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1. Introducció
L’Escola Antoni Algueró de formació professional és fruit d’una iniciativa del Gremi de la
Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya.
El Gremi,que ha estat durant 71 anys el referent de les empreses del sector, aplegamés
1.000 empreses d’arreu el territori a les que presta serveis professionals i de
representació.
L’any 1987 el Gremi va constituir l’Escola a través de la Fundació Indústries Gràfiques
amb l’objectiu de crear un viver de professionals altament qualificats per incorporar-se
al mercat de treball.
La Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació de Catalunya estableix al seu article 91
l’obligació d’elaborar un Projecte educatiu de centre (PEC) que ha de contenir la
identitat del centre i els seus objectius, ha de sotmetre’s a un procés permanent
d’avaluació i de revisió i ha d’estar disponible per a tots els membres de la comunitat
educativa.
2. Legislació
A més de la Llei d’Educació citada cal tenir present la normativa que regula la formació
professional com ara la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació
professionals i altres disposicions com:





La Llei 17/2002, del 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació
del Servei d’Ocupació de Catalunya.
La Llei orgànica 5/2002, del 19 de juny, de les qualificacions i de la formació
professional.
El Reial decret 1529/2012, del 8 de novembre, desenvolupa el contracte per a la
formació i l’aprenentatge i estableix les bases de la formació professional dual.
El Decret 284/2011, de l’1 de març, que estableix l’ordenació general de la
formació professional inicial.

3. Història de l’Escola
L’any 1986 la Generalitat de Catalunya va mostrar el seu interès en col·laborar amb el
Gremi en endegar uns ensenyaments professionals específics del sector gràfic.
Arrel d’aquesta iniciativa es van demanar els permisos necessaris i va ser a l’abril de
1987 quan es va aprovar la sol·licitud i es van començar els primers cursos oficialment.
No va ser però fins el 7 de maig del 1991 que la Junta Directiva del Gremi aprovà que el
centre docent passés a nomenar-se “Escola de Formació Professional Antoni Algueró”, i
el 19 de desembre del mateix any es va crear la Fundació Privada Indústries Gràfiques
com a titular de l’Escola.
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Ja el 1992 la Fundació va ser inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya, i es va signar un acord amb l’Ajuntament de Sant just Desvern per la cessió
dels terrenys que actualment ocupa l’Escola.
Des de llavors el creixement de l’Escola ha esta constant, així com la signatura d’acords
de col·laboració amb les principals empreses del sector com Apple, HP, Heidelberg,
Kodak, Agfa, Adobe... per tal d’implementar les últimes tecnologies en hardware i
software i estar al capdavant de la formació del sector.

4. El sector de les indústries i la comunicació gràfica
En origen el concepte d’Arts gràfiques fa referència a l’elaboració de tot tipus d’elements
visuals, a partir de tècniques de dibuix, gravat i altres tècniques relacionades amb
l’impremta.
És evident però, que amb el pas dels anys aquest concepte ha quedat insufiicient, i que
avui en dia podem parlar d’un sector que inclou les noves tecnologies, i que per tant ha
hagut d’ampliar els horitzons i implementar aquestes tecnologies en nous productes i
serveis, que a primer cop d’ull hom no inclouria en el sector.
Tradicionalment, la part més tècnica del sector gràfic inclou les tres principals fases del
procés gràfic:
Preimpressió: Fa referència al conjunt d’operacions necessàries per obtenir formes
impressores. Entre aquestes operacions hi ha el tractament, integració i filmació de
textos i imatges:




Digitalització, composició i modificació de textos, imatges i il·lustracions.
Maquetació.
Imposició i creació de la forma impressora.

Impressió: Comprèn totes aquelles activitats que tenen com a resultat la marca de tinta
d’un dibuix, fotografia o text en un material:







Òfset
Rotogravat
Serigrafia
Flexografia
Tampografia
Impressió digital
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Postimpressió i manipulats: És la darrera fase del procés i inclou les operacions que
consisteixen en acabar el producte en tant que tallar, plegar, encolar…





Enquadernació
Manipulació de paper i cartró
Trepadors
Cartró ondulat

Però a banda d’aquestes tres fases principals, existeixen altres segments de negoci que
tot i no formar part de forma directa, s’han acabat incloent en el propi sector degut a la
diferents motius com la percepció del client, la vinculació per producte o servei o la
necessitat combinada per part del client.
Aquests segments agruparien entre d’altres:
 Creativitat i disseny gràfic.
 Multimèdia i web.
 Disseny estructural i packaging.
 Impressió 3D
A nivell estatal l’estructura del sector presenta un volum de negoci de 5.400 milions
d’euros (2018) molt lluny encara del volum assolit abans de la crisi global de 2008 (8.500
milions d’euros).
Les dades que podem obtenir del sector de les arts gràfiques semblen indicar que
l’exercici 2016 va marcar la fi del descens de les xifres de negoci i del nombre d’empreses
del sector.
Des d’aquell any podem parlar de certa estabilitat i d’un creixement vegetatiu mínim,
desigual segons es tracti de grans empreses o de pimes.
Els hàbits de consum i la irrupció de les tecnologies fan evident el fet que el sector no
tornarà als volums de negoci d’abans de la crisi, però que alhora hi ha noves oportunitats
de negoci que es poden aprofitar.
També cal destacar que la contractació de personal del pròxims exercicis es pot veure
estimulada per l’envelliment de les actuals plantilles, i que caldrà un relleu generacional
important a nivell tècnic i tecnològic que garanteixi una incorporació laboral adequada
als nous temps i les noves necessitats.
5. El Gremi
Tot i que el primer precedent del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de
Catalunya s’associa a les confraries d’impressors de Barcelona de finals del s. XV,
l’embrió de l’entitat tal com la coneixem a l’actualitat se situa al 1948 amb el Gremio de
Maestros Impresores de Barcelona y su Provincia, Tipógrafos, Litógrafos y afines que
inicialment va aglutinar uns 2.000 empresaris i prop de 15.000 treballadors.
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A l’etapa moderna, el Gremi va tenir com a primer president el Sr. José María Gómez
Rivera (1948-1962) i al principi va comptar entre les seves atribucions les de distribuir
matèries primeres i gestionar la renovació de la maquinària. També va organitzar el
primer Congreso Nacional de Artes Gráficas. A partir d’aquí, Catalunya començaria un
lideratge en el sector de les arts gràfiques a l’Estat que ha mantingut fins a l’actualitat.
De fet, els primers gremis van servir fins al s. XVIII als col·lectius d’artesans per preservar
els seus privilegis laborals i a l’antic règim per sostenir l’entramat polític. Ja al s. XIX, un
dels antecedents destacats va ser l’Instituto Catalán de las Artes del Libro, que va crear
una escola de futurs professionals del llibre. Aquest sector va ser molt actiu al món
associatiu fins que arribà la guerra civil que deixà molt tocada la indústria gràfica que va
necessitar uns anys per revifar-se, superar les col·lectivitzacions i recuperar el patrimoni
una vegada acabat el conflicte.
Tornant al Gremio de Maestros Impresores de Barcelona y su Provincia, Tipógrafos,
Litógrafos i afins, al 1960, encara sota la presidència del Sr. José María Gómez, l’entitat
traslladà les seves oficines al c/Diputació, 306 per tal d’ampliar les seves activitats; dos
anys més tard, el Sr. Miquel Sabaté i Pijoan (1962-1971) és escollit president i inicia un
mandat d’una gran estabilitat econòmica i un fort desenvolupament de l’activitat en què
al gremi se li atribueixen funcions com la recaptació tributària. Al Sr. Sabaté el
substitueix el Sr. Bernardo Gómez Montorio (1971-1978), que es dedica a implementar
el règim de qualificacions professionals vigent al conveni en una època marcada per la
conflictivitat social i la transformació de les estructures organitzatives. El següent
president és el Sr. Antoni Algueró i Algueró (1978-1995), el primer escollit per
l’assemblea general i que va destacar per saber cohesionar l’entitat i atorgar-li un paper
rellevant així com ampliar-ne els serveis; en aquesta etapa s’impulsa la revista Gremi i
es crea la figura del secretari general. Una altra de les seves fites és la compra de
patrimoni com el local on avui resideix la seu social del Gremi, a la Gran Via, 645 6è de
Barcelona, que es realitza al 1980 amb l’ajuda dels agremiats. Sota el mandat del Sr.
Algueró, el Gremi aposta també per potenciar la formació professional fundant un
centre propi: l’Escola de Formació Professional “Antoni Algueró”, creada al 1987 a Sant
Just Desvern. A banda, s’incorpora a l’entitat el Gremio de Manipulados de Cartón que
converteix al gremi en la patronal més representativa del cicle gràfic de Catalunya.
Després de la mort sobtada del Sr. Algueró al març de 1995, el Sr. Germán Gorri Ochoa
(1995-2003) es posa al capdavant de l’entitat amb una programa en què reafirma la
voluntat de l’associació de fer de la formació un dels eixos principals junt amb un procés
de modernització i millora dels serveis i l’estructura organitzativa. El van seguir en el
càrrec el Sr. Bernat Gómez (2004- 2012), el Sr. Francesc Hostench (2012-2015) i el Sr.
Iban Cid, actual president. Aquest últim ha iniciat una nova etapa al 2015 en què vol que
el Gremi sigui el pal de paller del sector, es faci més visible a la societat i contribueixi als
processos d’innovació a les empreses. Una altra de les fites que es marca és potenciar
l’Escola “Antoni Algueró”.
La informació d’aquesta secció ha estat extreta del capítol “El asociacionismo empresarial en la época
contemporánea”, de Josep M. Mundet i Gifre, inclòs al llibre “Cinco Siglos de Historia Gráfica: Gremio de
Industrias Gráficas de Barcelona 1498-1998”, publicat pel Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica
de Catalunya.
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La integració de l’Escola amb el Gremi actualment passa per uns moments d’expansió,
implementant l’ús d’un servei modern de borsa de treball en format web, i nodrint en
certes ocasions la nova empresa de treball temporal específica del sector que s’hi ha
creat.
Tot plegat ajudarà a incrementar l’interès del sector per la nostra feina i seria favorable
per al nostre lideratge al sector.
6. Missió de l’Escola
Aportar la qualificació professional màxima als alumnes, com també els valors que li són
propis, de manera que els joves s’integrin en el teixit laboral del sector i contribueixin a
la competitivitat de les empreses.
7. Visió de l’Escola
Posicionar-se com a líder a Catalunya de la formació professional del sector de la
indústria i la comunicació gràfica, gràcies a l’excel·lència educativa.
8. Valors de l’Escola
Som una escola inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat que té com a valors
principals:







L’excel·lència docent.
El rigor professional.
La constant innovació.
Un principis d’ètica personals i professionals.
Una orientació a la integració dels estudiants en el teixit laboral de les indústries
catalanes.
La promoció de l’actuació responsable dels alumnes i el seu creixement personal.

9. Principis ètics





Respectar les diferències d’opinió, origen, religió o afiliació política de tots els
integrants de la comunitat educativa.
Combatre els estereotips de gènere, que afecten la continuïtat dels estudis,
l’elecció d’un ofici il’orientació de la carrera professional o que provoquen un
tracte desfavorable per raó de gènere o d’orientació afectiva i sexual.
Facilitar la igualtat d’oportunitats de totes les persones sense distinció en el dret
d’accés al sistema, tenint en compte l’atenció als col·lectius més vulnerables.
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Promoure l’acció positiva a favor dels col·lectius amb especial dificultat
d’inserció, per a afavorir i facilitar la transició de les persones d’aquests
col·lectius entre la formació i el mercat de treball.
Promoure l’acció positiva a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual
lleu o moderada, per a afavorir la formació i posterior inserció laboral d’aquestes
persones a l’empresa ordinària.
Promoure l’acció positiva a favor del col·lectiu de joves extutelats, per a afavorir
i facilitar la transició d’aquests joves entre la formació i el mercat de treball.
Promoure l’acció positiva a favor de les dones per a afavorir-los i facilitar-los la
transició entre laformació i el mercat de treball.
Defensar la professió dels docents com a conductors de la integració professional
dels joves.

10. Objectius
1. Aportar als estudiants, amb mètodes apropiats i contrastats, les competències i
la qualificació professional exigides pel mercat de treball, atorgant-los si s’escau
els títols corresponents.
2. Proporcionar l’actualització permanent dels coneixements dels treballadors en
actiu del sector.
3. Presentar una oferta de formació continuada d’alta qualitat al conjunt de les
empreses del sector per tal de millorar la seva competitivitat.
Article 62.2 de la Llei d’Educació:
La formació professional reglada comprèn un conjunt de cicles formatius amb una
organització modular. Els cicles formatius són de grau mitjà i de grau superior i
constitueixen, respectivament, la formació professional de grau mitjà i la formació
professional de grau superior. Els alumnes que superen els ensenyaments de formació
professional de grau mitjà reben el títol de tècnic o tècnica. Els alumnes que superen els
ensenyaments de formació professional de grau superior reben el títol de tècnic superior
o tècnica superior.
11. Oferta educativa
Reglada
Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM):
•
•
•
•
•
•

Preimpressió digital, primer curs
Preimpressió digital, segon curs
Impressió gràfica, primer curs
Impressió gràfica, segon curs
Post impressió i acabats gràfics, primer curs
Post impressió i acabats gràfics, segon curs
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Horari: Matins de 8.30 a 14.30 h, de dilluns a divendres
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS):
•
•
•
•
•
•

Disseny i gestió de la producció gràfica, primer curs
Disseny i gestió de la producció gràfica, segon curs
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia, primer curs
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia, segon curs
Gràfica publicitària, primer curs
Gràfica publicitària, segon curs

Horari: Tardes de 15.00 a 21.00 h, de dilluns a divendres.
Paral·lelament s’està treballant activament en la implementació de nous cicles ja
existents de Grau Mitjà i Superior i en la generació de possibles continguts per a algun
nou cicle no existent, tot plegat per ampliar l’oferta de l’Escola dotant-la de potencial i
competitivitat essencials pel seu lideratge al sector.
Ocupacional
L’oferta s’elabora durant el curs acadèmic en funció de les necessitats del mercat de
treball.
Privada
En aquest cas el contingut depèn també de les necessitats percebudes per part de les
empreses del sector i d’altres entitats amb les que l’Escola col·labora.
12. Mètodes d’ensenyament
L’article 31 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de Formació i qualificació professionals,
estableix que “la formació professional té com a finalitats l'adquisició, el millorament i
l'actualització de la competència i la qualificació professional de les persones al llarg de
la vida i comprèn, entre d'altres, la formació professional del sistema educatiu, que
facilita l'adquisició de competències professionals i l'obtenció dels títols
corresponents.....”
El mètode educatiu consisteix en la forma de realització de les funcions i les tasques
orientades a l’assoliment d’aquests objectius educatius.
El mètode educatiu de l’Escola Antoni Algueró inclou:


La planificació dels objectius i les activitats de tots el cicles i els cursos impartits.
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L’adequació dels contingut als currículums previstos per la normativa vigent.
L’acomodació al nivell de desenvolupament dels alumnes.
La creació de sistemes interactius.
La motivació í l’estímul per tal que els alumnes siguin creatius.
La bona relació amb l’entorn familiar i social.
La avaluació constant dels alumnes.

L’Escola aposta per l’adopció de algunes de les solucions proposades per l’expert i
consultor internacional Xavier Aragay, recollides a la seva obra titulada “Reimaginando
la educación”.
Aquestes solucions són:
El protagonisme de l’alumne: Pren el protagonisme i aprèn fent coses (learning by
doing).
El rol del professor: S’ha de centrar en el desenvolupament dels alumnes com a
persones.
L’avaluació: Té una doble funció, per un costat ens permet conèixer i certificar el que
l’alumne ha aprés i, per altre banda, ens permet ajudar-lo a aprendre.
La avaluació és contínua perquè l’aprenentatge és dinàmic i les proves ens han de
proporcionar informació abans, durant i desprès de l’aprenentatge.
També és reguladora perquè mesura el nivell de l’alumne per determinar si és l’adequat
per superar la matèria objecte d’estudi.
Per a la nostra Escola resulta imprescindible que els alumnes coneguin a principi de
l’etapa formativa quins seran els criteris d’avaluació de cada professor. Cal deixar les
regles fixades a priori i cal comunicar-les a tots els alumnes que hi participen: dates,
continguts, prioritats, sistemes d’avaluació, consideracions sobre la puntuació, faltes
d’assistència, participació a classe, recuperacions, etc.
En definitiva, tal i com assenyala Aragay: “El procés d’aprenentatge és integral i enfoca
totes les intel·ligències de l’alumne, cercant impactar, d’acord amb el model de persona
a educar, les competències, les habilitats i els valors que es consideren pertinents”.
13. Criteris d’organització pedagògica
L’Escola Antoni Algueró assumeix el contingut de l’article 80 de la Llei d’Educació pel que
fa als criteris d’organització pedagògica en els ensenyaments postobligatoris:
1. En el marc del que estableix l’article 77, en les etapes que integren l’educació
postobligatòria els elements organitzatius dels centres han de contribuir a:
a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís dels alumnes en llur procés educatiu,
sens perjudici de continuar fomentant el paper de les famílies en l’educació dels fills.
b) Educar en la responsabilitat de l’estudi i desenvolupar àmbits d’autoaprenentatge que
resultin positius per al progrés dels alumnes.
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c) Fer possible l’assoliment de competències, enteses com el conjunt de capacitats que
utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol tasca per aconseguir assolir
amb èxit uns determinats resultats.
d) Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a les
característiques i les necessitats educatives de cada etapa i als aspectes instructius
específics de cada ensenyament, sens perjudici del manteniment de la coherència global
dels elements educatius de la formació.
e) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i
els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge i els resultats
de l’avaluació del progrés assolit individualment per cada alumne o alumna, i evidenciar
la correlació entre els resultats acadèmics dels alumnes i les fites que es proposaven en
incorporar-se a aquestes etapes.
f) Potenciar l’exercici de la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de
la comunitat.
2. El grup classe, o la fórmula equivalent que s’adopti, ha de disposar d’un tutor o tutora,
designat d’entre el professorat que s’encarrega de la docència. Correspon al tutor o
tutora de cada grup garantir l’atenció educativa general dels alumnes, directament i per
mitjà de l’orientació de l’acció conjunta de l’equip docent, i també li pertoca la
comunicació entre el centre i les fa-mílies a propòsit del progrés personal de llurs fills.
3. Els alumnes que cursin ensenyaments professionalitzadors que comportin un període
de formació pràctica en empreses han de disposar d’un tutor o tutora de pràctiques al
centre educatiu que en garanteixi l’aprofitament, sens perjudici del que es disposi per
reglament pel que fa al seguiment a les empreses de les pràctiques.
14. Normativa d’organització i funcionament del centre (NOFC)
a) Estructura del centre
b) Participació de la comunitat escolar a la vida de l’Escola
c) Prevenció de riscos laborals
d) Normes de convivència
e) queixes i suggeriments
f) Infraccions i sancions
a) Estructura del centre
Òrgans de govern
a) El Patronat de la Fundació
És el màxim òrgan de govern de la Fundació i, per tant de l’Escola. Assumeix la direcció
estratègica i la representació davant tercers, especialment davant l’Administració
Pública.
b) Gerent o director
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És la persona de confiança designada per el Patronat que assumeix la direcció operativa
de l’Escola. Proposa el pressupost anual i les accions formatives de totes les àrees, com
també la persona que assumirà la direcció operativa i el conjunt dels professors. És la
màxima autoritat dins l’Escola.
c) Cap d’estudis o director docent
És el professor o professora “primus inter pares” responsable de la direcció docent de
l’Escola. Estableix els continguts, administra l’agenda escolar i assigna a cada professor
els cicles i els mòduls que considera oportuns. Vetlla pel bon funcionament del claustre
de professors.
d) Claustre de professors
És el conjunt de docents que treballa en equip i es reuneix periòdicament per fer
seguiment del funcionament de les classes, per harmonitzar la impartició dels diferents
mòduls i per conèixer l’evolució dels alumnes.
e) Cap d’administració
La persona que, en dependència del/la director/a de l’Escola assumeix les tasques
d’administració i organització de l’Escola.
Funcions del Patronat de la Fundació









Designar el/la director/a del centre.
Aprovar el pressupost anual a proposta del director del centre.
Aprovar el projecte educatiu a proposta del director del centre i conèixer els
resultats de la seva aplicació.
Aprovar la carta de compromís educatiu.
Representar l’Escola davant l’Administració pública.
Conèixer els resultats i el seguiment de l’Escola a través d’un quadre de
comandament.
Conèixer la resolució de possibles conflictes.
Aprovar, a proposta del director, les decisions pertinents sobre l’estructura
organitzativa i les normes d’organització i funcionament del centre.

Funcions del/a director/a:



Portar la direcció operativa del centre.
Dirigir i coordinar totes les activitats educatives d’acord amb el projecte
educatiu.
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Presidir els actes acadèmics.
Dirigir l’activitat docent i el seu personal amb col·laboració amb el director
docent.
Seleccionar, contractar i acomiadar l’equip de docents.
Implantar sistemes de control de qualitat docent i de rendiment educatiu.
Emetre certificacions i documents acadèmics.
Adoptar les mesures disciplinàries pertinents respecte als alumnes d’acord amb
l’establert a la carta de compromís educatiu.
Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament
d'Ensenyament.
Atendre les intervencions de la inspecció d’Educació.
Elaborar i implantar un pla de màrqueting per el posicionament del centre.
Activar totes les accions necessàries per a la captació d’alumnes.
Representar el centre davant de tercers.
Confeccionar el pressupost anyal i fer-ne el seguiment.
Gestionar les subvencions.
Autoritzar i supervisar les despeses i les inversions, i autoritzar els pagaments.
Dirigir l’equip del centre establint la política de RRHH, el sistema retributiu i
d’incentius i representar la Fundació davant els representants dels treballadors.
Gestionar aspectes bàsics com ara el manteniment de les instal·lacions, la
protecció de dades, els riscos laborals, etc.
Generar un quadre de comandament per fer seguiment dels indicadors bàsics i
rendir comptes davant el Patronat de la Fundació.

Funcions del/a director/a docent (Cap d’estudis):













Establir la planificació, seguiment i avaluació de les activitats docents, sota el
comandament del director.
Coordinar les activitats escolar reglades.
Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les
normes que el regulen.
Coordinar les activitats escolars complementàries.
Confeccionar l’horari escolar i la distribució dels grups, les aules i els altres espais
docents.
Participar en la selecció de l’equip docent.
Vetllar per l’execució del projecte educatiu.
Vetllar per l’assoliment dels objectius d’aprenentatge dels alumnes.
Coordinar les tutories.
Determinar l’adequació del material didàctic.
Substituir el director en cas d’absència.
Atendre, juntament amb el director, les intervencions de la inspecció d’Educació.
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Funcions del/a cap d’administració:










Mantenir a disposició de l’Administració educativa la informació sobre tots els
processos.
Controlar les despeses i la seva adequació al pressupost del centre.
Realitzar els assentament comptables periòdics.
Elaborar la documentació comptable i les dades necessàries per al quadre de
comandament.
Realitzar les conciliacions bancàries periòdiques.
Gestionar la documentació necessària per a les subvencions.
Atendre personalment i telefònicament els alumnes, el familiars i les visites de
tercers al centre, facilitant-los la documentació adient.
Mantenir l’arxiu de documentació del centre, amb especial cura de les dades de
caire personal.
Informar a la direcció de qualsevol incidència, queixa o desviació respecte de
l’activitat del centre.

Funcions del claustre de professors:






Coordinar l’activitat docent.
Harmonitzar l’atenció global i individual dels alumnes.
Fer seguiment de les avaluacions periòdiques.
Proposar programes d’innovació docent.
Participar en l’elaboració del projecte educatiu.

b) Participació de la comunitat escolar a la vida de l’Escola
L’Escola Antoni Algueró té com a principi d’actuació el d’informar les famílies dels
alumnes menors sobre el desenvolupament individual i l’adequació als objectius dels
fills i filles que hi assisteixen a la formació reglada.
Aquesta informació corre a càrrec dels tutors de cada cicle i es fa periòdicament previ
acord amb els familiars o tutors.
L’Escola garanteix l’observació de la normativa vigent sobre el tractament de les dades
de caràcter personal pel que fa a la informació que es tracte en aquestes trobades.
Els tutors cerquen la comprensió i la implicació dels membres familiars o del tutors legals
per tal d’assolir els objectius educatius de cada cicle formatiu.
Els alumnes tenen dret d’escollir un/a delegat/da per cada cicle que assoleixi el rol de
representar tots els alumnes de la classe. Els professors i professores, els tutors i tutores
i l’equip directiu de l’Escola estan obligats a escoltar les opinions, els suggeriments i les
queixes que els alumnes manifestin a través d’aquests representants.
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L’Escola s’obliga a respondre per escrit aquestes comunicacions dels delegats en un
termini no superior a 15 dies.
c) Prevenció de riscos laborals (Ramon)
L’Escola ha de prendre un seguit de mesures en matèria de seguretat i salut com ara:





Contractar una empresa de manteniment per al compliment estricte de les
normatives sobre instal·lacions: electricitat, aigua, calefacció, alarmes, etc.
Elaborar un pla d’emergència i realitzar periòdicament simulacres d’evacuació.
Actualitzar els plànols del centre en funció dels canvis realitzats al mateix temps
que s’actualitza el pla d’emergència.
Informar en matèria de Riscos Laborals al claustre de la normativa al respecte.

d) Normes de convivència
La comunitat educativa precisa d’un marc normatiu per ordenar la seva convivència. En
aquest sentit l’Escola Antoni Algueró, ha aprovat, amb el consens del claustre de
professors, aquestes normes de convivència:
1. Tots els alumnes s'han de dirigir de forma correcta i amb respecte a totes les persones
del centre i/o qualsevol adult present a l'escola utilitzant un vocabulari i un to adequats.
2. Com a senyal d’educació cal acostar-se a les persones amb qui es vol parlar en lloc de
cridar.
3. Pel correcte funcionament de les classes tothom ha de ser puntual.
4. Cap alumne menor de 18 anys pot sortir del recinte escolar durant les hores lectives.
5. Les absències comptaran com a falta sempre que no es justifiquin per escrit.
6. S’ha d’utilitzar el diàleg per solucionar qualsevol conflicte.
7. Només es podrà anar al lavabo durant els canvis de classe i les pauses, excepte per
qüestionsde salut.
8. Les pertinences pròpies, les de l’Escola i les dels altres s’han de respectar. Ningú pot
apropiar-se d’una cosa que no és seva.
9. Hem de ser respectuosos amb les instal·lacions i els recursos de l’Escola.
10. Els papers es llençaran a la paperera de reciclar paper, els brics, alumini, envasos i
plàstics al contenidor groc; les restes de menjar al contenidor d’orgànica.
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11. L’Escola compta amb un espai per esmorzar i berenar, únic lloc on està permès
consumir menjar i begudes.
12. Tancarem les aixetes d’aigua i els llums sempre que no sigui necessari que estiguin
oberts per tal de no consumir més recursos dels necessaris.
13. S’ha de mantenir una actitud respectuosa en tots els actes que es portin a terme fora
de l'escola ( sortides, visites, activitats culturals, ...). Igualment amb la maquinària dels
tallers i amb els aparells d’aire condicionat.
14. L’ús de dispositius electrònics personals a les aules (mòbils, reproductors de vídeo o
de música, tabletes, portàtils, etc.) només estarà permès en els casos en que
expressament ho indiqui el/la professor/a. No està permès l’ús de portàtils personals a
les aules.
15. La roba que vesteixen els alumnes i els professors ha de ser adient a l’activitat que
s’ha de realitzar a les aules i als tallers. No es permetran indumentàries inadequades o
que impossibilitin / dificultin la realització deles activitats curriculars, la comunicació
interpersonal, la identificació personal, la seguretatpersonal o dels altres. No es
permetran ni toleraran símbols que exaltin la xenofòbia o el racisme, oque promoguin
qualsevol tipus de violència. Tampoc ens permetrà estar a les aules amb gorres,
caputxes o similars.
e) Queixes i suggeriments
L’Escola disposa d’una bústia de queixes i suggeriments que alumnes poden fer servir
de manera apropiada, indicant clarament, al fulls disponibles a l’àrea d’administració, el
contingut de qualsevol de les circumstàncies o fets que els han motivat.
Aquests fulls hauran d’indicar la data i el nom i cognoms de l’alumne o grup d’alumnes
que l’enviïn.
La direcció de l’Escola es compromet a respondre en un període no superior a una
setmana.
L’administració de l’Escola portarà un registre d’aquestes queixes i suggeriments, que
inclourà els escrits de resposta.
Els alumnes poden discrepar amb els professors respecte a lesqualificacions obtingudes.
En cas de no coincidir amb la resolució final que el professor hagi pres, poden presentar
al·legacions escrites. Els escrits de queixa sobre les qualificacionsobtingudes pels
alumnes ha d’adreçar-se a la direcció del centre i han de contenir la identificació de
la persona o persones que presentin, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i les
dades i/o documents en les que es basa la queixa.
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f)Infraccions i sancions
Els professors i professores, els tutors i el director docent, són els mediadors naturals
que l’Escola designa per resoldre els conflictes. Els alumnes han d’aprendre a
autoregular-se i a negociar solucions sense haver d’arribar a aplicar les sancions
previstes.
Tot i això l’Escola ha fixat un seguit d’infraccions lleus i greus, com també un règim de
sancions que sempre hauran de constar per escrit, comptar amb la rèplica per part de
l’alumne afectat, i figurar a un registre de l’administració de l’Escola.
Infraccions lleus:
1. Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.
2. Fer ús no autoritzat de dispositius electrònics dins les aules o els tallers.
3. Menjar o veure dins les aules o a altres espais diferents dels habilitats expressament
per l’Escola.
4. Fer un ús inapropiat de les instal·lacions i/o del programari de l’Escola, sempre i
quan no esdevinguin perjudicis de valor.
5. Marxar de l’aula o del taller abans de l’horari previst, sense justificació suficient.
6. Qualsevol altra incorrecció puntual que alteri el normal desenvolupament del'activitat
escolar.
Infraccions greus:
1. Faltar al respecte de manera grollera a qualsevol de les persones que formen la
comunitat educativa.
2. Malmetre qualsevol objecte o component de les instal·lacions o del programari de
l’Escola, sempre que es faci de mala fe o a causa d’un ús indegut o no autoritzat, i amb
perjudici econòmic per a l’Escola.
3. Sortir de l’Escola sense cap autorització per part del professor, tutor o qualsevol
membre de l’equip directiu.
4. Qualsevol mena d’assetjament, o agressió sobre les persones.
5. Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar,
particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba,
o es realitzin contra l'alumnat més vulnerable per les seves característiques personals,
socials o educatives.
6. La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció
de documents i material acadèmic.
7. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la
salut, i la incitació a aquests actes.
8. La sostracció de qualsevol objecte ja sigui propietat de l’Escola o de qualsevol altre
alumne, professor o personal extern.
9. La reiteració de més de dues infraccions lleus al llarg del curs.
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Sancions:
Les sancions han de seguir les indicacions d’aquesta normativa i s’han de comunicar per
escrit amb la signatura del tutor, director docent o director del centre.
En tot cas les sancions greus han de portar sempre la signatura del director del centre o
del director docent en absència del director.
La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte les
circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte
que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés
educatiu dels alumnes.
En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions que atemptin contra la
integritat física o la dignitat personal dels alumnes.
En els casos d’alumnes menors de 18 anys les sancions s’han de notificar als pares o als
tutors legals.

Lleus:
1. La primera infracció lleu es sancionarà, a criteri del professor, amb una amonestació
verbal o expulsió de l’aula fins acabar la classe. L’alumne no podrà abandonar el centre
sense permís exprés. En el cas de ser reiteratiu després d’una amonestació verbal, se
sancionarà amb un període d’expulsió temporal de l’Escola de 1 dia.
2. La segona infracció lleu i les següents, dins el mateix curs escolar, es sancionaran
amb 3 dies d’expulsió del centre.
Greus:
1. Amb independència de les altres responsabilitats derivades dels fets, l’Escola
sancionarà l’alumne infractor amb un període d’expulsió de 1 setmana (5 dies lectius).
2. Una segona infracció greu comportarà l’expulsió definitiva de l’Escola.
En tots els casos d’expulsions del centre, l’alumne expulsat perdrà el dret a entregar
cap tipus de treball i a poder presentar-se a qualsevol tipus de prova escrita o oral.
Recursos:
Contra les sancions imposades per l’Escola els alumnes tindran un període de 24 hores
per presentar un recurs de revisió davant el director del centre, que resoldrà en unes
altres 24 hores, comunicant la seva resolució a l’alumne, al delegat de classe , al
professor i al tutor.
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15. Professorat
Recollim el que diu el preàmbul del codi deontològic de la professió docent:
“Atès que els éssers humans no neixen amb el bagatge de coneixements, actituds i valors
necessaris per fer una vida personal plena i viure en una societat, cal facilitar-los al
màxim la seva adquisició per mitjà de l’acció educativa. D’aquí deriva la importància de
la funció docent, que té com a meta la formació integral de les persones joves com a
éssers individuals i socials. L’acompliment d’aquesta tasca conforma una de les
professions més necessàries quan un poble vol configurar una societat justa, harmònica
i estable”.
Seguint amb el Codi ètic:
“Els docents ensenyen una matèria que han de conèixer rigorosament, la qual se
sustenta en l’experiència i la història. Ensenyen a persones de diverses edats i de
condicions diferents. Han de treballar en equips docents, i participar en processos i
projectes d’innovació i recerca educativa.
És tasca dels docents seleccionar els continguts que més s’ajustin a la necessària
seqüenciació dels coneixements escolars, d’acord amb els diversos nivells educatius, així
com discernir, elaborar i oferir una informació actualitzada de la seva especialitat, que
sigui veraç i comprensible en relació a la matèria que ensenyen. Els cal, doncs, estar al
dia per millorar la seva pràctica professional, i capacitar-se també per dur a terme la
seva tasca.”
Funcions del professorat:












Programar i impartir l’ensenyament de les seves respectives àrees, matèries i
mòduls, d’acord amb el currículum.
Mantenir-se actualitzat en les matèries que imparteix.
Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes.
Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i orientació global de llur
aprenentatge.
Contribuir al desenvolupament personal dels alumnes: intel·lectual, afectiu,
psicomotor, social i moral.
Transmetre una disciplina de superació: actituds, valors, virtuts, autoexigència.
Informar periòdicament les famílies.
Col·laborar en la millora dels processos d’ensenyament.
Aplicar les mesures correctores i sancionadores, si s’escau.
Comunicar amb temps suficient les absències per tal de trobar substituts o
alternatives per als alumnes.
Proposar i planificar activitats educatives complementàries.
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Els professors de l’Escola Antoni Algueró segueixen una pautes d’acció conjunta, amb
l’ajuda de la direcció docent, de manera que són capaços d’impulsar i guiar el treball
individual i en equip dels alumnes.
Tenen, a més, coneixement ple del Codi ètic establert pel Col·legi Professional i un
compromís amb la formació permanent: un dret i un deure dels professors.
El Codi ètic recull tot un seguit de compromisos amb l’alumnat, amb la professió, amb
el coneixement i amb la societat que volem resumir a continuació.
Compromís amb l’alumnat:










Establir amb l’alumnat una relació de confiança, comprensiva i exigent alhora.
Respectar els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.
Valorar el treball de l’alumnat amb equanimitat i justícia.
Estimular la curiositat intel·lectual dels alumnes.
Rebutjar qualsevol forma de segregació o discriminació.
No adoctrinar l’alumnat, fomentar el desenvolupament d’un judici crític sobre la
realitat i ells mateixos, i promoure la recerca de la veritat com a principi rector
del saber.
Atendre i canalitzar adequadament les reclamacions legítimes de l’alumnat.
Guardar el secret professional de les dades personals de l’alumnat.

Compromís amb la professió:




Participar en l’elaboració del projecte educatiu del centre, respectar-lo i afavorirne la implantació, sens perjudici de l’exercici de la llibertat de càtedra.
Respectar i fer respectar les normes de funcionament del centre i col·laborar en
tot moment amb els seus òrgans de govern.
Tractar amb respecte i consideració els col·legues; fomentar el treball en equip i
afavorir un bon clima en el lloc de treball, abstenint-se d’interferir en la feina
dels altres.

Compromís amb el coneixement:




Assumir l’obligació de conèixer metodologies variades i estar al corrent dels
avenços i novetats didàctiques de la seva disciplina.
Expressar i comunicar el que saben, sense dogmatismes i amb respecte al dret
de la societat i de l’alumnat a rebre una informació veraç i contrastada.
Reconèixer que els alumnes tenen coneixements i valors que provenen de les
seves famílies o grups socials, i que aquests coneixements i valors han de ser
considerats amb respecte perquè condicionen i enriqueixen els aprenentatges a
l’aula.
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Compromís amb la societat:









Desenvolupar una actuació docent d’acord amb els valors que afecten la
convivència en societat, com ara llibertat, justícia, igualtat, pluralisme,
tolerància, comprensió, cooperació, respecte i sentit crític.
Promoure el coneixement de la cultura i la llengua pròpia, i fomentar el respecte
a la dels altres, especialment les de les minories ètniques i culturals presents a
l’escola.
Afavorir la cooperació entre les famílies i el professorat.
Respectar les famílies de l’alumnat i vetllar perquè l’existència d’identitats i
referents culturals diferenciats no esdevingui un obstacle per a la convivència i
la col·laboració.
Respectar la confidencialitat de les informacions que, en l’exercici de les seves
funcions, li han estat proporcionades per les famílies o tutors legals.
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16. Drets dels alumnes
Recollits a l’article 21 de la Llei d’Educació són:
1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació
integral i de qualitat.
2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació
orgànica del dret a l’educació, tenen dret a:
a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats.
b) Accedir a la formació permanent.
c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme
d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.
d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.
e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació.
f) Ésser educats en la responsabilitat.
g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de
diàleg i de cooperació.
h) Ésser educats en el discurs audiovisual.
i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui
donar lloc a situacions de desemparament.
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. Rebre orientació,
particularment en els àmbits educatiu i professional.
n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.
o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o
accident.
17. Claus per a un bon ambient de treball
La direcció de l’Escola considera que la creació d’un bon ambient de treball contribueix
a la millora de la qualitat educativa. És per això que s’enumeren a continuació algunes
de les claus per assolir aquest bon ambient:
Objectius: Els objectius han de ser clars i han d’haver estat acceptats per tots els
participants del centre. Han de ser assolibles amb els recursos actuals i adients amb la
demanda del mercat de treball.
Comunicació: Ha de funcionar en sentit horitzontal i vertical. És bo mirar d’evitar els
rumors facilitant la informació necessària a tot l’equip de l’Escola i també cal que tothom
se senti escoltat i participi activament donant la seva opinió.
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Unificació de criteris: Sense perdre de vista la llibertat personal els professors i la
direcció han de consensuar un seguit de principis i un discurs en comú a l’hora
d’informar els alumnes i de resoldre les seves consultes i/o queixes.
Respecte i transparència: L’actitud de l’equip de professionals ha de ser respectuosa
envers els alumnes i tots els companys que hi treballen.
Lideratge: El tipus de lideratge que les persones admeten i desitgen és aquell que
predica amb l’exemple, comunica l’estat de les coses, compte amb el seu equip, reconeix
l’assoliment dels objectius, admet els errors amb flexibilitat i es preocupa pel benestar
del seu equip.
Aquest lideratge no s’exerceix només per part del/a director/a de l’Escola sinó que
també l’exerceixen el cap d’estudis, els coordinadors i els professors a les seves
respectives aules.
18. Equipaments i recursos de l’Escola
Actualment l’Escola disposa d’un parc de maquinaria important que requereix un gran
esforç de manteniment però que alhora li dona un avantatge competitiu imprescindible
per esser referent al sector.
Tot seguit hi ha una relació d’equips.
Equips informàtics:
- Més de 125 iMac amb OSX
- 17 PC amb Windows 10
- Més de 10 equips Mac i PC per fer tasques auxiliars i de servidors d’impressió.
- 6 PC per tasques d’administració, coordinació i direcció.
Equipament Taller impressió:
- Roland Practica – Òfset.
- Heidelberg GTO 1c – Òfset
- Ryobi 520 1c – Òfset
- Heidelberg Speedmaster 2c – Òfset
- Heidelberg Speedmaster 4c – Òfset
- Nilpeter 6c – Flexografia
- Pop SPE – Serigrafia
Equipament en Software:
- Pack Adobe CC
- Pack Adobe CS6
- Kodak Preps
- ESKO Artioscad
- ESKO ArtPro
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-

ESKO Studio
Picador
Colorgate
Fiery Command WorkStation

Equipament taller post-impressió:
- Enquadernadora Horizon Trimmer FC-10II
- Plegadora Cyclos RPM 350
- Alçadora Sofrapli
- Plegadora STAHL T-32
- Perforadora Citoborma 150
- Enquadernadora Horizon BQ-140
- Grapadora Bardolet
- Enquadernadora Heidelberg Bindexpert
- Guillotina polar 76EM
- Plegadora STAHL K66
- Guillotina Horizon APC-T61
Equipament Preimpressió:
- CTP Kodak Lotem 400
- CTP AGFA Azura C85 + Acento E
- Ploter Epson Pro 7600 (2u) + Epso Pro 7500
Equipament Impressió Digital:
- Escàner Fujifilm FineScan 2750XL
- Escàner Agfa Snapscan
- Ricoh Pro C7100x
- Plòter HP Latex 260
- Plòter HP Z3200 Photo
- Plòter HP Z6200 Photo
- Plòter HP Designjet T520
- HP Indigo 4500
- HP Indigo 5000
19. Control de qualitat
La missió de l’Escola és la de proveir els alumnes d’una formació excel·lent que els faciliti
l’accés al mercat de treball. Això ens obliga a establir sistemes de control de la qualitat
del nostres serveis com ara:




Enquestes de satisfacció dels alumnes
Entrevistes del director docent i/o el director del centre amb els professors per
avaluar mètodes, adaptació als currículum i actualització dels continguts
Enquestes a les empreses de pràctiques per valorar la preparació dels alumnes.
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Verificació de processos i resultats.
Test de coneixements dels alumnes realitzats per experts externs.

L’essència de la qualitat es troba en els destinataris del servei.

Font: Gento Palacios (1995, 64)
Els principals identificadors o indicadors de la qualitat d’un centre són: el producte
educatiu, la satisfacció dels alumnes, la satisfacció del personal que hi treballa i l’efecte
d’impacte de l’educació assolida.
20. El món empresarial i l’Escola
El currículums dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior preveuen un nombre
important d’hores de pràctiques a les empreses.
L’Escola té un protocol de treball per acordar amb les empreses del Gremi la cessió en
pràctiques dels alumnes, sempre respectant els objectius de cada cicle formatiu i fent el
seguiment oportú per part dels tutors.
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21. Indicadors de progrés de l’Escola
Mentre que la majoria d’objectius d’una empresa privada són de caire financer, les
entitats educatives prioritzen altres valors i obtenen un alta rendibilitat quan
aconsegueixen un nivell de satisfacció òptim dels seus clients.
L’ús d’un quadre de comandament integral (balancescore card) pot resultar molt
apropiat per establir els vincles entre les dades, els processos i els resultats, tot plegat
orientat a l’obtenció dels objectius estratègics.
L’Escola Antoni Algueró compta amb un quadre de comandament integral que
reflecteixi el KPI (key performance indicators = indicadors clau) considerats bàsics i
estratègics. Aquest quadre haurà de funcionar com a una eina de diagnòstic i d’alerta.
Els indicadors poden ser objectius obvis i també debilitats que volem superar o
fortaleses de les que volem treure profit per assolir l’èxit.
Per a tots els indicadors cal establir uns objectius realistes que serviran per comparar
amb els resultats mensuals. En els casos en que es produeixin desviacions significatives,
la direcció de l’Escola haurà d’afegir un petit informe de les causes i de les mesures que
proposa per corregir la desviació.
22. La recerca
La direcció de la Fundació estudiarà cada any la possibilitat de destinar un partida
pressupostària a la recerca sobre noves tendències del sector de les arts gràfiques i
determinarà els professionals que hauran de dirigir cada projecte concret.
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