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CONTEXT DEL CENTRE 

 

El CFA SANT JUST  és l'únic centre de formació de persones adultes de SANT JUST 

DESVERN i atén les necessitats formatives del municipi i . La nostra escola és un centre 

públic que depèn del  Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, tot i 

que rep suport de recursos humans i materials de l'Ajuntament de Sant Just Desvern. 

Estem en un centre Educatiu “ Les Escoles “ al Centre del poble I compartim l’ equipament 

amb altres entitats. 
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Horari de l'escola 

El CFA Sant just desvern  obre de dilluns a divendres de 10 a  20 hores , segons dies.  

 

Oferta formativa 

L'oferta formativa del centre varia cada curs escolar en funció de la demanda de la 

ciutadania. Actualment la nostra oferta formativa compta amb els següents ensenyaments: 

 

– GES 2 

– Llengua anglesa 1, 2 i 3 

– COMPETIC  1 i 2  

 

Perfil de l'alumnat 

La majoria dels alumnes que venen actualment són persones molt joves (18-25 anys), 

especialment en els ensenyaments del GES . Ens podem trobar també nois i noies que 

són menors d'edat. 

En canvi, en els ensenyaments de llengua anglesa la majoria de gent són de mitjana edat 

o gent més gran. Pel que fa als ensenyaments de COMPETIC, en els dos primers nivells 

predominen persones  grans  mentre que al   2  el públic és més jove. 

 

Recursos humans del centre 

El centre compta actualment amb 4 professors . Mes de la meitat del claustre (3)  es  de 

secundària  i Director de primària. 

 

El nostre centre disposa d'un coordinador TIC, que és el responsable d'aquest afer del 

centre i el qual també imparteix diversos ensenyaments de COMPETIC. 

 

Funcions del coordinador TIC 

– Establir els criteris per a l’ús i l’optimització dels recursos informàtics del centre. 

– Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equipaments telemàtics i 

informàtics del centre. 

–  Assessorar el personal del Centre en l’ús de les aplicacions de gestió i en la 

utilització educativa de programes i equipaments informàtics. 
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–  Coordinar la gestió del currículum dels ensenyaments ACTIC. 

 

– Elaborar reunions periòdiques de coordinació amb els altres docents que també 

imparteixin COMPETIC per tal d’establir una línia pedagògica comuna. 

– Col·laborar amb coordinacions d’altres ensenyaments per tal d’establir els reforços 

TIC que siguin oportuns. 

– Participar en l’elaboració i el desenvolupament del pla TAC. 

–  Avaluar l’acció formativa dels ensenyaments de COMPETIC. 

 

Recursos materials del centre  

El centre disposa de: 

– 3 aules àmplies i lluminose 

– 1 aula d'informàtica 

– sala de professors-secretaria 

– despatx-direcció  

Totes les aules disposen de PDI i canó, fet que permet la introducció de les TIC en tots els 

ensenyaments que s'imparteixen actualment en el centre. 
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Inventari TIC - TAC del Centre 

 

Aula Informàtica : 

 

- 25  Equips  THINK CENTRE    LENOVO   Intel Core  I 5  (Dotació  Departament 

d’Ensenyament) 

- 1  Projector EPSON EB-440W   

- 1 PDI. 

- Tres portàtils ASUS. 

- 1 Impressora  HP. 

 

AULA   1 : 

 

-  4 equips HP  Intel Core 3I ( Dotació Departament ). 

- PISSARRA  I PROJECTOR  EPSON   
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AULA 2 : 

 

 

 

- 4  Equips  HP Intel Core  I3(Dotació Departament  ) 

- 1 Equip  HP Intel Core I3 conectat amb un Projector Epson  

- Pissarra. 

 

 

AULA 3 : 

Aula d’ anglès . 

-1 Equip HP  Intel Core  I3 . 

- Una Pissarra 

- Una Pisarra  PDI 
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Sala de professors- Secretaria 

- 3 Equips Profe THINK CENTRE  LENOVO (Intel Core I5 ) 

 
- 1 Equip  direcció  THINK CENTRE 

 
- 1 Impressora HP LaserJet  2420. 

 
- 1 Impressora/Escàner  MInolta Bizhub. 

 
- 1 Impressora/Escàner CANON  2520. 

 

-  1 Impressora   HP OfficeJet 3832  Color. 
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Xarxes de treball dels docents 

Els docents del centre compten amb 3 intranets de treball denominades unitat P, S i T. La 

intranet P és només accessible des dels ordinadors del professorat (el que hi ha a cada 

aula i els de la sala de professors). La unitat S és accessible des dels ordinadors de 

l'alumnat i del professorat, però els alumnes no poden editar. La unitat T és accessible des 

dels ordinadors d'alumnes i professors i tothom pot editar. Aquesta distribució de la 

intranet permet al professorat posar els materials didàctics al lloc on sigui més pertinent. 

L'equip directiu compta amb la seva pròpia intranet que només és accessible des dels 

ordinadors de secretaria. 

Els docents també compten amb un espai al Moodle en el qual es troben materials que es 

treballen en els diferents espais de coordinació. També s'utilitza habitualment el Drive 

(compartit amb tot el claustre) per diverses qüestions: 

– tractar els temes de les reunions de treball que requereixen ser editats. 

– Elaboració de documents compartits, ja siguin documents de centre o llistes de 

sortides escolars. 

– Gestió dels processos de preinscripció i matrícula. En aquest procés hi intervé tot el  

           professorat i s'introdueixen les dades de l'alumnat al Drive. Les dades demanades    

varien en funció de l'ensenyament. 

– Notes (històric) de l'ensenyament del GES.. 

– Recollir les dades estadístiques per ensenyament i per trimestre (matriculats, 

avaluats, aptes, etc). Aquestes dades s'inclouen en les MAC i són dades requerides per la 

inspecció educativa. 

-Assistència diària a classe. Cada hora de classe es passa llista. És un document elaborat 

i gestionat pel cap d'estudis (amb la col·laboració del coordinador TIC) que recull 

l'assistència de tots els grups i té com a objectiu controlar l'absentisme de l'alumnat. 

Alhora, també permet fer un recompte de les hores impartides, no impartides i 

programades del professorat que després el director del centre ha de complimentar en la 

documentació requerida pel FSE. 
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Webs, xarxes socials i aplicacions que utilitza el centre 

 

Recurs Utilitat Persones 
responsables 

 
 

Pàgina 
web 

1. Difondre i explicar l'oferta formativa. 
2. Difondre i explicar les activitats del centre. 
3. Exposar les diferents vies de contacte. 
4.  Mostrar la ubicació de l'escola. 
5. Incorporar els diversos documents de centre. 
6. Visualitzar el calendari del curs (coordinat amb el Drive). 
La pàgina web inclou el Logo del Departament i de l'FSE. 

 
Direcció 

 
Coordinador 

TIC 

 
Moodle 

del 
centre 

1. Campus virtual de diferents matèries i ensenyaments. El 
campus és un dipòsit de material didàctic i interactiu. Alhora, 
és una eina d'elaboració d'activitats avaluatives, 
competencials i que permeten adaptar-se a la diversitat de 
ritmes d'aprenentatge pròpia de l'ensenyament d'adults. 
2. Xarxa de treball docent. 
3. Manera de comunicar-se entre alumnes i professors. 

 
 
 

Coordinador 
TIC 

 
 
 

Xarxes 
socials 

Les xarxes socials que actualment utilitza el centre són: 
Facebook, Instagram i Twitter. Les seves utilitats són: 
1. Difondre i explicar l'oferta formativa. 
2. Difondre i mostrar les activitats de centre. 
3. Difondre altres xarxes socials i recursos virtuals. 
4. Recordar dades i dates rellevants del calendari del curs 
escolar. 
5. Establir enllaços amb altres institucions d'interès. 
6. Fomentar la cohesió social, millorant els enllaços amb la 
C.E. 

 
Coordinadora  

Tic  
 

Coordinadora 
LIC 

 
Director/a 

SAGA Programa que actualment s'utilitza per realitzar la matrícula i 
l'avaluació de determinats ensenyaments. 

Claustre 
professors 

GESO Aplicatiu que s'utilitza especificament per l'avaluació del GES. Direcció 

 
Portal de 

centre 

Periòdicament, es demana omplir diversos aplicatius que són 
recollits al Portal de Centre (assignació de càrrecs no 
directius, renovació del consell escolar, dades estadístiques, 
etc). En el portal de Centre també hi ha accés a l'e-valisa. 

 
Direcció  

 
ATRI 

A més dels aspectes que afecten a tot el personal de la 
Generalitat de Catalunya, hi ha l'accés directe a l'aplicatiu per 
introduir les absències i els permisos del personal docent. 

Claustre 
professors i  

Direcció 
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Whatsapp 

Usos del whatsapp del CFA SANT JUST DESVERN : 

– El professorat del CFA S disposa de 2 grups: un és l'anomenat "seriós", en el qual 

només hi ha el claustre i el personal PAS que s'utilitza per qüestions exclusivament 

escolars que requereixen una certa urgència. Per aquest motiu, es demana que aquest 

grup no estigui silencionat. D'altra banda, hi ha un grup que s'anomena "escola d'adults 

SANT JUST", en el qual, a més del claustre i el professorat  també hi ha tots els ex-

docents del centre i ex-conserges que en vulguin formar part.  Aquest grup té un caire 

més lúdic (tot i que també es gestionen les trobades) i sí que es recomana tenir-lo 

silenciat perquè no és el grup de  Whatsapp adequat per les situacions d'emergència. 

– A l'inici del curs escolar, cada grup-classe elabora un grup de Whatsapp amb el 

telèfon de l'escola inclòs. Aquest grup serveix per enviar notificacions a tot el grup-classe 

d'una manera ràpida i efectiva, per aquest motiu es demana que se'n faci un ús 

responsable.  L'autorització per elaborar aquest grup queda arxivada cada curs escolar i 

els grups s'eliminen un cop finalitzat el curs. 

– El Whatsapp també s'utilitza per comunicar-se amb l'alumnat en cas de no poder 

establir un contacte telefònic. Així mateix, el whatsapp és el canal de comunicació de les 

baixes d'ofici al propi alumne/a o als pares en cas que sigui menor. Dins del documents 

d'inici de curs trobem l'autorització per establir aquesta comunicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓ DEL CENTRE 
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Per tal d'avançar en les TIC, el centre es proposa els següents objectius: 

1. Augmentar i millorar la formació TIC del professorat. 

2. Potenciar l'ús de les TIC en tots els ensenyaments. 

3. Potenciar l'ús de la PDI. 

4. Regular l'ús del mòbil a les aules. 

5. Introduir les tauletes digitals com a eina pedagògica. 

6. Millorar l'equipament i la connectivitat del centre. 

7. Agilitzar els processos de preinscripció i matrícula. 

8. Aprofundir i millorar l'ús de la signatura digital 

 

 

Estratègia   lideratge  i gestió : 
 
Punts  molt  forts : 
1. En el  Projecte  de Direcció que he fet   he definit amb molta claretat  el paper que  ha 

de tenir  el tema digital i les persones responsables de  d’ activar aquesta eina  dins la 

comunitat educativa. 

2.  El centre té formalitzats els procediments per garantir l'accessibilitat de la comunitat 
educativa als serveis digitals del centre. 

 
3. La  Direcció té molt en compte la importancia  de programar els objectius i els resultats 

acadèmics  i organtzatius que és volen obtener i  

 
4. acompanyar-los  dels indicadors per a mesurar-los i posibilitar un bon retiment  de 

comptes. 

5. El Centre farà una avaluació de  les necessitats  de formació  TAC i les inserirà en el 

Pla del  Centre. 

6. El  centre  explicitarà d’ una manera molt clara  els procediments  per garantir  la pos-

sibilitat de l’ us dels  serveis digitals per part de la comunitat educativa. 

 
 
 
 
 
 
Punts  febles : 

1.  Cercar una visió  i una estratègia que ens permeti millorar els procesos d’ ensenya-

ment i aprenentatge  a partir d’un millor ús de les tecnologies. 
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2. Com  a Director  he de definir, juntament amb els professors implicats en aquest pro-

cés , un protocol d’ actuació  per acompañar-los en la implementació de les  TAC   a 

les  aules. 

3. S’ ha de crear una comissió TAC  coordinada per  el  Director per seguir i avaluar  la 

integració de les  TAC en el Centre. Aquest procés  ha  d’estar planificat i desenvolu-

pat  ens uns terminis concrets a partir  dels  recursos disponibles. 

 
 

 
USOS  CURRICULARS: 
 
 

Punt molt  fort :  

1.  Hi  ha un compromis del professorat per utilizar els recursos digitals amb un criteri 

apropiat i respectant la propietat intel.lectual 

 

2.  Els usos de les TAC a l'aula inclouen projectes, activitats col·laboratives, de simula-

ció o de producció de contingut per part 

de l'alumnat 
 
Punts  febles : 

1. El professorat   ha d’estimular als  alumnes per tal que assoleixin una bona com-

petencia digital. 

2. S’ ha  d’ incidir a l’ alumnat que les TIC  I les TAC tenen vida més enllà  de l’ espai i  

de l’ horari del Centre i són molt importants en tot el procés  d’ aprenentatge. 

3.  El Centre utilitzarà el potencial de les TAC per  treballar amb l’ alumnat i si cal l’ 

adaptarà  a les necessitats dels que ho necessitin. 

 
4. En les aules on hi hagi PDI i projectors  els professors els hauran d’ utilitzar com  a 

eina per millorar la formació.Utilitzarem la nostar capacitat per fer que l’ alumnat 

tingui un paper molt actiu en aquest procés formatiu. 

 
5. Aquestes eines  TAC  també han de ser utilitzades per  els  alumnes per a presen-

tacions o exposicions de treballs  davant de la clase. 

 
 

 


