
                                                                                
 

Via Augusta, 202-226   
08021 Barcelona 
Tel. 934 006 900 
educacio.gencat.cat 

 
 

PONÈNCIA CFA SANT BOI 
“L'autoformació integrada al GESO i la semipresencialitat” 

Antoni Pérez Lasierra 
Context 

 
La semipresencialitat a la formació d’adults ha de servir per a oferir a moltes persones la 
possibilitat  de poder conciliar vida familiar i laboral amb l’estudi en forma reducció d’hores 
presencials al centre. 
Actualment només tenim dos tipus de modalitats: presencial (CFA) i virtual (IOC). La 
semipresencialitat dona cabuda a un tipus d’alumnat que necessita de classes presencials 
ja que per si sol no pot seguir correctament un curs integral a distància però que a la vegada, 
en molts casos, no disposa del temps suficient per anar a classe. 
A l’hora de dissenyar cursos semipresencials és fonamental: 

1. Dissenyar materials per tal que l’alumnat pugi ser autònom. 
2. Donar sempre la possibilitat d’un suport presencial. 
3. La semipresencialitat no és bona per a tothom, depèn del tipus d’alumnat i de allò que 

volem ensenyar.  
4. Que l’alumnat tingui equipaments i coneixements TIC. En cas contrari el centre haurà 

de preparar a aquestes persones a l’inici de curs en l’ús de les TIC i, en tot cas, cercar 
solucions a la manca d’equipament. 

5. Que la tasca de gestió (materials, avaluacions, suport) de la part no presencial 
recaigui en hores lectives de professorat. 

6. Que el professorat que gestiona aquests cursos en modalitat presencial estigui 
compromès i en tingui eines i coneixements TIC. 

 
➔ L’autoformació integrada 

És una metodologia que hem vingut duent a terme als cursos de GES des fa uns quants anys. 
Malauradament, les necessitats d’hores docents,  ens van fer abandonar la pràctica durant els dos 
últims cursos. L’objectiu d’aquesta metodologia és, com reflecteix el nostre PEC, potenciar 
l’autonomia personal de l’alumnat i la seva capacitat d'aprendre a aprendre, tot  integrant l’ús de les 
TIC. 
L'autoformació a la nostra escola es realitzava de forma presencial (tant individualment com en grup) 
ta l’aula d’estudi/autoformació o a la pròpia classe, però en un context d’assistència obligatòria 
.L’alumnat desenvolupava activitats de dues matèries diferents , sempre de forma autònoma, però 
amb la supervisió i guiatge dels dos professors de cadascuna de les matèries. 

➔ La semipresencialitat  
Per una banda volem aprofitar l'experiència en autoformació per a plantejar en un futur proper un 
sistema  diferent “d'autoformació no presencial” que complementi la docència presencial. 
Per altra banda, des de fa dos cursos, hem començat a oferir ensenyaments de competic 3 de forma 
no presencial (excepte el projecte) complementats amb hores voluntàries presencials d’atenció i 
consulta.   
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Els ensenyaments 

 
En el passat, l’autoformació integrada s’ha fet servir exclusivament als grups de GESO. Les perspectives 
són tornar a re-dissenyar-la de forma no presencial als grups de GESO i possiblement als de preparació de 
proves d’accés. 
En l’actualitat venim portant a terme ensenyaments semipresencials al competic 3. 
 
 
Disseny organitzatiu curs 19-20 

 
➔ Semipresencialitat a COMPETIC. 

Competic 3: Actualment oferim tot el curs (competències C5,C6 i C7) en format semipresencial. 
El curs es desenvolupa a través de la plataforma moodle del centre amb materials creats a partir 
d’adaptacions dels cursos “DOMINI DE LES TIC” de la plataforma ALEXANDRIA. 
Cada competència consta de 4 activitats  de tramesa obligatòria que formen part de  l’avaluació 
continua de l’alumnat. A la plataforma virtual, i dins de cadascuna de les competències, es troben 
materials de consulta i estudi, fòrum d’avisos i notícies  i fòrum de dubtes. 
L’alumnat , en finalitzar cada competència, és convocat presencialment per a la realització del 
projecte final. 
Per resoldre dubte tant del continguts del curs com de tutoria, comptem amb 3 vies: el mail, els fòrums 
i 2 h fixes setmanals d’atenció presencial personal de caire voluntari. 
El professorat te 3h de dedicació lectiva setmanals per a portar totes les feines del curs. 

 
 
 
Grau de satisfacció  

 
El grau de satisfacció al nostre curs de competic 3 és molt alt. Aquest curs 19/20 hem tingut 2 grups de 
competic 3, un de virtual i l’altre presencial. El presencial ha tingut 5 persones i el virtual ha estat a 25. A 
falta d’enquestes de valoració, podem dir que els resultats de les avaluacions entre una modalitat i l’altre 
han sigut similars i de l’ordre del 90% d’aptes.. 

 
 
Projecció de futur 

 
Competic 2:  
Comptarà amb 2h presencials setmanals d’horari fix (no obligatòries, amb possibilitat de fer tot el 
curs no presencial excepte el projecte) + 2 h setmanals NO presencials . Aquestes 2h presencials 
serviran per avançar continguts teòric-pràctics i atendre dubtes de l’alumnat. A les dues restants no 
presencials l’alumnat haurà de realitzar activitats pràctiques per implementar el seu aprenentatge.  
Tot el curs es desenvoluparà a la plataforma moodle del centre. 
Al finalitzar el  curs tot l’alumnat haurà de fer el projecte final de forma presencial.  
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Projecte (futur) d’autoformació no presencial.  
Pensant en un futur voldríem reactivar la autoformació no presencial en una primera fase  al GES 2  

Cóm? 
● Només ho faríem  a mòduls  NO instrumentals. 
● D’aquests  mòduls no instrumentals,  un mínim d’1/3 de les hores serien no presencials. 
● A aquestes hores no presencials, l’alumnat treballaria des de la base d’una plataforma 

moodle i sempre tindria unes hores fixes setmanals d’atenció personal presencial però 
voluntària. 

● El professorat dels mòduls no presencials no tindria càrrega extra. Les hores no presencials 
d’alumnat servirien per compensar aquesta càrrega extra. 

● Els materials s’han d’adaptar per tal que no només siguin els típics “deures” o col·leccions 
d’activitats o exercicis. La idea seria implementar reptes o projectes personals de forma 
transversal, i amb un ús intensiu de les tic. 

● És fonamental que l’alumnat hagi adquirit prèviament al GES 1 o a les sessions inicials del 
curs, les competències digitals necessàries. 

● Els objectius del projecte serien: 
- reduir la presència al centre de l’alumnat de GES 2 
- potenciar l'autonomia de l’alumnat alhora que realitza una tasca motivadora i 

rellevant. 
 
 

 


