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1. Introducció 
 

CTS, com a centre en l´àmbit del sistema educatiu, té la finalitat d´instruir i formar 
per tal que cada alumne surti de  l´escola dotat de tot allò que li cal per 
desenvolupar-se com a professional en l´actual mercat laboral.  
 
La formació professional inicial així com la formació ocupacional i continua al 
llarg de la vida és l´ instrument per assolir la inserció laboral i/o millora de l´ 
ocupabilitat de l´alumne en l´actual mercat laboral. 
 
 
 
Altres finalitats són: 
 
- Adquirir competències tant tècniques com tranversals per l´adaptació al món 
laboral. 
 
- Comprendre l'organització i característiques del sector corresponent, per ser 
competitius  i aconseguir la inserció laboral. 
 
- Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora vers el propi futur 
professional.  
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Objectius a assolir a CTS: 
 

1. Orientar-se professional i acadèmicament, tot valorant les pròpies 
capacitats en relació als propis interessos i les possibilitats d'una posterior 
inserció en el món del treball. 
 

2. Tenir una visió integrada de les diferents àrees del saber i ser capaç de 
transferir, d'un camp a l'altre, l'experiència tècnica adquirida. 
 

3. Usar amb correcció els coneixements, les tècniques i recursos adequats al 
tipus d´ocupació. 

 
4. Recórrer a les fonts de recursos adequats per obtenir informació, organitzar 

la pròpia feina, perseverar en l'esforç i ser crític amb els resultats obtinguts. 
 

5. Utilitzar el bagatge de continguts tècnics i culturals adquirits per analitzar, 
comprendre i valorar els canvis que es produeixen en el món actual i futur. 
 

6. Tenir constància en el treball, confiança en les pròpies possibilitats i 
iniciativa a l'hora de resoldre nous problemes. 
 

7. Formular judicis independents que assegurin la pròpia autonomia, 
respectant i essent tolerants amb les opinions que manifestin altres 
membres de la comunitat. 
 

8. Capacitar-se per l’adaptació als permanents canvis econòmic/socials , 
industrials i  tecnològics. 
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2. Principis i conviccions de CTS 
 

CTS, centre privat forjat al llarg de més de 30 anys, es caracteriza per ser un 
centre acollidor i amb gran compromís per a la Qualitat de la formació, i això 
s´aconsegueix mitjançant un acompanyament a l´alumne i amb un gran equip de 
professionals, els nostres professors, amb passió per la seva feina, per la 
transmisió de la seva pròpia experiència professional. 
 
Som un centre integrador, innovador i emprenedor, i aquests valors són els que 
carateritzen a l´alumne de CTS, així com a tots els nostres objectius i Projecte 
Educatiu de Centre. 
 
El contacte i col.laboracions amb empreses i organitzacions del teixit empresarial 
tan local com internacional fa que el nostre Projecte educatiu evolucioni amb les 
necessitats actuals, amb una resposta ràpida i flexible. 
 
I tot això amb un ambient motivador i engrescador vers al futur professional de 
tot el nostre alumnat. 

 
 
Línia pedagògica. La línia pedagògica està forjada en els següents punts: 
 
- Al servei de l´alumne/a :  
El centre és un àmbit d´aprenentatge i desenvolupament de totes les seves 
potencialitats creatives, tant en la seva dimensió individual com grupal. 
L´acompanyament i seguiment de l´alumnat és una constant en tot el Projecte 
educatiu de CTS. 
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- Orientada a les necessitats del mercat actual:  
Tots els membres del centre estimulen a l´alumne perquè adoptin uns 
coneixements i sobretot unes actituds positives, critiques i constructives vers la 
seva futura professió. 
 
- Equip docent especialitzat :  
Els professors estan o han estat en actiu en empreses del sector que ara 
imparteixen continguts. 
Els professors exerceixen el seu paper mediador entre l´alumne/a i la professió, li 
faciliten l´adquisició de coneixements, i recursos així com actituds per al seu 
desenvolupament i la incorporació responsable al món laboral. 
 
- En constant renovació pedagògica:  
El nostre Projecte Educatiu s´adapta d´una manera ràpida i flexible a les 
necessitats del sector industrial, tan a nivell de coneixements, recursos com 
metodologies pedagògiques. 
 
Les pràctiques en empresa (FPDUAL) , la innovació i l´emprenedoria són eixos 
vertebrals de qualsevol pla de formació del centre. 
 
- Pilars del nostre projecte educatiu: 
 

“APRENDRE A SER”, “APRENDRE A FER” i  
“APRENDRE A SABER COMUNICAR I MOSTRAR EL QUE ES SAP FER”. 

 
2.2 Llengua 
El català i el castellà com a llengües vehiculars d´aprenentatge.  
L´Anglès, com a llengua estrangera integrada en totes les línies d´ensenyament 
del centre. 
 
2.3 Igualtat, diversitat i inclusió. 
El centre respecte a totes les cultures, tendències polítiques, religioses i de 
gènere. 
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3. Objectius Proposta d´educació en valors 
 

3.1 Línia pedagògica: 
 

- Adaptar les programacions i l´activitat pedagògica a les necessitats de l´alumne 
així com del món laboral actual. 
 
- Educar per el treball individual, en grup i cooperatiu. Metodología per projectes. 
 
- Dotar a l´alumne de tècniques i recursos actuals i innovadors que els permetin 
ser autònoms en el seu futur laboral. 
 
- Avaluar per assolir aquests objectius: 
 
· Valorar el progrés individual I assoliment d´objectius de programa. 
· Valorar l´actitud de l´alumne 
· Per millorar les programacions de les matèries. 
· Per l´aprenentatge continuo. Entenent l´avaluació com a part del procés d ´E-A. 
 
- Coordinar la programació dels objectius i continguts de les diferents matèries de 
coneixements, procediments, valors-actituds-normes en tot el centre educatiu. 
 
- Regular el procés d´aprenentatge i establir mecanismes necessaris per tal de que 
tots els alumnes puguin assolir objectius. 
 
- Fomentar als alumnes a participar a projectes reals, concursos, activitats i premis 
que aportin valor afegit a la seva experiència acadèmica així com afavorir el seu 
desenvolupament professional. 
 
- Us de noves tecnologies. Incorporar en el programa aquells recursos innovadors 
que puguin facilitar la millora dels resultats del seu aprenentatge. 
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3.2 Igualtat, diversitat i inclusió. 
 

Fomentar el respecte a tot tipus de persona, entre iguals i entre altres.  
Procurar que cap alumne quedi exclòs per la seva procedència cultura o social, o 
per les característiques intel·lectuals o físiques. 
 
3.3 Proposta d´educació en valors-actituds. 
 
Seguint els valors que el centre vol transmetre als alumnes, l´equip docent valora 
els coneixements tècnics així com les competències transversals que va adquirint 
l´alumne.  
 
 

4. Organització del centre 
 

- Consell d´Administració:  Propietària i socis. 

-Consell Escolar: Està integrat per la Directora, Directora d´estudis, els 
coordinadors de cicles, Personal de secretaria, i tot el professorat d´FP. 
 
- Claustre de professors: Professors de cada cicle d´FP.  
 
- Equip directiu: La Directora i la Directora d´Estudis. 
 
- Acció tutorial: veure el PAT (Projecte d´acció Tutorial). 
 
- Alumnat: tot l´alumnat del centre. 

 

 

 


