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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

El Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Just Desvern (CFA 
Sant Just) és un centre públic que depèn del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya. La formació que s’hi imparteix està 
enfocada que tothom que ho desitgi pugui obtenir el graduat escolar, 
pugui accedir als diversos nivells del sistema educatiu i pugui ampliar 
coneixements i millorar les seves competències professionals. Així, el 
CFA Sant Just atén tant les persones que tenen un nivell formatiu baix 
(alfabetització, cultura general) com les que volen adquirir una formació 
bàsica (Graduat de Secundària, Cicles Formatius), competències bàsi-
ques per a la societat de la informació (Informàtica) o aprendre anglès.

És un centre amb molta diversitat d’edats, cultures i interessos, amb 
una evolució en els darrers anys cap a un increment de la població im-
migrada d’origen estranger i de jovent que busca un canvi en les seves 
expectatives de futur. L’alumnat respon a quatre perfils diferenciats: 

• Persones nouvingudes i immigrants. Persones de diferents cultures 
i procedències interessades principalment en els blocs d’ensenya-
ments d’idiomes, principalment el castellà, amb un interès creixent 
en altres tipus de formació que els possibiliti la continuació d’estudis 
o la inserció laboral. 

• Jovent i adolescents. Interessats principalment en els cursos de 
preparació per a les proves d’accés a cicles formatius i en obtenir 
una titulació bàsica que els permeti continuar estudiant o accedir al 
món laboral, el GES.

• Persones adultes en edat laboral. Mostren especial interès en la 
preparació per a les proves d’accés a cicles formatius, en el GES i en 
els cursos d’informàtica i d’anglès.

• Gent gran. Interessades principalment en les activitats de formació 
d’informàtica i de l’anglès. 

El centre està format per 4 professors/es. El Jordi Mortés Riu n’és el 
director des de l’any 2013. Després de més de 40 anys, l’escola està molt 
consolidada al poble i, segons el seu director “ha canviat molt i en 
positiu, amb unes instal·lacions molt adequades i s’ha adaptat a 
les noves realitats per respondre a les necessitats de l’alumnat”. 

ESCOLA DE PERSONES ADULTES 
DE SANT JUST DESVERN
40 anys responent a les necessitats educatives i d’integració de la ciutadania

L’escola treballa en 
coordinació amb altres 
organismes per contribuir 
a la integració i a la cohesió 
social de l’alumnat

Cada curs passen entre 150 
i 180 persones pels diferents 

ensenyaments de l’escola, i l’anglès 
és el més demandat amb grups al 

matí i a la tarda

OFERTA FORMATIVA 2019-2020

ENSENYAMENYS GRUPS

Un grup de menas 3 h setmanals

Anglès 1 Matí: 10.30-12 h. Dilluns-dijous

Anglès 1 Tarda: 15-16.30 h. Dilluns-dimecres

Anglès 2 Matí: 10 - 11.30 h. Dimecres-divendres

Anglès 2 Tarda: 16.30-18 h. Dilluns-dimecres

Anglès 3 Tarda: 18-20 h. Dilluns-dimecres

Anglès 3 Matí: 11.30-13.30 h. Dimecres-divendres

Nivell 2n Tarda: 15-19.30 h.    
  Dilluns, dimarts, dimecres i dijous

Competic 2 Matí: 10-12 h. Dimarts-dijous

Competic 1 Tarda 16.30-18 h. Dimarts-dijous
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DE CAN GINESTAR A LES ESCOLES
L’escola va néixer l’any 1978 en una aula habilitada a 
la planta superior de l’antic Ajuntament (al costat de 
la Policia Local). A principis dels anys 80 ja va passar 
a Can Ginestar. L’any 1992 es va traslladar al carrer 
Creu i des del 2013 està a l’equipament Les Escoles 
(al carrer Montserrat). 

Disposa de 4 aules (1 d’informàtica) i una sala de 
mestres/despatx. Esporàdicament també utilitzen el 
claustre i l’aula polivalent de la planta baixa per fer-hi 
activitats i reunions. 

Per treballar les noves tecnologies tenen diferents 
mitjans multimèdia: televisors i vídeos, magnetòfons, 
retroprojector, ordinadors, projector de diapositives, 
dues pantalles PDA i quatre canons.

ACTIVITATS CULTURALS 

L’escola no es limita a les activitats docents, 
sinó que potencia tot un seguit d’activitats 
culturals i festes populars, ja que entenen 
que tenen un paper fonamental d’arrelament 
al medi i a la nostra cultura, com la Casta-
nyada, el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi.

També es fa una cloenda del fi de curs – a 
la imatge– en la qual es fa el lliurament a 
l’alumnat de premis de narrativa en anglès. 

Jordi Mortés Riu
director del Centre de Formació  
de Persones Adultes 
“Tot és millorable però sempre he procurat molt 
per l’escola, perquè són molts els anys que porto al 
capdavant i ja és com si fos quelcom meu. L’alumnat 
que passa per l’escola agraeix, sobretot, la proximitat 
i el tracte del professorat. És un centre molt familiar, on s’està molt bé, però 
també és cert que hi dediquem moltes hores, més de les que ens toquen 
per oferir el millor servei”.

Josep Gómez Atenet, 69 anys
Alumne del curs d’Informàtica
“Fa dos anys que faig classes d’Informàtica al centre 
i estic molt content perquè aprenem molt. En la 
meva feina no utilitzava ordinadors però quan em 
vaig jubilar vaig pensar que ara que tenia temps 
estaria bé aprendre per estar al dia. Les persones que 
fem el curs ja som gairebé una colla d’amics i ho passem molt bé”.

Feliça Mitjans Julià, 75 anys
Alumna de cursos d’anglès i informàtica
“Jo sóc de les veteranes perquè vaig començar la 
meva relació amb l’escola l’any 1981. Primer em 
vaig treure el títol de graduat escolar i després 
vaig preparar l’accés a la Universitat per majors 
de 25 anys. I vaig iniciar la carrera de relacions 
laborals, tot i que no vaig acabar-la. També he 
fet classes d’anglès i aquest any he començat amb 
informàtica. Estic molt motivada i molt contenta amb el professorat i amb 
els companys i companyes”.


