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PREÀMBUL 

 
El document present constitueix el Projecte Educatiu de Centre (PEC).  Es tracta de la 

normativa interna fonamental del centre, aprovada pel Claustre del Professorat en sessió 

celebrada el dia 2 de juny de 2008 i, posteriorment, pel Consell de Centre del CFA 

Canovelles celebrat el dia 12 de juny de 2008. 

Un idoni assoliment dels propòsits que exposem en el PEC depèn de dos factors 

fonamentals: 

En primer lloc, la voluntat i l’interès que hi posem els diferents sectors i persones del 

centre.  Tal interès implica un esforç i, aquest, no ha de mancar. 

En segon lloc, fa falta que l’administració doti dels recursos humans i materials 

equivalents. 

 

Totes les altres normes del centre han d’inspirar-se i ser coherents amb el que aquí es 

proclama. 

 

 

 

EL MARC 

 

Marc legal 
 

Com a centre públic hem de regir-nos per les lleis, decrets i reglaments establerts dels 

que bàsicament cal esmentar: 

Constitució (art. 27), Estatut de Catalunya (art. 15), Llei Orgànica d’Educació (2/2006) 

 

 

Qui som  

 
El CFA Canovelles és un centre de Formació d’Adults de titularitat pública, depèn del 

Departament d’Educació, Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i 

Especialitzats, Unitat d’Educació Permanent segons DECRET 269/2007, d'11 de 

desembre, de reestructuració del Departament d'Educació. (DOGC núm. 5028) 

 

 

Marc físic 

 
Tant els aspectes relacionats amb l’entorn geogràfic, com les característiques de l’edifici 

que ens acull ajuden a configurar la nostra realitat: 

 

1. El centre està ubicat a la Barriada Nova de Canovelles, barriada que, com el seu 

nom indica, ha estat recentment urbanitzada alhora que és propera al centre urbà, 

als serveis del municipi, a certs barris de Granollers, a l’estació de tren i a 

l’autovia.  La proximitat a Granollers i les bones comunicacions comporten que  

part de l’alumnat provingui d’alguns dels municipis més propers. 

 

 

 

http://www.gencat.net/diari/5028/07333046.htm
http://www.gencat.net/diari/5028/07333046.htm
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2. En l’edifici que ens acull, anomenat Equipament 

Polivalent de Canovelles, coexistim el Casal Cívic i l’OBS (a la planta baixa) i 

el Centre de Formació d’Adults  (primera planta).  Alguns espais i serveis són 

compartits mentre que la responsabilitat en quant a certes funcions, p.e. el 

manteniment, no està  clarificada. El Centre compta amb 5 aules: 2 aules per a 

impartir ensenyaments, una aula polivalent d’informàtica, una aula-biblioteca i 

una aula-laboratori, sala de professors i lavabos.  

 

3. La plantilla actual consta de 8,5 docents (5 de primària i 3,5 de secundària) i 

mitja jornada d’auxiliar administrativa del Departament d’Educació. El personal 

de consergeria i neteja no depèn del Departament d’Educació.  

 

4. L’alumnat és molt heterogeni:  

 

a. Un grup estaria format pel col·lectiu de persones nouvingudes no 

alfabetitzades. 

  

b. Un segon grup, pel col·lectiu de persones nouvingudes alfabetitzades.   

 

c. Un tercer grup, majoritàriament per dones de més de 60 anys que senten 

una forta inquietud per pal·liar les mancances de formació de la seva 

infantesa.  

 

d. Un quart grup format majoritàriament per persones del país, d’edats 

compreses entre 20 a 50 anys, que segueixen els ensenyaments 

informàtica i d’idiomes.  

 

e. Un cinquè grup format majoritàriament per persones del país, d’edats 

compreses entre 18 a 60 anys que vénen a realitzar els estudis de graduat 

en educació secundària.  

 

f. I finalment un grup format també majoritàriament per persones del país 

d’edats compreses entre 20 a 50 anys, la majoria dels qual posseeixen la 

titulació de formació professional de grau mitjà i que assisteixen per 

preparar-se per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior.  

 

g. El Centre acull alumnes que participen del Programa Interdepartamental 

de Renda Mínima d’Inserció (PIRMI). Són alumnes que es troben 

repartits en els diferents nivells que oferta el Centre. Per les seves 

característiques peculiars (obligatorietat, circumstàncies familiars...) són 

alumnes que en molts casos presenten fortes reticències a venir al Centre.  

 

h. Finalment cal dir que el Centre té alumnes amb discapacitats físiques i 

psíquiques que presenten un procés d’aprenentatge normal i d’altres que 

tenen un procés d’aprenentatge lent i requereixen una gran atenció 

individualitzada. 
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IDEARI I PRINCIPIS ORIENTADORS 

 
L’educació s’ha de veure com un procés integral que tindrà en compte el/la estudiant en 

la seva dimensió individual i social i que cercarà el seu desenvolupament en diferents 

camps: intel·lectual, ètic, social, etc. 

El centre fixarà una línea educativa homogènia tenint en compte uns mínims principis 

orientadors: 

 

1. Aconfessional. El Centre es declara aconfessional. No obstant, respecta les 

manifestacions culturals i religioses dels alumnes dins el marc dels valors 

democràtics i de ciutadania.  

 

2. Pluralisme. Es respectarà el pluralisme ideològic, polític, religiós, cultural i 

filosòfic. No s’exclourà ningú a causa de la seva procedència, religió, ideologia, 

cultura, nivell econòmic o orientació sexual. 

 

3. Valors democràtics. Es fomentaran valors com el respecte, la solidaritat, 

l’actitud de diàleg, la responsabilitat, la tolerància i el respecte al medi ambient 

mitjançant un tractament ampli i interdisciplinar.  

 

4. Diversitat. Atesa l’heterogeneïtat de l’alumnat en els països d’origen, edats, 

extracció social, coneixements inicials, ritmes d’aprenentatge, situacions 

familiars, laborals i socials, moment d’incorporació al centre, ... s’ha de donar 

importància considerable al tractament de la diversitat.  

 

5. Coeducació S’educarà per a la igualtat entre homes i dones en qualsevol 

activitat del centre. Es vetllarà per l’eliminació de les actituds sexistes. 

 

6. Multiculturalitat. Es respectaran les diverses ètnies i cultures presents en el 

centre buscant un intercanvi enriquidor per a tothom fins arribar a desenvolupar 

una veritable educació intercultural. 

 

7. Llengua i cultura catalana. El necessari arrelament al medi nacional 

comportarà una adequació dels continguts als referents culturals i socials 

catalans. En l’aspecte lingüístic, a fi de contribuir a la normalització del català 

com a llengua comuna, es treballarà per a que aquesta sigui la llengua ambiental, 

vehicular i d’ensenyament en el Centre.  

 

8. Integració social. El centre fomentarà la integració social de tot l’alumnat. 

 

 

9. Innovació educativa. El Centre està obert a la innovació educativa i adaptació 

als canvis de la societat. 
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OBJECTIUS EDUCATIUS 

 
1.1. Utilitzar les diferents religions i creences com una manera d’enriquir, clarificar i 

descentralitzar postures absolutes.  

1.2. Respectar les diferents creences i formes de pensar de tota la comunitat  tot evitar 

que siguin motiu de confrontació.  

1.3. Facilitar el desenvolupament integral de tots els alumnes sense cap tipus de 

distinció respecte la seva ideologia o religió.  

2.1. Utilitzar les diferències per enriquir, clarificar i descentralitzar postures absolutes.  

2.2. Respectar les diferències de tota la comunitat  tot evitant que siguin motiu de 

confrontació.  

2.3. Facilitar el desenvolupament integral de tots els alumnes sense cap tipus de 

distinció. 

3.1. Educar en el diàleg: practicar i fomentar el diàleg.  

3.2. Resoldre les diferències i problemes que puguin sorgir a través de vies 

reglamentàries establertes i conegudes per tots.  

3.3. Apropar l’alumnat a la vida pública del municipi mitjançant el coneixement de les 

institucions municipals, la biblioteca, els centres culturals i esportius.  

3.4. Fomentar els valors cívics dins el Centre.  

3.5. Capacitar els alumnes perquè coneguin la situació ambiental del món on viuen.  

3.6. Fomentar la dimensió comunicativa de l’alumnat vers els companys, professorat i 

tota la comunitat educativa.  

3.7. Fomentar el diàleg en el sí del professorat.  

3.8. Potenciar el coneixement de valors per a la ciutadania.  

3.9. Impulsar els valors democràtics entre l’alumnat del centre. 

3.10. Desenvolupar l’esperit crític tot dotant d’instruments d’anàlisi i fomentant la 

discussió i la decisió. 

4.1. Reforçar el respecte mutu, el diàleg, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat.  

4.2. Realitzar programacions adaptades a la diversitat del grup classe.  

4.3. Fomentar el respecte i l’acceptació de la diversitat de l’alumnat.  
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4.4. Adaptar les estratègies d’ensenyament aprenentatge a les necessitats dels alumnes 

posant especial interès en aquells que tinguin necessitats educatives especials, en funció 

del que raonablement permetin els nostres recursos.  

4.5. Establir ponts que vinculin l’acció integradora del Centre, dins de les actuacions per 

a l’atenció a la diversitat, amb altres accions integradores que es realitzin fora del 

Centre (Ajuntament, CRP, Institucions).  

4.6. Tendir a l’apropament de nivells i compensació de les situacions de partida 

desiguals.  

5.1. Capacitar els alumnes perquè siguin capaços de desenvolupar-se de manera integral 

segons les seves capacitats sense distinció de sexe.  

5.2. Rebutjar actituds  masclistes.  

5.3. Buscar estratègies pedagògiques que ens portin a una igualtat no uniformitzadora ni 

discriminatòria per raó de sexe.  

6.1. Fomentar la multiculturalitat basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la 

diversitat de cultures en un marc de diàleg i convivència.  

6.2. Mostrar a l’alumnat la diversitat cultural i ètnica com una riquesa de la Humanitat, 

valorant-ne els seus aspectes positius.   

7.1. 1. Aplicar el projecte lingüístic de Centre per tal d’afavorir l’ús i la funcionalitat de 

la llengua catalana.  

7.1. 2.  Introduir un eix transversal en les programacions dels diferents ensenyaments 

que treballi la informació sobre la cultura i costums autòctones.  

7.2. Promoure activitats que afavoreixin un millor coneixement de la nostra geografia, 

les nostres manifestacions culturals i l’ús de la llengua catalana.  

8.1. Millorar el nivell formatiu de l’alumnat per tal d’evitar el risc d’exclusió social. 

8.2. Potenciar els vincles i connexions entre els diversos ensenyaments del centre i de 

l’entorn. 

8.3. Facilitar la preparació de l’alumnat per inserir-se en el món laboral i/o en altres 

estudis. 

9.1. Renovar els materials educatius, introduir-ne de nous i aplicar noves estratègies 

metodològiques en la docència.   

9.2. Superar l’analfabetisme digital i/o fractura digital proporcionant eines que permetin 

assolir els canvis tecnològics que es produeixen a la nostra societat.  
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LINEES D’ACTUACIÓ 

 
1. El Centre vetllarà perquè certes pràctiques amb justificacions religioses o culturals no 

alterin el procés d’aprenentatge dels alumnes i el clima de convivència harmoniós. 

2. Actualització i revisió periòdicament el Reglament de Règim Intern per donar 

resposta als continus canvis socials.   

3.1. Es fomentarà a classe el civisme i els comportaments dialogants en les relacions 

educatives, i es valoraran a més com a negatius aquells comportaments palesament 

adreçats a danyar i entrebancar la vida harmònica del Centre i el seu adequat 

funcionament.  

3.2. Donar a conèixer a tota la comunitat educativa el RRI on hi consten els drets i 

deures de l’alumnat i del professorat.  

3.3.  Programació de sortides amb col·laboració amb les institucions o entitats públiques 

del municipi perquè en coneguin el seu funcionament de servei públic.  

3.4. S’ensenyaran i afavoriran les actituds de respecte del material privat i col·lectiu del 

Centre: espais, taules i cadires, llibres, ordinadors  i recursos de tota mena.  

3.5.1.  Implicació de tota la comunitat educativa en el bon ús de les papereres de 

reciclatge de que disposa el Centre.  

3.5.2. Implicació de tota la comunitat educativa en l’estalvi d’energia i aigua en el 

Centre.  

3.6.1. Participació en la revista de Centre.  

3.6.2. Creació d’un espai en la pàgina web del Centre per als alumnes.   

3.7. El diàleg portat a terme en les reunions de coordinació i claustre serà la base que ha 

de permetre, de manera democràtica i consensuada, i d’acord amb el marge 

competencial que correspongui a cada membre, arribar a prendre decisions referents a 

objectius, actituds i normativa que no estiguin fixades pel Departament d’Educació i 

que no entrin en conflicte amb la normativa vigent.  

3.8 i 3.9. Impulsar i revisar el pacte de valors que ja tenim al Centre  

3.10. Sinèrgia educativa: 

a) Potenciar les classes amb activitats dinàmiques i manipulatives. 

b) Vincular l’aprenentatge amb la realitat. 
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c) Fomentar i potenciar tant el treball individual com el treball en grup, així com la 

participació dels alumnes. 

d) Enriquir el currículum amb activitats escolars i extraescolars de tipus creatiu, 

social, cultural i esportiu. 

e) Treballar els eixos transversals: coneixement de l’entorn, valors cívics, medi 

ambient, ... 

4.1.1.  Foment i potenciació tant del treball individual com del treball en grup, així com 

la participació dels alumnes. 

4.1.2. Enriquir el currículum amb activitats escolars i extraescolars de tipus creatiu, 

social, cultural i esportiu. 

4.2.1. Les programacions s’estructuraran en funció dels objectius assolibles, activitats 

precises i determinades, periodicitats concretes de valoració del procés d’aprenentatge i 

avaluació dels resultats.  

4.2.2. Una adaptació de material didàctic, variació de metodologies, mesura i adequació 

dels continguts als diferents ritmes, flexibilitat en la seqüenciació i organització dels 

continguts i, finalment, una proposta d’activitats d’aprenentatge diversificades. 

4.3. El pla d’acció tutorial  i el compromís de tot el professorat en la tasca de seguiment 

i acompanyament personal dels alumnes i tot el que això comporta, com és l’orientació 

acadèmica, la personal i les sortides acadèmiques i o laborals serà un  punt clau de 

l’activitat educativa.  

4.4. El Centre vetllarà per la renovació i modernització dels seus materials i recursos. 

4.5. El Centre facilitarà la comunicació i la interrelació entre les institucions públiques i 

privades de l’entorn amb l’alumnat i el professorat.  

4.6. L’Equip docent  haurà de combinar estratègies diferenciadores i igualadores, 

procurant que tot l’alumnat desenvolupi al màxim les seves potencialitats. 

5.1.1. Eliminació de qualsevol tipus de tracte diferencial per raó de sexe.  

5.1.2. En la selecció de llibres de text i materials curriculars es propiciarà la superació 

d’estereotips discriminatoris per raó de sexe.  

5.1.3. Es tindrà cura, a nivell oral i escrit, del llenguatge emprat en les relacions entre 

els membres de la comunitat educativa per tal de no utilitzar un llenguatge 

discriminatori.   

5.1.4. Potenciació d’activitats no sexistes davant les situacions de la vida quotidiana.  
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5.1.5. Facilitar la interrelació dels dos sexes en qualsevol activitat que es realitzi en el 

Centre.  

5.2. El Centre promourà la reflexió davant els comportaments masclistes. 

5.3. El professorat promocionarà activitats de tot tipus encarades a aconseguir una 

educació igualitària i no sexista, establint per a cada curs els objectius que es volen 

assolir. 

6.1. Potenciació del contacte i intercanvi de tot l’alumnat del Centre programant 

activitats complementàries que fomentin el coneixement de les diferents cultures dels n 

ostres alumnes.  

6.2. Visita a exposicions, participació en activitats que ofereixen diferents 

organitzacions no governamentals o institucions públiques o privades de l’entorn que 

fomentin el coneixement d’altres cultures.   

 6.2.1. Ensenyar a ser crítics amb les manifestacions culturals per anar eliminant falsos 

estereotips que s’han creat. 

7.1.1.Vetllar perquè es porti a terme el projecte lingüístic de Centre.  

7.1.2.Vetllar perquè l’eix transversal de les programacions arribi a bon terme.  

7.2. Realització d’activitats encaminades a difondre festes significatives, conèixer 

personatges de la cultura catalana, conèixer el nostre entorn natural més immediat. 

8.1. El Centre vetllarà per a potenciar el nivell formatiu de l’alumnat per tal d’evitar el 

risc d’exclusió social.  

8.2. El Claustre programarà activitats que permetin establir relació entre alumnes de tots 

els ensenyaments. 

8.3. El Centre proporcionarà informació per accedir al món laboral i/o altres estudis. 

9.1. Afavorir i impulsar la formació del professorat. 

9.2 Programacions en tots els ensenyaments que proporcionin les eines per moure’s en 

el món digital.  
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ASPECTES ORGANITZATIUS 

 
Objectius: 

 

1. Potenciar la participació de tot el col·lectiu en la gestió, activitats i vida docent 

del centre. 

2. Assolir un clima d’entesa entre tots i totes les persones integrants de la 

comunitat escolar. 

3. La participació de cada membre del centre en allò que li atregui o en el que li 

sembli que pot aportar més. 

 

Òrgans ordenats legalment: 

 

 

 

 

 

ÒRGANS DE 

GOVERN 

 

Equip Directiu: 

Director/a 

Secretari/a 

Cap d’Estudis 

Les reunions de l’Equip 

Directiu seran setmanals 

i estaran presidides per la 

Directora.  

   

Consell de Centre: 

Equip Directiu 

4 representants del professorat 

4 representants de l’alumnat 

1 representant de l’Ajuntament 

 

Es reuneix 

preceptivament un cop al 

trimestre. 

   

 

Claustre de professors: 

Tots els professors del centre 

 

Es reuneix 

preceptivament un cop al 

trimestre. 

 

ÒRGANS DE  

COORDINACIÓ 

 

   

Coordinador d’ensenyaments bàsics 

Coordinador d’ensenyaments inicials 

Coordinador de cicles 

Coordinador de competències 

  

  

  

  

 

 

Òrgans constituïts pel centre: 

A banda dels òrgans legalment contemplats per als centres de formació d’adults, a nivell 

de centre es constituiran altres òrgans per tal de aconseguir els objectius exposat i 

realitzar les línees d’actuació previstes: 

 

a) Coordinacions pedagògiques:  una finalitat i metodologia de treball bàsic del 

centre serà la d’harmonitzar i concertar l’actuació docent del professorat que 

actua en un mateix ensenyament.  Amb aquest propòsit s’estableixen les 

següents coordinacions: 

Coordinació d’Ensenyaments Instrumentals 

Coordinació de GES 
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Coordinació d’Ensenyaments de Llengües 

Coordinació d’Ensenyament d’Informàtica 

Coordinació d’Ensenyaments de Cicles 

 

Tindran com a funció, coordinar els continguts comuns, contribuir a buscar 

millores d’acció, etc... 

Es reuniran com a mínim un cop al mes.  Es procurarà comptar amb una 

estructura horària que faciliti les trobades de coordinació. 

 

 

 

b) Comissions de treball:  aquestes contribuiran a la presa de decisions i a la 

realització de tasques i activitats.  Les comissions de treball poden ser les 

següents: 

comissió de material 

comissió de web 

comissió de festes 

comissió de revista 

 

Cada curs es procurarà adscriure un membre del Claustre que comptarà amb el 

recolzament de l’Equip Directiu i la dotació pressupostària que es consideri necessària 

tenint en compte les possibilitats del centre.   

Es procurarà un equilibri horari entre els professors responsables de les comissions i 

aquells que tinguin assignades les tasques d’atenció al públic i aquelles que no es 

cobreixen per manca de coordinadors (coordinació informàtica, coordinació riscos 

laborals, coordinació LIC). 

Les funcions específiques de les comissions es recolliran en els respectius protocols. 

 

 

 

Els òrgans constituïts pel centre són susceptibles de modificació en funció de les 

necessitats del centre i de la disponibilitat de personal. 
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ALTRES DOCUMENTS INTERNS 

 
El present Projecte educatiu vol ser un marc general que orienti la tasca educativa i la 

vida del centre.  No concreta, però, molts aspectes que han estat desenvolupats en un 

seguit de documents que el Centre ha anat elaborant i que són susceptibles de ser 

revisats i actualitzats quan es consideri oportú.  Aquests documents són els següents: 

 

a) Pla Anual 

b) Pla d’Acció Tutorial 

c) Projecte Lingüístic (PLC) 

d) Pressupost Anual 

e) Memòria Anual com a document d’avaluació global 

f) Reglament Règim Interior 

 

 

 

 

REVISIÓ 

 
Aquest Projecte Educatiu es podrà modificar sempre que es detectin limitacions, 

defectes, ... en els seus plantejaments. 

El Consell Escolar és l’òrgan al qual s’han d’adreçar les  propostes de canvis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canovelles, 12 de juny de 2.008 

 

 

 

 

 

 

 


