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Context 
 

1.1 Introducció  
 

“La millor manera de promoure i garantir el dret a la igualtat és 
per mitjà de la formació permanent, entesa com el procés educatiu 
que ha d’acompanyar a la persona al llarg de tota la seva vida. La 
formació d’adults, part fonamental d’aquest procés, ha d’ésser 
considerada com el conjunt d’activitats de tota mena, educatives, 
culturals, cíviques, socials i formatives, que tendeixen al 
perfeccionament de les habilitats de la persona, al millorament dels 
seus coneixements i capacitats professionals, a l’aprofundiment de 
les seves possibilitats de relació, a la comprensió de l’entorn que 
l’envolta, a la interpretació correcta dels fets que es produeixen en 
el seu món (...).” Llei 3/1991 de Formació d’adults. 

   

En l’actualitat, ja no és necessari justificar la necessitat de l’educació com una acció a 
fer de manera permanent al llarg de tota la vida de la persona, i no com una etapa 
prèvia de preparació per a la mateixa. 

Jaume Sarramona1 ens diu:  

 “(...) a les ja sabudes raons socials d’evolució i canvi, insistiré en les possibilitats 

d’aprenentatge que ofereix la psicologia de l’adult, com a base condicionant que permet aplicar les 

accions pedagògiques oportunes. Aquestes possibilitats es poden concretar en els principis 

següents: 

 
a) La flexibilitat per a aprendre disminueix certament amb l’edat, però es manté fins molt tard i, en 

tot cas, es compensa amb altres capacitats facilitadores de l’aprenentatge 
b) La possibilitat real de canvi roman fins a edats molt avançades 
c) Donat que l’aprenentatge no és una simple qüestió de capacitat intel·lectual, en els adults la 

voluntat d’aprendre apareix com a factor fonamental per a assolir-ho. 
d) Tot i el paper no decisiu que juga la capacitat intel·lectual, sabem avui que aquesta creix fins al 

límit de la maduresa i després, si es segueix cultivant el treball intel·lectual, descendeix molt 
lentament 

e) La disminució de l’agudesa sensorial i de la velocitat de reacció marquen característiques 
diferencials de l’aprenentatge de l’adult respecte etapes anteriors. 

f) La voluntat i experiència acumulada suposen un bagatge decisiu per a aconseguir qualsevol 
aprenentatge, encara que per a això es precisi una acció més prolongada i calgui modificar 
hàbits ja arrelats 

 
1 Jaume Sarramona i López (1988) “Educación Permanente de Adultos” a Pedagogía Social y Educación no escolar. 
L’autor ha exercit com a docent en tots els nivells del sistema educatiu. Especialista en metodologia d’investigació, 
tecnologia educativa, ensenyament a distància, avaluació, formació laboral i participació en el sistema educatiu. Ha 
dirigit i assessorat programes de formació de professors i de supervisors en diversos països d’Amèrica Llatina. Ha 
sigut president del Consell Escolar i del Consell Superior d’Avaluació de Catalunya. Els seus llibres i capítols de 
llibres s’apropen a un total de 80 títols i els seus articles a revistes especialitzades sumen 170. Actualment exerceix 
la seva docència com a catedràtic universitari a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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g) Les diferències individuals s’acusen amb l’edat, degut a que la personalitat de les persones es 
veu afectada per la diversitat d’experiències viscudes. 

h) Amb tot, l’optimisme que avui pot mantenir-se respecte a les possibilitats d’aprenentatge durant 
l’edat adulta, i inclòs de manera més tardana, no poden eliminar limitacions indiscutibles per a 
adquirir certes habilitats psicomotrius molt lligades als moments maduratius (llenguatge, esport, 
etc.). (...) 

Aprendre és, doncs, una possibilitat intrínsecament humana, que fluctua segons l’edat, però que 

es manté mentre queda vida. (...)” 

 
L'aprovació i posterior publicació de la Llei 3/1991, de formació d'adults, va obrir noves 
perspectives en el camp de l’educació d'adults. Aquesta té com a objectiu establir el marc 
general de la formació permanent d’adults i regular aquelles activitats específiques no 
considerades en el cos normatiu que era vigent. 

 
L’educació al llarg de tota la vida és quelcom més que un dret, és una de les claus del 
segle XXI que significa replantejar els continguts de l’educació per tal que reflecteixin 
factors com ara l’edat, la igualtat entre homes i dones, les discapacitats, l’idioma, la 
cultura i les disparitats econòmiques,... 

 
Per tot això, l’educació de les persones adultes suposa que totes les persones tinguin una 
oportunitat per a realitzar el seu potencial. No és només un dret sinó també un deure i 
una responsabilitat amb els altres i amb la societat en el seu conjunt. És indispensable 
que, juntament amb el reconeixement del dret a l’educació al llarg de tota la vida, 
adoptem mesures per tal de crear les condicions que propiciïn l’exercici d’aquest dret. 
 
El nostre projecte educatiu, pretén crear aquestes condicions i per això té com a finalitat 
contribuir a millorar les aptituds, habilitats i capacitats, en definitiva la formació bàsica i 
instrumental, d'aquelles persones que s'adrecen a CFA Alella – Espai Actiu cercant 
respostes concretes a necessitats personals, i pretén ser un instrument operatiu pràctic, 
innovador, creatiu 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. 
 
Aquest és un projecte que pretén tenir un 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. 
 
Pensem 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 i social. 
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1.2. Marc Legal 
 

La Formació de Persones Adultes s’emmarca en la normativa següent, de més a menys general: 

a) Les grans lleis del país: 

La Constitució espanyola: Les orientacions bàsiques que presideixen tota legislació educativa es 
troben definides a la Constitució de 1978 i, concretament, a l'article 27, que proclama el dret que 
té tothom a l’educació i, alhora, reconeix la llibertat d’Ensenyament. 

L'Estatut d'Autonomia (1979, 2006): La Generalitat de Catalunya té competència plena en matèria 
d'educació, segons reconeix l'article 15 de l'Estatut d'Autonomia (1979). 

Article 15: És de competència plena de la Generalitat la regulació i administració del'ensenyament 
en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l'àmbit de les seves 
competències, sens perjudici d'allò que disposen l'article 27 de la Constitució i Lleis Orgàniques 
que, conforme a l'apartat primer de l'article 81 d'aquella,el desenvolupin, de les facultats que 
atribueix a l'Estat el número 30 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució i de l'alta inspecció 
necessària per al seu compliment i garantia. 
Pel que fa a l'Estatut de 2006 sancionat pel Parlament de Catalunya, hi ha diferents articles 
dedicats a l'educació: 
Article 21 (Drets i deures en l’àmbit de l'educació) reconeix en el punt 5 que: Totes les persones 
tenen dret a la formació professional i a la formació permanent, en els termes que estableixen les 
lleis. 
Article 44 (Educació, recerca i cultura) 1. Els poders públics han de garantir la qualitat del sistema 
d’ensenyament i han d’impulsar una formació humana, científica i tècnica de l’alumnat basada en 
els valors socials d’igualtat, solidaritat, llibertat, pluralisme,responsabilitat cívica i els altres que 
fonamenten la convivència democràtica. I en el punt 5. Els poders públics han d’emprendre les 
accions necessàries per a facilitar a totes les persones l’accés a la cultura, als béns i als serveis 
culturals i al patrimoni cultural, arqueològic, històric, industrial i artístic de Catalunya. 
Article 131 (Educació), que està íntegrament dedicat al funcionament i administració del sistema 
educatiu en allò que pertoca a la Generalitat. 
 
b) A un nivell molt més concret s'ha de tenir en compte la llei que regula l'educació a l'estat 
espanyol: la LOE (Llei Orgànica d'Educació 2/2006 de 3 de maig de 2006), que regula tot el 
sistema educatiu i que en el capítol II parla de l'aprenentatge al llarg de la vida. 
 
c) A més, la nova Llei 12/2009 d'Educació Catalana (LEC), de 10 de juliol: el capítol IV està dedicat 
a l'Educació de les persones adultes i els articles 69, 70 i 71 fan una referència explícita a 
l'educació d'adults. 
 
d) I, encara, concretant més hi ha: 
 

Llei 3/1991, de 18 de març de Formació d'Adults, que té com a objectiu establir elmarc general 
de la formació permanent d'adults i regular aquelles activitatsespecífiques no considerades en el 
cos normatiu vigent, d'acord amb lescompetències que els articles 9.25 i 15 de l'Estatut 
d'Autonomia atorguen a la Generalitat. 
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Decret 213/2002 d'1 d'agost, d’ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes 
(DOGC núm. 3694 de 7.8.2002) que desenvolupa la formació bàsica (estructurada en dos cicles: 
cicle de formació instrumental i cicle d'educació secundària de les persones adultes definida 
al títol tercer de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i 
en regula el currículum. 
 
Resolució de 14 de maig de 2007, per la qual s’estableixen els objectius i continguts dels 
ensenyaments inicials i bàsics i de les competències per a la societat de la informació, d’aplicació a 
la xarxa de centres i aules de formació depersones adultes, de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
Decret (161/2009) pel qual es regulen els estudis de Graduat en Educació Secundària per a les 
persones adultes. 
 
Resolució de 7 de maig de 2010 per la qual s’estableixen els objectius i continguts dels 
ensenyaments inicials i bàsics i de les competències per a la societat de la informació. 
-Llei d’Autonomia de Centres i Decret de Direcció. 
 
Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel qual es regulen els centres de formació d’adults. 
 
e) Finalment, i derivada de la mateixa singularitat de l'educació d'adults, cal tenir 
presents també altres documents. 
 
Llei de normalització lingüística (1983), posteriorment reformulada en la Llei de Política Lingüística 
(1998). 
Declaració dels drets humans (1948) 
La declaració de Nairobi que va fer la UNESCO en la XIX Conferència general de 1976 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de desembre de 2006, sobre les 
competències clau per a l’aprenentatge permanent. 
 

Comunicación de la Comisión –Comisión de las Comunidades Europeas –Brusel·les, 23-10-2006, 
Aprendizaje de Adultos: Nunca es demasiado tarde para aprender. 
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Identitat i caràcter propi 
 

2.1 TRETS D’IDENTITAT: QUI SOM? 
Estructurem els nostres TRETS D’IDENTITAT a partir dels següents eixos: 

* El CFA Alella – Espai Actiu defensa i treballa per l’educació permanent, popular, pública i 
catalana 

_ Amb l’expressió “educació permanent” volem designar un projecte global encaminat tant a 
reestructurar el sistema educatiu existent com a desenvolupar totes les possibilitats d’educació 
fora del sistema educatiu. En aquest projecte la persona, al llarg de la vida, és agent de la seva 
pròpia educació mitjançant la interacció de les seves accions i de la seva reflexió. Abasta totes les 
dimensions de la vida, totes les branques del saber i tots els coneixements pràctics que es poden 
adquirir per tots els mitjans i ha de contribuir a totes les formes de desenvolupament de l’individu. 

_ L’experiència educativa del centre neix de l’educació popular, sota el lema “Cap municipi sense 
Escola d’Adults”, i esdevé popular perquè: 

a) Arriba a totes les persones 

b) És del poble i per al poble 

c) Els continguts volen respondre a les necessitats i als interessos de les persones 

_ El CFA Alella – Espai Actiu és un servei públic amb les següents característiques: 

a) Laic i plural 

b) Autònom 

c) Científic i humanista 

d) Compensador de les desigualtats 

e) Bàsic i específic, inicial i permanent 

f) Crític 

g) Democràtic 

h) Intercultural 

i) Solidari 

j) Integrador 

k) No sexista 

l) Cooperatiu 

Les integra en la seva pràctica educativa, en els seus objectius, mètodes i continguts. 

_ El centre, com ja queda reflectit en el Projecte Lingüístic, promou l’ús de la llengua catalana 
entre el seus estudiants i fa d’aquesta llengua la referència lingüística al centre des de tots els 
àmbits. 
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* El CFA Alella – Espai Actiu treballa per incidir en els àmbits: de l’educació de base, de l'orientació 
i formació per al treball, de la cultura 

_ Pensem que l’educació ha de ser alliberadora; s’ha de basar en la realitat psicosocial de la 
persona i s’ha d’adaptar a les seves característiques i necessitats . No es basa tant en la 
transmissió de la informació per part del docent sinó que parteix de la idea que el coneixement es 
construeix a partir de la interacció de la persona com a agent del seu propi procés d’aprenentatge 
amb l’entorn social. S’estableix un diàleg que neix de la crítica i que genera crítica. Un diàleg que 
té com a base el consens social: “ El discurs crític és un instrument que permet la transformació 
social “ (Freire). 

Les persones adultes tenen dret a rebre una atenció singular i individualitzada en els processos 
formatius, respectant els ritmes i temps d’aprenentatge i a disposar d’un assessorament i 
orientació adequats. 

L’oferta d’accions educatives i formatives programades ha de tenir en compte l’especificitat de les 
persones adultes, garantint la seva intervenció en el disseny del propi procés formatiu i ha 
d’incloure uns horaris diferents, flexibles i adequats que facin possible la participació i la dedicació 
de les persones adultes en el seu procés educatiu. 

_ Creiem que el currículum ha de potenciar actituds creatives i crítiques davant de la manipulació 
dels mitjans d’informació i així capacitar les persones adultes per actuar conseqüentment en la 
societat de la informació i el consum. 

* El CFA Alella – Espai Actiu fomenta:  

_la solidaritat, la interculturalitat, el treball comunitari, l’acció-reflexió, el debat democràtic i la 
participació. 

El centre entén la solidaritat com la tendresa dels pobles, i vetlla per desenvolupar un clima de 
respecte i solidaritat. Fomenta una educació que respecta la identitat cultural de les minories, i 
denuncia obertament tota manifestació xenòfoba o discriminació per raons d’ètnia, nacionalitat, 
cultura, gènere, religió... 

El centre afavoreix situacions de pluralisme cultural (multiculturalisme) i lingüístic resultants de la 
immigració, i aquestes fan imprescindible un procés de disseny conjunt. El fet de treballar amb 
persones adultes immigrants fa que l’escola participi i potenciï un sistema integrador, acollidor, en 
què tothom hi tinguin cabuda. No es pot caure en l’error d’entendre l’interculturalisme de manera 
superficial i paternalista. 

El centre ha d’estar atent a les necessitats d’aprenentatge de la comunitat on es conviu. La 
flexibilització i la diversificació de les accions formatives per a les persones adultes, en el marc 
d’un territori, esdevenen factors indispensables per al creixement integral de les persones i per 
garantir la igualtat d’oportunitats. Per això, han d‘existir plans integrals d’educació i formació de 
zona on es configurin activitats educatives que prevegin, de forma integral i global, l’educació 
formal, la no formal i la contínua i, al mateix temps, hi ha d’haver una distribució de tasques entre 
els diferents agents socials i institucions. És indispensable la pluralitat de modalitats i d’accions 
educatives. 

El centre parteix de la concepció que l’educació és una font de desenvolupament i de realització de 
les persones, una eina per a la reflexió i l’acció transformadora. 
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El centre ha de ser un espai de llibertat i de debat democràtic. I s’ha d’entendre la comunitat 
educativa a partir de la interacció entre iguals i en permanent diàleg per afavorir els mecanismes 
per tal de fer una gestió corresponsable, democràtica i transparent. 

El centre entén que l’educació té una funció social: reproduir les cultures i les relacions socials i 
produir nous elements culturals i noves relacions socials alternatives fruit de la cooperació i 
creativitat dels participants. Aquesta visió té com a conseqüències: 

- considerar l’alumnat com a participants, amb un ric bagatge cultural i molts coneixements i 
experiències. 

- fer que els currículums integrin els aspectes intel·lectuals de la cultura, les habilitats cognitives i 
socials. Això és així per la reelaboració curricular a partir de la diversitat de bagatges culturals i 
experiències socials dels participants en comunicació amb els moviments socials de l’entorn. 

- l’exercici de la docència i de l’educació té la clara funció d’afavorir processos dialògics entre els 
participants, aportant els coneixements i experiències, orientant el procés d’aprenentatge i 
proposant elements innovadors o necessaris per al seu desenvolupament. És molt important la 
comunicació entre l'estudiant i el professorat i cal que es fomenti l'assertivitat i l'empatia. 
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Característiques del Centre 
 
El terme municipal d’Alella, de 9,59 km², es troba al sector meridional de la comarca del Maresme, 
a poca distància de la costa (el barri d’Alella de Mar o de les cases de mar fou incorporat a mitjan 
segle XIX al Masnou), als vessants de marina de la Serralada Litoral, entre el turó d’en Mates (483 
m d’altitud), a ponent, i el turó d’en Colomer (257 m) i d’en Cabús (368 m), a llevant.  Sota aquest 
turó, el coll de Font de Cera comunica Alella amb el sector interior de la Serralada i, per tant, amb 
el Vallès Oriental. El poble d’Alella, cap del municipi, té una situació similar a la d’altres pobles de 
“dalt” del Maresme, al peu de la serra, i en aquest cas a la confluència de dues rieres que en 
davallen, la de la Coma Fosca i la de la Coma Clara, que formen la riera d’Alella, que desguassa 
directament al mar, dins del terme municipal del Masnou. 
 
L’estructura de la seva població és quasi igual pel que fa al sexe dels seus ciutadans. Segons les 
dades del padró de l’any 2014, dels 9.651 habitants d’Alella, 4.722 habitants són homes i 4.929  
habitants són dones.  
 
La població jove (de 16 a 25 anys) representa, aproximadament un 9.88% de la població d’Alella.  
La població adulta (de 25 a 64 anys), representa, aproximadament un 57,20% de la població 
d’Alella. 
La població de la 3a edat (a partir de 65 anys) representa, aproximadament un 16,80% de la 
població d’Alella. 
 
Alella té un percentatge de població immigrada d’un 10.95%2.  
 
Població Alella per lloc de naixement. 2014 

Catalunya 7.332   

Resta d'Espanya 1.262   

Estranger 1.057   

Total 9.651   

 
 
La població activa d’Alella és de 5.159 persones. La taxa d’atur corresponent a l’any 2014 és de 
443 persones, un 8,59% de la població activa (atur registrat).  
 
En els darrers anys, l’economia dels municipis del Maresme i d’Alella en concret, han sofert un fort 
procés de terciarització, on el comerç i els serveis han esdevingut el principal sector econòmic tant 
en nombre d’ocupats com pel que fa a la generació de riquesa. Així l’estructura de la població 
ocupada d’Alella per grans sectors d’activitat és força similar a la del Maresme i també a la del 
conjunt de Catalunya. 
 
 
 

 
 2Segons dades de l’Idescat corresponents a l’any 2014 
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Treball Alella Maresme  

Població. Per relació amb l'activitat econòmica. 2011 

Població ocupada 4.185 168.913  

Població desocupada 974 69.736  

Població activa 5.159 238.649  

Població inactiva 4.125 191.183  

Població de 16 anys i més 7.593 353.494  

Afiliacions al règ.gral de la S.S. s/ubicació del comp cotització. Per sectors. 2014 

Agricultura 0 127  

Indústria 32 14.975  

Construcció 63 3.298  

Serveis 1.294 62.312  

Total 1.389 80.712  

Afiliacions al RETA de la S.S. s/ubicació del comp cotització. Per sectors. 2014 

Agricultura 17 716  

Indústria 104 3.224  

Construcció 130 4.294  

Serveis 947 25.843  

Total 1.198 34.077  

 
El municipi d’Alella, en la seva voluntat de fet front i donar respostes acurades al procés de 
creixement poblacional i de transformació del sector econòmic ha anat cercant les eines més 
adients per a la població. Una d’aquestes eines és l’Escola d’Adults. Amb ella es pretén donar 
resposta a algunes de les necessitats que plantegen diferents grups poblacionals sobretot les 
persones nouvingudes per a integrar-se a la nova cultura i a la realitat del municipi i les persones 
joves o persones que cerquen un camí formatiu per accedir a més i millors coneixements i/o 
millores del lloc de treball. 
 

 

Nivell d’estudis Alella 

Habitants 

 

Sense estudis 246 
Educació primària 705 
E.S.O. 1.300 
Batxillerat superior 1.413 
CFGM 449 
CFGS 602 
Diplomatura  777 
Grau Universitari 427 
Llicenciatura i doctorat 1.642 
Total 7.593 

 
Taula 1. Es refereix a persones de 16 anys i més (Segons dades de l’Idescat corresponent a 2011) 
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3.1 Descripció històrica del Centre 
 

L’any 2002 la ONG GRAMC va deixar d’impartir classes d’alfabetització a Alella, per dedicar-se més 
a activitats d’acollida i sensibilització en temes d’immigració. Fou llavors que un seguit de 
circumstàncies van propiciar que  l’Ajuntament d’Alella continués tirant endavant aquell projecte. 
És així com es van reunir les circumstàncies de que aquesta entitat d’Alella deixés d’impartir 
classes de català i que, per una altre, un grup de 15 nois i noies amb edats compreses entre els 16 
i  17 anys, no van ser acceptats per l'Escola d'Adults del Masnou, amb el risc de restar exclosos de 
l'ensenyament reglat i l'ensenyament formal. Sensible a aquesta dificultat, l’Ajuntament  va veure 
oportú oferir unes classes per preparar-los per accedir a la prova d’accés a cicles formatius de grau 
mitjà.  

Des d’aleshores, l’Ajuntament d’Alella ha cobert aquest buit perquè, com a Administració de 
proximitat que és, reconeix que la educació és la base i el sosteniment de les llibertats individuals 
en un societat democràtica, i per tant ha d’estar promoguda pels poders públics, per tal de 
garantir la igualtat d’oportunitats, fent bo el lema de l’Escola: “L’educació és  un dret que no 
prescriu amb l’edat.” 

 
De mica en mica, l’escola amplià la seva oferta: a més de la preparació per a l’accés a Grau mitjà i 
superior, s’imparteix el curs d’accés a la universitat per més grans de 25 anys. L’any 2015 la 
Generalitat de Catalunya autoritza el centre a impartir Graduat en Secundària. Aquesta 
autorització permet a l’Espai Actiu convertir-se en CFA oficial i poder avaluar els alumnes i expedir 
títols oficials. 
Any rere any, l’escola ha anat creixent i adaptant-se als canvis educatius del moment, aplicant els 
decrets en vigor. 
 
Actualment el CFA Alella – Espai Actiu és un servei públic municipal de l’Ajuntament d’Alella, 
gestionat per Suara Cooperativa. 
 
És un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i té 
com a finalitat  garantir per a tothom les mateixes oportunitats de formació, tot respectant la 
diversitat, i proporcionar una formació permanent, entesa com el procés educatiu que ha 
d’acompanyar la persona al llarg de tota la seva vida. 
 
El Centre de Formació d’Adults Alella – Espai Actiu és un centre que dóna accés a diferents etapes 
del sistema educatiu: 
_Graduat en Educació Secundària Obligatòria: els alumnes que aproven aquest curs obtenen 
el títol a la mateixa escola i poden continuar el seu itinerari formatiu fent batxillerat, cursant un 
cicle formatiu de grau mitjà o fent una prova d’accés a grau superior o a la universitat per a més 
grans de 25 anys. (En el curs 2015-2016 no es realitzarà per manca d’alumnat). 
_Preparació per a les proves d’accés a Grau Superior: els professors fan un seguiment de 
l’alumnat, puntuant la seva preparació -qualificació que es suma a la nota de l’examen d’accés-. Si 
aproven, els alumnes accedeixen a impartir el Grau Superior desitjat. 
_Preparació per a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys: la 
preparació per a la prova d’accés a la universitat té com a finalitat facilitar l’accés a la universitat 
als adults que no tenen la titulació adient per accedir-hi. 
_Aula de conversa de català:  Espai per a persones que vulguin practicar el català en un entorn 
propici i distès. 
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_Català l’escola ofereix cursos de preparació per a les proves lliures de català nivells C1 i C2 i 
també ofereix, de forma oficial, els cursos de nivell A2 i B1 per a persones nouvingudes o que no 
escriguin el català. 
El CFA Alella – Espai Actiu es troba ubicat, a les antigues Escoles Fabra, en un edifici propietat del 
Marquès d’Alella, el qual el té cedit a l’Ajuntament d’Alella per a usos educatius. L’Edifici es comparteix 
amb serveis de l’Ajuntament, com el de Joventut o el d’Orientació laboral.  

Projecte lingüístic (veure PLL) 
 
  
El català s’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 
La llengua d’expressió a l’aula és el català, però tenint en compte aquells alumnes que presentin 
problemes de comprensió s’utilitzarà puntualment algunes  paraules del seu idioma si es coneix. 
La comunicació amb les institucions i altres entitats es durà a terme en català tant en la forma escrita 
com verbal.  
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La inclusió 
 

5.1 Principis d’inclusió i coeducació 
 
L’Escola d’Adults Natura tindrà com principis rectors de la seva actuació els següents: 
 
Tot individu o grup té un potencial per créixer i desenvolupar-se; és a partir d’aquest potencial que 
es treballa, i també perquè aquest potencial sigui reconegut pel mateix individu com a capacitat pròpia. 
 
La incorporació de les persones (individualment o grup) en el procés formatiu és necessària per tal 
de poder-hi treballar. La intervenció ha de contemplar la màxima participació possible de les persones 
implicades. Per això, implicarem a la persona adulta en tot el seu procés formatiu, com a subjectes 
actius. Això ens duu a entendre les persones que duen a terme la tasca docent com a facilitadores i no 
com al principal responsable del procés. La necessitat d’aprendre i la voluntat de fer-ho són 
imprescindibles; si no existeixen inicialment, es poden fomentar però cal garantir la seva aparició al 
llarg del procés formatiu. 
 
Creure en les possibilitats de canvi en el procés de desenvolupament personal, entenent el canvi com 
a oportunitat i com a millora i creixement. Entenent també, el ritme, les possibilitats i la manera de ser i 
de fer de les persones.  
 
La intencionalitat educativa en el desenvolupament de la tasca. Totes les activitats es plantegen amb 
un rerafons educatiu i responen a uns objectius. Es treballarà a través d’activitats pràctiques, de 
propostes que siguin engrescadores i continguin elements de motivació i d’interès per a les persones 
adultes per tal que, de manera estratègica i indirecta, assoleixin els aprenentatges acadèmics. 
Funcionalitat aplicativa dels continguts proposats. 
 
El treball en equip, necessari per a establir estratègies, consensuar, aprofundir, avaluar i millorar la 
tasca diària. Plantegem un treball interdisciplinar per a tenir diferents visions i garantir un treball global. 
 
El treball en xarxa per viabilitzar el conjunt de recursos humans i materials i elaborar una línia de 
treball comuna. Amb l’objectiu de dur a terme accions coordinades, rendibilitzar esforços i optimitzar els 
recursos. Treballarem des de la complementarietat dels serveis, principalment amb l’ajuntament i 
altres serveis educatius i/o socials. 

L’enfocament comunitari en el treball, amb la participació i la implicació de la societat com a eina 
bàsica per dur a terme un treball que afavoreixi l’autonomia, l’aprenentatge i la inserció de les persones 
adultes. 

La diversitat cultural que cal tenir en compte a l’hora d’intervenir, Cada vegada més vivim en un 
doble impuls: un entorn pluricultural per raó del lloc d’origen, amb la seva cultura i la seva procedència 
social, i la imposició d’una cultura hegemònica que imposa els seus criteris. Comptem amb la 
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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.Entenem el pluralisme com 
una garantia de respecte a les diferències que es combinen per a construir un projecte comú, enriquit. 

La formació permanent de tot l’equip de professionals com un element importantíssim a l’hora de 
desenvolupar, millorar i innovar la nostra tasca. 

La programació i l’avaluació de forma continuada, del projecte i del treball professional que es porta 
a terme són essencials per oferir un bon servei i adequar-lo a les noves necessitats. 

La intergeneracionalitat. Atenent persones des del període adults  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. 

El treball amb col·lectius amb dificultats específiques a nivell personal i social. La nostra dedicació 
prioritària a les tasques d’educació bàsica i per a la cohesió social ens situa en el treball amb col·lectius 
de persones que poden tenir especials característiques per raons personals o socials. És una funció de 
l’escola el treball per a la integració i la cohesió. 

L’anàlisi crític del que es proposi en les accions educatives per tal que la vinculació de la persona 
adulta en el procés formatiu sigui més racional, fruit de la reflexió personal que valora avantatges i 
inconvenients, i que després pren decisions. Per això, cal estar oberts a la crítica i  convertir-la en una 
millora permanent i en un progrés.  

L’arrelament de les persones a un entorn social i cultural que els dóna identitats en la seva 
vessant de treballador 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. 

 

5.2 Pla d’acollida 
El Pla d'Acollida és el conjunt d'actuacions que un centre educatiu posa en marxa, per tal d'incorporar a 
l'alumnat al centre: 

 no és una acció puntual, ni una cosa aïllada del context educatiu 

 és una seqüència gradual d'actuacions al llarg del temps, amb una 

intensitat diferent en cada moment 

 depenent de les característiques pròpies de cada alumne/a 

 que implica al conjunt dels professionals: tutors,professorat, 

direcció,secretaria... 
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Té com a objectius: 
 Informar sobre els programes formatius del centre/aula 

(característiques, requisits, sortides...)  

 Ajudar a situar demandes i aclarir motivacions  

 Detectar el nivell actitudinal de l’estudiant per tal d’orientar-lo cap a 

un determinat grup, nivell, programa...  

 Valorar capacitats, motivacions, expectatives i disponibilitats  

 Dissenyar itineraris formatius adequats segons el nivell de l’estudiant  

 Orientar sobre qualsevol qüestió relacionada amb l’àmbit de la 

formació personal.  

Com es portarà a terme? 

 

- Amb una entrevista inicial per tal d’identificar les necessitats de l’usuari: 

 
A) Si l’alumne sap què vol estudiar (GES, Curs de preparació CFGS, Accés a majors de 25-45 

accedir (Edat, experiència laboral i acadèmica). 

 

Si hi ha plaça es realitzarà la preinscripció / matrícula. 

 
- Amb entrevista amb el tutor que será la persona que donarà a conèixer: 
 Dossier d’informació (espais, els horaris,..) 
 Metodologia i funcionament de l’escola (reglament de règim intern) 
 Material didàctic necessari (llibres, dossiers, internet) 
 Pla de treball i itinerari formatiu 

 
B) Si l’usuari no sap que estudiar. Hem de conèixer els seus objectius respecte a la utilitat que vol 

donar-li i  a partir d’aquí l’orientarem a través de l’entrevista i se li explicaran els requisits per 
poder accedir-hi... 
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La convivència 
 

6.1 Què significa conviure? 
 

Conviure significa viure plegats i en bona relació. La convivència, entesa com la necessària relació entre 

persones basada en xarxes de sentit compartit, demana la formació integral de la persona i es 

fonamenta en els valors de la pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat 

d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de pau. La 

convivència comporta una consciència de la pròpia identitat que implica l’acceptació de l’altre i un sentit 

de pertinença i contribució personal a la societat. 

Entenem que la convivència gira al voltant de tres eixos fonamentals: construcció de la pròpia identitat, 

relació amb les altres persones i pertinença a la comunitat. Aquests eixos són difícils de delimitar, ja 

que la pròpia identitat no es desenvolupa si no és en la relació amb les altres persones en el marc d’una 

comunitat concreta. 

Aprendre a conviure en el context escolar implica un esforç individual i col·lectiu detotes les persones 

que comparteixen el dia a dia en el centre educatiu que es concreta, sobretot, en la coresponsabilitat, la 

participació i la millora contínua. 

D’altra banda, la confluència en el centre educatiu de moltes persones diverses que comparteixen de 

manera continuada un mateix espai i temps, però no necessàriament idèntics objectius i interessos, 

genera l’aparició de conflictes de convivència que cal resoldre en comú. 

En la societat de la informació i el coneixement, a més dels àmbits de socialització tradicionals com la 

família, escola, població, en ràpid procés de transformació, s’hi han de sumar els espais virtuals. Els 

centres educatius han d’establir un diàleg permanent amb els diferents agents socials i culturals per 

construir plegats xarxes promotoresd'educació i de ciutadania que engloba el conjunt d’accions 

encaminades a la millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que 
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el centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per 

a la convivència i la gestió positiva de conflictes. 

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, en 

el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència 

d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbitsrelacionals. També recull els mecanismes que el 

centre estableix a l’hora de resoldreels conflictes que es produeixen en els tres àmbits als que s’ha fet 

esment (aula, centre, entorn) i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable. 

El Projecte de convivència representa per als centres una manera de pensar en com treballar el 

desenvolupament personal i col·lectiu de cada alumne. 

 

6.2  PRINCIPIS QUE ORIENTEN L’ACCIÓ 
Els principis d’actuació d'un projecte de convivència són: 

• La participació i la corresponsabilització de la comunitat educativa i dels agents educatius 

de l’entorn per tal d’aconseguir una actuació compartida i coherent, eficaç i eficient, fonamentada en 

una cultura dialògica i intercultural,basada en l’acord i la norma i concretada amb fermesa, rigor i 

afecte. 

• L’actuació global i integral perquè amb mesures parcel·lades no s’aconsegueix un clima necessari 

per a la convivència. Cal un plantejament integral i coordinat de tota la comunitat educativa amb una 

organització que gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos. 

• La descentralització perquè cal que les decisions siguin adequades i contextualitzades. Un projecte 

de convivència ha de ser fruit d’un procés d'aprenentatge col·lectiu dels agents d'un territori concret. 

• La normalitat, per tal d’adoptar, sempre que sigui possible, les propostes més clares, més properes i 

més integradores. 

• La millora constant de les actuacions, per tal de donar una resposta ajustada a les necessitats 

més greus i més urgents i establir els instruments i elsindicadors que permetin anar ajustant les 

estratègies, les actuacions i els recursos per a la consecució dels objectius. 
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6.3  OBJECTIUS DEL PROJECTE DE 
CONVIVÈNCIA 
 

El Projecte de convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i 

laboral de tot l’alumnat. 

 

6.3.1 OBJECTIUS GENERALS 
 
• Elaborar un projecte global amb la participació de tota la comunitat educativa per tal de gestionar i 

orientar les actuacions i els processos. 

• Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat. 

• Ajudar cada alumne/a a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb el món. 

• Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la convivència en 

el centre i l'entorn. 

• Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes. 

• Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 

• Contribuir a una cultura de la pau i la noviolència, juntament amb els valors que fan possible 

preservar i enriquir la vida de totes les persones. 

 

6.3.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Els centres educatius hauran de formular els objectius específics d’acord amb el seu projecte educatiu. 

A tall d’orientació es proposen un seguit d’objectius específics relacionats amb cada objectiu general. 

A. Elaborar un projecte global amb la participació de tota la comunitat educativa per tal de 

gestionar i orientar les actuacions i els processos: 

 Crear o recrear una comissió de convivència amb un enfocament clarament proactiu i preventiu i un 
format flexible i plural. 

 Elaborar una estructura organitzativa capaç de donar continuïtat i coherencia educativa. 
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 Potenciar la participació, la representativitat i la corresponsabilitat de tots els agents de la comunitat 

educativa en la vida del centre. 

 Afavorir la comunicació en el centre educatiu. 

 Potenciar una gestió dels recursos, (humans, temps, espais..) orientada a facilitar la convivència i el 

bon clima del centre 

 Incrementar la formació de la comunitat educativa en relació a la convivència. 

 Promoure la projecció positiva del centre. 

B. Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat. 

 Garantir la incorporació òptima dels nous membres de la comunitat educativa en la cultura del centre. 

 Promoure una cultura de centre inclusiva que respecti i valori les diferències i promogui la igualtat. 

 Establir normes de consens que potenciïn i permetin la diversitat, sempre que no s’atempti contra els 

drets fonamentals de les persones i els principis de l’organització escolar. 

 Establir accions a favor de les diferents cultures presents al centre. 

 Garantir l’escolarització de tothom i la reincorporació de l’alumnat absentista. 

 Garantir la inclusió de les famílies i l’entorn. 

C. Ajudar l'alumnat a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món. 

 Potenciar les competències personals relacionades amb aprendre a pensar, a gestionar les emocions i 

a assumir valors. 

 Potenciar la competència en comunicació lingüística de l’alumnat adequantla als diferents contextos 

socials i culturals. 

D. Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la 
convivència en el centre i l'entorn. 

 Sensibilitzar la comunitat educativa perquè adquireixi l’hàbit del diàleg i posi en pràctica la mediació. 

 Organitzar el servei de mediació al centre amb la participació dels diferents membres de la comunitat 
educativa. 

E. Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes. 

 Potenciar la gestió participativa de la norma amb la implicació de lacomunitat educativa en la seva 

elaboració. 
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 Garantir la difusió, l’explicació i l’aplicació de la norma. 

 Garantir l’assistència real a classe de tot l’alumnat. 

 Concretar en les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) l’aplicació del règim 

disciplinari previst al Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 

 Elaborar protocols de seguretat amb coordinació amb altres professionals (seguretat pública i serveis 

socials del territori). 

F. Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del 

conflicte. 

 Construir una xarxa educativa i de col·laboració entre el centre i els agents educatius de l’entorn. 

 Desenvolupar les competències personals i socials mitjançant l’educació en la participació i la 

ciutadania 

G. Contribuir a una cultura de la pau i la noviolència, juntament amb els valors que fan 
possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. 

 Aconseguir un clima de centre que promogui les relacions harmòniques entre tota la comunitat 

educativa i la capacitat de tots els actors per a resoldre els conflictes que sorgeixin de manera no 

violenta. 

 Participar en iniciatives i projectes compromesos en la cultura per a la pau. 

 Formar les persones per a què siguin capaces d'informar-se, entendre analitzar críticament situacions 

de conflicte social, de violència i de pau. 
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Orientació i tutoria 
 

7.1 Objectius de l’orientació i seguiment 
de l’alumne 
 

Per a nosaltres l’orientació és ajudar a la persona a conèixer-se a si mateix, les seves potencialitats i 
dificultats , i a saber com superar-les , la tasca de l’orientador /a és acompanyar-lo en la cerca del seu 
propi camí, la direcció (objectius) i a com arribar-hi (itinerari) i a ensenyar a autoorientarse en 
qualsevol situació semblant. 

Per tant, orientar és també ensenyar a utilitzar la bruíxola , a llegir els mapes i a buscar referències per 
no perdre’s quan nosaltres no estem al seu costat. Indiquem el camí i els hi donem eines i el fem 
protagonista a l’hora de prendre decisions, l’orientador ha de fer de guia i acompanyant . Durant el 
viatge suposa tranquilitzar i donar ànims, oferir suport a les necessitats, tractar a l’altre d’igual a igual i 
ajudar-lo a construir i definir el seu destí de futur). 

L’orientació ha d’implicar un procés d’autonomització (fer protagonista i autònoma a la persona) en el 
propi procés d’orientació i construcció del seu projecte. L’orientació ha d’implicar un procés d’aprendre a 
aprendre, una actitud vital que acompanyi la persona durant tota la vida. Saber aprendre de manera 
autònoma, crítica i creativa és fonamental per assolir una plena integració en la societat i per al 
desenvolupament personal i professional. 

 

L’acció tutorial té per finalitat contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat en els 
aspectes intel·lectual, emocional i moral. 

Comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat . 

Per garantir l’acció tutorial, el centre ha de definir una estructura organitzativa que faciliti: 

● la planificació i coordinació de les diverses actuacions tutorials 

● el seguiment del desenvolupament de cada alumne/a 

 

El tutor/a lidera el grup i gestiona les relacions que s’hi estableixen. La seva intervenció té una 
influència decisiva en la dinàmica del grup i en la creació de condicions favorables pel creixement feliç i 
autònom de tots els alumnes dins del seu grup de referència. 

Entre d'altres factors és important: 

● la forma d'organitzar els grups, respectant la diversitat i afavorint relacions constructives. 

● la manera com parla als alumnes i els inclou en el grup, la seva intervenció per connotar positivament 
les dificultats d'alguns, per fer-los reconèixer les diferències o per valorar la necessitat d'acceptar-les. 
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● la introducció del respecte cap a ells i entre ells, la curiositat pels seus interessos i les seves 
necessitats, la contenció de les seves pors i inseguretats... 

És bàsic que el tutor/a estigui implicat en el seguiment del procés de progrés de tots els seus 
alumnes, que supervisi i decideixi quin currículum s’ofereix als alumnes, siguin quines siguin les seves 
necessitats i vetlli per la coordinació entre tots els docents que intervenen en l‘activitat pedagògica del 
grup. 

 

7.2 Pla d’acció tutorial 
 

L’acció tutorial és el conjunt d'accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar les 
capacitats dels alumnes i a orientar-los i assessorar-los en el procés d'aprenentatge. També inclou la 
confecció de l'itinerari formatiu i el pla de treball individual d'acord amb els interessos i capacitats de 
cada alumne. 

En el centre s'ha de programar l'acció tutorial d'acord amb les línies d'actuació establertes en el projecte 
educatiu, i d'acord amb la programació general anual, que ha de preveure els mecanismes necessaris 
per poder fer el seguiment i l'avaluació del desenvolupament de l'acció tutorial. 

L'acció tutorial ha de garantir la coordinació de l'equip docent que intervé amb un mateix alumne o grup 
en el procés d'ensenyament i aprenentatge, per tal de garantir la coherència pedagògica. 

La relació de l’alumnat amb el centre educatiu passa per diferents etapes, que no sempre es poden 
localitzar en un moment 

determinat del curs escolar tot i que hi ha períodes clau per a cada fase. 
 

Pla d’acció tutorial 

 

Quan l’alumne pren contacte amb l’escola per primera vegada és el moment de l’acollida. Possiblement 

la majoria d’alumnes ho fan en el moment de la preinscipció, l’última semana de juny, o en començar el 

curs, al mes de setembre en el momento de la matrícula o més o menys continuada al llarg de tot el 

curs (pel GES, a l’inici del trimestre). 

Durant tot el procés educatiu hi ha d’haver un seguiment de l’alumne que culmina amb l’avaluació i la 

promoció, si s’escau. Tot aquest seguiment té com a finalitat, a més del seguiment acadèmic, la 

prevenció de l’abandonament i la integració de l’alumnat. 

Finalment, quan les persones deixen de ser alumnes l’escola s’impulsa la continuïtat de la formació en 

altres ensenyaments o bé l’orientació cap al món laboral facilitant informació, recursos i suport. 
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L’acció tutorial, al llarg de tots els moments ha de contribuir en la mesura que sigui possible a la 

formulació i realització de forma reeixida del projecte de vida dels alumnes. Especialment en la formació 

d’adults, això implica una orientació en els àmbits personal i social i professional, a més, o més ben dit 

a través, de l’àmbit pròpiament acadèmic. 

D’aquesta manera tenim dos eixos que es desenvolupen de forma transversal entre ells: 

 d’una banda els àmbits o àrees de treball,  

 i de l’altra, els moments de l’acció tutorial.  

 

 
1. Acollida 

Preinscripció juny i 

matrícula 

2. Acompanyament 

Al llarg del curs 

3. I  ara què? 

Finalització de l’escolarització 

 

 

 

Àrea 

Personal/s

ocial 

 

 

● Crear un espai social de la 
tutoria 
íntim (entre públic i privat) 
● Afavorir un ambient i un 
espai 
adequat per transmetre 
tranquil∙litat i ànims. 
● Tractar a les persones 
d’igual a 
igual 
● Ajudar a formularse 
preguntes i 
respostes 
● Partir i utilitzar les mateixes 
paraules 
● Formular preguntes al jo 
persona 
● Transmetre la idea que no 
està sol 
● Definició d’orientació 
● Ajudar a trobar la direcció 
(objectius) i com arribarhi 
(itinerari). 

● Indicar el camí. 

Detectar necessitats dels 
alumnes 
● Coordinarse 
amb les entitats del 
barri/territori 
● Coordinarse 
amb els serveis 
socials, els educadors de 
carrer, els tècnics del Pla 
Jove... 
● Coordinarse amb els 
tutorsd’instituts i/o PQPI 
dels alumnesjoves. 
● Planificar entrevistes 
individuals periòdiques 
● Dur a terme activitats de 
tutoria amb el grup. 
● Fer un seguiment de 
l’assistència i gestionar de 
forma preventiva 
l’absentisme. 
● Tutoritzar: seguir d’aprop 
i ajudar a seguir el camí 
previst, aportant eines, 
millorant capacitats i donant 
suport. 
● Acompanyar al llarg 
d’aquest camí des de la 
singularitat. 
● Tutor = responsable, el 
gest que l’il∙lustra és una 
abraçada 

● Mantenir el centre sempre obert 
● Facilitar el contacte permanent 
● Promocionar la participació en els 
esdeveniments de l’escola. 

Àrea 

Acadèmic 

 

 

Elaborar els criteris 
d’avaluació i els indicadors 
d’assoliment de cada nivell. 
● Valorar els antecedents 
acadèmics 
● Realitzar la prova de nivell. 
● Informar del sistema 

* Realitzar periòdicament 
entrevistes tutorials 
individuals (revisar l’article 
de l’Aprentatge Reflexiu 
Col∙laboratiu) 
● Establir mecanismes de 
coordinació dels equip 

Facilitar qualsevol informació 
rellevant per a la continuïtat dels 
estudis. 
● Establir canals i projectes de 
col∙laboració amb l’escola: 
○ Intercanvi lingüístic, 
○ Grups de conversa 
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educatiu, de l’oferta de 
formació d’adults i de l’oferta 
de l’escola. 
● Dissenyar l’itinerari més 
adequat. 
● Preveure la combinació de 
nivells i/o ensenyaments 
variats si s’escau. 
● Gestionar el procés de 
matrícula 
● Sistematitzar un període 
inicial de prova. 

docents pel 
que fa al desenvolupament 
curricular. 
● Aplicar una metodologia i 
un sistema d’avaluació 
competencial: compartir 
criteris i indicadors. 
● Preveure itineraris 
flexibles 
● (Combinació de nivells i/o 
ensenyaments variats si 
s’escau perquè l’alumne 
assoleixi el nivel de 
formació més alt que pugui) 
● Establir estratègies 
d’atenció a la 
diversitat adaptades als 
diferents 
ensenyaments 
(metodologia, aules 

de reforç, autofomació…) 

○ Tallers de reforç… 
○ Altres 
● Crear i posar a l’abast dels 
alumnes 

un aula de recursos 

Àrea 

Profession

al 

Esbrinar les expectatives 
professionals si s’escau. 
● Facilitar la informació 
rellevant 
relacionada amb l’experiència 
professional/laboral i amb 
altres 
elements com l’edat, la 
situació 
laboral, les competències… 
(des 
de la formació professional 
fins a 
recursos d’inserció laboral. 
● Facilitar la informació 
rellevant per al reconeixement 
formal de 
l’experiència 
professional/labora 
(Acredita’t) 

Incloure les TIC a tots els 
ensenyaments 
● Fomentar el treball en 
equip 
● Promocionar la 
competència 
comunicativa… i totes 
aquelles que 
són importants per a l’èxit 
en el 
món laboral. 
● Utilitzar textos relacionats 
per 
treballar a les diferents 
àrees: 
currículum vitae, redacció 
de 
documents, anàlisi dels 
sectors 
econòmics, relacionar les 
matemàtiques amb el món 
del 
treball... 
● VEURE LES 
COMPETÈNCIES 
CLAU DEL PROJECTE DE 
VIDA 
PROFESSIONAL I tenirles 
En compte a l’hora de 
dissenyar les activitats 
● Donar a conèixer 
recursos per a la recerca 
de feina 
● Organitzar sortides a 
recursos, (com Barcelona 
Activa, per exemple, a 
BCN). 

● Iniciatives de suport a la recerca 
de 
feina (al CFA El Carmel és fa un 
taller) 
● Facilitar canals de comunicació i 
suport mutu amb l’escola d’antics 
alumnes (visites, tallers, 

xerrades…) 
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ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA: COM ENS 
ORGANITZEM 

 

L’Escola d’Adults, per tal de poder dur a terme la realització d’aquest Projecte Educatiu, estableix una 
estructura d’organització que accepta la diversitat dels seus membres, marca un lideratge canviant i té 
com a valors la convivència, el respecte, la tolerància entre d’altres. I una gestió democràtica basada en 
el diàleg, la transparència i la participació. 

Desestima la burocratització, les relacions verticals i asimètriques i la manca de flexibilitat. 

 

 

_ÒRGANS UNIPERSONALS 
 

Les funcions dels òrgans unipersonals de direcció i coordinació són els que s’estableixen en el document 
per a l’organització i el funcionament dels centres i aules públics d’educació de persones adultes i en les 
NOFC (normes d’organització i funcionament dels centres) 

 

_ CONSELL ESCOLAR DE CENTRE 
 

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern i la gestió del 
centres educatiu. 

En formen part: 
 Equip directiu 
 Regidor de l’Ajuntament d’Alella 
 Representants del professorat (2 persones) 
 Representants de l’estudiant (2 persones) 
 Representant del PAS, si s’escau (1 persona) 

Periodicitat 

Trimestral 

 

 



 

CFA ALELLA – ESPAI ACTIU │ PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)  27 de 36 

 

_ EQUIP DIRECTIU 
 

 Director/a (anomenat coordinador/a en aquest CFA) 
 Cap d’estudis 
 Secretari/a 

La direcció i la responsabilitat general de l’activitat del centre corresponen al director/a, el qual vetlla 
per la coordinació de la gestió del centre i l’adequació al projecte educatiu i a la programació general 
anual, en exercici de les funcions que, en el marc de l’article 142 de la Llei d’educació, li atribueix el 
Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 
professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010). 

Corresponen a la cap d’estudis del centre les funcions lligades preferentment als àmbits curricular, 
d'organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i 
d'atenció a l'alumnat, d'acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s'incorpori a les normes 
d'organització i funcionament del centre. A més de les que fa referència l’article 32 del Decret 
102/2010, d’autonomia dels centres educatius. 

Corresponen al secretari/ària – administrador/a del centre les funcions lligades preferentment a l'àmbit 
de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les 
instal·lacions, d'acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s'incorpori a les normes d'organització 
i funcionament del centre. A més de les que fa referència l’article 33 del Decret 102/2010, d’autonomia 
dels centres educatius. 

Periodicitat: Setmanal 

En el cas del CFA Alella, i degut a la dimensió i estructura del Centre, totes les 
responsabilitats de l’equip directiu corresponen a la figura del Coordinador del Centre. 

 

_ COORDINACIONS 
 

El principi bàsic de relació i funcionament és la total coordinació entre tots els membres del Claustre per 
tal d’afavorir la presa de decisions col·lectiva. En aquest sentit funcionen els òrgans col·legiats de 
coordinació, establerts per la normativa vigent amb les funcions determinades pel document per a 
l’organització i el funcionament dels centres i aules públics d’educació de persones adultes i en el NOFC 
de cada curs. Aquests són, quan s’escaigui, els que a continuació es detallen amb indicació d’un resum 
de les seves funcions: 

Coordinació de prevenció de riscos laborals. 

Correspon a la coordinació de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les actuacions en 
matèria de salut i seguretat en el Centre i, per tant, haurà de coordinar les actuacions d'aquests àmbits, 
col·laborar amb la direcció del Centre en l’elaboració del pla d’emergència, revisar periòdicament la 
senyalització, el propi pla i els equips de lluita contra incendis. 

A més de les funcions determinades pel Departament d’Ensenyament hi ha d’haver coordinació amb els 
serveis de prevenció del cadastre o propietari de l’edifici en tot allò que exigeix una actuació conjunta. 
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Coordinació d’informàtica 

Són funcions del coordinador/a d’informàtica establir els criteris per a la utilització i optimació dels 
recursos informàtics i per a l’adquisició de nous recursos. Assessorar el personal del Centre en l’ús de 
les aplicacions de gestió, en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics. Vetllar pel 
manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del Centre. Coordinar 
l’ACTIC Fer la valoració final de curs de l’acció de coordinació portada a terme. 

Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social/LICS. 

El coordinador/a de llengua i cohesió social (LICS) ha de promoure en la comunitat educativa, 
coordinadament amb l’assessor/a LIC, actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de 
l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu basat en el 
plurilingüisme. Fer la revisió i la correcció dels documents i textos del Centre, així com resoldre els 
dubtes lingüístics que puguin plantejar-li la resta de professors. Col·laborar en la coordinació dels 
ensenyaments inicials de llengua catalana. Fer la valoració final de curs de l’acció de coordinació 
portada a terme. 

Coordinació d’ensenyaments inicials i instrumentals 

Les funcions específiques que corresponen a la persona coordinadora d’aquest bloc són conèixer el 
programa objecte de coordinació. Fer l’avaluació inicial per tal de concretar el currículum i procedir a un 
correcte assessorament i orientació. Col·laborar amb l’estudiant que finalitza i orientar-lo. Participar en 
l’elaboració i el desenvolupament del Pla d’acció tutorial. Coordinar els plans comunitaris dels barris. Fer 
la valoració final de curs de l’acció de coordinació portada a terme. 

Coordinació de formació bàsica- GES 

Les funcions específiques que corresponen a la persona coordinadora d’aquest bloc són conèixer el 
programa objecte de coordinació. Participar en l’elaboració i el desenvolupament del Pla d’acció tutorial. 
Tenir cura de l’orientació i l’assessorament fets a les persones que demanen aquest programa. Vetllar 
per tal que es dugui a terme l’enregistrament a la fitxa/expedient de l’estudiant, a l’inici de cada 
trimestre, dels mòduls que cursarà i de l’anotació dels resultats de l’avaluació en finalitzar el trimestre. 
Coordinar les reunions d’avaluació. Emplenar les actes de les sessions de junta d’avaluació. Fer la 
valoració final de curs de l’acció de coordinació portada a terme. 

Coordinació de preparació per a proves d’accés 

Les funcions específiques que corresponen a la persona coordinadora de la preparació per a les proves 
d’accés són conèixer el programa objecte de coordinació. Conèixer la normativa vigent que regula la 
formació per a les proves d’accés als cicles formatius, així com les convocatòries anuals. Facilitar la 
gestió de la inscripció a les proves. Coordinar les informacions relatives a l’aprenentatge dels alumnes i 
les actuacions de l’equip docent que intervé en el procés d’ensenyament i aprenentatge per tal de 
garantir la coherència pedagògica. Participar en l’elaboració i el desenvolupament del Pla d’acció 
tutorial. Fer la valoració final de curs de l’acció de coordinació portada a terme. 

Coordinació de competències per a la societat de la informació 

Atesa la varietat d’ensenyaments que engloba aquesta coordinació, les seves funcions estan distribuïdes 
entre la coordinació d’informàtica, l’impuls del Moodle, la pàgina web del centre... També ha de fer la 
valoració final de curs de l’acció de coordinació portada a terme. 
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_ TUTORIES 
 

S’estableixen tutories per a cada grup. El Pla d’Acció Tutorial (PAT) planifica els temes que s’han de 
tractar a les tutories al llarg del curs. Aquest temes no són pròpiament de les matèries que 
s’imparteixen sinó que tenen a veure amb la vida normal del Centre (informació sobre actes previstos, 
presa de decisions davant d’activitats que es poden fer...) o amb la millora del procés educatiu de 
l’alumnat (tècniques d’estudi, orientació educativa i professional...). També s’encarrega de la 
coordinació amb els representants dels grup-classe. 

El PAT ha de fomentar, de forma singular, el seguiment, el suport i la motivació individualitzats dels 
estudiants, de manera que l’estímul de la formació estigui inserit en la tasca del docent i sigui 
efectivament percebut per cada estudiant; també ha de fomentar en l’estudiant l’autonomia personal i 
l’autoaprenentatge. 

El tutor/a és una figura que segueix la vida acadèmica de l’estudiant, acompanyant-lo i assessorant-lo 
al llarg del seu procés formatiu. És el seu referent al centre. 

 

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 
 

_ CLAUSTRE PROFESSORAT 
 

És l’òrgan propi de participació del professorat en el control i la gestió de l’acció educativa del centre. 
Està integrat pel professorat que hi presta serveis. 

Les seves funcions són les fixades amb caire general per les normatives del Departament 
d’Ensenyament. 

 Tot el professorat 

Periodicitat trimestral. 

 

 

_ ASSEMBLEA D’ESTUDIANTS I DELS SEUS 
REPRESENTANTS 
 

 Tots els/les estudiants 

La participació dels estudiants es fa efectiva a través del Consell Escolar de Centre, i de les assemblees 
de representants /es de grup que són elegits durant el primer trimestre del curs. 

Funcions: 

_ Avaluar els programes i/o el grup classe 

_ Fer propostes d’actuacions educatives 

_ Fer un seguiment del Projecte Educatiu de Centre 
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_ Proposar activitats trimestrals 

_ Coordinar les propostes 

_ Presentació i discussió al grup classe de les propostes abans i després de la reunió 

_  ... 

Periodicitat Trimestral (mínim) 

 

ÒRGANS PEDAGÒGICS 
Òrgans de coordinació pedagògica propis del Centre 

Malgrat que el Departament d’Ensenyament no reconeix cap grup de treball curricular o departament, 
hem creat els següents grups per treballar, per programar i organitzar les diferents àrees i àmbits, dels 
ensenyaments reglats i no reglats: 

 

_ EQUIPS DE PROGRAMES 
 

 S’estableixen diferents equips de programes: 

Equip de ensenyaments inicials i instrumentals 

Equip de GES 

Equip de proves d’accés de GM, 

Equip de proves d’accés de GS 

Equip de proves d’accés de AU 

Equip d’informàtica 

Equip de llengües estrangeres 

 
 Tots/totes els/les professionals que treballen en el programa 

Funcions: 

_ Programació dels diferents àmbits, nivells i programes 

_ Elaboració de materials didàctics 

_ Avaluació de l’àmbit, del nivell i del programa 

_ Preinscripció i matrícula 

Periodicitat Mensual 

 

_ EQUIPS D’ÀMBITS 
S’estableixen diferents equips d’àmbits: 

Equip de l’àmbit cientificotecnològic 
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Equip de l’àmbit de socials 

Equip de l’àmbit de comunicació de llengua catalana i castellana 

Equip de l’àmbit de comunicació de llengua anglesa i francesa 

o Tots els professionals que treballen en l’àmbit dels diferents programes 

Funcions: 

_ Coordinar la programació dels diferents, nivells i programes 

_ Elaboració de materials didàctics comuns 

_ Avaluació de l’àmbit 

_ ... 

Periodicitat Bimensual 

El Centre podrà establir les comissions o grups de treball que es considerin adients per tal d’assolir 
aquests objectius 8 comissions de treball pel desenvolupament del PAGC). 

 

PROGRAMES 
El Centre com a servei públic compleix un dels objectius de l’educació de les persones adultes: el de 
formar-se al llarg de la vida. Per tant, ofereix tot un ventall de possibilitats de programes, de 
professorat, d’horaris, d’espais, adaptats a una nova realitat laboral i social que el sistema productiu 
imposa (precarietat, versatilitat, flexibilitat, noves tecnologies...) 

Com a conseqüència de la crisi econòmica, l’escola prioritza tots aquells ensenyaments que, o bé porten 
a l’obtenció d’un títol (GES) o bé permeten accedir a estudis per millorar la formació (preparació per a 
les proves de cicles de grau mitjà, grau superior o universitat). 

Els programes s’organitzen en diferents blocs i en cadascun d’ells hi ha la figura del coordinador, que 
n’és el responsable: 

 

_CICLE D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
GES (Graduat en Educació Secundària) 
Tres àmbits: 

 De la comunicació 
 De les matemàtiques la ciència i la tecnologia 
 De les socials i la participació 

PREPARACIÓ DE PROVES D’ACCÉS A: 
_ Cicles Formatius de Grau Superior 

_ Universitat més grans de 25 i 45 anys. 
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SERVEIS 
A part de l’oferta formativa, l’escola ofereix una sèrie de serveis que complementen l’oferta i ajuden a 
l’estudiant en diferents aspectes. 

 

_ ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
És un servei que té com a objectius: 

_ Informar sobre els programes formatius de l’escola ( característiques, requisits, sortides...) 

_ Ajudar a situar demandes i aclarir motivacions 

_ Detectar el nivell actitudinal de l’estudiant per tal d’orientar-lo cap a un determinat grup, nivell, 
programa 

_ Valorar capacitats, motivacions, expectatives i disponibilitats 

_ Dissenyar itineraris formatius adequats segons el nivell de l’estudiant 

_ Orientar sobre qualsevol qüestió relacionada amb l’àmbit de la formació personal. 

Hi ha dos nivells d’orientació i assessorament: un de més general, un cop la setmana, en horari de matí 
i vespre, i un de més específic, a càrrec de les coordinacions dels diferents programes, si la consulta o 
l’assessorament ja és més lligat a un programa concret i el que fa falta és informació més concreta 
sobre un programa. 

 
_ AULA OBERTA 
L’Aula Oberta és un espai que té com a objectius: 

- fer de l’educació un espai de llibertat, de camí solidari i de progrés, desenvolupant una nova lectura de 
la realitat. Tots ells com a valors formatius identificats amb la nostra tasca educativa quotidiana. 

- educar per aconseguir la democràcia participativa, 

- desenvolupar la reflexió, la crítica i la solidaritat davant del pensament únic. 

- organitzar i donar suport a les diferents iniciatives que des del centre es proposin que provoquin 
canvis significatius i positius. 

- obrir camins de comunicació interactiva per a la recerca de camins més eficaços i més justos. 

- treballar per a la construcció d’una societat intercultural, per a la construcció d’una cultura comunitària 
de la solidaritat. 

- fomentar el diàleg com a voluntat d’entesa i com a voluntat transformadora 

L’Aula Oberta s’ha convertit en un taller de la cultura des dels vessants educatiu, social, polític i 
econòmic. Hi té cabuda una diversitat d’activitats en diferents formulacions: tallers, xerrades, 
presentacions, tertúlies, debats, sortides... 

Aquestes activitats serveixen, a més, per cohesionar els diferents grups de l’escola i integrar les 
persones que vénen de fora. També pretenen partir de les aficions i interessos de l’estudiant i així 
afavorir un bon ambient. 

S’intenta programar una activitat cada mes i mig o dos mesos. 
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Impulsar l’intercanvi lingüístic com a objectiu per canalitzar les demandes de l’alumnat i socialitzar 
l’aprenentatge de les llengües. Les activitats són gratuïtes i estan obertes a qualsevol persona que ja 
tingui uns coneixements mínims de l’idioma, no només estudiants de l’escola sinó també altres persones 
interessades. 

 

NOVES TECNOLOGIES 
No es tracta d'aprendre informàtica sinó d'utilitzar la informàtica per aprendre. La tecnologia interactiva 
motiva i estimula l’aprenentatge. 

Té com a objectiu, d’una banda, donar resposta a l’alumnat que vol iniciar-se al coneixement de les 
TICs-TACs, i de l’altra, ser utilitzada com a recurs per la resta de programes que imparteix l’escola. 

Cal potenciar l’ús de les TIC i les TAC com una eina de treball en el procés d'ensenyament-
aprenentatge, utilitzant-la de forma activa per part del professorat i dels estudiants. Afavorim el treball 
en grup, cooperatiu i interactiu. 

S'ha d' afavorir la seva utilització per part del professorat en les tasques habituals del centre i en la 
pràctica docent. 

Tot plegat fa que avui l’escola sigui un servei obert als canvis, a les noves propostes, un lloc de relació 
intercultural, un espai per poder-nos comunicar i on poder aprendre conjuntament. 

El centre impulsa el projecte TIC-TAC on conflueixen: ordinadors, programes, plataformes, material... 

El centre assumeix com a objectius bàsics la formació del seu alumnat en les competències digitals 
bàsiques i la lluita contra la fractura social i l'exclusió de la societat de la informació de col·lectius 
especialment vulnerables. La competència digital s'expressa en cinc grans àmbits: 

- Àmbit de la tecnologia: Utilitzar i gestionar dispositius i entorns de treball digitals. 

- Àmbit de la informació: Obtenir, avaluar i organitzar informació en entorns digitals locals i en xarxa. 

- Àmbit de l'aprenentatge : Aprendre i generar nous coneixements, productes i processos mitjançant 
eines digitals. 

- Àmbit de la comunicació: Comunicar-se, relacionar-se i col·laborar en entorns digitals, sincrònics i 
asincrònics. 

- Àmbit de la cultura digital: Actuar de forma segura, responsable, cívica i legal en entorns digitals 

 
_L’AVALUACIÓ 
Quelcom més que posar notes! 

“L’èxit dels aprenentatges es juga més en la correcció dels errors i regulació contínua que no pas en la 
genialitat del mètode” 

(Ph.Perrenoud, 1989) 

Què entenem per avaluar? 

Un procés que comporta: 

1) Recollir informació (amb instruments o no) 
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2) Analitzar la informació recollida i emetre un judici 

3) Prendre decisions amb el judici emès 

De tipus social: De tipus pedagògic: 

classificar, seleccionar, regular el procés d’ensenyament 

orientar aprenentatge. 

 

_QUALIFICACIÓ AVALUACIÓ FORMATIVA 
Avaluar per qualificar se centra en: valorar resultats 

Avaluar per regular se centra en: comprendre les raons de les dificultats, errors… 

 

_QUAN AVALUEM FORMATIVAMENT? 
AMB QUINA FINALITAT? 
Avaluació inicial Diagnosticar i prendre consciència dels punts de partida. 

Avaluació processual Identificar on estan les dificultats 

Comprendre'n les causes. 

Avaluació final Identificar els aprenentatges realitzats i valorar la qualitat del procés d’ensenyament 
dissenyat. 

Cada programa especificarà més detalladament el procés d’avaluació que realitza. Sempre, però, 
seguint aquests criteris. 

El centre vol garantir una coherència metodològica i una actuació homogènia per part de totes les àrees 
de coneixement que hi actuen. 

• Planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip. 

• Aplica i és partidari d’una pedagogia activa, que estimuli la capacitat autodidàctica de l’alumnat, la 
seva curiositat científica i investigadora, la seva creativitat i la seva actitud crítica i raonadora. 

• Treballa l’aprenentatge significatiu. 

• Concedeix la màxima importància en totes les àrees al tractament de les competències bàsiques 
definides per la normativa educativa vigent les quals queden desenvolupades en el Projecte Curricular 
de Centre [PCC] que és part i s’annexa a aquest projecte educatiu. També preveu la transversalitat en 
la seva adquisició, per tal d’evitar la repetició dels coneixements adquirits per l’estudiant. 

• Proporciona atenció psicopedagògica i orientació personal, acadèmica i professional a tots els 
estudiants. 

• Fa un seguiment de l’evolució de l’alumnat de manera individualitzada, amb especial atenció des de la 
tutoria. 

• Avalua el procés d’ensenyament - aprenentatge de manera contínua. 

• Entén l’educació com un procés integral, no exclusivament instructiu, que es desenvolupa tenint en 
compte la diversitat de capacitats, d’interessos i de ritmes d’aprenentatges de cada estudiant. 
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FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 

Entenem la formació permanent com una eina que permet, d’una banda, la revisió i actualització de la 
nostra feina i, de l’altra, la millora personal quant a qualificació professional. 

L’escola ha de recolzar les millores en la qualitat de l’ensenyament, en la investigació pedagògica i el 
desenvolupament i divulgació de mètodes i tècniques més adequats per a l’exercici de la docència i de 
l’educació. 

El/la cap d’estudis és qui ha de recollir les necessitats de formació del professorat, per tal de proposar 
diferents activitats, grups de treball, seminaris, assistència a cursos, jornades... 

Es procura fomentar formació per tot el claustre. 

APROVACIÓ I AVALUACIÓ DEL PEC 

L'Equip Directiu fa una proposta inicial del que ha de ser el PEC, que és valorada per part del claustre i 
l'assemblea de representants, que hi fan aportacions. L'aprovació definitiva del PEC la fa el Consell 
Escolar de Centre. 

L’avaluació d’aquest Projecte correspon al Consell Escolar de Centre, amb la prèvia discussió en els 
diferents organismes de participació del Centre, i es realitzarà amb caire ordinari cada 4 anys, coincidint 
amb la reglamentària renovació del càrrec de Director/a del Centre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


