
Treballem plegats per
la transformació social

Serveis educatius,
formatius i 
d’ocupació per 
a la gent jove

www.gentis.org



El CFA “Lo Pont” és un espai d’amprenentatge viu que funciona com un centre integrat 
amb una dimensió connectada al Departament d’Educació i una altra al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies.

Tanmateix, “Lo Pont” és un centre educatiu descentralitzat focalitzat en el retorn al 
sistema educatiu o en la inserció laboral i la millora de les competències transversals i 
emocionals de joves entre 16 i 24 anys que han patit abandonament prematur dels 
seus estudis o fracàs escolar.
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       Les claus metodològiques

La clau metodològica rau en l’orientació socieducativa i l’acompanyament amb una 
mirada centrada en la persona de la mà de la xarxa a km 0.
.
El CFA “Lo Pont” es posiciona com un model socieducatiu referent del treball 
comunitari, entès com la possibilitat de tornar a l'entorn tot allò que anem aprenent a 
nivell competencial.  S’orienta per dotar a les persones joves de recursos educatius i 
laborals i afrontar el seu projecte vital i professional. Es tracta de fer visibles les 
persones joves, com a referents positius i gestors del seu propi canvi.

Compta amb diversos punts d’atenció 
descentralitzada (Deltebre, Amposta, Ro- 
quetes, La Sènia, Alcanar, Gandesa i Móra 
d’Ebre) on s’imparteixen les formacions 
de GESO, CAM i CPPCGS, i PFIs, així com 
programes del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, com Noves Oportunitats i 
Primera Oportunitat per a joves que 
migren sols, així com un catàleg de certifi-
cats de professionalitat.

Centre de formació d’adults Recursos i serveis

Programes i cursos

Programa de Noves Oportunitats per Joves de Garantia Juvenil i de Primera 
Oportunitat per Joves que migren sols del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Curs per l’obtenció del Graduat en Educació Secundària (GES) – Segon cicle.

Curs específic d’Accés a Grau Mitjà (CAM).

PFI Auxiliar en Vivers i Jardins.

PFI Auxiliar d’Imatge Personal: Perruqueria i Estètica.

PFI d’Arts Gràfiques.

Formació a mida: 1. Reparacions/Manteniments  I  2. Innovació

Pla d’acció Educació 360º

Formació a mida de Premonitors/ores de Lleure.

Formació a mida de Monitors/ores de Lleure Esportiu.

Certificat de Professionalitat en Dinamització d’Activitats de Lleure 
Educatiu Infantil i Juvenil.

Escola d’Educació en el Lleure 
Infantil i Juvenil

L’Escola de Lleure dona complementarietat a tota l’oferta formativa per atendre millor 
les necessitats de desenvolupament social i professional de les persones que atenem.




