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ARTICLE 1. DISPOSICIONS GENERALS. 

 

1.1. Denominació. 

El Centre de Formació d’Adults “Lo Pont” és un servei depenent de la Fundació Gentis, 

dirigida per un equip de persones format per professionals de l’àmbit de l’atenció a les 

persones. 

 

1.2. Objecte. 

Aquest Reglament regula l’organització i el funcionament intern de l’esmentat servei 

d’acord:  

- LOE, LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- LEC, 12/2009 del 10 de juliol. 

- Llei d’Organització, procediment i règim jurídic de l’Educació, 13/1989 de 14 

de desembre. 

- Decret de Direcció de Centres, 155/2010 de 2 de novembre 

- Decret d’Autonomia de Centres, 102/23010 de 3 d’agost 

- DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre Drets i Deures de l’Alumnat i 

Regulació de la Convivència en els centres educatius no universitaris de 

Catalunya. 

- DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el 

marc d’un sistema educatiu inclusiu.  
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1.3. Ubicació. 

El Centre de Formació Lo Pont té ubicat a l’avinguda de la Pau núm.178. Deltebre a  la 

comarca del Baix Ebre, el seu centre central i de referència. Segons la Resolució del 31 

de gener de 2019, per la qual s’autoritza el centre de formació d’adults Lo Pont, amb 

codi 43012721, a impartir els ensenyaments de graduat o graduada en educació 

secundària (GES) i de formació instrumental per a adults de manera semipresencial del 

Departament d’Educació, té situats els seus satèl·lits a: 

- Cr. Del Canal, 11. Roquetes 

- Passeig la Clotada, 7. La Sènia 

- Ronda del Remei, 68-72. Alcanar 

- Avinguda Catalunya, 103. Amposta.  

 

1.4. Àmbit d’aplicació. 

Aquest Reglament té caràcter d’aplicació a tot el personal que presta el seu servei al 

Centre de Formació d’Adults Lo Pont.  

 

1.5. Dades registrals. 

La Fundació Gentis consta inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de 

Catalunya amb núm. 2337 per resolució de data 11/07/2007. 

També té registre de Centre del Departament d’Ensenyament núm. 43012721 com a 

CFA Lo Pont. 
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ARTICLE 2: ORGANITZACIÓ INTERNA. 

2.1. Definició. 

El centre de formació Lo Pont de la Fundació Gentis és un centre educatiu 

descentralitzat, és a dir, existeixen diversos punts d’atenció (Deltebre, Amposta, 

Roquetes, La Sènia, Alcanar ) on s’imparteixen les formacions de GESO, CAM i 

CPPCGS, i PFIs. A més, el centre de formació Lo Pont disposa de programes del Servei 

d’Ocupació de Catalunya, com Noves Oportunitats (i 1a Oportunitat per a joves que 

migren sols), i un gran ventall de certificats de professionalitat. També,  som Escola de 

Lleure.  

Els usuaris són joves de 16 a 24 anys que pateixen exclusió social o tenen risc de patir-

ne. Generalment són joves que no tenen la referència d’una estructura familiar sòlida. 

Tenen mancances competencials a diferents nivells: bàsiques, transversals, emocionals 

i tecnicoprofessionals. També atenem a joves que migren sols. 

Treballem amb els nostres alumnes itineraris de llarga durada personalitzats. Fem un 

acompanyament a la formació al llarg de la vida. Estructurem el nostre model d’atenció 

en tres fases: acollida – execució – acompanyament.  

2.2. Objectius. 

L’objectiu general és retornar al sistema educatiu formal i millorar les competències 

transversals i emocionals de joves entre 16 i 24 anys que han patit abandonament 

prematur dels seus estudis o fracàs escolar, amb un model d’atenció centrada en la 

persona i descentralitzat, minimitzant l’impacte de dispersió territorial que pateixen les 

Terres de l’Ebre 
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Així com aconseguir que els usuaris adquireixin una sèrie de coneixements, hàbits i 

actituds respecte al seu entorn i a la seva pròpia persona, que li permetin tenir un nombre 

suficient d’eines per a que pugui aconseguir un lloc normalitzat a la societat.  

2.3. Capacitat. 

El Centre de Formació Lo Pont té la següent capacitat: 

- 30 places per al Graduat d’Educació Secundària (GES) 

- 15 places Curs d’accés al cicle de grau mitjà (CAM) 

- 15 places per al Curs de Preparació per a les Proves d’accés a Cicles de 

Grau Superior. 

- 30 places per al PFI d’auxiliar de vivers i jardins. 

- 17 places per al PFI d’imatge persona: perruqueria i estètica 

- 17 places per al PFI d’arts gràfiques i reprografia 

- 90 places per al Programa de Primera Oportunitat 

- 15 places per a cadascun dels certificats de professionalitat 

 

2.4. Horari d’atenció. 

El Centre de Formació d’Adults Lo Pont està oberta de 8:00h a 15:00h. 

2.5. Assegurança. 

El Centre de Formació d’Adults Lo Pont disposa d’una pòlissa d’assegurances que 

cobreix la responsabilitat civil i d’accidents dels professionals que formen part, així com 

dels usuaris del servei.  
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2.6. Sistema de pagament. 

El Centre de Formació d’Adults Lo Pont és gratuït per als joves de 16 a 24 anys que es 

trobin inscrits en el Servei d’Ocupació de Catalunya, i a Garantia Juvenil.   
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ARTICLE 3: USUARIS 

3.1. Destinataris. 

El Centre de Formació d’Adults Lo Pont està destinat a totes aquells joves entre 16 i 24 

anys que pateixen exclusió social o tenen risc de patir-ne, i que es trobin inscrits al 

Servei d’Ocupació de Catalunya i a la Garantia Juvenil.  

Generalment són joves que no tenen la referència d’una estructura familiar sòlides. 

Tenen mancances competencials a diferents nivells: bàsiques, transversals, emocionals 

i tecnicoprofessionals. També atenem a joves que migren sols. 

3.2. Metodologia 

Treballem amb els nostres alumnes itineraris de llarga durada. Fem un acompanyament 

a la formació al llarg de la vida. Estructurem el nostre model d’atenció en tres fases: 

acollida – execució – acompanyament 

Acollida:  

Quan un alumne forma part del centre de formació Lo Pont, s’estableix un primer període 

que anomenem acollida. Dintre aquest període a l’alumne se li assigna un tutor de 

referència. En l’acollida es realitzen diverses activitats: benvinguda i acollida de 

l’alumne, entrevistes individuals, molts cops amb la família inclosa o tutor/a de centre si 

és un alumne/a 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’alumne 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’alumne 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 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 no es pugui formar 

a Lo Pont, se li cerca un recurs extern (p.ex: PFI Comerç a l’IES Montsi  o PFI cuina a 

l’Escola Pons...) 

Acompanyament en tot l’itinerari 

El tutor de referència fa l’acompanyament de l’alumne durant tot el període que es troba 

sent alumne del centre de formació Lo Pont. Això ho fa amb tutories individuals i/o 

grupals setmanals. Un cop l’alumne 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 als alumnes que es troben executant la seva formació 

en recursos del propi centre com en aquells que es troben fent formacions externes. 

3.3. Condicions d’admissió i baixes. 

La matrícula del  Centre de Formació Lo Pont és viva durant tot el curs.  

No es podrà accedir a les formacions passat el 25% del seu total d’hores. Per accedir a 

les formacions, els requisits són propis dels reglaments de cada formació. .  
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Es considerarà que un alumne ha estat admès al Centre de Formació Lo Pont, 

corresponent quan hagin formalitzat els requisits següents: 

- Acceptació del programa 

- Fotocopia DNI/NIE 

- Fotocopia Targeta sanitària 

- tarja discapacitat i/o família nombrosa o monoparental (si en té) 

- Garantia Juvenil (Resolució i Certificat) 

- DARDO (Protecció de Dades Programa Noves Oportunitats 

- actualitzat) 

- Informe de derivació (En tots el casos) 

- Pla individual de treball (imprimir projecte professional Galileu) 

- Certificat de notes o historial acadèmic 

Si és menor: 

- Llibre de família 

- DNI pare o mare 

Així com, haver signat: 

- Autorització del document de la protecció de dades. 

- Autorització del dret d’imatges. 

- Autorització sortides  

- Carta de compromís 
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Es  donarà de baixa el servei: 

- A aquells usuaris que per qüestions personals signen la baixa voluntària. 

- Quan l’usuari ha assolit els seus objectius desprès d’un període de 

seguiment de 4 mesos.  

 

 

3.4. Drets.  

- A la participació en les activitats del Centre de Formació d’Adults Lo Pont sense 

discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició 

o circumstància personal o social. 

- A rebre una atenció personalitzada en raó de les circumstàncies i condicions d’usuari/a. 

- Rebre informació sobre els aspectes d’organització i de funcionament de l’Escola de 

lleure Gentis. 

- A la confidencialitat de les dades personals. 

- Qualsevol dret bàsic reconegut en la normativa vigent. 

 

3.4. Deures. 

- Acudir al centre a l’horari que s’estableix. 

- Fer ús exclusiu de la sala dedicada a la formació respectant la resta de sales. 

- Respectar a les persones que fan ús i gaudir del centre. 
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- Respectar les instal·lacions de tot el centre i les normes que regulen la seva utilització. 

- Respectar el material del centre. 

- Mantenir ordenat el centre. 

- No fumar, en totes les instal·lacions i activitats que es realitzen. 

- Ser inscrit/es per la mare, el pare o tutor/a (en cas de ser menor d’edat). 
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ARTICLE 4: ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: ÒRGANS DE GOVERN I 

PARTICIPACIÓ 

Centre de Formació d’Adults Lo Pont comptarà amb el personal necessari pel correcte 

funcionament de l’equip i per atendre a les necessitats individuals de les persones 

participants. Quan la direcció de Centre de Formació d’Adults Lo Pont ho cregui oportú 

col·laboraran d’altres professionals amb l’objectiu de millorar la qualitat de les persones 

ateses al centre. 

Per establir els recursos humans i els perfils professionals que organitzin i duguin a 

terme el funcionament de l’atenció i formació de les persones ateses s’ha emprat com a 

marc normatiu la normativa vigent.  

Des de Centre de Formació d’Adults Lo Pont es treballa coordinadament amb altres 

departaments de la Generalitat de Catalunya: Servei d’Ocupació de Catalunya,  

Benestar i Família, Secretaria General de Joventut, Immigració i Educació per anar 

ampliant d’aquesta manera les xarxes d’inclusió a la comunitat i afavorir la integració 

laboral. 

4.1 Equip directiu 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre i està integrat pel director, el 

cap d’estudis, el secretari i coordinador/a pedagògic que son els càrrecs unipersonals 

de govern del centre.  

 L’equip directiu ha de treballar de manera coordinada en el desenvolupament de 

les seves funcions, d’acord amb les instruccions del director i les funcions 

específiques legalment establertes. 

 Tots els membre de l’equip directiu cessen en les seves funcions al final del 

mandat o quan es produeixi el cessament de l director/a. 
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El Director/a:  

Correspon al director o directora la direcció i responsabilitat de l’activitat general del 

centre, coordinar la gestió i vetllar per l’adequació al projecte educatiu i la programació 

general. 

Entre les que estableix el Decret de Direcció, són funcions específiques del director/a: 

- Representar el centre i representar l’Administració educativa en el centre i fer 

arribar a aquesta Administració els plantejaments, les aspiracions i les 

necessitats de la comunitat educativa. 

- Dirigir, coordinar i liderar totes les activitats del centre, sense perjudici de les 

competències atribuïdes al claustre de professors i al consell escolar. 

- Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans 

per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre. 

- Formular, amb la comunicació prèvia al claustre de professors i al consell 

escolar,   la proposta de nomenament i cessament a l’Administració educativa 

dels càrrecs de cap d’estudis i secretari entre els professors  amb destí en aquest 

centre. 

- Elaborar amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu del centre, la 

programació general, conjuntament amb l’equip directiu i vetllar per l’elaboració 

del projecte curricular del centre de forma adequada al currículum aprovat per la 

Generalitat de Catalunya. 

- Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents. 

- Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre. 

- Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions del òrgans col·legiats de 

govern, visar les actes i executar els acords adoptats en l’àmbit de la seva 

competència. 

- Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels 

conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, 

en compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competències 

atribuïdes al consell escolar . Amb aquesta finalitat, s’ha de promoure l’agilització 

dels procediments per a la resolució dels conflictes en els centres. 
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- Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes 

que facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que 

afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes les actuacions que propiciïn una 

formació integral en coneixements i valors dels alumnes. 

- Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions 

externes i en l’avaluació del professorat. 

- Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del consell escolar i del 

claustre de professors del centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les 

seves competències. 

- Dur a terme les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així com 

autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els 

pagaments i visar les certificacions i documents oficials del centre, tot això 

d’acord amb el que estableixin les administracions educatives. 

- Proposar a l’Administració educativa el nomenament i cessament dels membres 

de l’equip directiu, amb la informació prèvia al claustre de professors i al consell 

escolar del centre. 

- Qualsevol altra que li encomani l’Administració. 

- Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i 

complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen a 

l’institut. 

- Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació 

permanent del professorat. 

El / la Cap d’estudis:  

Correspon al/la cap d’estudis planificar el seguiment i avaluació interna del centre i la 

seva organització i coordinació. 

Són funcions específiques del/la cap d’estudis: 

- Coordinar les activitats escolars reglades del  centre 

- Elaborar l’horari escolar, la distribució de grups, aules i altres espais docents 

segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, segons els criteris aprovats pel 

claustre de professors. 
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o Registrar i custodiar els documents relatius a l’alumnat: control 

d’assistència, retards, etc. 

o Substituir el director/a en el cas d’absència del mateix. 

o Coordinar la realització de les reunions d’avaluació. 

Coordinador/a  pedagògic/a:  

Correspon al /la coordinador pedagògic/a fer la planificació, el seguiment i l’avaluació de 

les accions educatives que es desenvolupen  en el centre així com la coordinació de les 

tutories i dels respectius  equips docents. 

Són funcions especifiques del  coordinador pedagògic/a: 

- Coordinar l’elaboració i actualització del projecte curricular de centre (PCC) i 

vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes 

i nivells que s’imparteixen a l’institut. 

- Coordinar les accions formatives i de tutoria al llarg dels diferents cicles. 

- Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 

diversitat dels diferents ritmes d’aprenentatge i la singularitat de l’alumnat, 

especialment d’aquell que presenta necessitats educatives especials (NEE) i en 

aquest cas,  proposar les modificacions curriculars que es considerin 

necessàries. 

- Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat es dugui a 

terme en relació amb les competències bàsiques, amb els objectius generals d’ 

etapa i amb els generals i terminals de cada matèria. 

- Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació de l’alumnat al llarg dels 

diferents cicles, etapes i nivells dels ensenyaments impartits al centre. 

- Coordinar les diferents accions tutorials incloses en el pla d’acció tutorial (PAT) 

amb l’Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) i amb els Serveis Socials 

de l’Eixample. 

El Secretari/a:  

Correspon al secretari/a dur a terme la gestió de l’activitat administrativa i econòmica 

del centre sota la supervisió del director/a i exercir, per delegació d’aquest, la prefectura 

del personal d’administració i serveis adscrit a l’institut. 
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Són funcions especifiques del  secretari/a: 

- Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar actes de les 

reunions que es celebrin. 

- Tenir cura de les tasques administratives del centre, atenent la seva 

programació general i el calendari escolar concret. 

- Estendre les certificacions i els documents oficials de l’institut amb el vist-i-

plau del director/a. 

- Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva, 

elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes 

bancaris necessaris en entitats financeres. 

- Elaborar el projecte de pressupost del centre i la corresponent  liquidació 

anual de despeses i ingressos. 

- Tenir cura dels expedients acadèmics dels alumnes, degudament complets i 

diligenciats segons la normativa vigent. 

- Ordenar l’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

- Confegir i mantenir l’inventari del centre. 

- Vetllar pel manteniment i conservació del centre i les seves instal·lacions, 

mobiliari i equipament, d’acord amb les indicacions del director/a  i de les 

disposicions vigents. 

- Dur a terme la correcta adquisició de béns o contractació d’obres, de serveis, o 

de subministraments necessaris per l’adequat manteniment del centre d’acord 

amb la normativa vigent 

4.2. Claustre de professor/es 

És l’òrgan de participació del professorat en la gestió i planificació de les activitats 

educatives del centre. Entre les que li atribueixen la LEC, la LOE i el Decret d’Autonomia 

de Centres, són funcions pròpies del Claustre les especificades en el punt 2.2.1: 
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Funcions del claustre:  

- Participar en l’elaboració del projecte educatiu del centre. 

- Informar i aportar propostes a l’equip directiu i al consell escolar, sobre l’elaboració 

dels projectes de centre i de la programació general del centre i les activitats 

complementàries i extraescolars. 

- Establir criteris per l’elaboració del PCC, aprovar-lo, avaluar-ne l’aplicació i decidir-

ne possibles modificacions. 

- Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria de l’alumnat. 

- Analitzar i valorar el funcionament del centre, l’evolució del rendiment escolar i els 

resultats de les avaluacions internes i externes del centre en general. 

- Aportar a l’equip directiu criteris sobre la distribució horària del pla d’estudis del 

centre, sobre la confecció d’horaris de grups i professors i la utilització dels espais i 

materials didàctics de que disposi el centre. 

- Conèixer les candidatures per a la direcció del centre i els programes presentats 

pels diferents candidats. 

- Conèixer la resolució de conflictes i la imposició de sancions i vetllar perquè 

aquestes s’atenguin a la normativa vigent. 

- Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre. 

- Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en 

la formació del professorat del centre. 

- Qualsevol altre que li sigui atribuïda pel Departament d’Educació. 
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Funcionament del claustre de professors: 

- Esta integrat per la totalitat del professorat adscrit al centre. 

- El director/a n’és el president i el secretari/a n’actuarà coma secretari, estendrà 

l’acta de cada sessió, la qual passarà a formar part de la documentació general del 

centre. 

- En cas d’absència del secretari del centre, actuarà com a tal qualsevol altre membre 

de l’equip directiu. 

- Es reunirà cada dos mesos amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el 

director o bé ho sol·licita un terç, al menys, del seus membres. Preceptivament es 

farà una sessió abans de l’inici del curs i la final del període lectiu. 

- La normativa general sobre òrgans col·legiats no permet l’abstenció en cas de 

votació. Tot el professorat haurà de votar afirmativament o negativa o en blanc. 

- Al si del claustre poden establir-se comissions de treball necessàries per tal de 

facilitar la resolució d’assumptes concrets o el desenvolupament d’una activitat 
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ARTICLE 5: NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT I CONVIVÈNCIA 

5.1. Aspectes generals. 

El Centre de Formació Lo Pont exposa l’organigrama de l’establiment, el programa 

d’activitats, les instruccions per a casos d’emergència, i informació addicional i 

complementària que es cregui necessària, en els taulells d’anuncis dels seus centres i 

en la seva web (---) 

Es disposa d’un horari d’informació i atenció al públic. 

Els usuaris poden utilitzar les instal·lacions, els objectes i els aparells del servei tenint 

cura dels mateixos i respectant l’ús. 

El Centre de Formació Lo Pont no és fa responsable dels objectes perduts. Els objecte 

perduts es lliuren al responsable del servei. 

 

5.2. Règim de disciplina funcional. 

Valorant les conseqüències de les conductes distorsionants s’estableix un règim de 

disciplina emmarcat en la següent tipologia i aplicació de sanció: 

Faltes lleus: 

Apropiar-se indegudament d’objectes personals d’altres usuaris. 

Desobeir reiteradament. 

Faltar al respecte al personal professional o usuaris. 
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Faltes greus: 

Malversar el mobiliari, equipament i instal·lacions del centre 

Alterar greument la convivència del centre. 

La reincidència de faltes lleus. 

Tenir un comportament incívic o agressiu, d’una manera continuada, que comporti un 

risc per als companys/es i per al personal professional. 

 

Les sancions que es poden imposar son: 

Faltes lleus: 

Retornar l’objecte o material apropiat indegudament. 

Amonestar verbalment i comunicar als pares i/o tutors via telefònica o personalment en 

presència de l’usuari. 

Faltes greus: 

Fer-se càrrec de la despesa dels danys ocasionats a les instal·lacions. 

No participar en les activitats programades durant un període determinat. 

Amonestar per escrit a retornar signada pels pares i/o tutors. 
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ARTICLE 6: DISPOSICIONS FINALS 

El Centre de Formació Lo Pont podrà modificar en tot o en part el present RRI, sempre 

per causes objectives que obeeixin a un millor funcionament del servei. En qualsevol 

cas, les modificacions produïdes hauran de ser informades. Qualsevol aspecte no 

previst en aquet RRI, s’ajustarà a la normativa vigent o a qualsevol altra que 

específicament li pugui ser d’aplicació.  

 

 

 


