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ORIENTACIONS PER A CENTRES DE FORMACIÓ D’ADULTS 

EN EL CONTEXT DE CRISI SANITÀRIA 
 

 

El present document és un recull d’orientacions que té per objectiu acompanyar i 
orientar els centres de formació d’adults a afrontar les dificultats causades per l'actual 
situació de pandèmia. En aquest context, la incertesa és la principal dificultat, ja que no 
ens permet assegurar un model organitzatiu estable i, per tant, cal adaptar-se 
constantment a les recomanacions o prescripcions de l’autoritat sanitària. 
 

Aquestes orientacions estan agrupades al voltant de tres eixos: organització, 
metodologia i xarxes. Són recomanacions de caire general que cal adaptar a les 
particularitats de cada centre i a la tipologia de l’alumnat. Es tracta, així doncs, d’un 
document en constant evolució i obert a les experiències que vagi implementant i 
avaluant cada centre, creant així una xarxa de comunicació interna que pugui enriquir la 
gestió global. 
 
 
 

1. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

 

- És molt recomanable que durant els primers dies de curs, si no s’ha fet durant el 
procés de matrícula, es reculli informació sobre la connectivitat de l’alumnat i els 
dispositius de què disposa. Així mateix, cal detectar l’alumnat més vulnerable i 
sense possibilitat de seguir els ensenyaments a distància, per saber si la 
problemàtica recau en la manca de competència digital o d’equipament.  
 

- Basant-nos en l’experiència que hem tingut durant el darrer curs, cada centre 
hauria de disposar d’uns protocols clars, concrets i, sobretot, adaptats al seu 
entorn, perquè un possible trànsit a una situació de confinament total o parcial 
es pugui realitzar de forma ràpida i coneguda per tothom. Sabem que els 
moments de canvi són molt complexos i provoquen un alt nivell d’angoixa 

 
- Si la disponibilitat d’espais i les condicions d’ocupació per normes de seguretat 

sanitària no permeten que tot l’alumnat matriculat en un mateix grup assisteixi 
presencialment al centre de forma simultània, caldrà valorar la priorització 
segons els tipus d’ensenyament i alumnat, podent-se arribar a establir torns 
d’assistència si s’han exhaurit tota la resta d’opcions. 
 

- Per tal d’aprofitar espais i prioritzar la presencialitat de l’alumnat més vulnerable 
(CFI, llengua castellana i catalana, COMPETIC inicial etc.), si és necessari, 
l’alumnat de COMPETIC 2 i 3 podria treballar a distància, ja que tenen la 
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competència digital bàsica assolida. Depenent del perfil de l’alumnat i del 
context de cada centre, també es pot potenciar el treball telemàtic als cursos de 
preparació de proves d’accés, al GESO (sobretot al nivell 2),  al CAM i als cursos 
de llengües estrangeres. 
 

- Tal com indiquen les instruccions generals, el número de docents que intervenen 
en un mateix grup hauria de ser el més reduït possible. D’aquesta manera, 
evitarem que molts docents es vegin afectats en cas que hi hagi algun cas positiu 
de COVID 19 en algun grup.  
 

- És recomanable realitzar les reunions entre docents (claustre, consell escolar 
etc.) de forma telemàtica quan no sigui possible mantenir la distància de 
seguretat. 
 

- En el context actual, la figura del tutor adquireix més importància que mai. En 
llengües o COMPETIC, el docent hauria de fer una acompanyament personalitzat 
que li permeti conèixer la situació i les necessitats dels seus estudiants. En el cas 
d’alumnes que cursin més d’un ensenyament, potser és convenient assignar un 
únic tutor. En el cas de CFI, GESO, CAM i cursos de preparació de proves, es pot 
valorar la possibilitat de partir els grups en més d’un tutor.  
 

- A més d’establir espais virtuals d’aprenentatge per atendre l’alumnat, també és 
recomanable establir algunes franges per oferir atenció presencial a l’alumnat 
més vulnerable o amb poca competència digital. 

 
- L’atenció a persones que estiguin interessades en rebre informació i/o 

matricular-se d’algun ensenyament al llarg del curs hauria de fer-se per telèfon 
o per mitjans telemàtics sempre que sigui possible. 

 
  
 

2. METODOLOGIA 
 

- Els primers dies de classe es poden realitzar algunes dinàmiques amb l’alumnat 
per valorar com va funcionar l’aprenentatge durant el confinament, fent visibles 
les actuacions que han estat d’èxit i quins aspectes podem millorar dins de les 
possibilitats i limitacions que tenim. Aquest exercici compartit amb l’alumnat ens 
donarà una major seguretat i ha de servir per readaptar els nostres protocols 
interns. 
 

- Cal aprofitar també els primers dies de curs per preparar a tot l’alumnat (i 
professorat, si és el cas), en la mesura que es pugui, per treballar a distància si 
no és possible oferir classes presencials: donar d’alta l’alumnat al Moodle i/o G 
Suite for Education i explicar el seu funcionament, potenciar els webs dels 
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centres, fer simulacres de sessions no presencials, explicar l’ús de plataformes 
com Zoom etc. 
 

- Pel que fa a l’ús d’entorns virtuals d’aprenentatge (EVA) en diferents escenaris 
(presencial, híbrid o virtual), és recomanable consultar les orientacions que ha 
publicat el Departament d’Educació. 
 

- S’haurà de potenciar la formació del professorat en l’ús de les tecnologies digitals 
i de metodologies associades a modalitats formatives no presencials. Des del 
Servei d’Educació al Llarg de la Vida i des de la Direcció General s’ofereixen cursos 
específics de competència digital i de metodologies en aprenentatge no 
presencial 
 

- És recomanable prioritzar la realització de tasques en suport digital i evitar l’ús 
de paper el màxim possible. En aquest sentit, s’hauria de facilitar que l’alumnat 
que vulgui pugui portar els seus propis dispositius a l’aula i dotar de dispositius 
del centre, sempre que sigui possible, a aquell alumnat més vulnerable. 
 

- És recomanable establir pautes de treball i dates de lliurament de tasques. En 
aquest sentit, pot ser molt útil crear un calendari compartit o una temporització 
per a cada grup classe. 
 

- En el context actual, és necessari que les programacions estableixin el focus en 
desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre i la competència digital de 
l’alumnat. També caldrà tenir en compte la importància de garantir una atenció 
personalitzada a cada estudiant i oferir-li un ampli ventall de recursos que 
l’ajudin a assolir el màxim d’èxit educatiu i personal. En aquest procés, 
l’acompanyament emocional també ha de tenir un paper destacat.  

 
- En els ensenyaments de CFI, GESO i CAM és aconsellable impulsar les activitats 

transversals i el treball globalitzat. La formació que s’ofereix des del Servei 
d’Educació al Llarg de la Vida pot ser un bon recurs. 

 
- En els ensenyaments de llengües estrangeres, llengua catalana i llengua 

castellana, és recomanable potenciar l’ús de les tecnologies digitals per tal de 
treballar la competència oral de l’alumnat (comprensió oral i expressió oral), 
especialment quan la presencialitat no sigui possible. L’alumnat pot elaborar 
vídeos, podcasts etc. i compartir-los amb el professorat, així com també utilitzar 
les múltiples plataformes existents per a l’aprenentatge de llengües. 

 
- En el context actual, amb la dificultat que suposa poder oferir totes les classes 

en modalitat presencial als centres, és més important que mai impulsar la 
modalitat semipresencial o híbrida. Podeu consultar aquí el contingut de la 
jornada d’intercanvi d’experiències sobre semipresencialitat realitzada al mes de 
juliol. 
 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/Orientacions-per-a-la-personalitzacio-entorn-virtual-aprenentatge.pdf
https://sites.google.com/xtec.cat/jornada-semipresencialitat-cfa/
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- Atesa l’excepcionalitat d’aquest curs, els centres podran oferir ensenyaments en 
modalitats diferents de la presencial quan sigui necessari. Caldrà comunicar-ho 
als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona i a l’inspector del 
centre, que en darrera instància serà qui ho haurà de validar. 
 

- Pot ser convenient establir amb l’alumnat una franja horària de connexió, 
respectant l’horari de classe, quan l’educació presencial no sigui possible. 

 
- És recomanable que tot el material que s’utilitzi amb l’alumnat estigui en suport 

digital, tot i que també s’ha de preveure material en suport paper per a aquell 
alumnat amb poca competència digital. 
 

- En funció de com evolucioni el curs, caldrà ser flexible i adaptar els objectius, 
continguts i criteris d’avaluació de cada curs/matèria/ensenyament, si escau. 
L’alumnat no s’hauria de veure perjudicat per circumstàncies externes. 

 
- Davant dels possibles problemes d’espai, és recomanable potenciar, sempre que 

sigui possible, formes d’avaluar alternatives als exàmens presencials amb tot el 
grup: prioritzar l’avaluació contínua, fer proves telemàtiques, avaluar per 
projectes etc. Recordem que l’avaluació ha de ser continuada i competencial. 
 

 
 

3. XARXES 
 

- El web del centre hauria d’esdevenir una peça clau com a mitjà de comunicació 
amb l’alumnat i amb la resta de la comunitat educativa i cal vetllar perquè estigui 
sempre actualitzat. 
 

- És prioritari establir a l’inici de curs un mitjà de comunicació àgil i fàcil que 
permeti contactar amb l’alumnat, tant individualment com en grup, en cas que 
no es pugui mantenir la presencialitat. 
 

- És recomanable crear grups de correu electrònic entre els docents i els diferents 
grups classe per tal d’agilitzar les comunicacions. D’altra banda, les unitats de 
treball compartides disponibles en algunes plataformes permeten crear espais 
per a la col·laboració i l’intercanvi d’informació. 

 
- Si es considera necessari, també es poden realitzar comunicacions mitjançant 

l'ús de SMS o plataformes com Telegram o Whatsapp. 
 

- És aconsellable que l’alumnat d’un mateix grup classe estableixi algun canal de 
comunicació, sense la presència del docent, per tal de potenciar l’intercanvi de 
comunicació i el treball col·laboratiu. 
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- És molt recomanable que es reforci la comunicació i la interacció entre centres, 

no només dintre d’un mateix servei territorial, sinó també entre diferents 
territoris, per tal d’enfortir la col·laboració i compartir experiències i materials. 
En relació amb aquest punt, us demanem que ens envieu informació sobre 
experiències vostres que vulgueu fer extensives a altres centres al correu 
fadults@xtec.cat per poder compartir-les a través de l’espai web 
https://projectes.xtec.cat/xarxadults/. 

 
 

mailto:fadults@xtec.cat
https://projectes.xtec.cat/xarxadults/

