bà-

sics (PEC,PLC) amb els continguts i referits a la llengua catala-

na. 

 En tots els documents del centre es té en compte el criteri de 

no utilitzar un llenguatge sexista ni androcèntric. 

 El centre fa la correspondència del centre en català. 

 La gestió del centre: matrícules, certificats i justificants són en 

català. 

 S’utilitza el català en les reunions ordinàries, claustres, coordi-

nacions de departament i consells escolars.  

 La documentació administrativa de les actes dels claustres i 

dels consells escolars, actes d’avaluació i coordinació usen el 

català com a llengua vehicular. 

 S’utilitza el català com a llengua de comunicació amb l’alumnat 

i amb la comunitat educativa. 

3.2. Projecció del centre. 
 El centre té una pàgina web que està en procés d’actualització i 

utilitza el català com a llengua vehicular. 

 El centre publica una revista que apareix per Nadal i Sant Jordi. 

És elaborada per alumnes del centre i  publiquen els seus es-

crits en català i en castellà. 

4. Tractament de les llengües d’aprenentatge al centre. 
 

La finalitat bàsica de les àrees de llengua catalana, castellana i anglesa  és 
que l’alumnat sigui capaç de comprendre i produir missatges orals i escrits 

amb propietat. 
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4.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana. 
 

El CFA La Pau oferta un únic nivell de català inicial. L’objectiu del centre és 
donar continuïtat als alumnes en un nivell més avançat i incentivar la ma-

trícula de català de manera que això sigui factible. 
 

4.1.1. Nivell de català 1. 
 El centre oferta un Nivell de català 1 dins d’ensenyaments inicials i bà-

sics on s’introdueix la llengua a alumnes estrangers de llengües pre-

dominantment no romàniques. El curs té una durada anual, distribuïda 

en 2 classes setmanals d’una hora i mitja de durada.  El CFA La Pau 

expedeix un certificat d’assistència o de superació del curs. 

 L’aprenentatge de la llengua a es basa en l’adquisició de les estructu-

res comunicatives que els permetin la interacció en situacions de la vi-

da quotidiana. 

 L’ensenyament de la llengua es fonamenta en la comprensió i expres-

sió oral com a base per a una expressió i comprensió de la llengua es-

crita. 

 Es treballa l’atenció a la diversitat amb l’elaboració de materials de ti-

pologia diversa i la creació de grups de treball. 

 S’incentiva l’ús de la llengua dins i fora de l’aula . 

4.1.2. Grup d’acollida. 

 
El CFA La Pau té un grup d’acollida de 16 joves de llengües no romàni-

ques, d’edats compreses entre els 16 i els 18 anys. Només dos dels alum-

nes tenen l’ESO.  
 

Com que el centre té una matrícula viva, els alumnes poden anar incorpo-
rant-se  al curs, si hi ha plaça, fins al mes de març. El nou alumne és atès 

a títol personal el màxim temps possible i es recolza en programes 
d’autoaprenentatge tipus EDU365 i jclic, alhora que són tutoritzats per al-

tres alumnes del grup més avantatjats. Per reforçar el seu aprenentatge 
se’ls facilita més material de treball per casa. 

 
L’objectiu d’aquest grup és procurar l’assoliment d’un domini suficient de 

la llengua catalana i el coneixement de la nostra cultura i societat a fi de 
facilitar la seva inserció en el sistema educatiu.  Aquests alumnes fan 

també classes de castellà, socials i  ciències (matemàtiques i ciències na-
turals). La organització dels grups és flexible, de manera que un cop te-

nen assolit  un cert coneixement del català s’integren a les classes de cas-

tellà. 
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La tutora del grup coordina tots els aprenentatges, els orienta i assessora 

en el seu procés d’adaptació a la nostra societat i d’ inserció en el nostre 
sistema educatiu. També està en contacte amb les famílies o institucions 

socials que formen part del seu entorn. 
 

La comunicació  amb les famílies que no coneixen ni el català ni el caste-
llà, es fa amb l’ajut del servei de traducció del Google o la col·laboració 

d’algú que conegui la llengua de les famílies. 
 Les activitats extraescolars utilitzen el català com a llengua d’ús i tenen 

en compte la diversitat lingüística. 

  Es duen a terme sortides mensuals  per integrar l’alumnat a la ciutat 

de Barcelona. Són activitats senzilles, però que permetin tenir una au-

tonomia pròpia dins la ciutat. 

 La diversitat lingüística ,la  interculturalitat i la resolució de conflictes es 

treballen al programa de tutoria. 

 Es garanteix una atenció individualitzada intensiva a l’alumne nouvingut 

per a l’aprenentatge del català. 

 

4.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana. 
 
El CFA La Pau oferta un curs de castellà Nivell 1 i un de Nivell 2 dins del 

nivell d’ensenyaments inicials i bàsics. La durada dels cursos és anual i les 
classes són dues sessions setmanals d’una hora i mitja (Nivell 1) i 2 hores 

(Nivell 2). La matrícula és viva i els alumnes, si hi ha places, poden anar 
integrant-se al grup fins el mes de març. La majoria tenen dificultats amb 

la llengua escrita i hi ha algun cas d’analfabetisme. El CFA La Pau expe-
deix un certificat d’assistència o de superació del curs. 

 
La majoria dels alumnes són de llengües no romàniques i el seu període 

de permanència a Espanya és molt divers, cosa que determina el seu ni-

vell de comprensió i d’expressió oral. El grup més nombrós és el de nivell 
inicial i en base al seu progrés s’incorporen al segon nivell.     

 Es tenen en compte les característiques sociolingüístiques de l’alumnat 

i el seu entorn. 

 Es cerquen els materials adequats a la realitat del centre i a les neces-

sitats dels alumnes. 

 La introducció del castellà com a llengua estrangera es fonamenta en 

la comprensió i adquisició del vocabulari i les estructures bàsiques que 

els permetin interactuar en les situacions de la vida quotidiana. 

 Es treballa habitualment la llengua oral en la seva varietat de regis-

tres: presentació personal, conversa, entrevista. 

 Se’ls fa fer descripcions senzilles d’experiències i aspectes del seu ba-

gatge cultural i entorn immediat. 
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 Es fan lectures seqüenciades de textos breus. 

 Es treballa la seva integració i participació en la vida de l’escola i el co-

neixement de les nostres festes i tradicions. 

 Es facilita la diferenciació entre la llengua catalana i la castellana i 

conèixer la condició de cooficialitat d’ambdues. 

4.3. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua anglesa. 
 

 El CFA La Pau oferta un Nivell d’Anglès 1 i un Nivell d’Anglès 2 dins del 

grup d’Ensenyaments inicials i bàsics. L’accés als nivells s’estableix a 

partir d’una entrevista i una prova de nivell  per avaluar el nivell de 

coneixements previs. Els cursos tenen una durada anual i es realitzen 

en dues classes setmanals d’una hora i mitja de durada. 

 
 La programació s’estableix a partir d’activitats que són rellevants i glo-

bals. 

 Es treballa la comprensió i utilització d’expressions i vocabulari que els 

permetin interactuar en situacions quotidianes. 

 Es preveuen agrupaments de diversa tipologia: individual, parelles, 

grups. 

 Es fa una reflexió sobre el procés de treball i el resultat final. 

 Es creen contextos d’ús de la llengua. 

 S’incideix en la realització d’audicions i activitats d’expressió oral. 

 Es comparen estructures lingüístiques de les diferents llengües 

d’aprenentatge, català-castellà-anglès. 

 

4.4. Organització de la programació curricular. 
 
 Es coordinen les activitats d’ensenyament/aprenentatge de llengua  

catalana, castellana i anglesa en reunions periòdiques. Les coordinaci-

ons es fan separadament. 

 Existeix un consens entre els professors de llengua sobre el tractament 

de la llengua i el tractament de les estructures lingüístiques comunes. 

 El centre fa avaluacions trimestrals. Les juntes d’avaluació de català, 

castellà i anglès són comunes, tot i que els alumnes no siguin compar-

tits.  

 El centre no participa en cap projecte d’innovació, però té com a projec-

te propi l’Aula d’Acollida. 

 Professors d’anglès i d’aula d’acollida participen, per iniciativa pròpia,  

en programes d’actualització de coneixements. 

. 


