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1. CONTEXTUALITZACIÓ 
 
El CFPA Víctor Català es troba ubicat dins del Centre Penitenciari, i aquest és el punt de 
referència que caracteritza la nostra escola, ja que es troba imbricat en el dia a dia del 
Centre.  
 
 
1.1. Procedència i perfil de l’alumne 
 
El grup d’alumnes respon a les característiques de les persones que són al Centre 
Penitenciari en compliment d’una pena privativa de llibertat. Això marca uns perfils molt 
diferenciats i heterogenis que responen de manera general a la tipologia de delicte per el 
qual es troben en situació de reclusió i a l’origen geogràfic/ètnic. 
 
Parlem de persones d’una franja d’edat molt àmplia. Tenen, pel que fa a les diverses 
variants sociològiques, multitud de marcadors ètnics, econòmics i culturals a més d' 
experiències d’escolarització molt diferenciades sense poder establir una correspondència 
entre les diferents variants. Tot i això podem establir uns perfils més o menys homogenis 
tenint en compte el nivell formatiu de l’activitat a la qual han estat assignats a través 
d’entrevistes escolars personalitzades, partint més del que tenen en comú que no pas tenint 
en compte la multitud de diferències i la diversitat que els caracteritza. 
 
 
1.2. descripció del centre educatiu. (espais) 
Les aules es troben disposades en dues plantes, la distribució de les mateixes és la que a 
continuació es detalla: 
 
PLANTA BAIXA 

• aula 4→ també anomenada aula de silenci. Es tracta d’una aula compartida, d’ una 
banda, per les diferents confessions religioses que operen al centre i, d’una altra, per 
la monitora de música ja que en l’actualitat no té espai on ubicar-se, ella i els seus 
músics. 

• aula 5→ bàsicament destinada a aula de Formació Instrumental 3 
• aula 6→ destinada al desenvolupament bàsic del GES 
• aula 7→ Aula d’ autoformació. aula 8→sortida del resultat de la divisió de l’aula 

anterior. S’ imparteixen els grups de GES 2 i llengües. 
• Lavabo per a interns. 
• Magatzem de la biblioteca→ inicialment es tractava d’un WC per a interns però el mal 

disseny del mateix i la poca seguretat que oferia va propiciar que es dediqués a 
magatzem. 

• Magatzem de neteja→destinat a guardar els estris i productes que s’utilitzen per a 
netejar l’escola. 
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PRIMERA PLANTA 

• zona de despatxos→hi trobem el de l’equip directiu, la sala de mestres, la sala de 
reunions, un magatzem que s’ha destinat a biblioteca de consulta pels mestres i dos 
lavabos. 

• aula 1→ bàsicament s’hi duen a terme els grups de formació Instrumental 1 
• aula 2→ bàsicament s’hi duen a terme els grups de formació instrumental 2 
• aula 3 o aula d’informàtica. 
• biblioteca→malgrat trobar-se ubicada a l’escola la seva dependència no recau sobre 

el director docent sinó que ho és pel subdirector de tractament del centre.  
• Lavabo per a interns. 
• Magatzem de l’escola→ Ha seguit el mateix procés de transformació que l’ explicat 

en el punt anterior del magatzem de la biblioteca. 
• Magatzem de neteja→ Com ja n’hi havia un situat a la planta baixa, s’ha reconvertit 

en un despatx de tutories i entrevistes. 
 
Cal esmentar que totes les aules disposen de molta llum, es troben equipades amb el 
mobiliari propi i adequat per iniciar el curs escolar. A tal efecte, cal esmentar la col·laboració 
de la direcció del Centre Penitenciari per tal que l’escola disposés de tot el necessari per 
iniciar el curs. 
 
En cada mòdul, n’hi ha 14, hi ha una aula ubicada a la primera planta de la zona cultural. A 
part, d’aquests mòduls trobem aules escolars als departaments de règim tancat (DERT) i de 
tractament de les toxicomanies (DAE). 
 
 
1.3 marc legal 
Aquest PEC s’ emmarca legalment en les disposicions que es detallen tot seguit: 
 
Constitució Espanyola, article 27. 
Estatut de Catalunya (2006), articles 6 i 131. 
Llei d’ Educació de Catalunya (2009) 
Decret 102/2010 d’ autonomia de centres. 
Decret 155/2010 de les direccions de centres educatius públics i del personal directiu 
professional docent. 
Llei Orgànica General Penitenciària LOGP), articles 55 i 56. 
Reglament Penitenciari Català, articles del 90 al 99. 
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2. PRINCIPIS D’ IDENTITAT. 
 
Pretenem reflectir tots aquells elements del context que condicionen el projecte educatiu del 
Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA) ja que l’escola no és un fet aïllat, sinó que 
està influenciada i condicionada per l’ambient socioeconòmic, cultural i polític i per 
l’administració educativa i de justícia.  
 
El projecte educatiu del centre plasma les finalitats i les opcions bàsiques de l’acció 
educativa que propugnem per al conjunt de l’alumnat del nostre centre marcant les línies cap 
a on volem adreçar-nos en cada nivell educatiu.  
 
 El CFA Víctor Català és una escola: 
 

• Participativa 
• Acollidora 
• Aconfessional 
• Catalana 
• Integradora i inclusiva 
• Oberta i flexible 
• Democràtica. 

 
 

 
 
3. OBJECTIUS 
 
El context penitenciari marca definitivament el perfil de la nostra escola. És per això que 
l’objectiu general és que els alumnes adquireixin les competències bàsiques necessàries per 
un desenvolupament més autònom i eficaç en el seu dia a dia, i així tractar d’equiparar les 
seves oportunitats en la societat.  
 
 
3.1. Àmbit socioeducatiu 
 

• Donar recursos a l’alumne per mantenir els vincles formatius a l’exterior. 
 

• Dotar d’estratègies a l’alumne per tal d’afavorir la seva reinserció social. 
 

• Fomentar els valors bàsics de respecte, tolerància i cooperació en la convivència, i 
afavorir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe, raça, religió, 
formació, i/o tipologia delictiva. 
 

• Participar en activitats culturals que es duguin a terme en el centre penitenciari. 
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• Potenciar la participació de l’alumnat al CFPA a través dels seus representants. 

 
• Potenciar els canals d’intercanvi tant dins del centre penitenciari com a l’exterior  

 
 

 
3.2. Àmbit pedagògic  
 

• Garantir l’atenció personalitzada adaptada a les necessitats individuals dels alumnes.  
 

• Impulsar l’aplicació i l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 
 

• Utilitzar l’acció tutorial com a eina d’orientació i seguiment escolar entre el centre 
educatiu i l’alumne. 

 
• Afavorir i potenciar la formació permanent i contínua del professorat. 

 
• Garantir la formació educativa de la població penitenciària 

 
• Afavorir l’autonomia personal, el pensament crític i la creativitat 

 
• Prioritzar la funcionalitat dels continguts 

 
• Treballar a partir de metodologies motivadores, dinàmiques, participatives, 

col·laboratives i cooperatives. 
 

• Avaluar de forma continuada i fer ús de la coavaluació i l’autoavaluació dins del 
procés formatiu de l’alumne 
 

 
 
 
3.3. Àmbit de gestió del CFPA Víctor Català 
 

• Gestionar els recursos humans, econòmics i materials de manera transparent.  
 
• Fomentar actuacions que incideixin en la defensa i respecte pel medi ambient. 

 
• Establir el treball en equip com a metodologia bàsica. 
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4. PL 
El CFA Víctor Català com escola catalana opta per l’ ús del català com a llengua vehicular. 
Entenem la llengua com un element d’ unió i integració entre les persones i com una 
oportunitat d’ avenç dels alumnes en la consecució de la seva reinserció. 
Igualment s’ entén les diferents llengües maternes dels alumnes com a actius que 
enriqueixen l’ escola i la seva comunitat. 
 
Tots el aspectes lingüístics queden recollits en el Projecte Lingüístic del Centre. 
 
5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 
El centre té com a màxim òrgan de govern el Consell Escolar representant tota la Comunitat 
Educativa  i el director com a màxim responsable d’ òrgan unipersonal. 
 
El Claustre de docents és el responsable de la línia pedagògica i té totes les competències 
en aquest sentit, sempre d’ acord amb aquest PEC. 
 
A continuació s’ especifiquen els diferents òrgans unipersonals i col·legiats d’ organització i 
de participació del centre, així com la seva composició.  
Les respectives funcions es desenvolupen en la Normativa d’ Organització i Funcionament 
del Centre. 
 
Òrgans col·legiats: 
 
 CONSELL ESCOLAR:  

Està format per: 
- 5 representants del sector d’ alumnes. 
- 5 representants del sector de docents. 
- 1 representant del centre penitenciari/Departament de Justícia. 
- 1 representant de l’ Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. 
- El/la Secretari/a-Administrador/a, que exerceix de secretari/a, amb veu però no vot. 
- El/la Cap d’ Estudis. 
- El/la directora/a que el presideix. 

 
CLAUSTRE DE DOCENTS: 
Està format pel personal docents adscrit  al centre. 
 
EQUIP DIRECTIU: 
Està format pel director/a, el/la Cap d’ Estudis i el/la Secretari/a-Administrador/a. 
 
EQUIP DE COORDINADORS: 
Està format pels diferents Coordinadors: 

- 1 Coordinador/a de Formació Instrumental. 
- 1 Coordinador/a de Secundària. 
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- 1 Coordinador/a de Llengües. 
- 1 Coordinador/a d’ Informàtic i TIC. 
- 1 Coordinador/a LIC (Llengua i Cohesió Social). 
- 1 Coordinador/a d’ Estudis a Distància i PPA (Preparació de Proves d’ Accés). 
- 1 Coordinador/a de Prevenció i Riscos Laborals 
 

EQUIPS PEDAGÒGICS 
Estan formats per el/la Coordinador/a respectiu i els docents de cada programa 
formatiu: 

- Instrumental. 
- Secundària. 
- Llengües. 
- Informàtica. 
- Estudis a Distància i PPA. 

 
COMISSIÓ LINGÜÍSTICA 
Està format per: 

- El/lla Coordinador/a LIC. 
- El/la Professor/a de Comunicació de Secundària. 
- Un/a docent de Formació Instrumental. 
- El/la Coordinador/a de Llengües. 
 
ÒRGANS CONSULTIUS 

CONSELL D’ALUMNES 
Està formada per un representant d’ alumnes per cada nivell 

- FI 1 
- FI 2 
- FI 3 
- GES 1 
- GES 2 
- Català 
- Castellà 
- Anglès 
- Francès 
- Informàtica 
- Estudis a distància 

I els 5 representants del sector d’ alumnes al Consell escolar. 
 

El/la director/a del centre podrà crear, segons l’ article 37 del Decret 102/2010, d’ autonomia 
de centres educatius, un Consell de Direcció entre els membres del Claustre, incloent l’ 
Equip Directiu. 
 

 
Òrgans unipersonals: 

- El/la  director/a. 
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- El/la Cap d’ Estudis. 
- El/la Secretari/a-Administrador/a. 
- El/la  Coordinador/a de Formació Instrumental. 
- El/la  Coordinador/a de Secundària. 
- El/la  Coordinador/a de Llengües. 
- El/la  Coordinador/a d’ Informàtic i TIC. 
- El/la  Coordinador/a LIC (Llengua i Cohesió Social). 
- El/la  Coordinador/a d’ Estudis a Distància i PPA (Preparació de Proves d’ Accés). 
- El/la  Coordinador/a de Prevenció i Riscos Laborals. 

 
Tots els docents són tutors escolars d’ algun mòdul residencial del centre penitenciari o d’ 
algun grup-classe. 
 
 
 
6. AVALUACIÓ DEL PEC 
Aquest Projecte Educatiu de Centre s’ ha de revisar, valorar i modificar si s’ escau als tres 
anys, i posterior aprovació del Consell Escolar.  
Si més no cada any es por fer la revisió a petició d’ 1/3 del Claustre o del Consell escolar. 
.  
 

 
 
 

 
 

Sant Esteve Sesrovires, setembre 2011. 
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