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1.  MARC NORMATIU

Per tal de definir i contextualitzar el projecte educatiu de centre, cal revisar les normatives

estatals  i  autonòmiques  que fan referència  a l’educació  en general,  com el  cas  de la

Constitució espanyola o a l’educació de persones adultes en particular.

En l’article 27 de la Constitució Espanyola es reconeix que tothom té dret a l’educació,  i

que l’educació tindrà com objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el

respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les llibertats fonamentals.

D’altra banda, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, dedica el  capítol IX a

l’educació de persones adultes. Aquest capítol es divideix en cinc articles, del 66 al 70, els

quals  defineixen  els  objectius  i  principis,  l’organització,  els  ensenyaments  bàsics i

postobligatoris  i els centres. El  present projecte educatiu de centre vol fer  explicita la

particularitat del centre i la seva organització i funcionament per tal de donar resposta als

objectius que es concreten en l’article 66.3 de l’esmentada llei. Va ser publicada al BOE n.

106 de 4/5/2006 .

El decret 213/2002, d’1 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació curricular de la formació

bàsica de les persones adultes queda emmarcat dins la llei 3/1991, de 18 de març, de

formació d’adults. En aquesta llei es marca una finalitat clara:  garantir per a tothom les

mateixes oportunitats  de formació,  tot  respectant la diversitat,  i  proporcionar  aquelles

habilitats i coneixements que constitueixen les competències bàsiques que permetin a les

persones adultes desenvolupar-se de manera autònoma i poder escollir entre les diferents

possibilitats que ofereix la societat actual. A més es parla de la  formació integral per tal

de  compensar  els  dèficits  basant-se en les  capacitats  i  els  coneixements  previs  de  la

persona adulta i així assegurar el domini de les competències bàsiques. 
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2.  ANÀLISI DEL CONTEXT

Ubicació del centre 

El  centre  Sant  Josep  pertany  al  districte  de  la  ciutat  de  l’Hospitalet  de  Llobregat,

concretament al barri de Sant Josep. Aquest barri està ben comunicat ja sigui amb línies

d’autobusos,  metro  la  Torrassa,  els  Ferrocarrils  de  la  Generalitat  i  Rodalies  Renfe  de

l’Hospitalet.

L’Hospitalet com a municipi no compta amb una bona intercomunicació entre els barris de

la ciutat, fet que no ha millorat en aquests últims anys.

Població

Aquest barri no va tenir un creixement demogràfic tan alt com els barris de La Florida,

Pubilla  cases, Collblanc-Torrassa. El  barri  de Sant Josep va iniciar  el seu creixement a

començaments  dels  anys  setanta.  La  població  que  va  anar  arribant  venia  sobretot

d’Andalusia, Extremadura i Galícia, hi ha menys quantitat d’altres llocs de l’estat espanyol.

Últimament,  en  aquesta  última  dècada  s’ha  observat  un  increment  de  la  població  de

persones nouvingudes d’arreu del món tan pel que fa Llatinoamericans (Perú, Equador...)

Brasilers, com de persones de parla no llatina com d’Àsia, Àfrica i de la resta d’Europa

extracomunitària: Rússia, Ucraïna i Albània (veure Annex-1).

La parla habitual i la de relació al barri en línies generals és la llengua castellana. El català

es redueix en els àmbits de la cultura, l’escola i entitats socioculturals .

Vida cultural

La vida cultural  del  barri  està dinamitzada per festes populars,  llar  d’avis,  l’ateneu de

cultura, associació de veïns de Sant Josep, l’aula de cultura Sant Josep i el centre cultural

Tecla Sala.

Al  barri  hi ha hagut una reconversió important de cinemes i  naus industrials  que han

passat a ser discoteques i bars musicals. També el fenomen urbanístic ha arribat al barri i

molts espais s’han convertit en vivendes fet que ha fet la població a la zona.

Els més joves es mouen en altres àmbits com pot ser el club muntanyenc (UEC) o els

esplais .
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Condicions socioeconòmiques de l’entorn més proper 

Hi ha tot un seguit de necessitats específiques en el terreny educatiu en les persones a les

quals  ens  adrecem.  Necessitats  que  es  deriven  d'una  formació  deficitària  fruit  d'una

situació històrica, on el dret a l'educació no va poder ser exercit, dèficit que cal corregir en

l’àmbit de la formació instrumental i bàsica si volem contribuir a una plena integració i

desenvolupament de les persones. Constatem, en especial, les dificultats que expressen

els col·lectius de persones a què ens adrecem per dirigir-se a la xarxa normalitzada avui

existent, i les demandes que ens adrecen perquè assumim aquest àmbit d'actuació.

En qualsevol cas, les nostres accions també persegueixen l'objectiu de permetre optar a

un mercat  de treball  més ampli  i  a  una formació  ocupacional  i/o  contínua  en millors

condicions d'adaptació al nou mercat de treball en constant canvi i evolució.

El perfil de l’alumnat ha canviat en els últims anys, abans era, en bona part, persones que

accedien al graduat escolar i nivell instrumental mentre ara els usuaris s’han ampliat amb

persones  nouvingudes  d’arreu,  joves  que  volen  accedir  a  la  prova  d’accés  als  cicles

formatius i moltes persones que volen ser competents en anglès i informàtica.

Molts joves tenen contractes de treball temporal i contractes en formació, això els apropa

a l’escola uns per adquirir noves competències i altres per la necessitat que els imposa el

model de contractació. L’alumnat estranger treball en el servei domèstic i la construcció. 

Els cursos d'informàtica han experimentat, com els anteriors, un fort increment. Les noves

tecnologies esdevenen, com els idiomes, eines imprescindibles per a la inserció laboral i

social.

Característiques de l’alumnat

L’observació  de  les  característiques  de  l’alumnat  ens  permet  definir  alguns  eixos

psicosocials que defineixen els trets bàsics del nostre centre:

 La intergeneracionalitat. Atenem persones des del període de la joventut fins a

després  de  la  jubilació.  Això  significa  conjugar  interessos  i  necessitats  molt

diversos i per tant jugar amb un entramat metodològic i organitzatiu complex,

però a la vegada suposa un enriquiment més enllà de la compartimentació social

que de vegades s’imposa als diferents sectors socials en funció de la seva edat.

 La interculturalitat. Cada vegada més vivim en un doble impuls: un entorn pluri-

cultural per raó del lloc d’origen, amb la seva cultura i la seva procedència social,

i la imposició d’una cultura hegemònica que impulsa els seus criteris. Comptem
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amb la participació de les persones a partir de la seva identitat i de les seves

opcions culturals i socials. Veiem aquesta diversitat cultural com un patrimoni

col·lectiu del qual cal gaudir.

 El treball amb persones amb dificultats específiques a nivell personal i social. És

per tant una funció de l’escola el treball per a la integració i la cohesió.

 L’atenció a la diversitat amb eines psicoeducatives específiques i la integració

d’aquestes persones a la tasca ordinària del centre i,  per extensió, a l’entorn

social és una tasca prioritària del centre.

 De  la  mateixa  manera  considerem  de  gran  importància  l’arrelament  de  les

persones a un entorn social i cultural que els dóna identitats en el seu vessant de

treballador/a i de forma integral com a persones lliures i solidàries.

En el cas de treball amb persones adultes és especialment important la consideració del

bagatge de coneixements i experiències que cada persona

posseeix com un element d’enriquiment del procés d’aprenentatge personal i

col·lectiu.

La diversitat de l'alumnat que ens arriba és, doncs, absoluta, tant en la seva preparació

anterior com en les seves aspiracions formatives. Podríem establir 5 grups. 

a) Persones que no tenen cap tipus de formació instrumental, que han d’adquirir des

de l’aprenentatge de la lectoescriptura fins el III nivell d’aquesta formació. 

b) Persones que desitgen millorar la seva qualificació professional i que, sense tenir la

formació acadèmica requerida, es volen presentar a les proves d’accés als Cicles

Formatius de Grau Mitjà 

c) Persones que aspiren a millorar  les  seves competències  per  a la societat  de la

informació: iniciar o ampliar els seus coneixements d’Anglès o d’Informàtica.

d) Persones nouvingudes que volen aprendre les llengües oficials  del país:  català i

castellà.

e) Persones nascudes a Catalunya o que fa temps que hi viuen i que tot i entendre el

català, no el parlen i desitgen millorar la seva competència lingüística.

projecte educatiu de centre cfa sant josep 7



3.  TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE

  El CFA Sant Josep es defineix com una escola pública, democràtica, progressista, laica i

catalana.

  Entenem l’educació  lligada  a la  realitat  nacional  de Catalunya i  és  per  això que es

potencia entre l’alumnat  el coneixement i el respecte de les senyes d’identitat pròpies de

Catalunya. En aquest sentit, el català és tant la llengua d’aprenentatge com la llengua de

comunicació a tots els àmbits de la vida del Centre. 

El centre és un espai de llibertat, de treball  cooperatiu i debat democràtic. Des d’aquí

s’interacciona amb la comunitat i amb els moviments socials de l’entorn, també s’afavoreix

la participació del debat dels temes d’interès social i dels propis de la comunitat educativa.

L’escola  és  laica  perquè  defensa  que s’eduqui  sense  dogmes,  en  valors  humanistes  i

universals, en la pluralitat i el respecte als drets humans, en compartir la diferència i la

diversitat, i en els valors ètics, no sexistes i democràtics.

Considerem l’educació com un dret personal que s’estén al llarg de tota la vida i per això

reivindiquem a les Administracions Públiques que protegeixin i garanteixin les condicions

necessàries per a què pugui ser exercit.

Al  Centre respectem la diversitat  d’edats,  de sexes, de religions,  de cultures,  d’origen

social, d’ideari polític i la reconeixem com a font de riquesa per a tothom, perquè "tots

som iguals i tots som diferents."

El nostre projecte educatiu, té com a finalitat contribuir a millorar les aptituds, habilitats i

capacitats,  la  formació  bàsica  i  instrumental,  en  definitiva,  d'aquells  alumnes  que

s'adrecen a la nostra escola cercant respostes concretes a necessitats personals, i pretén

ser un instrument operatiu pràctic i flexible, que permeti en tot moment adaptar-nos a les

necessitats  educatives  de  l’alumnat  i  que  es  pugui  enriquir  a  partir  de  l’experiència,

cohesionant tota la comunitat educativa.

Aquest  és  un  projecte  que  continua  tenint  caràcter  innovador  i,  per  tant,  aquesta

característica ha de ser transversal tant a les propostes que el projecte preveu com a la

seva execució i desenvolupament.

Creiem que l'ideal en l’educació permanent de les persones adultes és planificar sobre les

seves necessitats concretes. Per tant, cal estar sempre oberts a idees i unitats curriculars

noves en funció de la demanda individual y social. 
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El personal docent del  centre el  formen quatre mestres de primària i  una persona de

secundària de l’àmbit de la comunicació

  El personal no docent és un conserge de l’Ajuntament de l’Hospitalet, una persona de

neteja i una persona de l’administració i serveis (PAS) de la Generalitat amb dedicació de

mitja jornada.

  Amb el convenciment que l’educació pel lleure forma part de la formació integral de la

persona, el centre facilita un espai, segons demanda, per la realització d'un taller : “Puntes

de coixí que depèn d’una organització sense ànim de lucre. 

3.1 REFERÈNCIA HISTÒRICA DEL CENTRE I CARACTERÍSTIQUES ACTUALS

  El CFA Sant Josep depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

  L’edifici del centre està ubicat al carrer Mare de Déu de la Mercè n. 20 i forma part del

casal  d’entitats  Sant  Josep  de  l’Ajuntament  de  l’Hospitalet.  El  manteniment  de  les

instal·lacions depèn de l’Ajuntament.

  El centre ocupa la primera i segona planta de l’edifici i una aula de la tercera planta.

Disposa de 8 aules: al primer pis hi ha la secretaria, el despatx, la sala de professorat i 3

aules.  Al  segon  pis  hi  ha  quatre  aules  i  una  de  polivalent  (biblioteca,  audiovisuals  i

autoformació) i al tercer pis s’ubica una aula taller destinada a la realització de la formació

del lleure.

  La dotació econòmica  prové de dues fonts: La Generalitat que ingressa una quantitat

anual destinada a cobrir les despeses de funcionament i l’Ajuntament aporta una altra

dotació anual per a petites reparacions, manteniment i adequació dels espais. Es fa càrrec

també de les despeses de neteja, telèfon, aigua i electricitat.

Cada any el centre realitza  un projecte segons les necessitats del moment i el presenta a

l’Obra Social La Caixa que si l’aprova el centre rep una aportació econòmica per tal de dur-

lo a terme

L’alumnat  fa  una  aportació  voluntària  a  l’inici  de  curs  en  concepte  del  material

extraordinari  que  puguin  utilitzar  i  pel  manteniment  i  la  actualització  del  fons  de  la

biblioteca de la biblioteca. 
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3.2  TEORIA  EDUCATIVA  I  FONAMENTS  PSICOPEDAGOGICS  QUE  AVALEN

L’ACCIÓ EDUCATIVA

  L’acció educativa del centre es fonamenta en el principi que l’alumnat ha de tenir un

paper actiu en el seu procés d’ensenyament aprenentatge.

  El nostre treball es centrarà en la formació bàsica, en els ensenyaments inicials i bàsics,

en la preparació de proves d’accés als CF per tal que l’alumnat que superi la prova pugui

obtenir una qualificació professional i així accedir, de forma qualificada, al món laboral.

També s’imparteixen ensenyaments de llengua anglesa, els dos nivells, i els tres nivells

d’informàtica, COMPETIC inicial, COMPETIC 1 i COMPETIC 2. 

  La  tasca  educativa  es  complementa  en  la  formació  sociocultural  i  el  lleure,  ja  que

entenem que aquestes són necessàries per a poder aconseguir una formació integral de la

persona per a la millora personal, la participació social i l’ajuda a exercir els drets i deures

propis d’una societat democràtica. Sempre que sigui possible es mantindrà un lligam amb

la formació ocupacional per a poder orientar a l’alumnat.

  Per tal  que  l’aprenentatge sigui significatiu es parteix de la teoria constructivista on es

tenen  en  compte  els  coneixements  previs  de  l’alumnat  així  com els  diferents  ritmes

d’aprenentatge. Es desenvolupa també una pedagogia participativa, dialògica i de respecte

a la  diversitat,  implicant  l’alumnat  en el  seu propi  procés  d’aprenentatge.  Es potencia

també l’anàlisi crític de la realitat en processos individuals i grupals.

  Per poder d’adaptar els currículum dels grups i les característiques pròpies de l’alumnat

els centres de formació de persones adultes, cadascú del professorat confecciona el seu

propi material de treball tot complementant-lo amb mitjans audiovisuals, làmines, mapes,

activitats telemàtiques, sortides...

A més a més, per tal de realitzar un currículum lligat a l’entorn sociocultural al centre es

realitzen activitats com la celebració de Festes tradicionals (la castanyada, St. Jordi, Nadal,

Carnestoltes...)

Per completar l’acció educativa del centre es manté contacte amb les entitats de l’entorn i

així  poder  d’oferir  a  l’alumnat  una  millor  orientació  i  reforç  per  a  la  seva  formació

permanent. Aquest contacte es realitza, sobretot, amb les següents entitats: Biblioteca

Tecla Sala, Aula de Cultura Sant Josep, Regidoria del Districte, Cinema Rambles, Àrea de

Promoció Econòmica i Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet, el Centre
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d’atenció a la dona (CAID) Serveis Socials  de l’Ajuntament de l’Hospitalet,  ABS de St.

Josep i altres entitats amb les que podem interactuar en un moment concret.

4.  OBJECTIUS

  

Els objectius generals del centre son:

1. Promoure les llibertats fonamentals de les persones, sense tenir en compte el seu

          origen geogràfic, cultural o social.

2. Crear espais on es fomenti les situacions de  multiculturalitat i multilingüisme com

          a element integrador i enriquidor.

3. Afavorir la reflexió crítica. Fomentar l'esperit crític, de diàleg i de mútua comprensió

4. Mantenir les relacions sistemàtiques de col·laboració i de coordinació amb les

          institucions relacionades amb la formació de persones adultes.

5. Garantir la competència amb l’ús social de la llengua catalana.

6. Incorporar l’ús de les TIC a les programacions de cada àrea d’ensenyament

7. Donar resposta a les noves necessitats educatives creades en l’alfabetització

          digital.

     8.  Aconseguir els recursos materials i humans necessaris per tal de completar

          l’oferta formativa de la formació bàsica amb el cicle d’educació secundària.

     9.  Assolir autonomia i seguretat educativa personal.

   10.  Comprendre i adoptar posicions pròpies davant la societat.

   11.  Desenvolupar els valors de tolerància i solidaritat, tot educant en la pau i la

         diversitat.

   12.  Aconseguir que l'activitat duta a terme al centre sigui una experiència profitosa i 

        gratificant.

   13.  Fomentar actituds i hàbits de defensa i conservació de la natura com a manera de

         garantir el nostre patrimoni natural, tot trobant elements que han de comptabilitzar

         desenvolupament econòmic i defensa del medi ambient.

   14.  Facilitar i ajudar a la comprensió i aprofundiment de la identitat i realitat nacional

          de Catalunya.

    15.  Fomentar una actitud d’investigació i esperit científic, aprenent a aprendre.

    16.  Fomentar el treball en equip, tot respectant el desenvolupament individual, dins del

          marc de l'aprenentatge entre iguals.
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    17.  Participar en la dinamització de l’Associació Cultural Nus per tal de poder vincular  

           l’alumnat amb altres accions culturals que des del centre no es podrien promoure.

 5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

    

El centre és un espai públic, democràtic i afavoridor de la participació del debat en temes

d’interès social i els propis de la comunitat educativa. S’entén el fet educatiu a partir de la

interacció entre iguals i en permanent diàleg amb la nostra comunitat i amb els moviments

socials de l’entorn.

En coherència amb aquests principis i, segons indica la LOE al capítol III sobre els òrgans

col·legiats de govern i de coordinació docent dels centres públics, a la secció segona sobre

el Claustre de Professorat i el capítol IV sobre la direcció dels centres públics, el centre

s’organitza a través d’òrgans col·legiats i òrgans unipersonals:

 Òrgans Col·legiats

1. Claustre: és l’òrgan de participació de tot el professorat en la gestió del centre.

Està format per tot el professorat que depèn del Departament d’Educació. 

 El claustre es reuneix de forma ordinària un cop al trimestre. I de forma extraordinària

    sempre que les necessitats del centre ho demanin.

Té la responsabilitat de (LOE. Capítol III. Article 129) : 

 Formular a l’equip directiu i al Consell Escolar propostes per a l’elaboració dels

            projectes del centre i de la programació general anual.

 Aprovar i avaluar els projectes curriculars i els aspectes docents, segons el PEC.

 Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació 

            pedagògica.

 Escollir els seus representants al Consell Escolar.

 Coordinar les funcions referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació de

            l’alumnat.

 Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació que l’administració educativa realitzi

            del centre.

 Ordenar el règim administratiu del centre.

 Vetllar pel material de l’escola.

 Proposar i aprovar els horaris del centre.
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Les decisions es prenen per acord entre el professorat i si no hi ha acord, per votació

majoritària. Les decisions són vinculants i les conclusions s’inscriuen al llibre d’actes que

està signat pel professorat assistent.

2. Consell de Centre

La composició del Consell és la següent:

 Directora del centre

 Dues alumnes

 Dos professors/es

 La secretària que actua com a secretària del Consell, amb veu però sense vot.

 La representant del PAS

 Una persona representant de l’Ajuntament

Té la responsabilitat de:

 Ratificar  l’equip directiu

 Aprovar el Reglament de Règim Interior

 Aprovar el Projecte Lingüístic

 Resoldre els conflictes i imposar les correccions a aquelles conductes de l’alumnat

             que perjudiquin greument la convivència al centre.

 Aprovar els pressupostos del centre.

 Aprovar els dies de lliure disposició del calendari escolar

 Promoure la renovació de les instal·lacions i equip escolar i vigilar la seva

            conservació.

 Aprovar i avaluar la programació general del centre i de les activitats escolars

            complementàries.

 Fixar les directrius per a la col·laboració amb finalitats culturals i educatives amb

   altres centres, entitats i organismes.

 Analitzar i valorar el funcionament general del centre.
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Òrgans Unipersonals

   El Director/a del centre té la responsabilitat de (LOE. Capítol IV. Article132):

 Dirigir i coordinar totes les activitats del centre.

 Complir i fer complir les lleis i altres disposicions vigents.

 Col·laborar amb els òrgans  de l’Administració educativa en tot allò que pertany

             als objectius educatius del centre.

 Designar al Secretari/a.

 Afavorir la convivència en el centre.

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

             i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves competències.

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

            pagaments i visar la certificacions i documents oficials del centre.

 Elaborar conjuntament amb l’equip directiu l’oferta formativa i la memòria anual

            d’activitats del centre i trametre-la a la corresponent delegació territorial, un cop

            el Consell Escolar n’hagi emès el corresponent informe.

 Tenir coneixement de l’assistència del personal del centre i el règim general de

          l’alumnat vetllant per l’harmonia de les relacions interpersonals.

El secretari/a té la responsabilitat de: 

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

              reunions que es celebrin.

 Tenir cura de les tasques administratives del centre, atenent la programació

            general i el calendari escolar.

 Estendre les certificacions i els documents oficials del centre, amb el vist-i-plau

            del director/a.

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

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

            necessaris en entitats financeres, juntament amb el director/a. Elaborar el 

            projecte de pressupost del centre.

 Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de

            preinscripció i matriculació de l’alumnat, tot garantint la seva adequació a les

            disposicions vigents.
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 Tenir cura què els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets d’acord

             amb la normativa vigent.

 Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels

            registres i expedients acadèmics.

 Elaborar i actualitzar l’inventari del centre. 

 Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves

            instal·lacions, mobiliari i equipament d’acord amb les indicacions del director/a i 

            de les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació quan correspongui.

 Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, alienació i

lloguer de béns i els contractes d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb la

normativa vigent.

6.   AVALUACIÓ DELS PROCEDIMENTS I ELS RESULTATS EDUCATIUS

L'avaluació és un procés d'obtenció de dades, d’informacions després d'una reflexió, que

serveix per orientar sobre com es desenvolupa l'acció educativa, sempre a la recerca d'una

millor eficàcia.

Això implica l’anàlisi de tots els elements:

- Objectius assolits.

- Continguts curriculars.

- Metodologia.

- Participació i implicació.

- Medis materials, didàctics, econòmics,...

- Medis humans.

- Horaris, calendaris,...

- Desenvolupament del pla de treball.

La finalitat de l'avaluació serà la reconducció del currículum i de la totalitat del pla de

treball. És imprescindible dur a terme aquesta avaluació en equip, tot fent-ne partícip a

tota la comunitat educativa.

Totes les dades de l'avaluació quedaran recollides en la memòria anual del centre.
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- Avaluació inicial

Servirà per conèixer els nivells d'arribada, els interessos i les motivacions de les persones

que arriben al centre. Amb aquesta informació realitzarem els agrupaments, i ens ajudarà

a concretar els materials a utilitzar i les estratègies didàctiques a seguir.

Es realitzarà els primers dies del curs i tindrà dos grans blocs: un d’observació, màxim

quinze  dies,  i  l'altre  a  través  d'una  prova  tipus.  El  professorat  posarà  en  comú  les

observacions i el resultat de la prova, i determinarà les actuacions a emprendre.

- Avaluació contínua i formativa

L'avaluació és un procés que té com a objectiu informar l'alumne/a de la situació en què

és  troba  i  de  la  dedicació  que  haurà  d'esmerçar-hi.  Amb aquesta  finalitat,  prendrem

registres periòdicament de les activitats que es facin, i l'equip de professors/es posarà en

comú els diferents registres i informarà en quina situació es troba respecte als objectius

proposats i respecte a la situació inicial.

- Autoavaluació

Proposarem mecanismes perquè els usuaris s’avaluïn a sí mateixos respecte als objectius

proposats,  que facin  la  seva pròpia  reflexió  i  determinin  les  estratègies  de superació.

Aquesta autoavaluació serà després compartida i discutida amb el professorat.

7.  AVALUACIÓ DEL CENTRE

En finalitzar cada curs escolar el claustre es reuneix per fer una valoració del funcionament

del centre i es fa constatar en la memòria final:

- L’assoliment dels objectius que s’havien previst.

- Analitzar la metodologia organitzativa que s’ha seguit.

- Valorar els medis materials i humans del centre.

- Constatar la funcionalitat dels horaris, calendaris, reunions, activitats, etc.
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