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1. Marc normatiu 
 
- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC) 

 
- Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 

 
- Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics 

i del personal directiu professional docent. 
 
- Resolució ENS/57/2012, de 23 de gener, sobre el procediment per obtenir  

l'acreditació de directiu professional docent (modificació de la Resolució 
ENS/282/2012, de 17 de febrer) 

 
- DECRET 29/2015,de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de la  

direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional 
docent. 

 
- RESOLUCIÓ ENS/2785/2017,de 28 de novembre, de convocatòria de concurs 

de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius 
dependents del Departament d'Ensenyament.  

 
Els documents de gestió: instruments d'autonomia dels centres: 
 

- LEC: Títol VII (articles 90-103) de l'autonomia dels centres educatius 
 

- LEC: Títol IX (articles 139-155): de la direcció i el govern dels centres 
educatius   
 

- Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019. 

 
 

2. Presentació i justificació 

Aquest projecte pretén agafar tota l’experiència que acumula el nostre centre i fer-la la 
base dels canvis que necessitem dur a terme. Volem revertir el que ja hem viscut com a 
centre educatiu i renovar-nos de manera progressiva. Estic convençuda que aquesta és la 
visió de l’equip directiu, del claustre i que comparteixo absolutament. 

Ens hem de centrar a mantenir aquells aspectes que ens han caracteritzat: el rendiment 
acadèmic, la inserció laboral dels alumnes i la inclusió. Com a CFA hem demostrat que 
el nostre objectiu és la millora acadèmica, com a centre municipal que estem al servei 
dels ciutadans i com a societat diversa hem apostat  tots aquests anys per la inclusió de 
tots aquells alumnes que ens han ofert la seva confiança. 
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3. Diagnosi actualitzada del centre 

3.1 Anàlisi de l’entorn del centre  

El C.M.F.A Fòrum va estar creat segons una resolució de l’onze de maig  l’any 1995; de 
titularitat municipal va rebre el nom de Pere Martell per la seva ubicació en el carrer 
Pere Martell 14. Actualment el centre ha canviat d’ubicació i forma part de l’IMET en 
les instal·lacions al carrer Ramon i Cajal 70 antic convent de les germanes Clarisses. 

Cal dir que el centre té els seus orígens en els primers Ajuntaments democràtics. Durant 
el curs 80-81 des de l’Ajuntament de Tarragona es va contractar quatre mestres per a 
tasques docents amb la idea de promocionar l’ensenyament permanent d’adults. A partir 
d’aquell moment es va anar ampliant la contractació tant des de l’Ajuntament com des 
de la Generalitat. EL C.M.F.A Fòrum acull actualment més de sis-cents alumnes. A més 
a més dels cursos que s’imparteixen a Tarragona ciutat a l’aula Centre també conté dues 
aules a barris: una a Sant Pere i Sant Pau ,una a Sant Salvador i un grup de Carnet de 
Conduir a Torreforta. 

L’entorn geogràfic i social del centre ha estat i és des de sempre un factor important i 
que evidencia la necessitat d’enfocar l’educació permanent d’adults des d’una 
perspectiva de continua evolució en funció dels canvis que ens demana la societat. En 
els centres de formació d’Adults i en el nostre centre en concret s’analitza l’entorn des 
de la pràctica diària per a consolidar un projecte de centre encaminat a una gran 
diversitat sociocultural. 

El centre elabora indicadors amb sistemes d’avaluació que ens permeten sintetitzar les 
característiques pròpies de l’alumnat i modificar-les segons les necessitats. A final de 
curs s’elaboren estadístiques sobre l’alumnat i sobre el seus interessos per a intentar 
treure’n el màxim resultat de cara a la propera oferta formativa. 

3.1.1  EL C.M.F.A Fòrum com a part de l’IMET 

Durant el curs 2008-09 es va fer realitat un projecte molt esperat per la ciutat de 
Tarragona i per a la Conselleria d’Ensenyament, l’IMET ( Institut Municipal 
d’Educació de Tarragona ) que gestiona l’OME (Oficina Municipal d’Escolarització), 
les llars d’infants municipals, l’EMM i el C.M.F.A Fòrum ( Centre Municipal de 
Formació d’adults Fòrum ). L’objectiu d’ocupar en un mateix edifici aquesta gestió és 
facilitar als ciutadans tots els tràmits i actuacions en matèria educativa municipal. 

L’ IMET és l’organisme responsable dels programes i activitats de la Conselleria 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona. S’ estructura en tres branques tècniques: 
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serveis educatius, coordinació d’activitats i programes de suport i relacions amb la 
comunitat. 

 

3.1.2 Els ensenyaments 

Els nivells que s’imparteixen en el C.M.F.A Fòrum són els següents : 

ENSENYAMENTS DE LLENGÜES 

Llengua Catalana 

- Nivell Bàsic A1 ( llengua catalana 1 ) 

- Nivell Bàsic A2 ( llengua catalana 2 ) 

- Nivell Elemental B1 ( llengua catalana 3 ) 

- Nivell Intermedi 

- Nivell Suficiència 

Llengua Castellana 

- Castellà Inicial  A1 ( llengua castellana 1 ) 

- Castellà mitjà   A2 ( llengua castellana 2 ) 

- Castellà superior  B1 ( llengua castellana 3 ) 

Llengua Estrangera 

- Anglès Beginner ( llengua anglesa 1 ) 

- Anglès Elementary  ( llengua anglesa 2 ) 

- Anglès Pre-Intermediate ( llengua anglesa 3 ) 

- Anglès Intermediate  

- Conversa d’anglès 

ENSENYAMENTS D’INFORMÀTICA 

-  COMPETIC INICIAL 
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-  COMPETIC 1  

 
-  COMPETIC 2 

 
- COMPETIC 3 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL  

- Alfabetització 

- Carnet de conduir 

- Formació Instrumental 1 

- Formació Instrumental 2 

- Formació Instrumental 3 

GESO 

-PRIMER NIVELL 

-SEGON NIVELL 

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS 

A CFGM 

    -Curs de Preparació per a les proves d’accés a CFGM 

A CFGS 

-Curs de Preparació per a les proves d’accés a CFGS 

Accés a la Universitat 

-Curs de Preparació per a les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys 

- Curs de Preparació per a les proves d’accés a la Universitat per a majors de 45 
anys. 

* Els ensenyaments ressaltats seran de nova incorporació a partir del curs 2019-
2020 
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RESULTATS ACADÈMICS 2017-2018 

              

 

              

ACCÉS CICLE MITJÀ

APTES NO APTES

ACCÉS CICLE SUPERIOR

APTES NO APTES

ACCÉS A LA 
UNIVERSITAT

APTES NO APTES

LLENGUA ANGLESA

APTES NO APTES

0

50

100

150

200

250

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

ALUMNES PER NIVELLS DEL CMFA FÒRUM

ACCESSOS LLENGUA ANGLESA

LLENGUA CASTELLANA LLENGUA CATALANA

FORMACIÓ INSTRUMENTAL COMPETIC



  

 
7 

             

 

            

 

                                        

 

 

Lengua castellana

APTES NO APTES

Llengua catalana

APTES NO APTES

FORMACIÓ 
INSTRUMENTAL 1

APTES

NO APTES

FORMACIÓ 
INSTRUMENTAL 2

APTES

NO APTES

COMPETIC

APTES NO APTES



  

 
8 

3.1.3 Els professors 

La plantilla del C.M.F.A Fòrum és actualment de tretze professionals. L’ experiència de 
molts anys ens ha convertit en un grup dinàmic, acostumat als canvis però sempre des 
de la perspectiva que atorguen les interaccions viscudes. 

Des del claustre s’intenta treballar a una, amb diversitat d’opinions però sempre des 
d’una postura conciliadora en benefici del centre. Creiem ésser un col·lectiu digne amb 
mancances però amb un clar afany de superació i una gran il·lusió per la feina. 

En l’actualitat l’evolució del conjunt de la societat i en definitiva els factors sòcio-
econòmics fan que com a col·lectiu ens plantegem portar l’escola cap a nous rumbs que 
venen donats pels canvis i per les diferents necessitats. 

 

3.1.4  Els alumnes 

Els alumnes són els grans protagonistes del C.M.F.A Fòrum i responen al contacte més 
real per entendre les necessitats del centre. La societat és un element en continu canvi i 
des del centre s’intenta treballar analitzant en tot moment el nou model social sense 
perdre mai la perspectiva que ens ha donat l’experiència. 

El centre acull el nouvingut, li dóna certes directrius per a incorporar-lo a l’entramat 
social. Alhora que manté aquells altres grups que s’han anat incorporant al centre 
segons les seves necessitats professionals, promocionals, creatives i fins i tot d’ 
autoafirmació. 

Des del centre es treballa enormement perquè els alumnes s’incorporin al món laboral, 
aquest ha estat des de sempre un dels nostres propòsits. L’escola a través del temps ha 
representat un referent per a la incorporació o per a la promoció de l’alumnat en el món 
del treball. 

El punt de partida pel disseny de les temàtiques i la metodologia envers de la formació 
és considerar que l'objectiu de la interculturalitat és la comunicació, la comprensió dels 
altres, sense imposar-los els nostres valors ni identificar-nos necessàriament amb els 
d'ells. Per tant, la formació ha d’aconseguir que el claustre consideri que la 
interculturalitat interpreta la relació entre cultures posant l'èmfasi en l'intercanvi, la 
coexistència i la convivència, sense excloure'n el conflicte positiu. 

La inclusió a la nostra escola sempre ha estat un valor. El model de formació que tenim 
defineix línies d’acció en pro d’una educació per a tots i amb tota la comunitat 
educativa. Fomentarem la integració i inclusió dels/les nostres alumnes cap a entorns 
escolars i personals el màxim d’ordinaris possibles i afavorirem el respecte i 
l’acceptació de la diferència com sempre hem intentat fer. 
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3.2 Anàlisi i valoració del PEC i de l’organització  

El projecte de direcció esdevé un instrument central de l’autonomia del centre, té la 
funció d’orientar i vincular l’acció del conjunt d’òrgans de governs unipersonals i 
col·legiats del centre. La normativa contempla la seva relació directa amb el projecte 
educatiu de centre (PEC). Les seves finalitats són per tant, desenvolupar-lo i  concretar 
les necessitats derivades. 

Al llarg d’aquest curs 2018-2019 un dels objectius generals ha estat la renovació del 
documents de gestió del centre. El PEC és un d’ells i volem que evolucioni de manera 
progressiva com el PdD. Necessitem un model directiu capaç d’incidir en la millora de 
la qualitat educativa. Un projecte basat en el projecte anterior però diferent tenint en 
compte l’experiència dels darrers deu anys. El projecte que proposem planteja en relació 
al PEC incorporar un pla TAC, un pla de comunicació, renovar el projecte lingüístic i 
renovar les NOFC. 

 

4. Objectius a assolir i línies d’actuació  
 

Els objectius generals s’han de concretar de forma anual o trimestral per facilitar la 
tasca del dia a dia. Aquesta concreció ha de tenir en compte els diferents aspectes de les 
necessitats i característiques dels grups. 
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Els objectius  tenen la finalitat  de transmetre els continguts culturals i promoure la 
socialització dels nostres alumnes. Des del nostre centre vetllem pel desenvolupament 
dels nostres alumnes a nivell educatiu, social, professional i personal. 

Per l’elaboració de les adequacions curriculars individualitzades i dels programes 
educatius individualitzats partirem del grau de seguretat afectiva i emocional de 
l’alumne/a, ajustant-lo al seu moment maduratiu, respectant la pròpia identitat i les 
seves necessitats educatives especials. 

 

4.1 Àmbit pedagògic i didàctic 

- Millorar els resultats acadèmics. 

- Fomentar els valors de la convivència i la cohesió social. 

- Potenciar la utilització de les TAC. 

 

4.2 Àmbit de gestió del centre 

- Actualitzar els documents de gestió del centre. 

 

4.2 Àmbit institucional 

- Millorar la imatge i la projecció externa del centre. 

- Potenciar els mecanismes i els processos de participació. 
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4.1 Àmbit pedagògic i didàctic 

      ÀMBIT  PEDAGÒGIC I DIDÀCTIC 
OBJECTIU:      Millorar els resultats acadèmics 
 
ESTRATÈGIES RECURSOS ACTIVITATS RESPONSA

BLE 
INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

     TEMPORITZACIÓ 
1r 2n 3r 4rt 

1.Foment de la lectura i 
l’escriptura 
 
 
 

-pissarra digital 
-Aula d’ 
Informàtica 
- Materials de 
treball. 
 

Organització del grup 
classe per part del 
professors de forma 
individual 

-Equip 
Docent 
- Supervisió 
de la 
Direcció 
 

Seguiment i valoració de 
l’apartat de competència 
a través de les proves 
internes dels diferents 
nivells, junt amb 
exàmens trimestrals. 

X X X X 

Creació de comissions X X X X 
Visita a la Biblioteca 
Municipal 

X X X X 

2. Enfortiment del treball 
competencial en els 
processos d’ensenyament 

-pissarra digital 
-Aula d’ 
Informàtica 
- Materials de 
treball. 
 

Organització del treball 
competencial en grups 
interactius 

-Equip 
Docent 
- Supervisió 
de la 
Direcció 

Seguiment i valoració de 
l’apartat de competència 
a través de les proves 
internes dels diferents 
nivells, junt amb 
exàmens trimestrals. 

X X X X 

Incorporació de proves 
d’autoavaluació 

X X X X 

Jornades de treball per 
reforçar continguts 

X X X X 

3.Millora de la 
coordinació i participació 
del professorat i l’alumnat 

-pissarra digital 
-Aula d’ 
Informàtica 
- Materials de 
treball. 
 

Trobades pedagògiques 
pels professors 

-Equip 
docent 
-Supervisió 
de la 
Direcció 

Seguiment i valoració de 
l’apartat de competència 
a través de les proves 
internes dels diferents 
nivells, junt amb 
exàmens trimestrals. 

X X X X 

Xerrades entre professors 
i alumnes 

X X X X 

Activitats extraescolars 
per a fomentar la 
participació i la 
interacció de la 
comunitat educativa 

X X X X 
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            ÀMBIT  PEDAGÒGIC I DIDÀCTIC 
OBJECTIU: Fomentar els valors de la convivència i la cohesió social 
 
ESTRATÈGIES RECURSOS ACTIVITATS RESPONSABLE INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 
TEMPORITZACIÓ 
1r 2n 3r 4rt 

1.Acompanyament de 
l’alumne en el procés 
d’escolarització i de 
coneixement de la 
institució educativa. 

-Pissarres digitals 
-Aula d’ 
Informàtica 
- Materials de 
treball. 
 

Elaboració de Plans 
individualitzats 

-Equip Docent 
-Tutors 
- Supervisió de la 
Direcció 
 

-Qüestionari  a 
inici de curs i al 
final del curs. 

X X X X 

Fòrums de debat online X X X X 
Conferències 
informatives al llarg del 
curs escolar 

X X X X 

2.Orientació professional 
dels alumnes valorant les 
pròpies capacitats i en 
relació als interessos i les 
possibilitats d’inserció en 
el món laboral 

- Pissarres digitals 
-Aula d’ 
Informàtica 
- Materials de 
treball. 
 

Xerrades professionals 
sobre l’accés al món 
laboral 

-Equip Docent 
-Tutors 
- Supervisió de la 
Direcció 
 

-Qüestionari  a 
inici de curs i al 
final del curs. 

X X X X 

Visites a Instituts o a 
empreses segons 
l’especialitat 

X X X X 

 
 

X X X X 

3.Millora del seguiment 
dels alumnes potenciant 
les tutories individuals 

-Pissarres digitals 
-Aula d’ 
Informàtica 
- Materials de 
treball. 
 

Tutories al grup classe -Equip Docent 
-Tutors 
- Supervisió de la 
Direcció 
 

-Qüestionari  a 
inici de curs i al 
final del curs. 

X X X X 
Tutories 
individualitzades per 
part dels tutors 

X X X X 

Qüestionaris de 
coneixement personal i 
interessos propis 

X X X X 
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            ÀMBIT  PEDAGÒGIC I DIDÀCTIC 
OBJECTIU:  Potenciar la utilització de les TAC 
ESTRATÈGIES RECURSOS ACTIVITATS RESPONSABL

E 
INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

TEMPORITZACIÓ 
1r 2n 3r 4rt 

1.Creació d’un Pla TAC 
 
 

-Aula 
d’Informàtica 
-Tabletes dels 
docents 
 

-Reunions informatives 
per part del Coordinador 
TAC 

-Comissió TAC 
-Coordinador 
TAC 
- Supervisió de 
la Direcció 

-Qüestionari  a inici 
de curs i al final del 
curs. 

  X X 

-Creació d’un Moodle   X X 
-Utilització d’aplicacions    X X 

2. Aplicació de projectes 
concrets en espais 
d’aprenentatge 

-Aula 
d’Informàtica 
-Tabletes dels 
docents 
 

-Ús de fòrums online  -Comissió TAC 
-Coordinador 
TAC 
- Supervisió de 
la Direcció 

-Qüestionari  a inici 
de curs i al final del 
curs. 

  X X 
-Creació de xarxes 
comunicatives amb altres 
centres 

  X X 

-Activitats relacionades a 
l’aula 

  X X 

3. Formació contínua del 
professorat per a adaptar-se 
a l’ús de noves tecnologies 

-Aula 
d’Informàtica 
-Tabletes dels 
docents 
 

Cursos de formació a 
través de XTEC 

-Comissió TAC 
-Coordinador 
TAC 
- Supervisió de 
la Direcció 

-Qüestionari  a inici 
de curs i al final del 
curs. 

X X X X 

Cursos de formació online X X X X 
Trobades entre professors 
per a intercanviar 
experiències aplicables a 
les aules 

X X X X 
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4.2 Àmbit de gestió del centre 

            ÀMBIT  DE GESTIÓ DEL CENTRE 
OBJECTIU:  Actualitzar els documents de gestió del centre 
ESTRATÈGIES RECURSOS ACTIVITATS RESPONSABLE INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 
TEMPORITZACIÓ 
1r 2n 3n 4rt 

1.Revisió i actualització del 
PEC 
 
 

-Material pedagògic 
-Documents per a 
l’organització i la gestió 
dels centres 

-Renovació del 
document  

-Supervisió de la 
Direcció 
- Equip Docent 
-Consell Escolar 

-Presentació al 
claustre i al 
Consell Escolar 

X X X X 

-Reunions amb el 
claustre 

X X X X 

-Reunions amb 
l’equip directiu 

X X X X 

2. Conversió del reglament 
de règim intern en NOFC 

-Material pedagògic 
-Documents per a 
l’organització i la gestió 
dels centres 
 

-Renovació del 
document  

-Supervisió de la 
Direcció 
- Equip Docent 
-Consell Escolar 

-Presentació al 
claustre i al 
Consell Escolar 

X X X X 

-Reunions amb el 
claustre 

X X X X 

-Reunions amb 
l’equip directiu 

X X X X 

3. Reestructuració del PLA 
d’acció tutorial 

-Material pedagògic 
-Documents per a 
l’organització i la gestió 
dels centres 
 

-Renovació de les 
fitxes de tutoria 

-Supervisió de la 
Direcció 
- Equip Docent 
-Consell Escolar 

-Presentació al 
claustre i al 
Consell Escolar 

X X X X 

-Renovació dels 
qüestionaris 

X X X X 

-Reunions amb 
els tutors 

X X X X 

4. Renovació del Projecte 
Lingüístic de centre 

-Material pedagògic 
-Documents per a 
l’organització i la gestió 
dels centres 

-Renovació del 
document 

Supervisió de la 
Direcció 
- Equip Docent 
-Consell Escolar 

-Presentació al 
claustre i al 
Consell Escolar 

X X X X 

-Reunions amb 
els professors 

X X X X 

-Reunions amb 
l’equip directiu 

X X X X 
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4.3 Àmbit institucional 

            ÀMBIT  INSTITUCIONAL 
OBJECTIU:  Potenciar els mecanismes i els processos de participació 
ESTRATÈGIES RECURSOS ACTIVITATS RESPONSABLE INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 
TEMPORITZACIÓ 
1r 2n 3r 4rt 

1.Treballar per la igualtat de 
gènere en tots els àmbits del 
nostre centre 
 
 
 

- Aula 
d’Informàtica 
-tabletes dels 
professors 
- materials de 
treball 

- Creació de material 
publicitari 

-Supervisió de la 
Direcció 
-Equip Docent 
-Consell Escolar 

-Presentació al 
claustre i al Consell 
Escolar 

X X X X 

-Organització de  
xerrades i conferències. 

X X X X 

-Creació de qüestionaris 
pels alumnes 

X X X X 

2.Buscar eines per afavorir 
els alumnes més desfavorits 
( Pla d’entorn, assistents 
socials, etc )  

- Aula 
d’Informàtica 
-tabletes dels 
professors 
- materials de 
treball 

- Creació d’un pla de 
préstec de llibres 

-Supervisió de la 
Direcció 
-Equip Docent 
-Consell Escolar 

-Presentació al 
claustre i al Consell 
Escolar 

X X X X 

-Converses amb 
assistents socials 

X X X X 

-Reunions informatives 
amb el  claustre 

X X X X 

3.Establir canals de relació i 
interacció amb els alumnes 

- Aula 
d’Informàtica 
-tabletes dels 
professors 
- materials de 
treball 

-Trobades amb alumnes -Supervisió de la 
Direcció 
-Equip Docent 
-Consell Escolar 
 

-Presentació al 
claustre i al Consell 
Escolar 

X X X X 
-Creació de qüestionaris 
pels alumnes 

X X X X 

-Punt d’informació a la 
Web del centre 

X X X X 
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            ÀMBIT INSTITUCIONAL 
OBJECTIU:  Millorar la imatge i la projecció externa del centre 
ESTRATÈGIES RECURSOS ACTIVITATS RESPONSABLE INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 
TEMPORITZACIÓ 
1r 2n 3n 4rt 

1.Elaboració d’un Pla de 
comunicació 
 
 
 

-Aula 
d’Informàtica 
-Tabletes dels 
docents 
 

-Activitats formatives 
extraescolars 

Comissió TAC 
-Coordinador 
TAC 
- Supervisió de la 
Direcció 

-Qüestionari  a 
inici de curs i al 
final del curs. 

X X X X 

-Jornada de portes obertes X X X X 
-Acte de cloenda del curs X X X X 

2. Renovació del web del 
centre 

-Aula 
d’Informàtica 
-Tabletes dels 
docents 
 

-Creació de grups de treball 
de docents 

Comissió TAC 
-Coordinador 
TAC 
- Supervisió de la 
Direcció 

-Qüestionari  a 
inici de curs i al 
final del curs. 

  X X 

-Creació de grups de treball 
d’alumnes 

  X X 

-Proposta inicial del 
Coordinador TAC 

  X X 

3. Desenvolupament de 
noves formes de publicitat i 
màrqueting 

-Aula 
d’Informàtica 
-Tabletes dels 
docents 
 

-vídeo per a donar a 
conèixer el centre 

Comissió TAC 
-Coordinador 
TAC 
- Supervisió de la 
Direcció 

-Qüestionari  a 
inici de curs i al 
final del curs. 

X X X X 

-Disseny de nous flyers amb 
una informació més 
detallada del centre 

X X X X 

-Disseny de carpetes amb el 
logotip del centre 
 

X X X X 
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5. Concrecions organitzatives   

Aquest projecte pretén canviar principalment aspectes organitzatius del centre que ens 
permetran adaptar-nos a l’escola del segle XXI . Durant aquest projecte implementarem 
algunes formacions que encara no s’han dut a terme en el nostre centre ( GESO i 
Competic 3 ) així com reorganitzar aquells altres ensenyaments que ja conté el nostre 
centre i dels quals ens sentim plenament satisfets. Com a CFA hem intentat escoltar els 
requeriments dels ciutadans i adaptar el nostre centre a la demanda i a les necessitats 
dels possibles alumnes. Hem cregut oportú dur a terme aquests canvis satisfent així la 
voluntat de la Conselleria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona i la del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Òrgans unipersonals i de 
govern. 

Aquest projecte comptarà amb  l’experiència i la professionalitat  de las meves 
companyes: 

- CAP D’ESTUDIS:   Marina Mestres Gomis 

- SECRETÀRIA:  Gemma Giné Esparvé 

- AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE SUPORT: Elva Figuerola Díaz 

 

5.1 LA LLENGUA COM A EINA VERTEBRADORA  

La llengua com a eina vehicular a través del qual aconseguim la inserció ja sigui laboral 
o acadèmica. Llengua com a mitjà de comunicació que facilita la comunicació i en 
molts casos la integració i l’acceptació. No només llengua parlada sinó també escrita . 
El català com a llengua vehicular del centre ha de fer de vincle amb els nouvinguts i la 
gent nadiua. Volem una escola catalana on tots els alumnes es sentin partícips d’un 
projecte únic i integrador pel que fa a tots els membres integrants de la comunitat 
educativa. 

El Projecte  Lingüístic De Centre reconeix el català com a llengua vehicular del 
C.M.F.A Fòrum. Malgrat tot  es treballa en la diversitat cultural i la necessitat dels 
nouvinguts d’aprendre no només la llengua catalana sinó també la llengua castellana. 
Per donar opció als nouvinguts a la promoció social i professional  se’ls ofereix la 
possibilitat de matrícula en els cursos de llengua catalana i llengua castellana que 
s’ofereixen en el centre dels diferents nivells. 

L’actitud del professorat ha de potenciar l’ús de la llengua catalana a l’àmbit docent, 
tant a les relacions formals com a les informals. La llengua castellana es la llengua 
materna i d’us habitual d’una part de l’alumnat. Alhora També tenim, de cada vegada 
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més, alumnat amb gran diversitat de llengües maternes Serà convenient que, a les 
situacions informals, sobretot dins l’aula, es potenciï l’ús oral de la llengua catalana, per 
la qual cosa convé que s’intentin evitar situacions de falta d’adherència durant les quals 
es passa sovint del català al castellà. Tot això és important per tal de respectar els drets 
lingüístics dels catalanoparlants, aconseguir que tot l’alumnat rebi una informació 
lingüística integral i, el que es mes important, que la comunitat educativa estigui 
integrada i amb harmonia, amb la realitat cultural d’aquest país i amb els seus orígens, 
es potenciaran activitats que permetin crear una consciència lingüística que passi a 
formar part del conjunt de valors de l’alumnat i els ajudi a veure la llengua com a un 
senyal d’identitat i una forma d’integració social. Alguns dels objectius que es pretenen 
aconseguir són: la integració efectiva de tot l’alumnat, impulsar les relacions entre tots 
els membres de la comunitat educativa i optimitzar recursos. 

En referència a la programació dels cursos de nivell bàsic de l’aprenentatge de la 
llengua estrangera  la metodologia serà purament comunicativa. Una llengua significa 
comunicació per això sempre intentarem que les nostres classes siguin pràctiques i ens 
basarem en la llengua viva. Aprendre a parlar bé l'anglès és l'objectiu més important de 
la majoria dels alumnes d'aquesta llengua, i ja que el temps que es disposa en classe per 
parlar cada alumne és molt limitat, s'ha d'aprofitar cada oportunitat per a incentivar la 
seva participació i fer-li responsable del seu propi aprenentatge. Per al desenvolupament 
de les quatre destreses lingüístiques (llegir, escriure, escoltar i parlar), es faran treballs 
per parelles (diàlegs, entrevistes, ..), treballs en grup  o individuals(lectura comprensiva 
, realització d'exercicis,..). La pràctica i consolidació de les estructures bàsiques 
gramaticals es reforçarà amb exercicis que completen al llibre de text, els cd, també 
relacionats amb les unitats, així com el material que el professor afegeixi, com poden 
ser vídeos o textos autèntics. 

5.2 NOVES TECNOLOGIES 

Les escoles permanents d’adults i en concret des de l’Administració faciliten aquesta 
incorporació a l’entorn de les noves tecnologies. L’accés al món de la informació per a 
incorporar-te al món laboral o al món acadèmic són algunes de les necessitats dels 
nostres alumnes. Col·lectius nascuts en l’era de la informàtica o col·lectius analfabets 
digitals, tots ells intenten incorporar-se a les noves eines comunicatives. 

En el nostre cas la idea és crear un modle amb la intenció d’afavorir la comunicació 
amb l’alumnat i enriquir la proposta pedagògica dins del mars de la creació d’un Pla 
Tac.. El nou programa informàtic SKOOLPOINT contempla aquesta possibilitat i per 
tant en un breu temps seria una de les possibilitats a dur a terme. Un modle que en 
facilitaria la tasca pedagògica i que també ens permetria connectar de manera més 
directa amb l’alumnat. 
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5.3  COORDINACIONS I TUTORIES 

Com que som un col·lectiu relativament petit ens resulta més efectiu treballar a través 
de coordinacions i tutories que no fer-ho a través de Departaments. La funció dels 
coordinadors és dinamitzar en tot moment les activitats pròpies de les subàrees i 
afavorir juntament amb els tutors la tasca de la interrelació entre la comunitat educativa. 

 Des de la Direcció la idea és completar les coordinacions ja existents i reformar-les. 
Estaríem parlant d’ una  coordinació del Pla Tac, una coordinació de formació bàsica, 
una coordinació de preparació per a proves d’accés, una coordinació d’ensenyaments 
lingüístics i  una coordinació del pla d’acció tutorial. Per al centre l’acció tutorial té una 
importància cabdal i des de fa molt de temps portem a terme un desenvolupament de la 
planificació i de les accions realitzades molt complet i detallat. En aquestes 
coordinacions haurien d’estar implicats gairebé tots els mestres i afavoriria la implicació 
i l’especialització dels professionals. 

5.4 ACTIVITATS PEL LLEURE 

 Les relacions unipersonals que es produeixen dins del centre fan que les relacions 
humanes tinguin la seva part important al marge del concepte acadèmic. El vincle entre 
professors i alumnes facilita l’accés a aquest tipus d’activitats que en ocasions 
s’organitzen a banda i que augmenten la motivació i la implicació per part de tots. 

Des de fa quatre anys hem intentat que aquestes activitats involucressin tots els grups 
d’alumnes del centre i ho hem fet intentant crear esdeveniments importants per a 
l’alumne ja sigui a través de causes solidàries, activitats d’oci o fins i tot puntualment 
organitzant actes d’inauguració i cloenda que reafirmen l’actitud dels alumnes com a 
part del grup. 

La idea és continuar amb aquesta línia ja que aquestes activitats han representat a més a 
més d’afavorir les relacions interpersonals entre l’alumnat, els mestres i les institucions  
un bon trampolí per donar a conèixer l’escola. 

 

6. Indicadors per a l’avaluació de l’exercici de la direcció 

Per a avaluar els resultats del Projecte de la Direcció farem un seguiment d’indicadors. 
Per una banda l’avaluació interna i externa a través dels mecanismes habituals: Per tal 
de realitzar aquesta avaluació establirem els següents criteris:  

- Valorarem la feina que es fa cada setmana en les reunions de l’equip directiu.  

- El claustre valorarà a final de cada trimestre el projecte general d’aula. 
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-  A final de curs es comprovarà si els objectius de la PGA s’han assolit i es 
proposaran propostes de millora que quedaran recollides en la Memòria Anual de 
curs, la qual valorarà  el Consell Escolar. 

- Valorarem anualment les normes d’organització i funcionament del centre, 
proposant propostes de millora. 

- Valorarem el funcionament pedagògic referent als processos d’ensenyament-
aprenentatge, tenint en compte el grau d’assoliment, per part dels alumnes, dels 
objectius proposats. Aquestes dades seran el punt de partida per plantejar noves 
estratègies metodològiques. 

- El claustre i la resta de la comunitat educativa valoraran el projecte de direcció per 
veure quins objectius s’han assolit, quins no i analitzar quines són les causes i, per 
tant, es programaran els objectius que s’han d’assolir en els dos anys restants de 
projecte, així com les propostes de millora.  

- Per tal de recollir informació sobre el grau de satisfacció del funcionament 
pedagògic del centre, es recolliran queixes, suggeriments o propostes per part 
d’alumnes i  professors que se’n derivin de les entrevistes amb els tutors/es, les 
reunions d’aula, les entrevistes amb l’equip directiu i les reunions del Consell 
Escolar. 

7.   Mecanismes per al retiment de comptes  

La rendició de comptes es farà al final de cada curs fins al cap de quatre anys seguint el 
model. 

ÀMBIT DESTINATARIS MECANISMES  DOCUMENTS 

CO
M

U
N

IT
A

T 
ED

U
CA

TI
V

A
 

Claustre Reunions de 
claustre 
Resultat de les 
avaluacions 

Actes del 
Claustre 
Actes 
d’avaluació 

Consell escolar  
 
Resultat de les 
avaluacions 

 

Alumnes Informes 
d’avaluació 
Comunicacions 
dels tutors 
Informació sobre 
assistències 

Informes 
Circulars 
informatives 
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ÀMBIT DESTINATARIS MECANISMES  DOCUMENTS 

A
D

M
IN

IS
TR

A
CI

Ó
 

Administració  
Educativa 
 
 

Memòria anual 
 

Memòria anual 

Inspecció Dades Anuals 
Estadística de 
l’Ensenyament 

Memòria anual 

 

 

 

8. Mecanismes per a la participació de la comunitat educativa i lideratge 
distribuït 

Si els alumnes requereixen en tot moment els nostres esforços en comú, és sens dubte el 
claustre de professors el que necessita evolucionar de forma conjunta i coordinada. El 
treball en equip enforteix els resultats i per tant és el que facilitarà els resultats positius. 
El CMFA Fòrum disposa d’un claustre amb molta experiència alhora que disposa de 
noves incorporacions de professors que aporten noves perspectives. El treball col·lectiu 
del claustre és la base del projecte, l’equip directiu que presento té la voluntat de dur a 
terme el projecte amb l’acompanyament de tot el claustre de professors i també com no 
podia ser d’una altra manera de tota la comunitat educativa que en el nostre cas resideix 
en el consell escolar en els propis alumnes. L’administració educativa i la inspecció 
supervisaran els resultats com fins ara sempre tenint en compte la idoneïtat del nostre 
centre. 
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8.1   ORGANIGRAMA DEL CMFA FÒRUM 
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10. Epíleg 

La voluntat de dur a terme una renovació del nostre centre hi  és sens dubte. Cal fer-ho  
de manera gradual i sobretot  mantenint aquells trets d’identitat que han  donat fermesa   
i que ens han ajudat a créixer com a centre educatiu al llarg d’aquests anys 
d’experiència. Em quedo sobretot amb la idea de poder aportar als nostres alumnes la 
realitat d’una escola del segle XXI amb els recursos tecnològics i humans que siguem 
capaços d’oferir.  La intenció és facilitar un lideratge distributiu, aprofitant l’experiència 
d’aquells companys que porten molts anys amb nosaltres però al mateix temps donar 
oportunitats als companys de nova incorporació. L’objectiu és treballar de forma 
conjunta, aprofitant les capacitats i les opinions de tots i totes i poder treballar per un 
relleu natural de la Direcció en un futur. Un lideratge distribuït basat en l’acumulació de 
forces per fer millor el nostre centre pel qual hem treballat des de fa més de vint-i-cinc 
anys. 

 Les tasques del director són en moltes ocasions feixugues i gairebé sempre obliguen a 
un esforç de relativització important.. La capacitat d’ anàlisi i síntesi és molt important 
per a un director però segons el meu parer no és suficient. Aconseguir dur a terme un 
bon lideratge passa pel compromís de l’equip, per valorar la renovació pedagògica com 
a una oportunitat de canviar per fer-ho millor. Resulta enriquidor pensar que després de 
la formació que estic fent podré dur a terme les meves tasques de manera més positiva. 
L’objectiu és desenvolupar un projecte de direcció per quatre anys que formi part d’una 
escola real on cada dia passen coses, on cal millorar els resultats acadèmics i la cohesió 
social, on cal actualitzar-ne la gestió i sempre amb la col·laboració d’un claustre 
compromès. En absolut espero que sigui una tasca senzilla però dono per fet que la 
intenció de millorar tots aquests aspectes de moment ja és positiva. Perseverança per 
aconseguir noves fites i perspectiva per trobar noves metes és el que necessitarem. 

 Vull acabar aquest epíleg amb una frase del periodista  Carles Capdevila que diu: “ 
Educar cada dia és més difícil, però no impossible, i si ho fem amb sentit de l’humor, 
fins i tot ens pot sortir bé “. 
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