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El Projecte Educatiu de Centre 
 

EL (PEC) és un dels documents on es recull els principis rectors que defineixen el funcionament 

del centre. Aquests principis van estar  proposats, estudiats, analitzats i aprovats el dia 8 de 

març de 2011 a partir de la realitat de l'escola i d’acord amb les conviccions pedagògiques dels 

docents. Si bé el document defineix els trets d’identitat del centre, n'orienta els objectius i 

n'expressa l’estructura organitzativa uns dels objectius de l'actual projecte de direcció (2019-

2023) és revisar-lo, actualitzar-lo i elaborar-ne un de nou que tingui més en compte 

 les noves necessitats del centre i la integració de demandes detectades de tota la comunitat 

educativa. 

 

Tal i com es defineix en el PEC  El Centre de Persones Adultes Sant Josep és una 

escola pública, depèn del Departament d'Educació, és democràtica, progressista, laica i catalana, 

el català és tant la llengua d’aprenentatge com la llengua de comunicació a tots els àmbits del 

centre (LEC, Llei 12/2009. Articles 11, 16 i 18 i PEC)   

 

Els trets d'identitat del centre són: 

 l'atenció a la diversitat, 

 el reconeixement  de les potencialitats i 

individualitats  de tots els alumnes 

independentment del seu sexe, 

 la qualitat acadèmica, 

 l'aprendre per aprendre, on l'alumnat és 

conscient i capaç d’utilitzar totes les eines que 

necessita per prendre consciència del seu propi 

aprenentatge. 

 el treball personal i en grup, 

 la formació integradora i inclusiva,   

 i l'educació participativa i oberta. 

 

El projecte educatiu del centre té com a finalitat 

contribuir a millorar les aptituds, habilitats i 

capacitats, d'aquelles persones que s'adrecen a 

l’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. 
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L'oferta educativa  que ofereix el centre és àmplia, aquesta diversitat d'oferta es reflecteix  en 

l'alumnat. Al centre hi trobem alumnes de generacions ben distintes, des de joves de 16 anys fins 

a alumnat que ja està jubilat, i també de diferent procedència i cultura.  Aquestes  situacions 

enriquidores ens brinden la possibilitat excepcional de coneixement i respecte mutu entre tots 

els membres de la comunitat educativa. 

 

El fet de disposar de diferents ensenyaments i aquests estar ubicats en diferents franges horàries 

ha promogut fomentar i aplicar  una cultura participativa de tots els membres de la comunitat 

educativa,  és important  que tothom pugui participar i aportar tot allò que es consideri positiu 

pel creixement del centre i es pot fer des de diferents estructures: des del claustre de 

professorat, des del consell escolar, des de les  comissions de treball i des de les tutories tant 

individuals com col·lectives. 

 

I és important dur a terme  activitats i diades conjuntes  on hi  participin tots els membres de la 

comunitat ja que fomenta una visió conjunta de centre  i s’afavoreixen i fomenten  les relacions 

interpersonals  de tots el membres que hi pertanyen on virtuts com el respecte,  la solidaritat  i 

l'empatia  passen a l'acció. 

 

 

El projecte educatiu del CFA  Sant Josep és completa i es defineix totalment i conjunta amb: 

 Programació Didàctica (PD): 

Defineix l’ordenació i organització dels ensenyaments que s’imparteixen al centre, així 

com les directrius pedagògiques que se segueixen. 

 

 Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) 

Recullen, d'acord amb la Llei d’Educació, tots aquells aspectes que facilitin la 

convivència, el funcionament i l’organització del centre, així doncs recullen: 

La concreció en regles i normes dels drets i deures dels alumnes. 

L’organització del funcionament dels recursos humans, materials i funcionals. 

La regulació de les tasques i responsabilitats dels òrgans col·legiats i unipersonals 

del centre/aula i dels serveis de què disposa. 

 

 Programació General Anual de Centre (PGAC): 

Recull els objectius que el centre o l’aula pretén assolir durant el curs i les estratègies i 

recursos que preveu utilitzar. Conté una part relativa a aspectes organitzatius (professors, 

horaris i calendari d’activitats, com a mínim) i una part relativa als objectius de la 

programació didàctica de l’any, d’acord ambdues amb el projecte educatiu i les 
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conclusions i valoracions formulades en la memòria del curs anterior. Estableix els 

criteris, indicadors i procediments per a l’avaluació de l’assoliment dels objectius 

previstos. El resultat d’aquesta avaluació es recull a la memòria anual corresponent. 

 

 

 Pla d’Acció Tutorial (PAT): Regula, concreta i fixa els protocols en l’exercici de la tutoria 

i la coordinació dels equips docents com a eina fonamental per a la formació integral de 

l’alumnat. 

 

 Projecte lingüístic de centre (PLC): 

Estableix les pautes d'ús de la llengua catalana i el tractament de la resta de llengües 

que tenen presència dins la vida diària del centre. 

 

 


