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El CFA Nou Girona es posà en marxa el curs 2014-2015. Un any després, un cop copsat el batec 

de l’escola, cal elaborar el PEC d’acord amb el que determina la normativa de referència. 

L’article 91 de la llei 12/2009 d’educació i els articles 4, 5 i 6 del decret 102/2010 ens diuen que el 

projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la identitat 

del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat 

assoleixi les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. El projecte educatiu ha de 

contribuir a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la 

relació del centre  amb l’entorn social. Per definir-lo s’han de valorar les característiques socials i 

culturals del context escolar i les necessitats educatives de l’alumnat. 

En el nostre PEC ha d’estar inspirat en el fet que l’educació de les persones adultes té com a 

finalitat fer efectiu el dret a l’educació en qualsevol moment de la vida. 

D’altra banda, cal que estiguem preparats per atendre la diversitat en totes les seves 

manifestacions: intergeneracional, intercultural i els col·lectius amb dificultats específiques. El 

centre atén persones adultes, des dels 18 anys fins a jubilades (i excepcionalment persones 

menors d’edat). Hem de fer un esforç per tal de conjugar interessos i necessitats ben diferents. La 

diversitat cultural de l’alumnat cal entendre-la com una oportunitat per tal de fer més enriquidora la 

convivència a l’escola. La tasca educativa ha d’intentar compensar dels desigualtats i facilitar la 

cohesió social. Cal que siguem especialment sensibles amb els col·lectius amb rics d’exclusió, i 

és per això que el CFA Nou Girona es posa al servei de les persones que en són usuàries i els 

docents hem de saber acollir-les tenint en compte els seus projectes, per intentar que puguin 

assolir les seves expectatives.  
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CARÀCTER PROPI DEL CENTRE 
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El centre 

Durant el curs 2013-2014, l’Administració Educativa va planificar la partició del CFA Girona en dos 

centres, d’una banda per redistribuir geogràficament l’oferta a la ciutat de Girona per tal d’atendre 

millor l’alumnat i d’altra banda per crear un nou centre amb clara vocació professionalitzadora i 

d’inserció laboral. Aquest nou centre és l’actual CFA Nou Girona, amb una dotació de nou 

docents, sis de secundària i tres de primària. 

El centre està situat al carrer Narcís Xifra i Masmitjà 43, en un edifici inaugurat l’any 1952, quan 

es creà l’IFP Sant Narcís. Aquest institut funcionà fins l’any 1997. Aleshores les edificacions van 

passar a titularitat de l’Ajuntament, que va enderrocar alguns edificis i va rehabilitar-ne la resta, on 

va establir el DIE (Dispositiu d’Inserció Econòmica). Uns anys després el DIE fou substituït per 

l’actual SMO (Servei Municipal d’Ocupació). Posteriorment, l’any 2014, l’Ajuntament de Girona i el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat van signar un acord, segons el qual l’Ajuntament 

cedia una part de l’edifici per tal de crear el CFA Nou Girona i la Generalitat es feia càrrec del cost 

de les obres. 

L’edifici és un espai ampli i agradable per a la funció educativa i adaptat per a persones amb 

minusvàlues.  

El nostre centre ocupa una part de l’ala oest de l’edifici. Hi accedim a través del mateix punt 

d’entrada del SMO, amb qui compartim la consergeria i els lavabos. Disposem de cinc aules, 

quatre de convencionals i una d’informàtica. Una de les aules convencionals i l’aula d’informàtica 

són compartides, de manera que només en podem disposar per les tardes.  A part hi ha una 

secretaria i una sala de professors a sobre. 

L’espai és petit i encabir els diferents cursos en les aules disponibles és un autèntic 

trencaclosques. D’altra banda, no disposem de cap espai per biblioteca, sala d’estudi, aula 

d’informàtica pels cursos que no són d’informàtica, o tutoria. Això fa que la demanda d’espai sigui 

prioritària. 

La plantilla docent actual és de 9 docents, 3 de primària i 6 de secundària. Durant el curs 2015-

2016 comptem amb mitja jornada de suport, de secundària, àmbit de les ciències socials. 

El centre només compta amb mitja jornada d’auxiliar administratiu. 

Hi ha servei de consergeria, tot i que el duu a terme personal no especialitzat. 

L’alumnat 

L’alumnat que assisteix al centre és molt divers, tant pel que fa a l’edat, el país d’origen i els 

objectius personals. A grans trets, podem definir quatre perfils d’alumnat: 

 Nouvinguts i immigrants: Persones interessades principalment en els cursos de català i 

de formació instrumental. També hi ha un interès creixent per altres tipus de formació que 

els permeti continuar els estudis o inserir-se laboralment. 

 Joves i adolescents: Interessats principalment en els cursos de preparació per a les 

proves d’accés a cicles formatius i en obtenir el títol de graduat en ESO. 
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 Persones adultes de més de 21 anys en edat laboral: Mostren especial interès en els 

cursos per obtenir el graduat en ESO i en els cursos de preparació a cicles formatius i 

Universitat. També n’hi ha que vénen pels cursos d’informàtica i anglès. 

 Gent gran: Persones jubilades interessades principalment en els cursos d’informàtica i 

anglès. També n’hi ha d’interessades en obtenir el títol de graduat en ESO. 

Laïcitat 

El nostre centre és públic i, per tant, aconfessional. Defensem un model d’escola laica que eduqui 

sense dogmes i es fonamenti en valors humanistes, en el respecte dels drets humans, en 

compartir la diversitat, en l’ètica i en la igualtat. Cal defensar la diversitat promovent el 

coneixement, la comunicació i l’intercanvi entre les diferents identitats culturals. 

Al centre es garanteix el respecte a totes les creences que l’alumnat hagi triat lliurement, 

exceptuant-ne les que comportin intolerància o xenofòbia. 

Principis metodològics 

L’activitat educativa s’inspira en tres principis metodològics: 

 Co-responsabilitat 

 Aprenentatge col·laboratiu 

 Aprendre a aprendre 

Les metodologies educatives concretes que se’n deriven, s’aplicaran en funció dels aprenentatges 

i de les característiques de l’alumnat, a partir de la feina dels departaments i les coordinacions, 

tenint en compte els aspectes següents: 

 Educar en funció de les capacitats de les persones, tenint en compte les particularitats 

individuals i culturals. 

 Tenir en compte els coneixements inicials i el bagatge personal de l’alumnat en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, per tal d’adquirir aprenentatges significatius. 

 Donar una visió integradora dels coneixements, potenciant plantejaments competencials i 

fent que l’alumnat participi activament el procés d’ensenyament-aprenentatge, amb 

l’objectiu de formar persones crítiques, democràtiques i lliures. 

 Oferir ensenyaments actualitzats i fer ús de les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació, amb l’objectiu d’esdevenir persones autònomes i socialment actives, 

capaces de transformar la informació en coneixement. 

 Promoure l’atenció individualitzada, en especial a través de la tutoria, mitjançant l’acollida, 

l’orientació, l’elaboració de l’itinerari formatiu, la motivació i la recerca de l’autonomia 

formativa. 

 Promoure l’ús de l’aula d’informàtica com a espai de suport a les activitats d’ensenyament 

i aprenentatge.  
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 Harmonitzar el treball col·laboratiu amb el treball individual, per tal d’afavorir  el 

desenvolupament de les habilitats i estratègies personals. 

 Proporcionar la formació necessària per entendre i participar dels canvis tecnològics, 

econòmics, laborals i socials que es produeixen constantment. 

 Fer partícip l’alumnat dels continguts, els objectius didàctics, la metodologia i els criteris 

d’avaluació de cada ensenyament, per tal de fer-lo corresponsable del seu procés 

d’aprenentatge. 

 Fomentar en l’alumnat una actitud curosa, crítica i investigadora, proporcionant-li recursos 

per tal que sigui el més autònom possible en el seu aprenentatge i formació. 

 Complementar la formació acadèmica amb activitats culturals i extraescolars, en la 

mesura que sigui possible. 

Tenint en compte el punt de partida de l’alumnat que es matricula, l’aplicació de les metodologies 

diverses ha de servir  per treballar vers l’excel·lència. 

Oferta cientificotecnològica 

El CFA Nou Girona neix amb vocació de ser el centre referent de formació d’adults en l’àmbit 

cientificotecnològic a la ciutat de Girona. En aquest sentit, només en aquest centre s’imparteixen 

les assignatures específiques de caire cientificotecnològic, de la prova d’accés a cicles formatius 

de grau superior. D’altra banda, aquest és l’únic centre de formació d’adults de les comarques 

gironines on s’ofereix el nivell d’informàtica COMPETIC 3, equivalent a l’ACTIC avançat.   

Valors democràtics i pluralisme ideològic 

Cal aconseguir un bon ambient de treball que propiciï la cooperació i el respecte entre tots els 

membres del centre i faciliti el desenvolupament dels objectius educatius en un ambient de 

benestar personal i col·lectiu. Cal potenciar el diàleg, el consens i la implicació de tot l’equip 

docent en el treball del centre. 

La diversitat s’entén com la diferència natural entre les persones (capacitats, actituds, llengua, 

entorn social i econòmic, etc.) que aporta riquesa als grups humans. Cal assumir aquesta 

diversitat com a una riquesa i cal afavorir la convivència en la diversitat. 

L’educació ha d’oferir igualtat d’oportunitats a homes i dones. Cal combatre els estereotips 

masclistes i valorar les aportacions de les dones al desenvolupament de la humanitat. 

El centre ha de potenciar un ambient obert i de participació democràtica, tant a nivell de gestió i 

organització com a nivell del procés d’aprenentatge, per tal que tothom es senti part activa del 

projecte educatiu. 

Cal afavorir les reunions dels/de les delegats/delegades de classe entre ells, amb el professorat i 

amb els representants al consell escolar, per intercanviar opinions i informacions, amb la finalitat 

de millorar l’acció educativa del centre. 
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Identitat cultural 

El català és la llengua d’aprenentatge i la llengua de comunicació en tots els àmbits de la vida del 

centre. Cal encoratjar l’alumnat a utilitzar-lo. 

Ens definim com a centre educatiu català i potenciem el coneixement i el respecte dels senyals 

d’identitat propis de Catalunya (llengua, història, costums, tradicions, etc.) per tal de potenciar la 

pertinença conscient i activa a la societat catalana, com a vehicle de creixement personal i social, 

i per fomentar l’estima al nostre país i la seva identitat.   

Partint del coneixement de la identitat catalana, la formació és integradora i respectuosa amb la 

llengua i cultura de procedència de cadascuna de les persones que venen de fora. Ens enriquim 

amb les aportacions de l’alumnat de diferents cultures, creant un teixit social permeable. 
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El nostre centre treballa per tal d’assolir uns objectius pedagògics i de gestió humana, institucional 

i econòmica. Els objectius generals que ens marquem són: 

ÀMBIT PEDAGÒGIC 

1. Millorar els resultats acadèmics i disminuir la taxa d’abandonament. 

2. Procurar que l’alumnat assoleixi els continguts i objectius dels currículums corresponents.  

3. Preveure actuacions que facilitin la formació integral de l’alumnat, ajudant-lo a 

desenvolupar totes les seves capacitats, i garantir l’acompanyament efectiu en el seu 

procés formatiu. 

4. Fomentar situacions de participació en què l’alumnat aprengui a expressar opinions i 

plantejar-se i resoldre conflictes. 

5. Desenvolupar l’autoestima i l’autoconfiança. 

6. Contribuir a l’adquisició de l’autonomia personal, de manera que l’alumne desenvolupi 

habilitats d’autogestió de l’aprenentatge i pugui ésser protagonista de la construcció del 

coneixement i, per tant, de cercar, destriar i seleccionar informació. 

7. Facilitat l’alumnat estratègies perquè puguin analitzar i avaluar críticament les seves 

activitats d’aprenentatge, i s’impliquin en el seu aprenentatge amb una actitud d’interès, 

esforç i constància. 

8. Afavorir l’esperit de col·laboració amb els companys, i fomentar la tolerància i la 

participació democràtica.  

9. Fomentar la integració en l’entorn cultural, social i ecològic. 

 

ÀMBIT DE LA GESTIÓ HUMANA I INSTITUCIONAL 

1. Optimitzar la gestió interna del centre i fomentar el lideratge distribuït. 

2. Adequar l’oferta formativa a la demanda existent. 

3. Mantenir una relació fluida amb les institucions ciutadanes. 

4. Projectar el centre en el municipi i la comarca. 

5. Fomentar la convivència, la participació i la cohesió de la comunitat educativa, 

aconseguint un ambient de respecte i de diàleg per totes les persones que es relacionen 

amb el centre, tant si són treballadors com si són usuaris. 

6. Afavorir la comunicació entre el professorat a través dels claustres, les reunions 

pedagògiques, les reunions informatives, les comissions, etc.  

7. Millorar la formació del professorat, fomentant i afavorint les activitats d’actualització de 

continguts i metodologies dels professionals del centre, prioritzant les necessitats del 

centre. 

8. Millorar els espais del centre. 

9. Coordinar-se amb altres centres de formació d’adults de les comarques gironines. 
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ÀMBIT DE LA GESTIÓ ECONOMICOADMINISTRATIVA 

1. Mantenir actualitzats tots els documents del centre. 

2. Mantenir actualitzats els arxius administratius. 

3. Dur a terme una gestió econòmica i administrativa àgil i eficient. 
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CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
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Com  a centre d’adults, tenim l’objectiu bàsic d’orientar acadèmicament i oferir a tots els nostres 

alumnes la possibilitat de formar-se, per tal d’adquirir, actualitzar, completar o ampliar les seves 

capacitats i coneixements, pel seu creixement personal acadèmic i professional. 

L’acció pedagògica és duta a terme pels docents, que es coordinen a nivell curricular, metodològic 

i d’avaluació, a través de la tasca dels departaments i les coordinacions. Les decisions es prenen 

de manera coherent i consensuada, tenint en compte les particularitats de l’ensenyament, la 

matèria, el professorat i l’alumnat, i es reflecteixen en les programacions curriculars. Els 

coordinadors i els caps de departament recullen les decisions i vetllen perquè s’apliquin 

correctament, actuant coordinadament amb el cap d’estudis, que ha de vetllar per l’harmonització 

de les decisions dels departaments i les coordinacions. 

Les estratègies metodològiques contemplen que l’alumne participi activament en el procés 

d’aprenentatge. Per tal d’assolir els objectius pedagògics, els departaments i les coordinacions 

estableixen les metodologies que cal utilitzar en cada ensenyament, nivell i àmbit, tenint en 

compte: 

 Ensenyar en funció de les capacitats de les persones. 

 Partir dels coneixements inicials de l’alumnat (avaluació diagnòstica), per tal que 

l’aprenentatge sigui funcional i significatiu. Cal doncs dissenyar activitats d’exploració 

abans de posar en marxa el procés d’aprenentatge. 

 Donar una visió integradora dels continguts, potenciant un coneixement global, amb 

l’objectiu de formar persones amb un criteri el més objectiu possible. 

 Oferir ensenyaments actualitzats i fer ús de les TIC, per tal d’afrontar amb garanties el 

futur laboral. 

 Oferir atenció personalitzada a través de les tutories, d’acord amb el pla d’acció de tutoria, 

per tal d’acollir, orientar, elaborar l’itinerari formatiu, motivar i afavorir l’autonomia en 

l’aprenentatge. 

 Promoure la cooperació entre l’alumnat i afavorir l’ús d’espais comuns com a suport a les 

activitats d’aprenentatge. 

 Impartir una formació de qualitat que faciliti a l’alumnat l’accés a estudis posteriors o la 

integració a la vida laboral. 

 Fomentar una actitud crítica i investigadora. 

 Promoure l’adquisició d’hàbits socials que facilitin la convivència i afavoreixin el treball, 

fomentant la tolerància, la participació democràtica i rebutjant la prepotència, 

l’autoritarisme i la passivitat. 

 Completar la formació acadèmica amb activitats fora del centre. 

 Flexibilitzar l’organització dels grups, del temps, dels espais i dels recursos materials i 

humans. 
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 Valorar el grau d’assoliment dels objectius programats a través d’una avaluació sumativa, 

duta a terme d’acord amb els criteris d’avaluació que cada departament consensua a 

l’inici del curs. 

La formació permanent, l’intercanvi d’experiències i la col·laboració entre el professorat són 

factors de qualitat que enriqueixen l’acció pedagògica. 

Estem oberts a desenvolupar programes, cursos i projectes d’innovació pedagògica i curricular 

per respondre a les necessitats educatives i millorar la qualitat del servei. 
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INDICADORS DE PROGRÉS 
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Per tal de poder avaluar l’assoliment dels objectius, el centre estableix uns indicadors de progrés. 

Aquests indicadors ens permetran recollir dades, per seguir-ne l’evolució al llarg del temps i per 

poder-les comparar amb les d’altres centres educatius. 

El desenvolupament i aplicació d’aquests indicadors estarà indicat en la programació general 

anual, i els seus resultats. 

Els indicadors de progrés del centre són: 

1. Taxa d’abandonament de l’alumnat a cada ensenyament 

2. Nivell de comprensió i expressió en català al GESO 

3. Ús de les TIC-TAC a l’aula 

4. Grau de satisfacció de l’alumnat, en relació a la tasca dels tutors 

5. Participació de l’alumnat en xerrades i actes cívics de la ciutat 

6. Solució de conflictes a través dels processos de mediació 
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Indicador 1 Taxa d’abandonament de l’alumnat a cada ensenyament 

Finalitat Conèixer quin és l’abandonament de l’alumnat a cada ensenyament 

Fórmula 100 – Nombre de baixes / Nombre de matriculats a l’inici de curs x 100 

Població-mostra Alumnes matriculats 

Font de les dades SAGA 

Freqüència de la 
recollida 

Trimestral 

Freqüència d’anàlisi Anual  

Responsable de la 
recollida 

Secretària  

Responsable de 
l’anàlisi 

Cap d’estudis  

Distribució Claustre, consell escolar i inspecció 

REFERENT 
CRITERIAL 

70% 

 

 

 

Indicador 2 Nivell de comprensió i expressió en català al GESO 

Finalitat Conèixer el nivell d’expressió oral i escrita en català a GESO 1 i GESO 2 

Fórmula Alumnat que supera amb 60+ punts / Alumnat matriculat a final de curs x 100 

Població-mostra Alumnat matriculat a final de curs a GESO 1 i GESO 2 

Font de les dades Proves avaluadores puntuades sobre 100 punts 

Freqüència de la 
recollida 

Anual 

Freqüència d’anàlisi Anual  

Responsable de la 
recollida 

Cap departament llengües 

Responsable de 
l’anàlisi 

Departament de comunicació 

Distribució Claustre i consell escolar 

REFERENT 
CRITERIAL 

Interval d’assoliment en funció del punt de partida 

 

 

 

Indicador 3 Ús de les TIC-TAC a l’aula 

Finalitat Conèixer el nivell d’ús de les TIC-TAC en el centre 

Fórmula Professorat que supera amb 60+ punts / Professorat del centre x 100 

Població-mostra Professorat del centre 

Font de les dades Enquesta al professorat del centre sobre 100 punts 

Freqüència de la 
recollida 

Anual 

Freqüència d’anàlisi Anual  

Responsable de la 
recollida 

Cap d’estudis 

Responsable de 
l’anàlisi 

Equip directiu i coordinador informàtic 

Distribució Claustre i consell escolar 

REFERENT 
CRITERIAL 

80% 
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Indicador 5 Participació de l’alumnat en xerrades i actes cívics de la ciutat 

Finalitat Conèixer el grau de participació de l’alumnat en xerrades i actes cívics de la ciutat  

Fórmula Alumnat que assisteix a l’activitat / Alumnat matriculat x 100 

Població-mostra Alumnat dels grups als que s’ofereix la xerrada / acte 

Font de les dades Memòria 

Freqüència de la 
recollida 

Anual 

Freqüència d’anàlisi Anual 

Responsable de la 
recollida 

Cap d’estudis 

Responsable de 
l’anàlisi 

Equip directiu 

Distribució Claustre i consell escolar 

REFERENT 
CRITERIAL 

50% 

 

Indicador 6 Solució de conflictes a través dels processos de mediació 

Finalitat Conèixer quin és el nivell de solució de conflictes a través del procés de mediació  

Fórmula Alumnat finalitza amb èxit un procés de mediació sense reincidir / Alumnat que 
entra en procés de mediació x 100 

Població-mostra Alumnat que entra en procés de mediació 

Font de les dades Equip de mediadors 

Freqüència de la 
recollida 

Anual 

Freqüència d’anàlisi Anual 

Responsable de la 
recollida 

Director 

Responsable de 
l’anàlisi 

Equip directiu 

Distribució Claustre i consell escolar 

REFERENT 
CRITERIAL 

80% 

 

Indicador 4 Grau de satisfacció de l’alumnat, en relació a la tasca dels tutors 

Finalitat Conèixer quina valoració fa l’alumnat de la tasca dels tutors 

Fórmula Alumnat que supera amb 75+ punts / Alumnat matriculat a final de curs x 100 

Població-mostra Alumnes de cada un dels grups 

Font de les dades Enquesta a l’alumnat de cada grup del centre sobre 100p 

Freqüència de la 
recollida 

Anual 

Freqüència d’anàlisi Anual  

Responsable de la 
recollida 

Cap d’estudis  

Responsable de 
l’anàlisi 

Equip directiu  

Distribució Claustre i consell escolar 

REFERENT 
CRITERIAL 

80% 
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CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS 

CURRÍCULUMS 
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Continguts dels ensenyaments 

Els continguts dels ensenyaments s’ajusten al que disposen els diversos documents normatius: 

Ensenyament de llengua catalana  

Resolució de 10 de maig de 2013, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments 

corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, i a 

les llengües estrangeres, d'aplicació als centres de formació d'adults que depenen del 

Departament d'Ensenyament. 

Ensenyament d’informàtica  

Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments 

d'informàtica d'aplicació als centres i aules de formació de persones adultes, que depenen del 

Departament d'Ensenyament.  

Ordre ENS/290/2013 de 12 de novembre, per la qual s'estableix l'equivalència entre els certificats 

de competència digital (COMPETIC) de l'educació de persones adultes i els certificats de 

l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). (DOGC 

núm. 6508, de 25.11.2013).  

Educació secundària per a persones adultes 

Decret 161/2009 de 27 d’octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 

obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 02.11.2009). 

Cursos de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius 

Resolució EDU/3983/2010 de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris 

d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles 

formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius 

(DOGC núm. 5778, de 20.12.2010). 

Curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà 

Resolució ENS/1245/2012 de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per 

a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau 

superior (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012). 

La concreció dels currículums es realitzen a diversos nivells. S’han d’elaborar les programacions 

anuals, és a dir, la planificació de la tasca educativa adreçada a l’alumnat de cada ensenyament i 

nivell, mantenint una coherència interna i entre les diferents àrees de cada ensenyament. Un cop 

establerta la programació anual, els equips docents han de prendre decisions sobre les unitats 

didàctiques en què es concreta l’ensenyament i aprenentatge a l’aula.  

Cal elaborar programacions flexibles perquè es puguin anar adaptant a les situacions canviants i 

complexes que es donen a l’aula en el procés de la seva aplicació. 

Les activitats inicials serveixen per explorar quines són les idees prèvies i descobrir la millor 

manera d’introduir nous coneixements. També permeten explicitar els objectius d’aprenentatge a 

l’alumnat i informar dels criteris d’avaluació.  
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La programació de les unitats didàctiques 

Les unitats didàctiques són el conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge ordenades, 

estructurades i articulades per a la consecució d’uns objectius educatius, amb un començament i 

un acabament conegut, tant per al professorat com per a l’alumnat, i que inclouen les activitats 

d’avaluació.  

La programació ha de garantir la coherència i la continuïtat de l’acció pedagògica d’acord amb els 

principis del projecte educatiu, i a partir de la feina de les reunions de coordinació i dels 

departaments. Per a la programació de les unitats didàctiques caldrà dissenyar i combinar 

propostes educatives diverses que respectin la formació integral, que donin resposta a les seves 

necessitats, que potenciïn l’autonomia, que assumeixin un enfocament constructivista que parteixi 

de l’acció, que tingui cura del benestar emocional i que promogui la multiplicitat de potencialitats. 

Això comportarà, per part dels equips docents de, elaborar propostes que interrelacionin els tres 

àmbits curriculars. Per tant, caldrà vertebrar la intervenció en formes metodològiques que 

garanteixin l’assoliment d’aquests objectius. 

A l’hora de formalitzar la unitat didàctica, cal tenir presents aquests components bàsics: 

 Assignatura/mòdul 

 Nivell 

 Títol de la UD 

 Durada 

 Objectius d’aprenentatge 

 Continguts 

 Activitats d’aprenentatge i competències bàsiques que s’hi treballen 

 Criteris d’avaluació 

 Activitats d’avaluació 

 Atenció a la diversitat 

 

Avaluació 

L’avaluació comporta una recollida sistemàtica de dades que permet prendre decisions en 

referència als aspectes que es volen mesurar. Els objectius que es persegueixin han de 

determinar el tipus d’avaluació: de diagnòstic, d’acreditació, de progrés o d’aprofitament. En 

qualsevol cas, ha d’ésser un instrument vàlid,, fiable, equilibrat, transparent, homologable i útil per 

a l’alumnat. 

Els criteris d'avaluació s’elaboren a partir del treball dels equips docents dels diversos 

ensenyaments i dels departaments. D’altra banda, es procurarà coordinar la feina dels 

departaments per tal d’actuar amb criteris similars. Es mirarà d’estendre aquesta coordinació amb 

els centres de formació d’adults propers. 

Cal observar el procés de desenvolupament de l'alumnat per a la identificació de les possibilitats i 

dificultats de cada alumne i, si s’escau, tenir-ho en compte en l’avaluació, d’acord amb els 

mecanismes que determinin les coordinacions i departaments. 
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CRITERIS QUE DEFINEIXEN L’ESTRUCTURA 

ORGANITZATIVA PRÒPIA 
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La gestió del centre es recolza en una estructura organitzativa que, basada en la normativa 

actual, vol respondre a un funcionament democràtic que reculli les valoracions i les propostes de 

l’alumnat i del professorat. Les reunions dels diferents òrgans de gestió, coordinació i participació, 

les programa d’equip directiu, a partir de les necessitats que es detecten. 

Els documents de gestió, els òrgans de govern, les justes de delegats, les coordinacions i els 

departaments han de promoure el bon funcionament de l’activitat educativa, fomentant la 

participació i facilitant la convivència de la comunitat educativa. 

Consell Escolar 

És l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Està format 

per l’equip directiu, cinc representants del professorat, cinc representants de l’alumnat, un 

representant del personal d’administració i serveis i una persona representant de l’Ajuntament. És 

l’òrgan on s’analitza i es valora l’activitat general del centre en els aspectes docents i 

administratius, d’acord amb el que està establert a les NOFC. 

Claustre 

Està integrat pel personal docent. És l’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la 

planificació educatives, d’acord amb el que recullen les NOFC. D’entre les seves funcions, estan 

les d’avaluar i aprovar els documents del centre, analitzar el funcionament general i proposar 

iniciatives que afavoreixin el funcionament del centre. 

Equip directiu 

Està format pel director/a, cap d’estudis i secretari/a. És l’òrgan assessor de la direcció en 

matèries de la seva competència. Ajuda a elaborar la programació general anual del centre, el 

projecte educatiu del centre, les Normes d’Organització i Funcionament del Centre i la memòria 

anual. L’equip directiu afavoreix la participació de la convivència educativa, estableix els criteris 

per a l’avaluació interna del centre i coordina les activitats dels òrgans unipersonals de 

coordinació.  

L’equip directiu, a proposta de la direcció, pot constituir un Consell de Direcció, format per l’equip 

directiu més algun/s coordinador/s, com a òrgan de suport a l’equip directiu. La seva tasca és 

reunir-se per fer un seguiment del desenvolupament dels documents del centre, detectar i 

resoldre disfuncions en el marc pedagògic i en l’aplicació de la documentació del centre, analitzar 

dades i proposar al claustre millores del funcionament escolar. 

Junta de delegats 

En aquestes juntes, organitzades d’acord amb el que disposen les NOFC, l’alumnat pot fer arribar 

a l’equip directiu propostes, suggeriments, queixes, etc. A través de l’equip directiu i/o dels 

representants de l’alumnat al consell escolar, es podran fer propostes per dur al Claustre i/o al 

Consell Escolar, si es creu necessari. 

Coordinacions i departaments 

La funció dels departaments i dels càrrecs unipersonals de coordinació ha d'estar orientada a 

garantir el desenvolupament del projecte educatiu del centre i de la programació general anual, la 

coherència dels enfocaments metodològics, de les concrecions i programacions curriculars i 

materials didàctics. Han de vetllar per la qualitat en els procediments i els criteris d'avaluació i pel 

treball en equip dels docents. Han de donar suport als docents de nova incorporació i fomentar 

l'ús eficient dels recursos, les instal·lacions, les aules i els materials específics.  
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Els departaments han de vetllar per una transició correcta entre etapes educatives posteriors. 

També han d'assegurar la col·laboració dels docents de les respectives especialitats amb l'equip 

directiu del centre en l'elaboració, seguiment i avaluació de projectes específics que hi són 

relacionats o els projectes interdisciplinaris i, quan s’escaigui, en l'avaluació dels docents . 

Els departaments es configuren d’acord amb els tres àmbits de GES, que és el programa en el 

qual duen a terme les seves actuacions principals. 
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EL PROJECTE LINGÜÍSTIC 
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El Projecte Lingüístic recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el 
centre i té present tant el marc legal com el diagnòstic de la realitat del centre.  

1. Característiques del centre i de l’alumnat i el professorat 

La tipologia de l’alumnat del nostre centre és molt variada, i característica de cada ensenyament.  

Hi ha un grup molt important d’alumnes autòctons, però també hi ha un grup important 

d’estrangers, especialment marroquins, subsaharians i  centreamericans. 

En general, la tipologia de l’alumnat per ensenyaments és: 

Cursos de català: alumnat entre 20 i 35 anys d’immigració recent. 

Cursos d’informàtica: alumnat entre 30 i 45 anys nascut a Catalunya. 

Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà: alumnat entre 16 i 20 

anys nascut a Catalunya. 

Cursos de GESO: alumnat entre 18 i 25 anys nascuts a Catalunya, tot i que hi ha un grup 

important d’alumnat immigrant. 

Cursos de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior: alumnat entre 

18 i 25 anys nascut a Catalunya. 

Els motius pels quals els alumnes venen al Centre són diversos, però en general l’objectiu és 

millorar el seu nivell educatiu i així tenir unes perspectives laborals més bones.  

Atès que l’origen del nostre alumnat és divers, hem de tractar alumnes de totes les franges d’edat, 

i de diverses procedències socials, culturals i lingüístiques. 

Pel que fa al professorat, tots els docents tenen alguna titulació que acredita la seva competència 

lingüística en llengua catalana, i tot el professorat utilitza el català en la seva tasca docent. 

D’altra banda, tota la documentació administrativa del centre, tant interna com externa, és 

redactada en català. 

 

2. La Llengua Catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge  

Tots els ensenyaments i programes de formació de persones adultes s’imparteixen en llengua 

catalana, excepte les assignatures de llengua castellana, de manera que tot l’alumnat pugui 

aconseguir la plena integració a la societat catalana actual. 

D’altra banda cal impulsar el català com a llengua de vehicular en situacions informals per tal de 

normalitzar-ne l’ús, així com facilitar la integració dels alumnes nouvinguts a Catalunya i facilitar-

los l’aprenentatge de la llengua catalana. Cal tenir en compte que una part molt important dels 

nostres alumnes no l’utilitzen habitualment en l’entorn social en què viuen. 

 

3. Estratègies d’actuació 

 

Àmbit de Gestió 

 

Tota la documentació del centre es fa per defecte en català. 

Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general del centre és en català. 

En l’espai web del centre s’utilitza la llengua catalana com a llengua vehicular. 

La recepció i l’atenció al públic es fa en català, i només es canvia a una altra llengua en cas que 

sigui necessari per poder tenir una comunicació fluïda. 

 

Àmbit Docent 
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El català és la llengua d’expressió habitual en les activitats docents i culturals. 

El material didàctic, els dossiers, treballs i els llibres són en català, excepte en els ensenyaments 

de castellà i anglès i en projectes específics que siguin aprovats pel consell escolar. 

Considerem totes les àrees lingüístiques (català, castellà i anglès) com un àmbit educatiu amb 

molts elements comuns i per tant procurar que els plantejaments didàctics d’aquestes matèries 

estiguin coordinats, de manera que els continguts estiguin ben distribuïts i s’evitin els problemes 

de terminologia. Cal fer un enfocament comunicatiu de les tres llengües. 

Pel que fa al GESO, el Centre vetlla especialment perquè en acabar el graduat en ensenyament 

secundari l’alumnat comprengui i produeixi missatges orals i escrits en llengua catalana. Per 

aconseguir-ho s’incideix en dos aspectes principals. En primer lloc, fomentar l’ús de la llengua oral 

no només en l’àrea de català sinó també en els àmbits de socials i el cientificotecnològic, 

mitjançant exposicions orals. Hi ha un pla lector per tal de fomentar la lectura en català i castellà 

als grups de GESO.  

S’utilitzarà un indicador per comptabilitzar la millora en l’ús i la comprensió de la llengua catalana 

en acabar el GESO, de manera que es puguin dissenyar noves estratègies, si cal. 

 

Àmbit social 

S’ha de fomentar l’ús del català en la comunicació del professorat amb l’alumnat i amb la 

comunitat educativa, tant en l’activitat lectiva com en la no lectiva.  

Les activitats extraescolars del centre (sortides, visites, xerrades, apropa cultura, etc.) seran en 

català i fomentarà l’ús i el coneixement de la cultura catalana  

Per tal d’afavorir l’ús del català, es farà difusió del programa de parelles lingüístiques que impulsa 

el Consorci per a la Normalització Lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 
39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIS, VALORS I OBJECTIUS QUE ORIENTEN 

L’ACCIÓ TUTORIAL  
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L’acció tutorial en un centre de formació d’adults és fonamental, ja que quan s’orienta es 

contribueix  a apoderar la persona perquè tingui millors eines per construir el seu projecte vital. Es 

tracta que l’alumnat pugui prendre decisions amb més coneixement, essent conscient de les 

seves capacitats, necessitats, motivacions, interessos i disponibilitats. 

L’orientació educativa de l’acció tutorial comporta una acció del docent i de l’aprenent que generi 

implicació i compromís de les dues parts. 

Des que una persona arriba al centre, fruit del treball dels òrgans de gestió del centre, hi ha tres 

aspectes que cal contemplar, a través dels documents de gestió corresponents: 

1. Acollida i orientació inicial 

2. Seguiment del procés educatiu 

3. Orientació acadèmica i professional 

L’acollida i l’orientació inicial permet obtenir informació de l’experiència acadèmica de l’alumne i, si 

s’escau, dels processos d’orientació pels quals ha passat anteriorment. L’anàlisi del perfil de 

l’alumne permet identificar les seves habilitats, capacitats i competències, i també els seus 

interessos, expectatives i projecció de futur. Finalment, cal connectar l’objectiu professional de 

l’alumne amb la formació acadèmica més adient, definit un itinerari formatiu. 

El seguiment del procés educatiu ha de potenciar les capacitats de l’alumne, afavorint la seva 

autoestima, motivant-lo i preveient possibles dificultats o l’abandonament. Cal afavorir 

l’autoconeixement de l’alumne i la seva implicació en el procés d’aprenentatge. Quan sigui 

necessari es revisarà l’itinerari formatiu, redefinint-lo si s’escau. És important implicar l’alumne en 

el seu itinerari, i ajudar-lo en la presa de decisions. Una altra de les prioritats del seguiment del 

procés educatiu és afavorir un bon clima de convivència.  

Pel que fa al vesant d’orientació acadèmica i professional, cal que l’alumne tingui accés a les 

ofertes formals i no formals, dintre i fora del centre, per facilitar la seva formació i la seva inserció 

o millora dins de l’àmbit professional. És important que l’acció tutorial promogui l’adquisició de les 

competències socials, interpersonals i cíviques que afavoreixin la incorporació de l’alumne al món 

laboral. Cal potenciar la col·laboració amb el Servei Municipal d’Ocupació per tal que, d’acord 

amb el seu itinerari personal, els usuaris del CFA Nou Girona i del SMO de Girona puguin accedir 

a les ofertes de totes dues entitats, de manera successiva o complementària.  
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APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC 
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L’elaboració i modificació del PEC correspon al claustre del professorat. L’equip directiu ha de fer 

les propostes inicials d’elaboració i de revisió periòdica, i presentar-les al claustre. 

L’aprovació del PEC correspon al consell escolar. L’administració educativa el pot revisar, i 

requerir-ne la modificació en cas que no s’ajusti a la normativa. 

El PEC ha d’estar a disposició de tota la comunitat educativa. L’equip directiu és el responsable 

de fer-ne difusió. El document es podrà consultar a l’espai web del centre. 
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EL RETIMENT DE COMPTES 
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Les dades dels indicadors de la memòria anual i les aportacions provinents dels diferents òrgans 

de gestió, coordinació i participació del centre, han de ser recollides per la direcció del centre per 

tal de fer l’avaluació general del PEC. Aquesta avaluació correspon al consell escolar, prèvia 

discussió als diferents òrgans de participació del centre. 

Amb caràcter ordinari, s’estableix una periodicitat de quatre anys per fer aquesta avaluació del 

PEC, i amb caràcter extraordinari sempre que es cregui necessari. 


