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PONÈNCIA CFA MOLLERUSA 
”La semipresencialitat: una nova eina per acollir un nou tipus 

d’alumnat” 
Manel Català i Ros 

 
 

El CFA Mollerussa és un centre situat al Pla d'Urgell que també acull alumnes de l'entorn, 
molt especialment de les Garrigues perquè no disposen d'un CFA a la comarca. 
 
Tot i que està situat en mòduls, es tracta d'una escola molt ben equipada, amb tres aules 
d'informàtica convencionals, dues aules adaptades amb portàtils, biblioteca amb ordinadors 
per consultes i la resta de les classes amb projectors, pantalles o pissarres digitals. 
 
Els alumnes de l'escola són molt diversos: des d'aquells que tenen un elevat nivell d'estudis i 
volen millorar el seu nivell de coneixements informàtics de cara al seu treball o poder 
acreditar l'ACTIC per poder promocionar o presentar-se a oposicions, fins alS que ja jubilats 
volen entrar com a usuaris en el món de la informàtica per tenir més coneixements o per 
entrar en un tema que els és desconegut. 
 
Un dels objectius del CFA Mollerussa és l'adaptació de l'oferta d'ensenyaments a les noves 
situacions i demandes de l'alumnat, creixent d'una manera harmònica per poder emprendre 
noves propostes tal com disposa el projecte de direcció. Això implica que ens ha calgut 
donar solucions a aquelles persones que, tenint treball, necessiten acreditar coneixements. 
És per aquest motiu que aquest curs 2019-2020 hem implantat el Competic 3 
semipresencial i per al curs vinent tenim previst fer el mateix pel segon nivell. 
 
El curs s'imparteix a través de la plataforma Moodle, on els alumnes disposen de la 
informació i les tasques que han d'anar realitzant durant tot el curs. Tot i que inicialment es 
va intentar potenciar la comunicació a través del fòrum d'aquesta plataforma, es va optar per 
les consultes a través del whatsapp per la immediatesa en les contestes a qualsevol hora. A 
la vegada es disposa d'atenció presencial dos dies a la setmana per atendre l'alumnat a 
l´hora de fer un acompanyament més personalitzat. 
 
Els resultats del curs han estat molt positius: amb aproximadament un setanta per cent 
d'aptes, la resta han estat abandonaments per motius de feina o per haver superat el nivell a 
través de la prova de l'ACTIC. 
 
Amb aquesta experiència el CFA Mollerussa dona cobertura a un nou perfil d'alumnat que 
fins fa poc no podia venir a estudiar amb nosaltres. Trobem que és una bona opció, 
especialment per als cursos mitjos i elevats d'alguns ensenyaments. 
 
 
RESUM: 
 
El CFA Mollerussa va iniciar el passat curs 2019-2020 el curs semipresencial de COMPETIC 
3 per tal de poder adaptar-se a les noves situacions i demandes de l'alumnat. El curs, que 
ha estat impartit a través de la plataforma Moodle, ha tingut una bona acceptació que fa que 
el curs vinent incloem el COMPETIC 2 semipresencial a l'oferta educativa. 
 


