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1 FUNDACIÓ GENTIS   

1.1 Presentació de l’entitat 

La Fundació Gentis és una entitat sense ànim de lucre, que té com a missió aconseguir 

la inclusió social i el desenvolupament personal i professional d’alguns dels col·lectius 

més desfavorits a través de l’educació formal, no formal i de l’orientació educativa i 

laboral com a motors per a una millor valoració personal aconseguint  canvi de mirada 

de la societat que porti al respecte i l’acceptació social de la diversitat. 

La Fundació Gentis neix amb la voluntat de ser una entitat referent i de qualitat per 

al desenvolupament de les competències professionals i personals i per a la millora de 

l’ocupabilitat de les persones, especialment de les que es troben en situacions de 

vulnerabilitat social i laboral. Una entitat significada en serveis d’atenció psicològica 

i social a persones i famílies, i, un referent en la mediació i gestió dels conflictes, amb 

especial incidència. 

2 PRESENTACIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS  

El Centre de Formació d’Adults Lo Pont va néixer l’any 2013 amb la intenció de donar 

resposta a la necessitat del territori derivada del fracàs escolar que presentava el  

col·lectiu jove. La Fundació Gentis inicia el desplegament del seu programa de 

formació reglada amb el desenvolupament d’un Programa de Qualificació Professional 

Inicial (PQPI) al municipi de Deltebre, oferint, per primera vegada, un recurs educatiu 

a joves de 16 a 21 anys, en risc d’exclusió social per baixa titulació. Un cop aquests 

joves finalitzen el programa es detecta la necessitat de donar continuïtat al seu 

itinerari educatiu amb l’obtenció de la ESO.  

És en aquest moment que es presenta al departament d’Educació el projecte de 

creació del CFA Lo Pont. 

En aquests context, amb el CFA Lo Pont, amb núm. de centre 43012721, al 2015, la 

Fundació Gentis comença a gestionar a Terres de l’Ebre un Programa de Noves 

Oportunitats per a joves, del Servei d’Ocupació de Catalunya. La construcció d’aquest 

programa passa per una visió integral del territori, apostant per una atenció educativa  
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inclusiva, de KM0 i de proximitat als joves, les joves i les seves famílies.  

Actualment el CFA Lo Pont imparteix els ensenyaments que té autoritzats de manera 

descentralitzada (autorització semipresencial amb seguiment al punt de referència de 

cada jove) en diferents punts del territori, la qual cosa facilita l’accés de tots els joves 

i les joves a aquests recursos formatius. 

 Actualment el CFA compta amb diferents punts de referència arreu del territori, 

dispersos territorialment, ubicats a Deltebre, Amposta, Roquetes, La Sènia, Alcanar, 

Gandesa i Móra d’Ebre.   

El CFA Lo Pont és, en aquests moments un Centre Integral de recursos educatius i 

laborals per a joves de 16 a 24 anys i persones adultes que requereixin d’una 

metodologia alternativa i un acompanyament personalitzat per assolir els seu objectiu 

professional i vital. 

Treballem amb itineraris depersonalitzats de llarga durada que  estan dirigits a 

treballar competències transversals, bàsiques, emocionals i/o professionalitzadores 

que afavoreixin la transició cap al retorn educatiu o la inserció laboral. El CFA Lo Pont, 

a dia d’avui, és un centre d’oportunitats amb la vocació d’acompanyar i tutelar 

aquests itineraris personalitzats als quals tenen fàcil accessibilitat els col·lectius més 

vulnerables.  

Des d’aquest recurs, lluitem per aconseguir l’equitat, la igualtat d’oportunitats i la 

inclusió a través de la formació i l’acompanyament al llarg de la vida.  

Aquest recurs pretén desenvolupar una intervenció socioeducativa per a ciutadans i 

ciutadanes que necessiten i/o desitgen millorar la seva formació, especialment entre 

el sector jove. 

Els seus objectius generals són: 

• Incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones millorant la seva 

qualificació professional. 

• Compensar dèficits socioeducatius, i adquirir aprenentatges i 

competències. 
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• Millorar i ampliar l’oferta formativa del territori. 

• Introduir les noves tecnologies en l’aprenentatge a través d’un sistema semi 

presencial en alguns ensenyaments. 

• Lluitar contra la dispersió territorial i la dificultat de mobilitat de la 

població jove que vol accedir als recursos formatius i d’orientació laboral 

(model rural de centre) 

El Centre de Formació d’Adults Lo Pont està autoritzat per impartir els ensenyaments 

següents: 

Departament d’Educació 

 • Cicle de Graduat en Educació Secundària (GES) (semipresencial) 

• Curs de preparació de Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAGM) 

• Curs de preparació de Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior 

(CPPAGS) 

• Curs d’accés específic a cicles de grau mitjà (CAM) 

• PFI – Programes de formació i inserció: 

 AR03 “Auxiliar en vivers i jardins”  

 IP01 “Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica”  

 AF01 “Auxiliar d’Arts gràfiques i serigrafia” 

• Punt IOC (descentralitzat) 

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

• Formació a mida d’alfabetització per a nouvinguts – 1a Oportunitat 

(descentralitzat) 

• Formacions a mida  

• Programa Noves Oportunitats per a joves (descentralitzat) 
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Joventut 

• Escola de lleure 

Altres 

• ERASMUS+ Programes europeus 

• Programa IRIS, escola emocional que es desenvolupa: 

Bloc 1. Formació de formadors i formadores.  Consta de dues formacions: una 

primera formació (Nivell 1) per al desenvolupament de les competències 

emocionals de l’equip docent i una segona formació (Nivell 2). Van enfocades 

a capacitar l’equip docent  per a l’aplicació d’un programa de desenvolupament 

de competències emocionals amb els joves que acompanyen en els itineraris 

personalitzats, que hem anomenat Programa IRIS.  

Bloc 2. Programa IRIS: Educació emocional. Aquest segon bloc consisteix en 

l’aplicació directa per part de l’equip docent del Programa IRIS, que consta de 

13 sessions d'educació emocional amb els joves i les joves,  sorgides del treball 

realitzat pels orientadors i orientadores en el primer bloc. 

Bloc 3. Avaluació del programa. Aquest tercer bloc, és configura a partir de 

l’aplicació d’un sistema transversal d’avaluació que permetrà avaluar 

l’efectivitat de les intervencions aplicades en els blocs 1 i 2.  

• Projecte Oraculi de mentoria social. Aquest projecte pretén ajudar de forma 

transversal a les fases d'intervenció socieducativa en el sí del recurs de Primera 

Oportunitat  per a joves que migren sols a través de l'accés a l'esport i la cultura 

local. Alguns dels joves del centre es formaran en processos de mentoria per a 

l’acompanyament entre iguals a l’assoliment de l’objectiu d’accessibilitat a 

recursos esportius i culturals del seu entorn. 

• Projecte Arrela't, la comunitat al servei de l'aprenentatge. És un projecte 

d'acció comunitària inclusiva per lluitar contra l'exclusió social en el marc de 

l’Educació 360º. És un projecte de voluntariat social al servei de joves entre 

16 i 24 anys que estan cursant un itinerari formatiu al centre  que els permeti, 

a través de l’acompanyament de persones voluntàries, practicar algun esport 

dins dels diferents clubs esportius i també assistir a esdeveniments culturals 

dels municipis de Terres de l’Ebre. 

A més a més el CFA Lo Pont està reconegut com a Escuela de Segunda Oportunidad 

dins de la xarxa Catalana, Nacional i Europea de Escuelas de Segunda Oportunidad. 

 



    
 

 
 

7 

novesoportunitats.com 

Una iniciativa de Fundació Gentis Amb la col·laboració de 

 

3 PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL  

3.1. Valors  

Els valors guien les accions i comportament del nostre centre:   

Lideratge: Som una entitat pionera en l’oferta i qualitat dels seus serveis.  Comptem 

amb una auditora de qualitat certificada per EDUCATIA. 

Treball en equip: Formem i promocionem persones per tal que uneixin els seus esforços 

alhora de treballar amb els nostres projectes i/o serveis.     

Complementarietat: Treballem per integrar els agents del territori i desenvolupar 

serveis de proximitat adaptats a les seves necessitats i als de la seva gent.    

Col·laboració: Tenim present en totes les nostres accions la col·laboració amb les 

necessitats de l’entorn.     

Transparència: Cerquem una acció basada en la confiança en la persona, actuant amb 

responsabilitat i total transparència cap a la societat.    

Responsabilitat social i compromís: Volem fer una entitat ètica, professional i 

respectuosa amb les persones i el medi ambient.    

Justícia: és l’horitzó i el barem per mesurar les nostres accions. L’anhel d’una vida 

plena per tothom és a la vegada el valor que emmarca el límit de la nostra tasca. Una 

justícia social que no es pot entendre sense els pilars de l’amor: la igualtat, la llibertat 

i la fraternitat. 

3.2 Missió 

Des del centre volem capacitar i orientar als joves i les joves per aconseguir els 

objectius cap a un retorn educatiu o una inserció laboral a través d’una educació 

inclusiva que afavoreix les condicions que fan efectiva la igualtat d’oportunitats; 

aplicant les noves tecnologies, metodologies innovadores, gammificacions, implicació 

de la comunitat en  i el procés pedagògic d’aprenentatge i model d’educació 360º per 

tal de motivar l’alumnat, facilitar l’aprenentatge i desenvolupar al màxim les seves 

possibilitats de formació. 
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Incidint en l’atenció a la diversitat d’alumnes del centre, respectant i potenciant els 

seus ritmes d’aprenentatges, treballant l’adquisició de les competències bàsiques i 

professionals i oferint-los  oferir eines i estratègies que els permetin continuar 

aprenent al llarg de tota la vida i que els facilitin  la inclusió  en una societat canviant  

 

3.3. Visió  

1. Treballem per l’aplicació de les noves tecnologies a l’aula i l’aprenentatge de les 

llengües estrangeres, com a eines educatives per motivar i desenvolupar al màxim les 

possibilitats de formació dels alumnes. 

2. Durant el període inicial d’acollida, treballem conjuntament amb els joves per 

elaborar el seu projecte vital i professional, sent l’eix vertebrador l’adquisició de 

competències transversals per tal d’anar assolint, amb èxit, els seus objectius 

formatius i laborals al llarg de tot el seu itinerari. 

3. Treballem l’educació emocional com a eix vertebrador i integrador en els diferents 

continguts de totes les accions formatives que desenvolupem a l’aula. 

4. El projecte educatiu de centre s’ha d’orientar cap al treball en equip i l’ensenyament 

transversal de les diferents formacions per facilitar l’adquisició de les competències 

bàsiques i professionals per part de l’alumnat. 

5. L’atenció a la diversitat dels alumnes del centre, respectant els diferents ritmes 

d’aprenentatge i potenciant al màxim les seves capacitats, ocupa un dels eixos centrals 

del projecte educatiu de centre. 

6. Els criteris d’avaluació de l’alumnat han de ser públics, equitatius i justos, recollint 

no només els coneixements, sinó també la millora de les competències transversals, 

emocionals, bàsiques i professionals. 

7. Com a objectiu sempre present cerquem la satisfacció de la comunitat educativa pel 

servei educatiu que oferim des del centre, que es pot resumir en un ensenyament de 

qualitat. 
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4 AVALUACIÓ DE CENTRE  

4.1. Anàlisi DAFO  

F
a
c
t
o
r
s 
 
 
i
n
t
e
r
n
s 

FORTALESES DEBILITATS 

1. Dispersió territorial 1. Dispersió territorial 

2. Treball per competències, escola inclusiva, educació 
360, innovació educativa (treball per projectes), 
aprenentatge significatiu 

2. Frustració puntual personal docent. (Limitació 
temporalitat, període inscripció, urgència captació, 
facturació). Càrrega tècnica 

3. Inclusió/cohesió social. Bona convivència cultural. 3. Limitat ventall de formacions 

4. Boca a boca entre joves 4. Falta de recursos branca laboral 

5. Metodologia participativa a les classes 5. Alt absentisme 

6. Acció tutorial i acompanyament   

7. Flexibilitat horària   

8. Equip multidisciplinari   

9. Convenis amb Ajuntaments   

10. Atenció a la diversitat   

11. Alt èxit educatiu de l’alumnat   

12. Vincle amb les famílies   

13. Xarxa de derivació amb serveis   
   

F
a
c
t
o
r
s 
 
 

e
x
t
e
r
n
s 

OPORTUNITATS AMENACES 

1. Dispersió territorial 1. Dispersió territorial 

2. Igualtat d'oportunitats. Equitat 2. Transport públic 

3. Canviar els estigmes i estereotips de la societat vers als 
joves 

3. Altres serveis d'orientació laboral 

4. Ser E2O concertada 
4. Estigmes i estereotips dels joves i la visió de la 
societat envers al centre 

5. Dotar de competències tècniques als joves per a una 
inserció laboral 

5. Consum juvenil 

6. Orientació personalitzada 6. Pocs hàbits d'estudi, manca de competències 

7. Crear un procés participatiu 7. No legislació E2O 

8. Diversitat de perfils al territori 
8. Poca motivació i frustració en los joves (desencant 
juvenil) 

9. Xarxa vinculada (comunicació, serveis, comunitat 
educativa) 

9. Requisits legislacions. Finançament, franja edat 
capada, limitació temporalitat 

10. Ser referent al territori. No tenim competència 
10. Formar part d'una estructura complexa 

11. Perfils no docents 
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4.2. Avaluació global diagnòstica (AGD)  

Els resultats de la matriu ens indiquen que, en referència a les variables que depenen 

del centre, les fortaleses més importants són:  

 

2 – Treball per competències, escola inclusiva, educació 360, innovació educativa 

(treball per projectes) i aprenentatge significatiu. 

 

6 – Acció tutorial i acompanyament per part dels tutors i les tutores durant tot 

l’itinerari dels joves i les joves i amb posterioritat a la seva sortida positiva de retorn 

al sistema educatiu o laboral. 

 

13 – Xarxa de derivació i de coordinació amb diferents serveis: el nostre és un model 

de governança publico-privada i treballem conjuntament amb ajuntaments i consells 

comarcals (cessió d’espais) i diferents serveis de derivació: EAP, OTG, EAIA, SIFE, 

CRAEs, CREIs, Centres de primera acollida per a joves que migren sols, referents 

d’ocupació juvenil, Serveis socials bàsics municipals i comarcals i Instituts de les quatre 

comarques.   

 

D’altra altra banda detectem tres debilitats que tenim l’objectiu de convertir en 

fortaleses:  

1 – Dispersió territorial, ja que la no proximitat limita l’oferta formativa als joves i les 

joves i pot difiicultar la cohesió i el sentiment de pertinença del claustre com a equip 

educatiu. 

2 – Frustració puntual del personal docent (limitació de la temporalitat i del període 

inscripció, urgència en la captació de joves...). A més a més, la falta de suport 

econòmic estable limita el desenvolupament de l’activitat i sovint això implica un 

sobreesforç del personal perquè impacta sobre l’equip i sobre la inversió que s’ha de 

fer en recursos per poder realitzar algunes de les formacions. Per això és necessari que 

l’equip estigui format per personal polivalent. 
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4 – Falta de recursos en la branca laboral. És un punt a reforçar ja que des del centre 

tenim molta oferta formativa per als joves, però caldria tenir més accions enfocades 

a la inserció laboral. 

5- Baixa implicació de les famílies en l’itinerari dels joves i les joves. Aquesta debilitat 

també és una oportunitat: aconseguir el canvi de rol dels membres de la unitat familiar 

envers el centre.  

Pel que fa les variables externes, les dues amenaces que més fàcilment podem 

neutralitzar són:  

3 – Altres serveis d’orientació laboral, com ara Programes com Incorpora, Incorpora 

jove, Integrals, Singulars, etc. ja que es tracta d’una branca a reforçar per part del 

centre.  

8 – Poca motivació i frustració dels joves i les joves (desencant juvenil). Per això la 

nostra metodologia és molt innovadora i treballem per projectes per tal que 

adquireixin els coneixements a través d’aprenentatge significatiu, ja que és un punt 

clau per motivar-los i motivar-les i poder trobar formacions que siguin del seu interès 

a través d’accions tutorials al llarg del seu itinerari.  

Pel que fa a la resta d’amenaces, tenim la suficient capacitat per contrarestar-les, 

gràcies a l’ús de les nostres fortaleses i a la capacitat que tenim per capgirar les 

debilitats.  

Pel que fa a les oportunitats que podem beneficiar-nos més, són:  

6 - Orientació i acompanyament personalitzat als joves i les joves a través de tutories, 

individuals i grupals: l’acompanyament és personalitzat  al llarg de tot el seu itinerari.   

10 - Ser referent al territori, donant cobertura a un col·lectiu que no tenia cabuda a 

cap altre servei. Amb això hem aconseguit que aquests joves que no utilitzaven cap 

servei s’hagin acabat vinculant. Canvi que aflora gràcies a factors com ara: l’atenció 

km0, un rati adequat en l’atenció directa i també gràcies a la nostra metodologia i 

oferta formativa.  

11 - Perfils no docents, ja que això ofereix polivalència a l’equip i multidisciplinareïtat 

en les tasques d’atenció als joves i les joves, en el sentit que es pot donar una atenció 
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personalitzada des de diferents vessants professionals. A més a més, el bagatge 

professional de cada tècnic i tècnica i de l’equip directiu i d’administració,  enriqueix 

la metodologia i el traspàs de coneixements. Comptem amb un equip de persones 

cohesionades i compromeses amb el projecte, amb els joves i les joves i amb el 

territori. 

5 ANÀLISI I INTERPRETACIÓ  

5.1. Matriu DAFO 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11

F1 4 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 81 81%

F2 4 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 81 81%

F3 4 4 1 5 4 1 5 3 1 5 5 5 3 4 2 4 5 4 4 1 70 70%

F4 5 1 1 5 5 1 4 1 1 5 5 5 2 5 1 5 5 3 4 3 67 67%

F5 4 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 81 81%

F6 4 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 81 81%

F7 4 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 81 81%

F8 1 1 1 5 4 5 5 3 3 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 78 78%

F9 5 1 1 5 3 3 1 5 4 5 4 5 5 1 2 5 4 5 5 1 70 70%

F10 5 1 1 5 3 3 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 81 81%

F11 4 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 81 81%

F12 4 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 81 81%

F13 4 1 1 5 5 1 5 5 1 5 4 5 5 1 2 5 5 5 5 1 71 71%

D1 1 5 2 5 2 1 1 2 1 5 5 5 5 1 5 2 5 2 5 1 61 61%

D2 5 5 1 5 5 1 5 1 1 1 1 2 3 5 5 2 1 3 4 1 57 57%

D3 5 5 4 5 1 2 5 3 5 5 1 4 4 4 1 1 1 3 4 1 64 64%

D4 1 5 5 5 1 1 5 4 4 5 3 5 5 5 5 1 3 5 5 4 77 77%

D5 5 5 1 5 5 1 5 1 1 4 1 5 5 5 5 5 1 3 5 1 69 69%

Total 69 41 26 90 73 27 77 68 33 81 74 86 82 76 73 74 75 78 86 43

% 69% 41% 26% 90% 73% 27% 77% 68% 33% 81% 74% 86% 82% 76% 73% 74% 75% 78% 86% 43%

P. FORTS 

(utilitzar) Estratègies de prevenció

AMENACES (contrarestar)

Estratègies de creixement

OPORTUNITATS (aprofitar)

Total %

Nivell d'utilitat de les 

fortaleses

Total %

Capacitat per contrarestar les amenaces Capacitat per aprofitar cada oportunitats

Nivell d'utilitat de les 

mancances capgirades

P. FEBLES 

(neutralitzar 

o 

compensar)

Estratègies d'atenció preferent Estratègies de millora
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6 MAPA ESTRATÈGIC  

6.1. Pla d’actuació 

Aquest document pretén ser un pla estratègic marcat per un pla d’actuació a mig i 

llarg termini, tot i que és un document viu. 

Beneficis/ punts forts 

- La intervenció es basa en el model de treball i avaluació per competències (claus 

tutorials) 

 

- Millorem la visibilització dels joves mitjançant accions comunitàries on els joves 

retornen a la societat tot allò que van assolint en el seu projecte vital i professional 

-Aposta  per un model “rural” basat en una atenció de proximitat als joves, assignant 

un equip d’intervenció directa que els acompanya al llarg de l’itinerari 

-Intervenció en un entorn productiu de Km 0, és a dir treballar un model d’intervenció 

molt artesanal, on la relació empresa-jove és un itinerari únic i flexible per cada 

participant, tenint en compte que el teixit empresarial del territori està format 

majoritàriament per petites o molt petites empreses. 

- El CFA Lo Pont ha aconseguit generar amb l’entorn una veritable comunitat educativa 

degut al alt percentatge de joves atesos en franja d’edat de 16-18 anys amb un índex 

de retorn educatiu que se situa al voltant del 80%. 

- Lideratge pedagògic i organitzacional. El CFA Lo Pont ha construït un model 

(veritablement el nostre PEC és viu) adequat a les característiques del centre i a les 

necessitats de qui en formen part, en un procés de canvi que ha estat rellevant, 

inclusiu i permanent. 

6.2. Recursos  

1- Punts d’actuació arreu del  territori que ens permeten l’atenció de proximitat als 

joves i les famílies. Col·laboració de l’administració pública en la cessió dels espais.  
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Adreces: 

 

Punt Cessió Adreça 

Amposta Ajuntament Av. Catalunya, 109 Bxos 

Alcanar Ajuntament Ronda del Remei, 70 

La Sènia Ajuntament Passeig de la Clotada, 7 

Roquetes Ajuntament Passeig Canal, 11 1r 

Deltebre 
Fundació Privada 

Astres (lloguer) 
Av. La Pau, 178 

Móra d’Ebre 
Consell Comarcal de 

la Ribera d’Ebre 
Pl. Sant  Roc, 2 

Gandesa 
Consell Comarcal de 

la Terra Alta 
Povet de la Plana, s/n 

 

2- Seus Administratives i d’Oficina 

Municipi Adreça 

Amposta Carrer Barcelona, 73 Bxos 

Tortosa  Av. Catalunya, 83 

Deltebre Av. La Pau, 178 

 

3- Recursos Humans 

Punt Personal 

Direcció 

Secretaria Administrativa 

Coordinació Pedagògica 

Cap d’Estudis 
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Amposta 

3Tècnic/a Atenció 

directa (Docents i 

tutors) 

1 Professora de 

Perruqueria 

 

Alcanar 

1 Tècnic/a Atenció 

directa (Docent i 

tutora) 

La Sènia 

1 Tècnic/a Atenció 

directa (Docent i 

tutora) 

Roquetes 

3 Tècnic/a Atenció 

directa (Docent i 

tutora) 

Deltebre 

1 Tècnic/a Atenció 

directa (Docent i 

tutora) 

4 Professores de 

Vivers i jardins 

Móra d’Ebre 

1 Tècnic/a Atenció 

directa (Docent i 

tutora) 

Gandesa 

1 Tècnic/a Atenció 

directa (Docent i 

tutora) 

 

4- Oferta formativa en competències bàsiques, transversals, emocionals i 

tecnicoprofessionals emmarcades dins de la formació reglada i ocupacional a través 

de  certificats de professionalitat i de formacions a mida (Punt 2, pàg 3) 

5- La conceptualització del nostre centre es basa en: 

• Entrada i sortida contínua de joves 

• Atenció, acompanyament i itineraris personalitzats 

• No formem, treballem amb itineraris personalitzats de llarga durada 

• Atenció integral als joves i les joves 

• Flexibilitat per reduir l’impacte de la nostra realitat territorial: 

o Dispersió 
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o Manca de mobilitat 

6.3. Objectius  

1-A llarg termini 

L’objectiu principal del CFA Lo Pont és l’estabilitat del centre dins del sistema 

educatiu i laboral del nostre país. Aquesta estabilitat passarà pel reconeixement del 

paper d’aquests centres com a generadors de passarel·les i de recuperació de joves 

en edat d’orientació educativa que acaben retornant al sistema educatiu formal. 

El reconeixement de la necessitat de cobrir aquest espai de joves que vénen de 

l’abandonament prematur dels seus estudis i del fracàs escolar. 

Aquest reconeixement comportarà la “concertació” del centre. 

Des de la direcció del centre s’aposta per aquesta línia davant de l’oportunitat que 

suposa l’aprovació del Document de Bases per a l’Estratègia Catalana de Formació oi 

Qualificació Professionals (2020-2023), que parla dels Centres de Formació professional 

integrada, reconeixent-nos, des del CFA Lo Pont, com un Centre Integrat de 

formació. 

2-A curt termini: 

 Generació d'expectatives positives envers l'aprenentatge i d'èxit. 

 Identificació, prevenció i resolució de dificultats d'aprenentatge  

 Atenció a la diversitat  

 Introducció de noves metodologies: FabLab/GentisLab, art i expressió 

artística en l’execució d’alguns dels projectes 

 Tutories, seguiments i orientació.  

 Implicació de les famílies 

 Treball en xarxa amb l'entorn, cooperació en l’assegurament de les 

condicions d’educabilitat i participació en activitats 

 Cerca de recursos que facin sostenible el model rural del nostre Centre 
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7 METODOLOGIA 

7.1 Metodologia general 

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge s’estructura en funció del tipus 

d’ensenyament i objectiu d’aprenentatge. Val a dir que cal incorporar el bagatge 

cultural que tenen els alumnes i les alumnes i possibilitar lligams entre l’aprenentatge 

vivencial i els continguts adquirits a l’aula. Partint del seu entorn social i cultural per 

establir ponts vers altres coneixements-aprenentatges. 

Són pilars fonamentals la motivació, l’orientació, el reforçament de l’autoestima, el 

diàleg, l’autoavaluació, la pràctica a l’aula i el treball cooperatiu cap a la promoció 

de l’aprendre a aprendre com a competència per a l’aprenentatge permanent.  

També ho és la flexibilitat aplicada de manera personalitzada als itineraris de 

l’alumnat. 

7.2 Metodologia específica 

D’una manera més concreta es treballa amb els joves i les joves a través d’un itinerari 

de llarga durada, fent un acompanyament en les formacions que aquests realitzen. El 

nostre model s’estructura a través de les següents fases: Acollida, execució i 

acompanyament. 

Acollida 

Quan un alumne o una alumna forma part del centre de formació Lo Pont, s’estableix 

un primer període que anomenem acollida. Dintre aquest període a l’alumnat se li 

assigna un tutor o tutora de referència. En l’acollida es realitzen diverses activitats: 

benvinguda i acollida de l’alumnat, entrevistes individuals, molts cops amb la família 

inclosa o tutor o tutora del centre si és un alumne o alumna  tutelat/a, per conèixer 

la seva situació. Es fa una anàlisi de les competències transversals, descoberta de 

motivacions... L’objectiu d’aquest període és crear un projecte professional de 

l’alumnat i establir els seus objectius, i els passos per poder desenvolupar-lo.  
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Execució 

Segons quin sigui el resultat del Pla de treball de la fase d’acollida l’alumnat entra en 

la fase d’execució, en el transcurs de la qual es formarà en aquell àmbit o àmbits que 

siguin del seu interès per aconseguir l’objectiu. Lo Pont ofereix als joves i les joves un 

ampli ventall de formacions vinculades al currículum de la ESO (2n cicle GESO, PFI 

(imatge personal, Arts gràfiques, Vivers i jardins); d’altres vinculades a l’àmbit laboral 

(voluntariat-tast d’oficis, Formació a mida en entorn empresarial) i Certificats de 

professionalitat, a més dels cursos de premonitor i monitor de lleure. En el cas que el 

jove o la jove no es pugui formar a Lo Pont, se li cerca un recurs extern (per exemple: 

PFI Comerç a l’IES Montsià; o PFI cuina a l’Escola Pons...) 

Acompanyament en tot l’itinerari 

El tutor o tutora de referència fa l’acompanyament de l’alumnat durant tot el període 

de permanència al centre de formació Lo Pont. Això ho fa amb tutories individuals i/o 

grupals setmanals. Un cop l’alumne o alumna ha aconseguit el seu objectiu i està fora 

del centre se li fa un seguiment de  fins als 6 mesos posteriors. 

Aquest acompanyament es fa tant a l’alumnat  que es troben executant la seva 

formació en recursos del propi centre com en aquells o aquelles que es troben fent 

formacions externes. 

La metodologia de treball a l’aula i fora de l’aula del nostre model es basa en: 

-Projectes. A través dels quals es treballen de manera contínua competències 

emocionals i transversals 

-Visió comunitària. Tots els projectes i activitats dels joves tenen com a objectiu 

aconseguir un canvi de mirada de la societat en la qual s’han de desenvolupar com a 

persones un cop assolit l’objectiu del seu itinerari. En aquest sentit des del centre es 

fa la tasca de mostrar a l’exterior el que fan aquests joves (xarxes socials, facebook, 

Twiter, Instagram i mitjans de comunicació del territori com Canal TTE, Imagina Ràdio, 

La Veu de l’Ebre i Ebredigital). 
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-Integralitat 360 de l’alumnat. Les activitats i projectes que es desenvolupen posen a 

la persona al centre del procés educatiu. El CFA Lo Pont connectem els aprenentatges 

des de diferents entorns tenint en compte la individualitat de les persones i la seva 

capacitat, sense discriminacions i de manera inclusiva, correponsabilitzant altres 

actors i recursos de la comunitat.  

-Xarxa i comunitat. El CFA Lo Pont compta amb el suport de l’administració local i 

supralocal per ubicar els punts d’atenció als joves. Treballem en espais cedits per 

l’administració per tal de prestar servei als joves i a les seves famílies. Són espais 

oberts on els tutors treballen amb diferents nivells i recursos d’aprenentatge a l’aula 

de manera transversal. Sobre la xarxa de derivació veure la referència detalla da al 

punt 13 del DAFO (Pàg. 8) 

-Flexibilitat. El nostre model és flexible. En les hores d’atenció a l’alumne, en les 

entrades i sortides conjunturals durant l’execució del seu itinerari i en la redefinició 

del seu pla de treball si és necessari. Aquestes incidències no comporten la sortida del 

alumne del centre, es congela el seu itinerari i quan les circumstàncies que han 

provocat la paralització finalitzen, reemprenem la tasca del seu Pla de treball. 

8 SISTEMA D’AVALUACIÓ 

Per tal de comprovar que els alumnes del centre puguin assolir els continguts teòrics i 

l’adquisició de competències per aconseguir els seus objectius pas a pas i continuar en 

la seva definició del seu itinerari vital, definirem el següent sistema d’avaluació. 

Avaluació diagnòstica inicial: Consisteix en l’elaboració d’un informe de l’alumne, en 

el que es destaquin els seus trets característics en relació als següents aspectes: 

- Motius que justifiquen la seva derivació al centre: anàlisi de la informació 

facilitada pel centre educatiu de referència, l’EAP, la família i el mateix alumne, així 

com també d’altres serveis i professionals que hagin intervingut en el cas. 

- Nivell d’aprenentatges assolits i desenvolupament competencial: mitjançant la 

realització d’activitats d’avaluació diagnòstica (lectoescriptura, càlcul matemàtic, 

cultura general, etc.). Es tracta de definir en quin punt es troben els coneixements 

previs de l’alumne 

- Expectatives, motivacions i interessos. 
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- Definició d’objectius prioritaris.  

Activitats: 

- Entrevista amb l’alumne. 

- Tutoria amb la família, centres d’acollida, altres agents implicats,.. ; si escau. 

- Realització de proves diagnòstiques. 

- Emplenar fitxa d’alumne. 

Avaluació formativa i continuada: Centrada en el seguiment de l’alumne, tant pel 

que fa als aprenentatges realitzats com a la seva integració al grup i la superació o 

millora de les seves  circumstàncies personals i socials. Una part important d’aquest 

seguiment es portarà a terme mitjançant la tutoria. 

En relació als aprenentatges: 

- Prenent com a referència el diagnòstic de l’avaluació inicial realitzada, definir 

els progressos en matèria de competències bàsiques, assenyalant allò de lo que 

l’alumne és capaç. Prenen especial rellevància els criteris d’avaluació de les 

competències bàsiques. 

Per àmbits i àrees, es determinarà, mitjançant la realització de les activitats d’aula i 

l’observació dels professors, què es capaç de fer, què pot fer, i què sap. 

- Diàriament, s’estableix un quadre de seguiment en el qual els professors 

valoraran, en funció del treball de l’alumne en cada una de les seves classes,  l’actitud 

del mateix. També, es donarà importància a l’assistència que es valorarà 

quantitativament. Es tracta de tenir clarament definits els canvis o l’evolució de 

l’alumne al llarg del curs i en cadascuna de les àrees curriculars. 

- Mitjançant la tutoria, posar en pràctica l’autoavaluació: recollir informació de 

l’alumne a través de les seves pròpies valoracions. Aquesta informació ha de fer 

referència als aprenentatges, a la relació amb els seus iguals, amb els professors, a les 

actituds tant a dintre com a forma del centre, a dubtes, interessos, motivacions, 

percepcions de l’alumne, etc.  

- Entrevista amb les famílies o tutors legals: recollir informació sobre com 

l’entorn del noi/a valora la seva permanència al centre; canvis significatius que s’hagin 

produït. 
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Activitats: 

- Observació de la participació de l’alumne a les activitats. 

- Emplenar graelles d’observació i avaluació 

- Tutoria amb l’alumne. 

- Tutoria amb la família, centres d’acollida, altres agents implicats,.. ; si escau. 

- Emplenar la fitxa de l’alumne amb les informacions obtingudes. 

- Emplenar quadre de seguiment diari. 

Es desenvoluparà una comissió d’avaluació dels alumnes es realitzarà, com a mínim, 

tres vegades per curs, coincidint amb els períodes d’avaluació trimestral. Això no 

obstant, la coordinació entre professionals es donarà constantment, en funció de les 

exigències particulars de cada cas. 

La que segueix és una proposta elaborada considerant els calendaris d’avaluació dels 

darrers cursos, motiu pel qual, el curs vinent les dates poden no correspondre 

totalment a la disponibilitat horària dels centres educatius. En aquest cas, es 

modificarà la data. 

Avaluació del desenvolupament de les actuacions planificades: Degut a la 

complexitat del perfil dels nostres alumnes, resulta necessari  que el programa de 

treball, des dels objectius a l’avaluació, passant per totes i cadascuna de les 

actuacions que es porten a terme, es pugui revisar i adaptar a la realitat amb facilitat. 

Es per això que, per tal de portar a terme l’avaluació de la idoneïtat del programa cal: 

- Reunió setmanal (3 hores): reunió de l’equip de professors per treballar 

aspectes relacionats amb l’evolució dels alumnes, selecció i seqüenciació de 

continguts, treballs cooperatius que impliquin diferents àmbits curriculars, estratègies 

de resolució de conflictes, estratègies educatives, crítica i autoavaluació de les pròpies 

actuacions i de les dels altres, valoració de sancions, intercanvi d’informació, 

propostes de formació, etc.  

D’aquestes reunions en quedarà constància al llibre d’actes. 

- Valoració per part dels alumnes: utilitzant l’espai que ofereix la tutoria 

individual o grupal, poden realitzar aportacions sobre els aspectes que creguin 
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convenients i, en la mesura de lo possible, es poden incorporar les seves demandes a 

la planificació. 

Avaluació final: Es tracta de valorar la mesura en la que les finalitats del centre i si 

s’han aconseguit. Els principals criteris d’avaluació seran: 

- Evolució de l’absentisme. 

- Nombre d’alumnes que han recuperat la motivació i l’interès per 

l’aprenentatge. 

- Nombre i tipologia de conflictes greus. Motius. 

- Nombre d’alumnes que han fet un retorn educatiu. 

-  Nombre d’alumnes que han fet una inserció laboral de qualitat major de 6 

mesos. 

- Qualitat en la definició de projectes de vida a mitjà i curt termini (orientació 

dels alumnes). 

- En quina mesura s’han millorat de les situacions personals i socials dels alumnes 

- Valoració dels casos de bulling i inadaptació al centre. 

- Satisfacció de les famílies, centres d’acollida, agents implicats en la xarxa 

d’aprenentatge de l’alumne.  

- Satisfacció des d’Inspecció d’Educació i del Servei d’Ocupació de Catalunya.  

En finalitzar cada curs, es facilitarà una Memòria d’Activitats, en la que es recolliran 

les dades que acreditin l’execució del centre i el seu grau d’assoliment i el conjunt de 

propostes de millora.   
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ANNEX 1. MODEL ORGANITZATIU I DE GOVERNANÇA 
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ANNEX 2. XARXA DE KM0 
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ANNEX 3. MODEL 

 

 

 

 

CFA LO PONT 

Centre Integrat 

de noves 

Oportunitats 
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ANNEX 4. ESTRUCTURA DE L’OFERTA FORMATIVA 

EDUCATIVA I LABORAL 

 

 

 

 

 


