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1. PRESENTACIÓ
Aquest Projecte Educatiu de Centre és el document que inclou els trets d’identitat
del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.
S’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre, la concreció dels currículums que s'imparteixen i el tractament transversal en les àrees,
matèries o mòduls de l'educació en valors i altres ensenyaments. Aquest document
està elaborat per la comunitat educativa, a iniciativa del director/a,

2. ANÀLISI DE CONTEXT
2.1 Situació de l’escola
El centre Taulé Viñas és un centre de formació professional concertat pel Departament d’Ensenyament, on s’imparteixen ensenyaments postobligatoris dins de
l’àmbit de la Formació Professional.
Està situat al centre de Sabadell, municipi de la comarca del Vallés Occidental amb
211.734 habitants segons les dades d´IDESCAT. El centre acull alumnes majoritàriament de la ciutat de Sabadell i del seu entorn d’influència (Castellar del Vallès,
Sentmenat, Polinyà, Palau, Badia, Terrassa etc).
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La ubicació geogràfica del Centre, té una àmplia oferta formativa al seu voltant,
implica una forta competència entre centres per captar l’alumnat. Per la qual cosa
les diferents estratègies desenvolupades han d’anar encaminades ha fer més competitiu el centre, millorant els resultats acadèmics, desenvolupant projectes
d’innovació pedagògica i establint relacions amb el teixit empresarial i el seu entorn.
La procedència del nostre alumnat varia molt en funció de la família professional, i
de si la formació que escullen es presencial o online, la franja d’edat és molt àmplia, per tant es fa difícil classificar la situació global del centre culturalment.
El centre interactua amb el mon empresarial de la ciutat, ja que al realitzar formació professional, l’alumnat realitza estades a empreses com a part dels seu aprenentatge, per tant, hi ha un estret lligam amb empreses ubicades a Sabadell o als
seus voltants.
Amb la incorporació de la modalitat dual, ha anat augmentant la col·laboració entre
el Centre i les empreses en el procés formatiu de l’alumnat, on l'empresa assumeix
responsabilitats de formació i així adapta aquesta a les seves necessitats amb l'objectiu final de millorar l'educació rebuda i fer-la més útil al sistema productiu.
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2.2 Marc legislatiu
•

La Constitució

•

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat de Catalunya

•

Lleis
- Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d’Educació (LOE).
- Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC) .
- Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

•

Decrets:
- Reial Decret 1416/2005, de 25 de novembre, pel qual es modifica el
Reial Decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
-

Reial Decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg Nacional de les Qualificacions professionals .

-

Reial Decret 1538/2006, de 15 de setembre pela s’estableix
l’ordenació general de la Formació Professional Específica.

-

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció de centres educatius i del personal directiu professional docent.

-

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels centres educatius.

-

Decret 284/2011, d’ 1 de març, d’ordenació general de la formació
professional inicial.
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3. LÍNEA METODOLÒGICA
3.1 Línia metodològica del centre
El centre aposta per una línia pedagògica molt clara, impulsant un ensenyament i un
aprenentatge basats en el desenvolupament integral dels alumnes com a professionals en formació, més enllà de l’adquisició dels coneixements particulars de la seva
especialitat d’aprenentatge. És a dir, la metodologia que utilitza el centre es basa en
l’aprendre a fer, el saber fer i el saber estar, d’acord amb els continguts, capacitats
clau i objectius propis dels ensenyaments impartits.
La metodologia del centre s’adreça principalment a l’assoliment per part dels alumnes de les competències bàsiques i transversals com són: l’empatia, la comunicació,
la creativitat, la cooperació, la solidaritat i l’esperit crític per aconseguir formar els
alumnes del present, i els professionals del futur, sense perdre de vista l’adquisició
de les competències professionals de cada títol i modalitat d’estudi particular.
L’acció pedagògica és duta a terme pels diferents equips docents i departaments didàctics, els membres dels quals es coordinen a nivell curricular, transversal, metodològic i d’avaluació de forma coherent i consensuada, sempre tenint en compte les
particularitats de cada mòdul o crèdit, de cada professor o professora i adaptant-se a
les característiques de l’alumnat, garantint la coherència del procés educatiu.
Les decisions curriculars, transversals, metodològiques i d’avaluació de cada equip
docent es reflecteixen en els respectius projectes curriculars.
Les estratègies metodològiques situen l’alumnat al centre del procés d’ensenyamentaprenentatge i es realitzen a través de l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), en
les famílies de Comerç i Màrqueting i Administració i Gestió per tal de fomentar la
participació de l’alumnat, la curiositat, la creativitat i sobretot l’autosuficiència dels
alumnes.
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El centre, a través de l’ABP i de la mà dels equips docents, pretén potenciar aspectes
fonamentals com l’autonomia, la cultura de l’esforç i el treball en equip. Creiem que
aquest tipus d’ensenyament basat en projectes és una clara oportunitat educativa
que permet treballar des de i per a la realitat laboral, situant a l’alumnat al centre
d’aquesta metodologia d’ensenyament-aprenentatge, aprenent per a saber fer les
coses, solucionant i resolent problemes d’una matèria o situació concreta.
El món canvia constantment i estem rodejats d’informació i coneixements. Des del
centre volem apostar per ensenyar al nostre alumnat les habilitats necessàries per a
saber depurar la informació, actuar sobre ella i aprendre a resoldre problemes constants, apostant per una línia metodològica molt clara en aquest sentit, que impulsi
l’esperit crític i resolutiu dels alumnes.
L’alumnat, per assolir els seus objectius educatius i personals, compten amb un tutor
assignat el qual, amb l’ajuda de la resta de professors, els guia i acompanya en el
seu recorregut educatiu, potenciant les seves capacitats com a persona i ajudant en
tot moment al seu creixement.
L’acció pedagògica estarà basada en la formació permanent del professorat en els
aspectes

d’actualització

cientificotècnica

vinculats

a

l’entorn

professional,

a

l’autoformació, a l’intercanvi i col·laboració interns i en aspectes didàctics i curriculars.
L’avaluació es porta a terme tenint present les dimensions inicial o diagnòstica, formativa i sumativa, tenint com a finalitat la valoració del grau d’assoliment, per part
de l’alumnat, dels resultats d’aprenentatge i de les unitats de competència associades a cada mòdul professional.
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3.2 Projecte curricular
Els criteris que orienten la concreció i desenvolupament del currículum, la planificació de les activitats d’Ensenyament-Aprenentatge, la distribució curricular de
les diferents unitats formatives i mòduls (LOE), així com crèdits i mòduls (LOGSE), els criteris d’avaluació i promoció, d’organització pedagògica i la metodologia emprada, etc.,
Annex 1

4. TRETS D’IDENTITAT
4.1 Pluralisme i valors
Taulé Viñas es mostra compromès en la formació d’alumnes en el marc de la
solidaritat, del respecte als drets individuals i col·lectius, i la tolerància entre
tots els components de la comunitat educativa.
4.2. Coeducació
Els nostre professorat

vetlla per la convivència entre ambdós gèneres i

l’assoliment de tots els resultats d’aprenentatge amb independència del gènere.
Amb aquestes actuacions fonamentem el reconeixement de les potencialitats i
individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la
igualtat real d’oportunitats.
4.3. Llengua d’aprenentatge
La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català. La llengua catalana es fa
servir en tots els àmbits formals i no formals, relacionals, docents, administratius, etc.

Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya <<Ensenyament Secundari>>

[8]

Centre de Formació professional

4.4 Relació amb les famílies
Existeix una relació fluïda amb els pares i mares dels alumnes menors

i majors

d’edat que així ho sol·licitin. Aquesta relació es dona entre les famílies i els tutors
que canalitza i recull necessitats i propostes que puguin sorgir.

5. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
MISSIÓ
Respecte a l’alumnat té com a missió potenciar el creixement personal i professional del nostre alumnat en el respecte, la tolerància i l’esforç i aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres de la comunitat educativa
per tal de crear un entorn de treball participatiu i motivador.
Respecte a les empreses e institucions formar persones responsables i competents,
d’acord amb les necessitats i els requeriments de la societat per contribuir al progrés i al desenvolupament social dintre d’uns valors de llibertat, tolerància i solidaritat
Com a centre educatiu, tenim una gran responsabilitat social, i per tant la nostra
missió és també donar el millor servei a la resta de grups d’interès: famílies, empreses, instituts i escoles, fundacions i entitats amb les quals col·laborem.
VISIÓ
La visió de l’Escola Taulé Viñas vol ser el centre reconegut a la ciutat de Sabadell en
l’oferta de formació professional, per donar resposta a les demandes de l’alumnat,
les famílies i les empreses. Un centre en què les noves tecnologies tinguin un paper
fonamental en les tasques d’ensenyament-aprenentatge.
Vol ser un centre excel•lent en tots els àmbits, arribant a ser un centre que proporcioni al nostre alumnat una formació de qualitat d’acord amb els principis
d’excel•lència i equitat que:
• satisfaci les expectatives de les famílies envers l’educació dels seus fills i filles.
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• sigui obert i actiu davants dels nous reptes i innovacions emergents en la societat.
• doni el millor servei a les empreses, fundacions i entitats amb les quals
col·laborem.
• assessori, orienti i acrediti treballadors/es en actiu.

VALORS DE L’ESCOLA
L’escola Taulé Viñas fomenta entre els seus membres els valor de:
•

La revisió i la millora contínua

•

L’adaptació al canvi i a les noves tecnologies

•

La convivència amb tolerància i respecte per les persones

•

La utilització òptima dels recursos i del medi

•

La implicació, participació i compromís amb els objectius institucionals

• Les actuacions de compromís social
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6. ANALISI DEL CENTRE
6.1 Oferta educativa
Taulé Viñas imparteix formació secundària postobligatòria en l’àmbit de la Formació Professional.
a) Les famílies professionals

presencials representades en el nostre centre

són: Activitats físiques i esportives, Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting.
b) Impartim Formació Online a traves del campus virtual amb la plataforma
Moodel dels Cicles Formatius de Grau Superior de:
• CFGS Administració i Finances.
• CFGS Màrqueting i Publicitat .
• CFGS Ensenyament i animació socioesportiva.
b) Alhora d’organitzar el curs escolar, fem el màxim de desdoblaments en els
mòduls/crèdits que són més pràctics, amb la finalitat d’atendre de forma
més personalitzada als alumnes i facilitar el procés d’aprenentatge.

c) Apostem per la Formació Dual a la formació presencial, l’alumnat comparteix la
seva formació entre el centre educatiu i l’empresa, rebent una remuneració i
amb el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant el treball. Els cicles que impartim en modalitat dual són els següents:
• CFGM Gestió Administrativa.
• CFGM Activitats Comercials.
• CFGS Administració i Finances.
• CFGS Màrqueting i Publicitat.
• CFGS Ensenyament i animació socioesportiva.
d) Oferim també el Servei d’Assessorament i Reconeixement, actuació que
s’engloba dins de les Mesures flexibilitzadores de la Formació Professional, que
tenen per finalitat: Millorar la formació al llarg de la vida, possibilitar l'adaptació
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a les situacions personals i professionals de les persones interessades i millorar
l'oferta i la qualitat de l'educació. EXP. PROIFESSIONAÑ?
Aquest Servei d'Assessorament i Reconeixement l’oferim de les següents famílies/cicles formatius presencial i online:
1.

Família Administració i gestió (CFGM Gestió Administrativa, CFGS
Administració i Finances).

2.

Família Comerç i Màrqueting (Activitats Comercial i Màrqueting i Publicitat).

3.

Família Activitats físiques i esportives ( Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural i Ensenyament i animació socioesportiva).

FAMÍLIA
Família Activitats físiques i esportives

Administració i Gestió
Comerç i Màrqueting

CICLES
CFGM Conducció . Activitats fisicoesportives en el medi natural.
CFGS Ensenyament i animació socioesportiva
CFGM Gestió Administrativa
CFGS Administració i Finances
CFGM Activitats Comercials
CFGS Màrqueting i Publicitat

6.2. TORNS I HORARIS
El marc horari del Centre està definit en dos torns:
•

Torn de matí, de 8.00 hores fins a les 14.30 hores, amb un esbarjo de 11.00
hores fins a 11.30 hores.

•

Torn de tarda, de 14.45 hores fins a les 21.15 hores, amb un esbarjo de 17.45
hores fins a 18.15 hores.

Els horaris dels cicles formatius, es realitzen en modalitat intensiva per afavorir la
realització del mòdul d’FCT i que els alumnes que treballen puguin compaginar estudis i vida laboral. L’oferta formativa de Grau Mitjà es concentra majoritàriament en
torn de matí per donar servei a un alumnat més jove que encara no treballa i als de
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Grau Superior en torn de tarda, excepte el d’Ensenyament i Animació socioesportiva
que està present en el torn de matí degut a la singularitat dels mòduls pràctics.
7. CARTA DE SERVEIS I CARTA DE COMPROMÍS
El centre Taulé Viñas disposa de carta de serveis i carta de compromís, a disposició
de la comunitat educativa a través del web www.ramarfp.com.
8. PROJECTE LINGÜÍSTIC
L’aprenentatge de les llengües es realitza d’acord amb les indicacions dels currículums
i lleis vigents.
El català com a llengua pròpia de Catalunya s’utilitza com a llengua vehicular i
d’aprenentatge, així com en tot l’àmbit d’organització i comunicació.
El nostre Projecte Lingüístic regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del Centre.
. Pel que fa a les llengües estrangeres, la llengua anglesa és la primera llengua està
present en tots els cicles del nostre centre, s’ofereix a l’alumnat la possibilitat
d’acreditar el nivell d’Anglès, el centre està autoritzar per a a realitzar el Oxford Test
of English.
Annex 2

9.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
9.1. Òrgans de gestió i participació
Tot el personal que treballa a l’Escola comparteix i mostra el seu compromís amb els
principis del projecte educatiu.
Els òrgans de gestió i participació del centre han de garantitzar la coordinació entre
totes les àrees i els millors resultats .
Òrgans unipersonals del centre
-

Director/a

-

Coordinadora

-

Secretari/a
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Òrgans col·legiats de participació:
-

Consell Escolar

-

Comissió de convivència

-

Claustre de professors

Òrgans unipersonals de coordinació educativa
-

Cap de departament

-

Tutor/a d’aprenentatge i de pràctiques

-

Tutor/a Dual

-

Tutor/a de curs

Equips d’àrea:
-

Equips Docents

-

Equip de secretaria

Grups de participació i representació alumnes
-

Consell de delegats.

10.- ALTRES PROJECTES
El Centre manté una actitud innovadora ja que ha desplegat projectes que han produït
una millora educativa adequada a les necessitats, expectatives i realitats canviants de
l’entorn.
A l’actualitat, el centre participa en els projectes, que es detallen seguidament:
•

Projecte de Qualitat i millora continua

•

Formació en alternança

•

Serveis d’Assessorament i Reconeixement

•

Centre Formador d’estudiants del Màster de formació al professorat de Secundària i Formació Professional.
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11.- OBJECTIUS DEL CENTRE

Els objectius del centre són la millora dels resultats acadèmics dels nostres alumnes,
la millora en les activitats d’ensenyament-aprenentatge, per tal que l’alumnat assoleixi les competències professionals, socials i laborals de cada títol i la millora de la satisfacció de la comunitat educativa.

Dins d’aquest marc ens proposem proporcionar a l’alumnat la formació necessària per:
•

Adquirir la competència professional.

•

Comprendre les característiques del sector associades a cada títol així com els
mecanismes d'inserció professional; la legislació laboral i els drets i les obligacions que se'n deriven; i, adquirir les habilitats i els coneixements necessaris per
treballar en condicions de seguretat i prevenir els possibles riscos derivats de
les situacions de treball.

•

Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges.

•

Possibilitar la mobilitat laboral dins el camp professional i les adaptacions als
canvis en les qualificacions.

•

Adquirir, si s'escau, la competència lingüística professional en la llengua estrangera adients a l'àmbit de treball.

•

Fomentat la consciència social, la pertinença a una societat en un món cada cop
més global que ha de garantir la pau, la solidaritat i el respecte.

Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya <<Ensenyament Secundari>>

[15]

