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L’Educació d’Adults: Actualització 



Servei d’Educació al Llarg de la Vida

Educació d’adults: actualització



Servei d’Educació al Llarg de la Vida

Tipologia d’alumnat: Diversitat. 

✔ Immersió cultural

✔ Incorporar-se socialment

✔ Millora la seva autoestima

✔ Crear el seu itinerari formatiu

✔ Incorporar-se a estudis professionalitzadors 

✔ Adequar el seu currículum a les demandes laborals actuals

✔ Evolucionar dins del seu lloc de treball

✔ Re-emprendre la seva formació

✔ Compartir coneixement amb el seu entorn més proper

✔ Satisfer inquietuds de coneixement

✔ Adaptar-se a l’evolució tecnològica

La diversitat comporta unes necessitats de personalització a les que cal donar 

resposta, com ara



Servei d’Educació al Llarg de la Vida

Treball d’equip

L’orientació educativa és un element transversal que s’articula des de totes les

àrees i ensenyaments això com en totes les etapes educatives.

La tasca d’acció tutorial en els centres de formació d’adults engloba tota la

trajectòria de l’alumnat, des de l’acollida al centre fins a la seva projecció formativa i

social més enllà de l’escola d’adults.

L’orientació educativa implica, per tant, tot l’equip docent sota el marc d’un

projecte compartit.

https://projectes.xtec.cat/xarxadults/orientacio/

L'orientació educativa en els centres de formació d'adults

https://projectes.xtec.cat/xarxadults/orientacio/


Servei d’Educació al Llarg de la Vida

Dinàmica de treball

L’acollida per tal d'incorporar, de manera satisfactòria l'alumnat. s’inicia

l’acompanyament de l’alumnat en el seu procés formatiu

L’acompanyament, les accions educatives que ajuden i guien l’alumnat en

qualsevol moment i àmbit del seu procés formatiu (personal i social, acadèmic i

professional) cap a la seva autonomia en la presa de decisions.

L’orientació, accions que contribueixen a construir un projecte de vida,

destinades a ajudar l’alumnat a prendre decisions sobre les seves vides (en els

àmbits personal i social, acadèmic i vocacional) i a implementar aquestes

decisions.

L'orientació educativa en els centres de formació d'adults

Acollida Acompanyament Orientació



Educació al Llarg de la Vida



Educació al Llarg de la Vida: Coordinació Territorial



Servei d’Educació al Llarg de la Vida

Tasques del Servei

▪ Elaborar propostes de reconeixement dels itineraris formatius reglats

i no reglats

▪ Elaborar criteris d’avaluació i establir indicadors de qualitat dels

centres

▪ Elaborar les propostes del currículum

▪ Establir criteris per a l'avaluació de l'ensenyament al llarg de la vida

▪ Elaborar el contingut de les proves lliures per a GESO i FI

▪ Aplicar criteris en relació amb els equipaments i els materials i

recursos didàctics

▪ Desplegar plans interdepartamentals

▪ Proposar estratègies organitzatives, metodològiques i didàctiques i

de formació del professorat



Servei d’Educació al Llarg de la Vida

Factors claus en la planificació de l’educació al llarg de la vida



De l’aula al sistema



Servei d’Educació al Llarg de la Vida



Evolució de l’alumnat matriculat als 

Centres de formació d’Adults

Font: Servei d’Indicadors i Estadística (Departament d’Educació)



Quants alumnes cursen educació d’adults?



Quina edat tenen?



On es pot estudiar?



Destinataris



L'autoformació integrada
Modalitat metodològica  que combina el treball a l'aula, en grup, amb el treball autònom 
a l'aula d'autoformació d'acord amb una organització dels horaris i de la programació 
didàctica del centre/aula.

Pressuposa una organització dels materials i espais, una estratègia didàctica, un 
acompanyament pedagògic i un diàleg constructiu aprenent - docent.

Modalitats

● Presencial

● Semipresencial

● Autoformació integrada

Presencial
L'alumnat realitza l'ensenyament de manera presencial.

Semipresencial
L'alumnat realitza l'ensenyament de manera presencial combinant mòduls o matèries 
realitzades virtualment a  l’IOC. (GESO i FPACFGS).



Autoformació integrada

L'autoformació integrada permet:

• un ensenyament flexible adaptable als horaris, necessitats i interessos de cada persona.

• treballar de manera individual o grupal en funció de les necessitats i activitats a 

desenvolupar.

• que l'alumne esdevingui protagonista del seu aprenentatge tenint coneixement des del 

principi dels objectius, competències, activitats, criteris i indicadors d'avaluació

• a l'alumne seguir el seu ritme, tot desenvolupant l'itinerari personal, elaborat 

conjuntament amb el tutor en el seu inici, i amb seguiment i acompanyament durant tot el 

procés.

L'autoformació integrada comporta:

• una planificació horària de l'espai d'autoformació.

• una estreta coordinació de l'equip per atendre, en hores lectives o de permanència, 

l'alumne a l'espai d'autoformació tot assessorant-lo i orientar-lo en el que pugui necessitar.

• una organització dels materials a disposició de l'alumne. 

• una sistematització de les activitats planificades, de manera que condueixin a la 

construcció del coneixement i no com a eines aïllades.

• un bon acompanyament i tutorització dels alumnes.



FONS SOCIAL EUROPEU

El Programa Operatiu de Catalunya de l’FSE 2014-2020 

El programa operatiu a Catalunya se situa en invertir en educació, formació per a 
l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent. 

A qui s’adreça? 

Persones adultes que es formen per adquirir competències transprofessionals o que 
realitzen ensenyaments que els permetrà el retorn al sistema educatiu i la millora en 
el seu nivell d’estudis. 

Què implica per als centres de formació d’adults?

Informar als agents implicats en el programa. 

Recull de dades de l’alumnat.

El seguiment de les actuacions mitjançant la signatura de les hores 
lectives per part del professorat i de l’alumnat.

Justificació anual de les actuacions realitzades.

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacioadults/fons-social-europeu/

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacioadults/fons-social-europeu/


Oferta formativa

Font imatge: CFA Mollet





Ensenyaments i centres/aules de formació de persones adultes 

Estudiar a Catalunya: Educació de Persones Adultes

Educació d'adults

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacioadults/


Oferta educativa

Ensenyaments bàsics. Formació Instrumental

Aquests ensenyaments estan regulats pel Decret 213/2002, d’1 d’agost

- Primer nivell: se centra en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i

escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural.

- Segon nivell: l’objectiu és consolidar aquests mecanismes i adquirir els elements

essencials dels coneixements que expliquen l’entorn.

- Tercer nivell: s’amplien els coneixements fins a assolir els objectius generals del

cicle.

http://www.gencat.cat/diari/3694/02204035.htm
http://www.gencat.cat/diari/3694/02204035.htm


Accés al sistema educatiu

Font imatge: https://ca.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A9s_obert



L’educació general i l’accés al sistema educatiu

Oferta educativa



S’organitza de manera modular en:
● Dos nivells o cursos
● Tres àmbits 
● Trenta-quatre mòduls (35h/mòdul)

Durada total de 1.190 hores
La superació d'aquests ensenyaments donarà  dret a l'alumne/a a obtenir el títol de 
graduat en educació secundària obligatòria(GESO) 

Aquests ensenyaments estan regulats pel Decret 161/2009, de 27 d’octubre , l'Ordre ENS/154/2011, de 14 
de juny

Educació Secundària Obligatòria

Oferta educativa

Àmbit de la comunicació 12 mòduls comuns

Àmbit cientificotecnològic:  10 mòduls comuns

Àmbit social 6 mòduls comuns

Mòduls opcionals:                 6 mòduls opcionals

http://www.gencat.cat/diari/3694/02204035.htm
http://www.gencat.cat/diari/5496/09294021.htm
http://www.gencat.cat/diari/5922/11161009.htm


Els ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes es 

podran desenvolupar de manera:

❏ presencial

❏ semipresencial,  permet cursar simultàniament mòduls de manera presencial, en un 

centre/aula de formació de persones adultes, i altres mòduls a distància a l’Institut 

Obert de Catalunya (màxim el 50% dels cursats al trimestre).

❏ a distància a l'IOC amb la col·laboració dels centres de suport

GES: Modalitats

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fioc.xtec.cat%2Feducacio%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEF7mbTCOVwkxzz7TdLRqjCmcK7Fg
http://ioc.xtec.cat/educacio/ges-centres-de-suport
http://ioc.xtec.cat/educacio/ges-centres-de-suport


● Es poden acreditar àmbits o mòduls, o el nivell I complet, dels ensenyaments de 
l’educació secundària per a les persones adultes mitjançant una prova d’avaluació 
inicial 

● La convalidació d’àmbits o de mòduls és la decisió de l'administració de donar-los per 
cursats sense haver-los fet, per haver superat altres estudis en el currículum previ de 
l’alumne/a

GES: Acreditacions i convalidacions



Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny,

Curs d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)

Oferta educativa

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=611373&language=ca_ES&newLang=ca_ES


Formació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà

Càrrega lectiva: 330 hores

Assistència mínima: 80%

Efectes: La qualificació, si és positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la

qualificació obtinguda a la prova d’accés sempre que sigui positiva.(Ull possibles canvis

normatius)

Modalitat: Les activitats formatives son presencials
Formació per  a les proves d'accés a CFGM

Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre

Oferta educativa

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults/estudis/curs-especific-acces-gm/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=567520&language=ca_ES


Formació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior

Assistència mínima: 80%

Efectes: La qualificació, si és positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova

d’accés sempre que sigui positiva. (Ull possibles canvis normatius)

Continguts específics a distància Les persones inscrites que no puguin dur a terme la formació de les matèries

específiques en el centre de formació de persones adultes, han de seguir la formació mitjançant l’Institut Obert de

Catalunya**

Formació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior

Prova d'accés als cicles formatius de grau superior

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre

Oferta educativa

Opcions de matèries corresponents a la part

específica

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults/estudis/preparacio-proves-acces/?p_id=284&estudi
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=567520&language=ca_ES
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/_compartits/opcions-materies-GS-FP.pdf


Curs de preparació per a l'accés a la universitat per a majors 

de 25 anys

Continguts. Part comuna: Ll. estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o 

portuguès)

Continguts. Part específica: S’estructura en cinc opcions : Arts i humanitats, ciències, 

ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura.

Curs de preparació per a l'accés a la universitat

Accés a la universitat

Oferta educativa

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults/estudis/preparacio-proves-acces/?p_id=285&estudi
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/25_anys/


Ensenyaments de llengües

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

https://unsplash.com/photos/nF8xhLMmg0c?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Normativa del currículum de llengües

Resolució de 10 de maig de 2013, per la qual s’estableixen els currículums dels 

ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, 

denominada aranès a l’Aran, i a les llengües estrangeres, d’aplicació als centres de 

formació d’adults, que depenen del Departament d’Ensenyament.

RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s'estableix el currículum de 

llengües estrangeres als centres de formació d'adults del Departament d'Ensenyament.

Objectius d’aprenentage, criteris d’avaluació i continguts en tres nivells enllaç

Equivalències del nivell 3 de llengua als CFA:

Nivell B1 (català, aranès i castellà) 

Nivell A2 (anglès i francès) del Marc Europeu Comú de Referència (MECR)

Llengües

MECR: aprendre, 

ensenyar, avaluar

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Resolucio_curriculums_llengues_CFA.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=821281&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=821281&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


● Adeqüen i actualitzen l’oferta educativa amb un 

currículum competencial (dimensions i criteris 

d’avaluació)

● Promouen la relació i continuïtat amb altres 

ensenyaments del mateix tipus dins del sistema 

educatiu (CNL/EOI)

● S’adeqüen al MECR de les llengües

Característiques dels currículums de llengües



Educació 

d’Adults

Escoles 

Oficials 

d’Idiomes

Direcció General 

de Política 

Lingüística

Consorci de 

Normalització

Lingüística

BÀSIC
(nivell A2 del 

Marc Europeu 

Comú de 

Referència)

Nivell 1: 105h

(A1)

Nivell 2: 140h

(A2)

Certificat Bàsic

Primer: 130h

Segon: 130h

Certificat de nivell 

bàsic de català 

(A Bàsic)

A2*

IN*

B1

B2

B3

90-120h

*inicial: 45h

Total hores 245h 260h 120h

(nivell B1 del Marc 

Europeu Comú de 

Referència)

Nivell 3: 140h

(B1)

Certificat 

Intermedi B1

Tercer:130h

Certificat de nivell 

elemental de 

català

(A elemental)

B1*

E1

E2

E3

90-120h

Total hores 385h 390h 240h

* D’acord amb el Decret 3/2014, de modificació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i 

certificació de coneixements de català, s’han substituït les denominacions dels certificats de la Direcció 

General de Política Lingüística de la manera següent: Certificat de nivell bàsic català (A bàsic) per 

Certificat de nivell bàsic (A2) Certificat de nivell elemental (A elemental) per Certificat de nivell 

elemental (B1) 

Llengua catalana  



Marc Europeu Comú de 

Referència

Educació d’Adults Escoles Oficials 

d’Idiomes

Instituto Cervantes

USUARI

BÀSIC

A2

Nivell 1: 105h

(A1)

Nivell 2: 140h

(A2)

Primer: 130h

Segon: 130h

Diploma DELE Nivel A1

(Acceso)

Diploma DELE Nivel A2

(Plataforma)

Total hores 245h 260h

Marc Europeu Comú de 

Referència

Educació d’Adults Escoles Oficials 

d’Idiomes

Instituto

Cervantes

USUARI 

INDEPENDENT

LLINDAR

B1

Nivell 3: 140h

(B1) Tercer: 130h

Intermedi B1

Diploma DELE

Nivel B1

(Umbral)

Total hores 385h 390h

Llengua castellana  



Marc Europeu Comú 

de Referència

Educació d’Adults Escoles Oficials 

d’Idiomes

IOC Cambridge

USUARI

BÀSIC

A2

(Waystage)

Nivell 1: 105h

Nivell 2: 140h

Nivell 3: 140h

Primer: 130h

Mòdul 1A:

70h

Mòdul 1B: 

70h

Segon: 130h

Bàsic

Mòdul 2A: 

70h

Mòdul 2B: 

70h

Bàsic

KEY

(Key 

English 

Test)

Total hores 385h 260h 280h

Anglès

Llengües estrangeres



Marc Europeu Comú de 

Referència

Educació d’Adults Escoles Oficials 

d’Idiomes

CIEP

(Ministère 

d’Education)

USUARI

BÀSIC

A2

Nivell 1: 105h

Nivell 2: 140h

Nivell 3: 140h

Primer: 130h DILF A1.1

DELF A1

Segon: 130h

Bàsic

DELF A2

Total hores 385h 260h

Llengües estrangeres

Francès



Ensenyaments de llengües: Objectiu

Persona amb competència comunicativa lingüística

Persona que és capaç de comunicar-se en situacions quotidianes i de necessitat 
immediata i de comunicar-se de forma bàsica i accedir al coneixement en un entorn 
multilingüe i multicultural.

● Comunicar-se en situacions quotidianes.



Ensenyaments de llengües

● INFORMACIÓ PERSONAL

● HABITATGE I ENTORN

● VIDA QUOTIDIANA

● TEMPS LLIURE I ENTRETENIMENT

● VIATGES

● RELACIONS AMB ELS ALTRES

● SALUT I BENESTAR

● EDUCACIÓ

● COMPRES

● ALIMENTACIÓ I BEGUDA

● SERVEIS

● LLOCS

● LLENGUA

● CONDICIONS METEOROLÒGIQUES

Temes de comunicació*



Ensenyaments de llengües

Nivell Usuari Bàsic

A1
Pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt

senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i

presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls

personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar

d’una manera senzilla si l’altra persona parla a poc a poc i amb claredat i que

està disposada a ajudar

A2
Pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb

temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques,

informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se

en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe

d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla,

aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn

immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.



Ensenyaments de llengües

Nivell Usuari Independent

B1

Pot comprendre les idees principals d’una informació clara

sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer

front a la major part de situacions lingüístiques que poden

aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua

objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i

coherent sobre temes que li són familiars o d’interès

personal. Pot descriure fets i experiències, somnis,

esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de

les opinions i projectes de manera breu.



Ensenyaments de llengües: Estructura

Competències per dimensions

Les competències en l’aprenentatge de la llengua s’agrupen en

tres dimensions: 

● Dimensió Comunicativa:

–Comunicació oral                                 - Mediació

–Comprensió lectora

–Expressió escrita

● Dimensió Actitudinal i Plurilingüe

● Dimensió Literària



Llengua estrangera: certificació del nivell bàsic

Nota global

La nota global serà numèrica i només podrà calcular-se quan la nota de la

prova de nivell bàsic sigui igual o superior a 6 punts.

Qualificació final del nivell 3

Apte/a o No apte/a.

Per obtenir la qualificació d’apte/a cal una nota global igual o superior a 6,5

Nota 

avaluació 

continuada
Nota 

global

x 40

100

Nota prova 

de nivell 

bàsic
x 60



Concursos i activitats

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/lectura/gustperlalectura/
http://the-fonix.org/
http://www.filmoteca.cat/web/serveis-educatius/filmoteca-per-a-les-escoles
http://www.museunacional.cat/ca/activitats-mnac
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/programes/lletres-a-les-aules/autors-a-les-aules-u


Ensenyaments de COMPETIC

Image by Julieta Cabezas on Uploadwizard

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_Informatica.jpg


Facilitar l'adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de

coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la

informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

Quin és l’objectiu d’aquests ensenyaments?

S'imparteix en quatre nivells:

● COMPETIC Inicial 

● COMPETIC 1

● COMPETIC 2 

● COMPETIC 3 

Oferta educativa

COMPETIC



RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums

dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació als centres i aules de formació

de persones adultes, que depenen del Departament d’Ensenyament.

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, de modificació de la Resolució de 19 de

juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments

d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de

persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres

municipals autoritzats pel Departament.

ORDRE PRE/18/2016, de 8 de febrer, per la qual es revisen i s'actualitzen els

continguts de les competències digitals detallats a l'annex 2 del Decret

89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l'acreditació de competències en

tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Normativa (I)

Oferta educativa

COMPETIC



RESOLUCIÓ ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment

d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació

d'adults.

RESOLUCIÓ ENS/447/2018, de 12 de març, de modificació de la Resolució

ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i

certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults

ORDRE PRE/206/2017, de 4 de setembre, de reconeixement de l'equivalència entre els

certificats de competència digital de l'educació de persones adultes (COMPETIC) i els

certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la

comunicació (ACTIC).

RESOLUCIÓ ENS/771/2018, de 16 d'abril, per la qual es determinen els requisits que

ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de

formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament i s'estableix el període

i el procediment d'acreditació d'aquest professorat en el cas que no tingui les

titulacions requerides.

COMPETIC

Oferta educativa

Normativa (II)



COMPETIC ACTIC

Certificat de competència digital de 

l'educació d'adults del nivell COMPETIC 

inicial

Sense equivalència  ACTIC

Certificat de competència digital de 

l'educació d'adults del nivell COMPETIC 1
Equival al certificat bàsic de l’ACTIC.

Certificat de competència digital de 

l'educació d'adults del nivell COMPETIC 2
Equival al certificat mitjà de l’ACTIC.

Certificat de competència digital de 

l'educació d'adults del nivell COMPETIC 3

Equival al certificat avançat de l’ACTIC,

en relació amb les competències que hi 

consten com a aptes, que han de ser 

dues com a mínim.

Oferta educativa

COMPETIC Equivalències amb l’ACTIC



1 Els mínims es refereixen als centres sostinguts amb fons públics.

Estructura dels ensenyaments

Oferta educativa

COMPETIC



● COMPETIC 1

● COMPETIC 2

Realització d’un projecte a finals de

COMPETIC 1 (màxim 9 h) i a finals de

COMPETIC 2 (màxim 12 h)

● COMPETIC 3

Realització d’un projecte a finals de cada

trimestre (màxim 3 h)

Oferta educativa

COMPETIC http://projectes.xtec.cat/xarxadults/

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

COMPETIC 

Inicial
X X X 

COMPETIC 1 X (X) (X) (X) X X

COMPETIC 2 X X X X X X X X 

COMPETIC 3 X X X X X

● COMPETIC INICIAL

Cada centre decidirà si la realització del

projecte ha de formar part del procés

avaluador dels alumnes

C1: Cultura, participació i civisme digital.

C2: Tecnologia digital i ús de l'ordinador i 

del sistema operatiu.

C3 Navegació i comunicació en el món 

digital.

C4: Tractament de la informació escrita.

C5: Tractament de la informació gràfica, 

sonora i de la imatge en moviment.

C6: Tractament de la informació numèrica.

C7: Tractament de les dades.

C8: Presentació de continguts.

http://projectes.xtec.cat/xarxadults/


Avaluació contínua
(sent positiva la qualificació igual o superior a 5)

Consisteix a recollir sistemàticament informació 

de l'evolució dels alumnes amb l'objecte de fer el 

seguiment del seu procés d'aprenentatge, 

conèixer el grau d'assoliment dels objectius 

d'aprenentatge i detectar els aspectes que els 

generen més dificultats per poder intervenir-hi

60%

Elaboració i avaluació d’un 

Projecte final
(sent positiva la 

qualificació igual o 

superior a 6)

40%

COMPETIC

L’avaluació

Per obtenir la qualificació d'apte/a cal que la nota 

global sigui igual o superior a 6,5.

Oferta educativa



Competències superades de 

COMPETIC 3

Certificació

Dues o més competències
Certificat de competència digital de l'educació 

d'adults / nivell COMPETIC 3 (explicitant les 

competències superades*)

Una única competència
La competència té validesa fins a la publicació 

d’un nou currículum COMPETIC.

Superació de més de 2 competències 

en cursos diferents

S’emetrà un nou certificat de competència 

digital de l'educació d'adults del nivell 

COMPETIC 3 que inclogui totes les 

competències superades.

*C4: Tractament de la informació escrita.

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

C6: Tractament de la informació numèrica.

C7: Tractament de les dades.

C8: Presentació de continguts.

COMPETIC

Oferta educativa



Recursos específics per al professorat 

d’Educació d’Adults

Photo by Greg Rakozy on Unsplash

https://unsplash.com/photos/N_3CHNdliVs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Currículum i orientació

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacioadults/

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacioadults/


http://www.xtec.cat/web/formacio/educacioadults

Formació específica per als docents de CFA

http://www.xtec.cat/web/formacio/educacioadults
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciocollectiusespecifics/educacioadults/


L’usuari XTEC

http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/gestio/

http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/gestio/


Altres serveis

http://projectes.xtec.cat/xarxadults/

#fadults

http://projectes.xtec.cat/xarxadults/
http://apliense.xtec.cat/arc/cercador/t-10340


Característiques específiques 

d'un CFA o AFA

Font imatge: bloc del CFA Palau de Mar



Característiques específiques d'un CFA o AFA

● Les activitats lectives i no lectives es desenvolupen entre les 9h i les 22h.

● Els canvis socioeconòmics afecten l’oferta formativa dels centres de forma considerable.

● La manca de visibilitat és un dels grans problemes i un dels principals reptes de futur. 

● S’ofereixen una gran varietat d’ensenyaments adreçats a un alumnat amb perfils força diferents.

● El professorat ha de realitzar tasques molt diverses, moltes d’elles de tipus administratiu: preinscripció 
i matrícula, orientació i acollida de l’alumnat, tutoria, elaboració de materials, participació en grups de 
treball (departaments didàctics, comissions etc.). Els claustres són molt reduïts a la majoria de centres.

● L’acollida de l’alumnat és complexa. Les  entrevistes i les proves de nivell són fonamentals per a la 
correcta preinscripció i matriculació. La matrícula de l'alumnat és "viva" i les llistes es van actualitzant 
periòdicament.

● El professorat té assignades tutories de diferents grups d'ensenyaments. La tutoria té trets diferencials 
en funció de l'ensenyament, per exemple, pel que fa a l’orientació i les situacions particulars de 
l’alumnat.

● Pel que fa als materials de l’alumnat, es fan servir llibres de text, dossiers, materials digitals etc. La 
plataforma Moodle també s'utilitza a molts cursos.



Organització  dels CFA i AFA
● Com a la resta de centres educatius, els documents que defineixen la línia educativa són el 

PEC, el Projecte de direcció i la PGA.

● La Programació General Anual (PGA) és el full de ruta d'un curs escolar on es detallen:

- Objectius i actuacions a desenvolupar
- Calendaris: calendari escolar, de reunions, de matriculació i d’avaluació
- Organigrama: càrrecs directius, coordinacions, tutories i grups de treball
- Horari d’atenció al públic i horaris dels ensenyaments
- Pla de formació del professorat
- Activitats culturals i complementàries

● A la memòria de final de curs es fa balanç del grau d’assoliment dels objectius plantejats, es 
recullen les dades de l’alumnat i es fan propostes de millora.

● Els CFA tenen director/a i en funció del nombre de professorat, secretari i Cap d'Estudis. Les 
AFA tenen coordinador/a assimilat a càrrec directiu. Els càrrecs de coordinació (variables en 
funció del nombre de professorat i de l'oferta formativa) són: informàtica, riscos laborals, LIC, 
proves d'accés, formació bàsica, ensenyaments inicials, competències per a la societat de la 
informació. 

● El SAGA és el programa de gestió acadèmica.



Cap a un ensenyament competencial a 

l’Educació d’Adults

Photo by Redd Angelo on Unsplash
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Com ha de ser el docent del segle XXI?



TASCA 1: 

Reflexioneu a partir del decàleg del docent 

del segle XXI en grups de 4 o 5 persones:

El docent del segle XXI

10 min

● Quins tres aspectes considereu més importants?

● Quins aspectes eliminarieu o canviarieu ? 

● Hi afegirieu alguna característica?





Un cop feta la reflexió en petit grup,

posem en comú les idees per al seu

debat.

El docent del segle XXI

10-15 min

● Quins tres aspectes considereu més importants?

● Quins aspectes eliminarieu o canviarieu? 

● Hi afegirieu alguna característica?



Facilitar uns aprenentatges competencials

A quina columna s’haurien de situar les activitats que demanarem al nostre alumnat?

TASCA 2:

30 min



Facilitar uns aprenentatges competencials

Comparem activitats

• Busca al diccionari la paraula perseverant i escriu una frase on hi 
aparegui aquesta paraula.

• Tu ets perseverant? Si dius que sí, per què creus que ho ets? Si 
dius que no, per què creus que no ho ets? Els companys i les 
companyes del teu grup, ho són, de perseverants?               
Parleu-vos-ho i prepareu alguns suggeriments per a qui vulgui 
ser més perseverant que no ho és ara. Aquests suggeriments els 
presentareu a tota la classe. 

TASCA 2:



Facilitar uns aprenentatges competencials

Comparem activitats

• Quantes vegades ha bategat el cor d’una persona de 80 anys en tota la 
seva vida, si suposem una mitjana de 72 batecs per minut?

• Quantes vegades batega el cor d’una persona en tota la seva vida?

● Calcula

12,60 : 12 =

• En el supermercat trobem una oferta de llet que sembla interessant; 
un paquet de dotze bricks de llet costa 12.60 euros. El brick de llet 
val 1.10 euros. Llavors, ens surt a compte comprar el paquet de 
dotze?



Facilitar uns aprenentatges competencials

Comparem activitats

A partir de la observación de esta entrada
de Facebook, reflexionad en grupos sobre la
importancia de ser cuidadosos con la
ortografía y proponed un nuevo redactado.

Completa las frases siguientes 

con hay, ahí o ay:

- ……………… está la cafetera.

- Aquí…………. tres sillas.

- ……, olvidé el paraguas.



Facilitar uns aprenentatges competencials

Comparem activitats 

Fill in the gaps with the correct pronoun:

Compare these sentences in different languages:

- Ells són de Barcelona.  / Són de Barcelona.

- Ellos son de Barcelona. / Son de Barcelona.

- They are from Barcelona. / *Are from Barcelona.

Why *Are from Barcelona is wrong?



Facilitar uns aprenentatges competencials

Comparem activitats

• Calcula la capacitat, en litres, d’una piscina que fa 10 metres de llarg, 2 
metres d’ample i 1’5 metres de profunditat.

http://drive.google.com/file/d/1lMFNa83OnGXeTmx7GSWaQXK3cz-ckUuj/view


Facilitar uns aprenentatges competencials

No oblidem els continguts

Us en recordeu?

● A quin ACTIC equival el curs de COMPETIC Inicial?

● Quantes competències, i quines, es treballen a COMPETIC 3?

● Quin pes dins de l’avaluació té el projecte que s’elabora a final de curs 

en els cursos de COMPETIC Inicial, 1 i 2?

● Què és SINAPSI?

● Quan acaba el termini per inscriure-us en els cursos de formació del 

professorat? On us heu d’inscriure?

● Quin o quins nivells d’assoliment del MECR corresponen a la 

superació del nivell 3 de llengües?

● En quins tres àmbits generals s’agrupen els diferents ensenyaments 

de l’Educació d’Adults?



I ara?

Expectatives, inquietuds, pors...

Respostes

L’experiència d’una professora novella

https://prezi.com/view/mp6UcaOvYC2fSgu5mS2t/


“Excel·lent mestre és aquell que, ensenyant poc,

fa néixer en l'alumne el gran desig d'aprendre”.



Gràcies


