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1. Introducció
La Programació General Anual del Centre (PGAC) és el instrument de gestió del
Centre que es desenvolupa a partir de les dades i les propostes recollides en la
Memòria Anual a final de cada curs.
El PGAC recull aspectes de l’organització i funcionament del nostre centre, així com
la seva concreció en una sèrie d’objectius funcionals que prioritzen les qüestions
abordables de cara al curs 2021/22.
Per tant, l’objectiu d’aquest Pla és esdevenir una eina per millorar l’organització i
funcionament del nostre centre que aconsegueixi millorar els resultats educatius i
sigui coherent amb la gestió del centre augmentant la participació de la comunitat
educativa a través dels objectius d’aquest Pla.
2. ORGANITZACIÓ DE CENTRE
2.1 Equip docent i personal PAS
El CFA Can Noè està format per un equip de 10 mestres i 3 membres del PAS que
s’estructura en:
EQUIP DIRECTIU
Directora
Cap d’estudis
Secretari
EQUIP DOCENT
Coordinació d’ensenyaments inicials.
Coordinació de proves lliures i tutora
d’Instrumental I matí.
Coordinació d’ensenyaments bàsics, i
tutoria de GES 2.
Coordinació de competències digitals.
Tutoria Instrumental I i II vespre.
Tutoria Instrumental I i II tarda.
Tutoria GES 1.

Mª Trinidad Palomino Tapia
Carlota Gallifa Llavina
Pere Fajardo Duran

Asmae Zarioui Zanna
Sandra Carré Pérez
Montse Comas Bigas
Mestre/a 1
Teresa Miró Lligonya
Dolors Pascual Estudillo
Mestre/a 2

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)
Auxiliar administrativa
Adela Villar Manzano
Conserges
Teresa Pilar Roda Franco
Un/a conserge/a en fase de contractació
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2.2 Consell de Centre
El Consell de Centre és un òrgan consultiu en el que s’integren els diferents
membres de la nostra comunitat educativa.
Presidenta
Cap d’estudis
Secretari
Representant docent
Representant docent
Representant alumnat
Representant alumnat
Representant alumnat
Representant alumnat
Representant del PAS
Representant municipal

Mª Trinidad Palomino Tapia
Sandra Carré Pérez
Pere Fajardo Duran
Montserrat Comas Bigas
Emma Fuentes de Arbulo
Maria Cantos Cabanillas
Ibra Fall Wagne
Almukthar Channaoui
Assia Samadi
Adela Villar Manzano
Pepa Llobet Royo

2.3 Oferta Formativa
FRANGES HORÀRIES
CAN NOÈ 1 (Tres Roques)
MATÍ

TARDA

VESPRE
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- 1 grup de Curs d’Accés a Cicles
Formatius de Grau Mitjà (CAM).
- 1 grup de Curs de Preparació per a la
Prova d’Accés a la Universitat per a
més grans de 25 i 45 anys.
- 1 grup de Graduat en Educació
Secundària nivell 1 (GES 1).
- 1 grup de Graduat en Educació
Secundària nivell 2 (GES 2).
- 1 grup de Competic Inicial.
- 1 grup de Formació Instrumental
nivell 1.
- 1 grup de Català nivell 1.
- 1 grup de Competic 1.
- 1 grup d’Anglès 1.
- 1 grup de Català 1.
- 1 grup de Castellà 1.

CAN NOÈ 2

- 2 grups de Català 1.
- 1 grup de Castellà 1.
- 1 grup d’Anglès 1.
- 1 grup de Català per a
castellanoparlants.
- 1 grup de Formació Instrumental
nivell 1.
- 1 grup de Formació Instrumental
nivell 2.
- 4 grups de Català 1.
- 1 grup de Català 2.
- 1 grup de Castellà 1.
- 1 grup de Castellà 2.
- 1 grup de Formació Instrumental
nivell 1.
- 1 grup de Formació Instrumental
nivell 2.
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2.4 Novetats en l’oferta formativa
Durant aquest curs 2021/2022 traslladem part de la nostra oferta a l’edifici de Tres
Roques situat en la Plaça del Canigó, número 7 al barri de Cerdanyola Nord.
Aquest trasllat implica que l’escola municipal CFA Can Noè dona servei a la ciutat
en dos barris diferents:
-

Al barri de Rocafonda, on es cobreix la franja horària de 3 a 8 de la tarda i,
Al barri de Cerdanyola Nord, on es cobreix la franja de les 9 a les 13 hores i, de
les 15 a les 17 hores.

Com a novetats respecte al curs passat, destaquem els cursos de Competic Inicial i
Competic 1 en horari matí i tarda respectivament. Aquests dos cursos podran
donar les acreditacions ACTIC.
També cal remarcar que, els cursos de GES 1, GES 2 i CAM disposaran d’una hora
setmanal de competència digital a l’aula d’informàtica. Aquesta hora quedarà
integrada dins del marc horari lectiu de l’alumne/a.
El curs de Graduat Escolar en Educació Secundària nivell 1 tindrà una hora
setmanal de reforç de matemàtiques lligada als mòduls de matemàtiques
trimestrals del currículum del GES. De manera anàloga, el curs de GES 2 tindrà una
hora setmanal de reforç de català lligada als mòduls Llengua Catalana del
currículum del GES.
També com a novetat, durant aquest curs 2021/2022 comencem a fer préstec de
llibres de text dels diferents mòduls i matèries dels cursos GES 1, 2 i CAM. Val a dir
que, encara que no es puguin cobrir totes les àrees i totes les unitats del
currículum dels diferents mòduls i assignatures, creiem que pot resultar profitós
pels nostres alumnes.
Per tal de cobrir totes les àrees i mòduls amb les seves diferents unitats, comptem
amb les pissarres digitals i projectors a les aules per complementar així,
l’aprenentatge dels diferents objectius i competències dels cursos.
És en aquest sentit, que des del inici del curs passat i, en el context de la pandèmia
de la COVID-19, vam reduir l’ús de les fotocòpies pels alumnes dels materials
d’aula. Això ho continuarem fent durant aquest curs.
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2.5 Cursos professionalitzadors
A l’edifici de Tres Roques es continuaran fent cursos trimestrals o de curta durada
en horari de 15 a 18 hores. Aquests cursos són:
-

Anglès bàsic per la restauració, de 10 sessions de 1,5 hores per sessió (15
hores).
Comunicació professional bàsica en anglès, de 10 sessions de 1,5 hores per
sessió (15 hores).
Francès per hoteleria, de 10 sessions de 1,5 hores per sessió (15 hores).
Curs bàsic de monitor/a d’espai migdia i manipulació d’aliments, de 5 sessions
de 3 hores per sessió (15 hores).
Atenció sanitària immediata, de 10 sessions de 3 hores per sessió (30 hores).
Primers auxilis en l’esport, de 7 sessions de 2 hores per sessió (14 hores).
Creació d’un e-comerce amb Shopify, de 10 sessions de 2 hores per sessió (20
hores).

-

2.6 Pla d’actuació i protocols COVID-19
Seguint les instruccions del “Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres
educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19” i, seguint les “Instruccions
d’inici de curs”, la direcció del centre seguirà les recomanacions establertes per la
Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) i , es mantindrà la
coordinació amb la referent covid de l’escola (RECO) de l’equip d’atenció primària.
Tanmateix, el centre preveu l’elaboració d’un Pla d’actuació en el que es garantiran
les mesures de prevenció tals com:
-

Higiene de mans: a les entrades de les aules es disposarà de dispensadors de
solució hidroalcohòlica. Per fer-los servir correctament, es col·loquen pòsters i
cartells informatius en els passadissos del centre.
Ús de la mascareta: en el marc actual de l’epidèmia, el seu ús serà obligatori en
tot el centre. De la mateixa manera que el rentat de mans, es col·loquen
pòsters i cartells informatius en els passadissos del centre.
Ventilació: les finestres i les portes de les aules restaran obertes durant la
jornada lectiva per tal d’assegurar la ventilació dels espais interiors.

-

-

La gestió dels possibles casos es farà seguint el protocol vigent de casos covid-19 dels
centres educatius.
Per evitar aglomeracions en el moment de l’entrada i la sortida la centre, aquestes
seran esglaonades, tenint en compte el nombre de grups estables i les ubicacions de
les aules.
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Finalment, el centre vetllarà perquè no coincideixin alumnes de diferents grups
estables en els passadissos ni els lavabos.
3. CALENDARI ESCOLAR
Inici període lectiu
Final període lectiu
Vacances de Nadal
Vacances de Setmana Santa
Dies festius de lliure disposició
Festa Local

7

20/09/2021
22/06/2022
Del 23/12/2021 al 07/01/2022 (ambdós inclosos)
Del 11/04/2022 al 18/04/2022 (ambdós inclosos)
11/10/2021, 07/12/2021, 28/02/2022,
18/03/2022
06/06/2022
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3.1 Planificació d’altres activitats
1r trimestre
ACTIVITAT
Celebració de la Castanyada
Taller de periodisme crític, social i no
sexista
Cinema per estudiants
Sortida trimestral
Celebració de Nadal

DATA PREVISTA

ENSENYAMENTS

30/10/2020
Octubre

Tots els grups de l’escola
GES i CAM

Novembre
A determinar
22/12/2021

GES, CAM i Anglès.
Tots els grups de l’escola
Tots els grups de l’escola

2n trimestre
ACTIVITAT

DATA PREVISTA

ENSENYAMENTS

Celebració Dijous Gras
Xerrada a càrrec de Mossos d’Esquadra
d’addiccions
Xerrada a càrrec de Mossos d’Esquadra
sobre “Internet segur”
Xerrada a càrrec de serveis de la ciutat
Setmana cultural
Sortida trimestral (empresa COCA-COLA)
Assitència a la SIOP

25/02/2022
Febrer

Tots els grups de l’escola
GES i CAM

Febrer

GES i CAM

Febrer-Març
Del 4 al 8 /03/2022
A determinar
Març

Ensenyaments inicial i bàsics
Tots els grups de l’escola
Tots els grups de l’escola
GES, CAM i Proves d’accés

DATA PREVISTA

ENSENYAMENTS

23/04/2022
A determinar
A determinar
Última setmana lectiva

Tots els grups de l’escola
Tots els grups de l’escola
Tots els grups de l’escola
Tots els grups de l’escola

3r trimestre
ACTIVITAT
Celebració de Sant Jordi
Xerrada a càrrec Institut Guttmann
Sortida trimestral (empresa DANONE)
Festa Final de Curs
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4. OBJECTIUS GENERALS ANUALS
Definició Objectiu 1
Recursos
Actuacions

Seguiment
Indicadors

Definició Objectiu 2
Recursos

Actuacions

Seguiment
Indicadors
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Millora de la gestió acadèmica i comunicació
amb l’alumnat
Programa de gestió i-educa
Gestió de les comunicacions l’alumnat via mòbil
amb l’aplicació tokapp.
Seguiment de les assistències (%).
Gestió dels documents d’avaluació.
Gestió de la documentació i revisió de l’alumnat.
Anual
Valoració per part de l’alumnat.
Assistència i seguiment de les diferents
informacions.

Potenciar i millorar la cohesió social
Programa gestió i-educa.
Xarxa DLI.
Servei SOM.
Espai Jove.
Llibre Viu.
Biblioteca Antoni Comas.
Aula polivalent edifici Tres Roques.
Activitats fora de l’aula com celebracions.
Potenciar les tutories amb el seguiment i
acompanyament emocional e l’alumnat.
Potenciar l’ús de cartelleres com a mitjà de difusió
de les diferents activitats.
Sortides fora de l’horari lectiu.
Potenciar la coordinació amb la xarxa DLI de
l’Ajuntament.
Sortides a la biblioteca Antoni Comas.
Coordinació amb el servei d’Igualtat i Ciutadania.
Projeccions obertes a l’espai polivalent a l’edifici
Tres Roques al barri de Cerdanyola Nord.
Anual
Participació de l’alumnat.
Registre i seguiment de les tutories.
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Definició Objectiu 3
Recursos

Actuacions

Seguiment
Indicadors

Definició Objectiu 4
Recursos

Actuacions

Seguiment
Indicadors
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Millorar els resultats acadèmics
Proves de nivell.
Programa i-educa.
Material didàctic telemàtic.
Una hora de reforç de matemàtiques en el GES 1.
Una hora de reforç de català en el GES 2.
Una hora de competència digital pels grups de
GES 1, GES 2, i CAM.
Canons i pissarres digitals.
Servei de préstec de llibres de text.
Graella de rúbriques setmanal.
Reunions de coordinació amb el professorat de
cada àmbit.
Acompanyament emocional en el marc de les
tutories.
Millorar la rapidesa en la comunicació fora de
l’aula via mòbil amb el programa i-educa.
Seguiment de l’assistència i absentisme.
Adequació dels materials didàctics.
Anual
Percentatge d’èxit en les proves.
Percentatge d’aprovats.
Percentatge d’obtenció de certificats.
Percentatge d’obtenció de títols.
Percentatge d’abandonament.

Revisar i actualitzar els documents de Centre
Materials del Departament i Normes
d’Organització i Funcionament.
Marc Normatiu dels diferents àmbits.
Normes de convivència d’altres centres similars.
Revisió de l’estat dels documents actuals de
centre.
Creació d’un grup de treball.
Ajustament d’un calendari de reunions.
Creació d’un calendari amb les actuacions per
elaborar el PEC, PAT i NOFC.
Revisió del Projecte Lingüístic.
Esborrany de les Normes de Convivència.
Anual
Finalització de documents.
Presentació i aprovació al Claustre.
Presentació i aprovació al Consell.

PLA GENERAL ANUAL 2021/2022
Definició Objectiu 5
Recursos

Actuacions

Seguiment
Indicadors

Definició Objectiu 6
Recursos

Actuacions

Seguiment
Indicadors
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Control de la pandèmia de la COVID-19
Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres
educatius en el marc de la pandèmia.
Dispensadors de gel hidroalcohòlic.
Cartells d’ús de mascareta, de circulacions pels
passadissos.
Estoc de guants.
Estoc de mascaretes.
Termòmetre de distància.
Traçacovid.
Elaboració del Pla d’Organització
Habilitar dues entrades i sortides per a cada edifici
del centre.
Protocol per la gestió dels possibles casos positius.
Establiment de les mesures de confinament.
Definició dels escenaris de virtualitat i
manteniment del contacte amb l’alumnat.
Entrades i sortides esglaonades.
Tutories de seguiment i acompanyament
emocional.
Entrades i posada al dia dels grups estables en el
traçacovid.
Diari
Evolució de la pandèmia sense casos positius.
Compliment dels diferents plans d’organització.
Seguiment de l’evolució del possibles cassos amb
traçacovid.

Model telemàtic d’aprenentatge
4 ordinadors nous i 3 portàtils nous
Pàgina web de l’escola
Plataforma classroom
Materials telemàtics
Webcams
Formació del professorat en les TIC i TAC.
Formació de l’alumnat per la utilització de la
plataforma classroom.
Materials d’autoaprenentatge pels grups de
Formació Instrumental
Diari
Valoració de l’alumna.
Percentatge d’absentisme.
Percentatge d’aprovats en comparació anys
anteriors
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