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CEE Font de l’Abella

El projecte educa� u de l’escola vetlla pel desenvolupa-
ment de tot l’alumnat del centre. Aquest treball passa 
per oferir aprenentatges que ens preparin per la vida 
adulta. Així doncs, com a part del projecte educa� u 
de l’escola, portem a terme tallers de fusteria, man-
teniment, jardineria, hort i rentat de cotxes. A part 
d’aquesta formació, els alumnes poden accedir a una 
formació externa. Tot això forma part del Programa 
Formació Empresa del CEE Font de l’Abella.

Us ho expliquem més detalladament...

A l’escola, a mesura que ens anem fent més autònoms, 
par� cipem de tallers més enfocats a treballar les com-
petències necessàries per entrar al món laboral i així 
treballem per exemple la constància i la responsabilitat 
fent-nos càrrec del galliner i l’hort de l’escola. També 
aprenem a fer ús d’eines que requereixen molta aten-
ció; a fusteria és un dels tallers on veiem de més a prop 
que n’és d’important la prevenció de riscos en qualse-
vol feina. A més, és important entrenar amb l’atenció 
al client i amb això ens va molt bé el taller de rentat de 
cotxes, on a més de ser me� culosos ges� onem les de-
mandes que se’ns fan i resolem els pe� ts imprevistos 
que van apareixent. Aquests tallers són molt ú� ls i les 
habilitats avancen al llarg del curs!

Més enllà de l’escola però, hi ha un món, social i labo-
ral que a vegades espanta una mica. Tot i la preparació 
que ja fem, des de ja fa uns anys apostem per la neces-
sitat de poder acostar-nos-hi una mica més. Una bona 
part de l’alumnat està a punt de fer els 18 anys i per 
tant en molts casos, estan a un pas de deixar l’escola. 
És un moment on cal que se sen� n amb la capacitat i 
preparació per afrontar l’etapa de vida adulta amb les 
màximes garan� es.

Programa Formació Empresa
Aquest serà el segon curs que treballem amb els recur-
sos que ens ofereixen serveis professionalitzadors com 
el Servei Municipal d’Ocupació (SMO) i d’altres en� tats 
formadores: Fundació Ramon Noguera, el Consorci 
de Normalització Lingüís� ca, Ifdo, Tr3s Accions, Dris-
sa... A través dels seus cursos, alumnes de l’escola han 
compaginat la seva escolarització amb l’acreditació de 
cer� fi cats de professionalitat d’auxiliar de comerç i 
cer� fi cats de professionalitat d’auxiliar de magatzem; 
la � tulació de diferents nivells de llengua catalana; la 
formació de competències informà� ques bàsiques i 
d’altra banda la d’hoteleria, cuina i carnisseria.

En tots els cursos l’alumnat ha fet i està fent sessions 
teòriques i pràc� ques que superen amb esforç, cons-
tància i estudi! Quina exigència que hi ha fora l’esco-
la!!! Per aquesta formació a més, hem hagut de fer 
entrevistes i proves de selecció que han comportat sa-
ber ges� onar esperes llargues; hem compar� t espais i 
formació amb companys de fora de l’escola i fi ns i tot, 
a vegades, hem hagut d’acceptar que no podíem op-
tar a la plaça que volíem... ja ho veieu, no hem deixat 
d’aprendre coses molt i MOLT IMPORTANTS!!!

La feina feta és un triomf d’equip, de l’equip de Secun-
dària, de Direcció, de l’EAP, de la Treballadora Social i 
de totes les persones que han cregut en aquest projec-
te i han col·laborat perquè es fes realitat! Només res-
ta felicitar a les famílies i als nostres ar� stes, aquests 
alumnes que han viscut aquesta experiència com un 
gran repte!!!

Actualment estem a l’espera de l’aprovació del nostre 
treballat projecte singular que ens permetrà fer pràc� -
ques a empreses. Serà un nou repte!!! Seguirem explo-
rant aquest camí i con� nuarem avançant!!!

L’equip educa� u de Font de l’Abella


