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0. Justificació i marc legal 
 

El PEC del CFPA Escola d'Adults de Carcaixent és l'instrument marc de 

referència que refleteix els plans, els projectes i l'estructura organitzativa del centre, 

adaptat a les característiques socioculturals i econòmiques de l'entorn. El PEC recull els 

valors, objectius i prioritats d'actuació compartits per la comunitat educativa de manera 

singular com a principis que fonamenten, donen sentit i orienten les decisions que 

generen i vertebren els diferents projectes, plans i activitats del centre.  

 

La llei 1/95, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de 

Persones Adultes, recull i possibilita el desplegament de programes formatius per a les 

persones adultes atenent a aquests fonaments per tal de desenvolupar-la segons els 

principis de l’educació permanent i  d’allò establert a la LOGSE. 

 

Segons la llei 1/95, de FPA, la formació de persones adultes s’entén com una 

plataforma per a la recerca de solucions per al desenvolupament socioeconòmic i  

cultural de la societat i  té una importància clara i  demostrable. 

 

L’extensió del dret a l’educació i el seu exercici per un nombre més gran de 

valencians/es en condicions creixents de qualitat són els millors instruments per a lluitar 

contra la desigualtat. 

 

L’educació de les persones adultes a més de ser receptora de les necessitats 

socioculturals  i  donar les respostes ha de ser potenciadora i  despertadora de nous 

projectes de participació i  dinamització que estan latents en la col·lectivitat. 

 

La formació de persones adultes és també un element decisiu en les polítiques 

socials per a assolir la integració i la cohesió social i constitueix un pilar bàsic de les 

polítiques laborals en la mesura en què es proposen la creació d’ocupació. 

 

Així també contempla la necessitat de col·laboració entre les institucions 

públiques i  també de les entitats socials que han d’assumir responsabilitat en la FPA. 

 

La importància de la FPA es manifesta clarament en la Declaració d’Hamburg 

en la Cinquena Conferència Internacional sobre Educació d’Adults on es va incloure 

textualment, entre d’altres coses, que: “L’educació al llarg de tota la vida és, per tant, 

més que un dret: és una de les claus del segle XXI. Els objectius de l’educació de joves i 

adults, considerada com un procés que dura tota la vida, són desenvolupar 

l’autonomia, la cultura i la societat en el seu conjunt i promoure la coexistència , la 
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tolerància i la participació conscient i creativa dels ciutadans a la seua comunitat... 

L’alfabetització d’adults en tota la societat és necessària per ella mateixa i  com a 

fonament de la resta de coneixements que la vida requereix. 

 

L’alfabetització és a més un catalitzador de la participació en les activitats 

socials, culturals, polítiques i  econòmiques, així com per a aprendre durant tota la 

vida. 

 

L’educació al llarg de tota la vida pot conduir considerablement al foment de la 

salut i  la prevenció de malalties. L’educació sobre el medi ambient pot complir una 

important funció en la sensibilització i la mobilització de les comunitats i és decisiva 

amb mires a una acció ambientalment sostenible. L’educació d’adults també pot 

contribuir a ajudar a gaudir de la pròpia cultura o a utilitzar les llengües pròpies.” 

 

Hem evolucionat cap a una formació universal permanent. Això suposa als 

nostres dies que ens hem de preparar per a dos reptes immediats: l’alfabetització digital, 

ja que l’accés universal a les noves tecnologies condicionarà el grau de qualitat de la 

nostra vida; i la formació continua atenent a  l’adquisició de competències bàsiques en 

pilars essencials com la ciutadania activa, les habilitats socials, la integració al món 

laboral i la cultura. La societat del futur, del ja present, ha de ser una societat del 

coneixement. 

 

Així doncs, la normativa és garantia de l’adquisició i actualització de la 

formació bàsica per part de les persones adultes, promou l’accés als diferents nivells del 

sistema educatiu, estimula la participació en el propi procés formatiu, impulsa la 

formació orientada a l’exercici dels drets i  responsabilitats ciutadanes, a la participació 

social, al desenvolupament personal, cultural, professional i  comunitari i para atenció 

preferent als sectors socials més desafavorits i  a les persones adultes amb necessitats 

especials. 

Per últim, aquest PEC es completa i es defineix totalment en un seguit 

de documents (annexos): 

• Pla d’Igualtat i convivència.  

•  Pla d’Acció Tutorial i d’orientació acadèmica i professional: regula, concreta i 

fixa els protocols en l‘exercici de la tutoria i la coordinació dels equips docents 

com a eina fonamental per a la formació integral de l‘alumnat. 

• Pla d’Atenció a la diversitat i inclusió socioeducativa. 
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• Projecte Lingüístic de Centre (PLC): estableix les pautes d'ús de la llengua 

valenciana i el tractament de la resta de llengües que tenen presència dins la vida 

diària del centre. 

• Pla de Formació Permanent del Professorat. 

• Pla d’Acollida a les Persones Adultes nouvingudes i en risc d’exclusió social. 

• Pla per al foment de la lectura. 

• Programacions generals de Centre: defineixen l’ordenació i organització dels 
ensenyaments que s’imparteixen al centre. 

 

Marc legislatiu 

 
El PEC està contemplat i regulat per un conjunt de preceptes legals que doten  

d'autonomia als centres escolars per a establir mecanismes propis de funcionament. Les 

referències normatives del PEC són: 

 

- Article 121 de la Llei Orgànica 2/2006, en la seua nova redacció donada per la llei 

orgànica 8/2013, així com l'article 71 del Decret 252/2019. 

 

- LLEI 1/1995 de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de Persones 

Adultes. 

 

- DECRET 220/1999, de 23 de novembre, del govern Valencià pel que es regulen els 

Programes Formatius que figuren en la llei 1/95 de 20 de gener, de la Generalitat 

Valenciana de Formació de les Persones Adultes fins l'obtenció del títol de Graduat en 

Educació Secundària, en la Comunitat Valenciana.  

 

- RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, del secretari autonòmicd’Educació i Formació 

Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i 

d’organització de l’activitat docent als centres de formació de persones adultes 

sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2020-2021.  

 

 
 

1. Principis i trets d'identitat del centre 
 

El CFPA "Escola d'Adults" de Carcaixent es planteja com a principi educar en la 

convivència i el respecte a la diversitat, una escola inclusiva un centre capaç d'adequar 

la seua oferta formativa a les necessitats de les persones de la localitat, d'acord  amb la 

demanda social existent; una escola inclusiva on tothom tenim cabuda, un espai on les 

relacions interpersonals, la satisfacció en el treball i la implicació de tota la comunitat 

educativa com a principis d’actuació.  
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 El CFPA de Carcaixent considera com a propis  els següents  principis i trets 

característics : 

- Aconseguir que l’alumnat siga competent, responsable i amb un esperit 

crític dins de valors de llibertat, respecte, solidaritat i sensibilitat envers 

l’entorn. 

- Atendre les diferències tipològiques que s'estableixen entre els contextos a 

causa de la seua ubicació, grandària, titularitat (pública), nivell educatiu 

(educació d'adults/es) o formes d'organització interna. 

-  Incorporació al currículum del coneixement de les particularitats 

socioculturals de la realitat en la qual s'hi troba, però restant obert a una 

realitat dinàmica, intercultural i projectada en el coneixement d'altres 

realitats socioculturals. 

- Fomentar el sentiment de comunitat i la participació en valors i actituds 

assumides com a pròpies. 

- Valorar el coneixement d'allò que és diferent i la necessitat de conviure 

amb altres realitats. 

- Establir mecanismes compensatoris que impedisquen la dependència 

exclusiva de les possibilitats de promoció que permeta el context. 

- Considerar el centre educatiu com un centre comunitari que estén la seua 

acció més enllà de l'educació formal. 

- Possibilitar un canvi de valors i  actituds, és a dir, potenciar la intuïció, la 

imaginació, l'expressió verbal i no verbal en totes les seues vessants, la 

relació harmònica amb la natura i promoure actituds solidàries i 

democràtiques. 

- Potenciar una escola per a tots, oberta a la diversitat i amb un alt nivell de 

respecte a la individualitat de cada persona, buscant l'equilibri entre les 

finalitats individuals (fomentar el desenvolupament de les potencialitats i 

facilitar la formació d'una escala de valors pròpia)  i  socials ( afavorir la 

socialització). 

- Facilitar la participació, l'acció i el compromís de tots els col·lectius 

implicats en el procés educatiu. 

- Estendre el dret a l'educació a tots els ciutadans sense discriminació per raó 

de sexe, religió, confessionalitat política, status social… reconeixent el dret 

a l'educació com un dret de caràcter social. 

- Considerar el centre educatiu com una comunitat tenint en compte 

l'existència de diferents persones, amb diferents rols i  necessitats, però 

amb interessos comuns. 

- Contribuir al  ple desenvolupament de la personalitat de l'alumne/a. 

- Promoure una educació capaç d’integrar teoria i  pràctica, coneixements i 
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modes d'iniciació a la vida activa, modernitzada en la seua instrumentació 

mitjançant la utilització de tècniques avançades de difusió cultural.  

- Contribuir a desenvolupar una ciutadania europea, oferir oportunitats de 

mobilitat i  intercanvi, millora de l'ensenyament d'idiomes, foment de la 

innovació pedagògica,... 

- Fomentar una educació integral pel que fa a capacitats, destreses i valors de 

l’alumnat en tots els àmbits de la vida. 

- Promoure processos actius d’aprenentatge i aprenentatge significatiu. 

- Formar en valors de tolerància, llibertat, solidaritat.   

- Contribuir a la normalització lingüística del valencià, tot formant els 

alumnes en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural d'Europa. 

 

2. Objectius i prioritats d'actuació 

 
Són objectius prioritaris del centre: 
 

1.- El Centre de Formació de Persones Adultes de Carcaixent es defineix com a "escola 

inclusiva", un entorn d'aprenentatge significatiu, funcional i inclusiu "una escola per a tothom", 

l'escola entesa dins un procés obert i dinàmic  de recerca de noves maneres per atendre la 

diversitat amb entorns d'aprenentatge flexibles (programes, organització, disseny d'activitats en 

diferents graus de dificultat, agrupaments), ensenyament adaptatiu (foment de metodologies, 

estratègies d'ensenyament i aprenentatge i activitats de classe diversificades) i foment de la 

participació en el teixit social de la localitat. Així doncs, per al CFPA de Carcaixent,  parlar 

d'inclusió es parlar de normalització. Donar resposta a la diversitat ha d'ajudar a prendre 

consciència de què totes i cadascuna de les persones som diferents, i,per tant, tots necessitem 

d'un tractament adequat a les nostres característiques individuals. En la diversitat hi ha la 

riquesa que ens ajuda a desenvolupar-nos com a individus particulars en un entorn socialitzador. 

A tal efecte, un centre inclusiu ha de considerar tres nivells d’actuació: funcional (espai f ísic, 

serveis), social (convivència, cadascú hi té un lloc, organització en funció de les necessitats de 

l’alumnat, agrupaments heterogenis)i educatiu (disseny universal d’aprenentatge, 

programacions multinivell, pla d’atenció tutorial, treball cooperatiu, ús de les TAC).  

2.- Estimular i sensibilitzar l'opinió pública respecte al sentit i la necessitat de 

l'alfabetització (absoluta i funcional) i de la formació permanent. Incrementar l' in terés de les 

persones adultes pel coneixement, l’accés, el gaudi, o, si convé, la participació en la 

transformació, dels béns culturals i educatius. 
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3.- Establir un sistema públic de recursos que garantisca  l'oportunitat d'accedir i  

participar en els diferents nivells, graus, modalitats i programes de l'ensenyament mitjançant 

currículums i ofertes formatives específiques, adaptades a les característiques, condicions i 

necessitats de la població adulta i encaminades tant  a la seua inserció o la seua promoció 

sociolaboral com al seu creixement personal. 

4.- Promoure i reivindicar el coneixement i l'ús del valencià com a vehicle de cohesió, 

comunicació, coneixement i recreació, i també dels trets històrics i culturals propis.  

 5.- Estendre el dret a l'educació a totes les persones adultes que viuen a la Comunitat 

Valenciana. Caldrà donar la prioritat als col·lectius més desafavorits que no disposen dels 

nivells de formació bàsica.  

 6.- Millorar les possibilitats d'inserció i de participació en la vida social, econòmica, 

política i  cultural. Caldrà incrementar la capacitat de judici crític dels marcs socials, econòmics, 

polítics i culturals preestablerts. Caldrà incrementar la capacitat d'intervenció activa en la 

societat i  caldrà contribuir a l’anàlisi i a la superació de les desigualtats socials. 

 7.- Consolidar, coordinar i potenciar les diferents actuacions públiques i privades que 

desenvolupen la FPA. 

 8.-  Actuar sobre l'entorn per mitjà de la formació de valors ètics, socials i ecològics -

capacitat crítica, tolerància, respecte a la diversitat i solidaritat- elements  tots ells fonamentals 

en l'estructura democràtica. 

9.- Reforçar l’autoestima tot i dotant-nos dels instruments i de la motivació necessaris 

per a l’autoformació i l’assumpció de les nostres responsabilitats. Atendre prioritàriament els 

principis de l’activitat, la creativitat, l’interés, la motivació, la independència i l’originalitat.. 

10.- Afavorir la participació en la gestió escolar per tal de garantir-ne la transparència. 

11.- Afavorir el clima de col·laboració, convivència i respecte indispensable perquè la 

comunitat escolar puga treballar de grat en l’aconseguiment dels objectius anteriors. 

 
Les prioritats d'actuació del centre per al curs 2021-2022 són les següents: 
 

1. Àmbit de gestió i organització del centre. 

 

- Millorar les instal·lacions i aprofitament d'espais i recursos durant el període de trasllat 
provisional a l'IES Arabista Ribera mitjançant un Acord de Col·laboració. 
 
- Elaboració d'estratègies de gestió del centre en situació de COVID-19: oferta 
educativa, horaris, aules, protocols... 
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- Revisió i actualització dels diferents Plans del Centre, en particular, elaboració dels 
diferents indicadors d’avaluació. 

 

2. Àmbit: Comunicació i visibilitat del centre. 

 
- Difusió de l'oferta formativa del CFPA. 
 
-  Potenciar la presència i la visibilitat del centre en la localitat amb la creació d'una 
imatge corporativa del centre. 
 
- Promoure la interacció amb altres institucions (Casal Jove, Ajuntament, Creu Roja, 
Serveis Socials...). 

 

3. Àmbit: Comunitat educativa. 

 

- Dissenyar una formació continua arrelada al context educatiu del centre. 
 
- Dotar al centre amb una Associació d'alumnes. 

 

4. Àmbit: Convivència i igualtat en el centre. 
 

- Potenciar el caràcter inclusiu del centre mitjançant la convivència pacífica, el 
reconeixement de la diversitat i la interacció social en activitats complementàries i 
extraescolars, treball en grup... 
 
- Promoure la mediació com a eina de resolució de conflictes. 
 
- Actuar de manera eficaç davant la violència de tota classe. 
 

5. Àmbit: Atenció a la diversitat i inclusió educativa. 

 
- Consolidar les tasques del Departament d'Orientació. 
 
- Programa formatiu d'inclusió. 
 

6. Àmbit: Reducció del fracàs escolar i l'absentisme. 

 

- Empoderament de l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. 
 
- Activitats de tutoria i orientació. 

 
 

3. Característiques de l'entorn social i cultural del centre i la 

seua coordinació territorial.   
 

El CFPA “Escola d’Adults” de Carcaixent és un centre de titularitat pública 

depenent de la Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana situat a la localitat 

de Carcaixent, al SE de la comarca de la Ribera Alta en la part central de la Comunitat 
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Valenciana. El terme municipal té com a límits geogràfics més rellevants el riu Xúquer, 

les muntanyes de la Valldigna i la Vall d'Aigües Vives. Conformen els límits 

administratius del seu terme els municipis d'Alzira, Simat de la Valldigna, Alberic, 

Benimuslem, Castelló de la Ribera, Pobla Llarga i Rafelguaraf. 

 

La vinculació històrica de la localitat amb la ciutat d'Alzira i la seua proximitat 

suposa un atractiu i una amenaça per al nostre centre, ja que els alumnes que no troben 

al municipi resposta a les seues necessitats marxen a Alzira, bé a continuar estudies a 

l'IES (després d'obtenir el Graduat en Educació Secundària) o bé, a obtindre la formació 

reglada i no reglada que el nostre centre no té la possibilitat d'oferir-los en l'actualitat 

per limitacions de professorat, horaris i/o instal·lacions. 

 

Carcaixent actualment té 20.358 habitants aglutinats (data que suposa un 

creixement negatiu de la població respecte a 2017). El 18.81 % de la població és major 

de 65 anys, un grup de població que demanda cada vegada més una oferta educativa 

adequada (“envelliment actiu”). El 9.11 % de la població correspon a població 

estrangera (un percentatge superior a la mitjana comarcal, però lleugerament inferior a 

la mitjana provincial que és d’un 9,68%), un grup de població que ´te com a necessitat 

la formació en llengües, així com, de manera progressiva, formació reglada 

(alfabetització, graduat en secundària, preparació de provés d’accés a cicles...). 

 

El sector d’activitat econòmica més important és el dedicat als serveis, encara 

que les dades oferides per l’Administració sobre l’estructura econòmica del municipi 

ens mostra clarament el paper destacat que encara exerceix l’agricultura en l’economia 

municipal (i que es constata al llarg del curs escolar com a conseqüència de la 

contractació de molts dels nostres alumnes en el sector agrícola durant la temporada alta 

amb xifres elevades d’abandonament i absentisme escolar). Així, amb dades de 

novembre de l’any 2019, l’atur registrat més elevat en el municipi es registrava en el 

sector serveis (un 66,42%), mentre que l’atur en agricultura era d’un 4.18%, en indústria 

d’un 11.64% i en construcció d’un 6.27%. En canvi, la contractació en el sector primari 

suposava el 32.71% de les contractacions totals com a conseqüència de la temporada 

alta al camp en una comarca amb una important vessant agrícola. 

 

Pel que fa l’ensenyament al poble, hi ha en l’actualitat quinze centres educatius:  

 

- Huit centres educatius són centres públics: cinc col·legis d’educació infantil i 

primària, un conservatori de música, un institut que imparteix educació 

secundària, batxillerat i cicles formatius, i el nostre CFPA.  

- Quatre centres educatius són centres privats concertats. Imparteixen educació 

especial, infantil, primària, secundària i/o batxillerat. 
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- Tres escoles privades: una escola privada de dansa i una escola privada de 

música que ofereixen ensenyances no reglades; i un altre centre escolar que 

ofereix educació infantil de primer cicle. 

 

Situació i característiques del centre 

 

 a) Infrastructures 

 

El CFPA de Carcaixent es troba ubicat des del curs 2019-2020 de manera provisional en 

les instal·lacions de l’edifici de l’institut Arabista Ribera de Carcaixent. Aquest fet és 

molt rellevant atès que condiciona profundament l’organització i la tasca docent que es 

desenvolupa en l’actualitat al centre. 

 

La cohabitació dels dos centres en un mateix espai, tot i que en horaris lectius 

complementaris (l’IES al matí amb alguns grups formatius de vesprada, i el CFPA de 

vesprada) ens ha obligat  a adaptar el nostre horari i eliminar grups d'horari de matí tant 

de formació reglada com de formació no reglada que tenien una alta demanda i que té 

dificultats en matricular-se en horari de vesprada per problemes de comptabilització 

amb horaris familiars, etc. 

 

Pel que fa a les infraestructures, en l’actualitat, el CFPA de Carcaixent només disposa 

d’un despatx de 20 m2 aproximadament d’ús exclusiu que es fa servir com a despatx de 

direcció, secretaria acadèmica així com a oficina d’informació i atenció als alumnes. 

Des d’aquest curs també podem fer ús per la vesprada d’un espai polivalent compartit 

amb l’IES i que es fa servir com espai per atendre al nostre alumnat en tutories i, si 

escau, com espai de treball del nostre professorat; o espai de consulta i estudi, així com 

d’un Aula d’Informàtica compartida i del fons bibliogràfic de la Biblioteca de l’IES  

mitjançant un sistema de préstec intercentres. 

 

El centre va haver de renunciar a la dotació informàtica i a un espai com a Biblioteca de 

les quals disposàvem en les anteriors instal·lacions i les aules són d’ús compartit, fet 

que ens ha impossibilitat fins ara fer un ús pedagògic de les mateixes (amb murals, 

cartells, treballs dels alumnes...), fet que serà subsanat el curs pròxim. La totalitat de les 

aules amb els canyons, ordinadors de taula per al professorat i mobiliari pertanyen a 

l’IES Arabista Ribera. És propietat del CFPA de Carcaixent tot el mobiliari del despatx 

de direcció (inclosos manuals, llibres, diccionaris, atles) així com un conjunt d’armaris, 

arxius, taula i ordinador de secretaria administrativa, tres destructores, dues 

fotocopiadores, una televisió i una taula que es troben disseminats per les instal·lacions 

de l’IES. 
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b)  Alumnat. 

 

 El curs 2020-2021, la matrícula del CFPA va ser de 170 alumnes, xifra que 

considerem que és una xifra notable, ateses les circumstàncies actuals del nostre centre. 

Enguany, la matrícula actual a data de novembre de 2021 és de 197 alumnes, xifra que, 

en general, considerem positiva, ja que respon a les necessitats formatives de part de la 

població de la localitat, però que presenta debilitats: per una banda, hem hagut de 

renunciar a oferir la preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de Grau 

Superior, per limitacions de professorat, encara que hem pogut oferir un taller 

d'alfabetització digital. Altrament, destaca en positiu la matrícula del Cicle II Nivell II i 

dels programes formatius de valencià, anglés i castellà per a migrants, que des de 

setembre presenten llistes d’espera. Les limitacions de professorat ens limita igualment 

la possibilitat d'oferir nous cursos i/o més duplicar alguns dels que ja en tenim. 

 

La major part de l'alumnat que es matricula a l'escola d'adults reuneix alguna d'aquestes 

característiques: 

- persones grans sense el Graduat en Educació Secundària i que necessiten una 

titulació bàsica. 

- alumnat jove provinent del fracàs escolar. 

- persones que van abandonar els estudis fa anys o bé tenen el Graduat Escolar i 

necessiten el Graduat en Educació Secundària per motius de treball. 

- persones interessades en la preparació de les proves d'accés a cicles formatius 

de grau superior, bé per matricular-se en cicles formatius, bé per equivalències 

en borses de treball i/o oposicions. 

- persones que volen ampliar o iniciar estudis d'anglés i/o valencià. 

- persones nouvingudes amb la necessitat d'aprendre les llengües oficials. 

- persones que necessiten aprendre a llegir i escriure, en la seua totalitat, 

persones migrants amb necessitats d'alfabetització i fins i tot de coneixements 

bàsics d'alguna de les llengües oficials. 

- gent gran amb necessitat d relació personal. 

 

c.) Professorat 
 
 Al nostre centre treballen quatre professors, la modalitat contractual dels quals 

és la següent:  
- Una docent de primària de l’àmbit de Matemàtiques en situació de Comissió 

de serveis per a la plaça de Primària Comunicació. Imparteix el primer nivell 

del primer cicle i els programes formatius no reglats de castellà per a 
persones migrants.  
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- Un docent de secundària de l’àmbit Cientificotecnològic en situació de 

Comissió de serveis. Imparteix el seu àmbit en Primer i Segon Cicle així 
com el Taller d’Alfabetizació Digital. 

- Una docent de secundària interina que és especialista en l’àmbit de la 

Comunicació. Imparteix el seu àmbit en el Segon Cicle així com les 
assignatures optatives en anglés, i els programes formatius no reglats de 

valencià i anglés. 
-  i una docent de secundària que és especialista en l’àmbit de ciències socials. 

Imparteix el seu àmbit en el Primer i en el Segon Cicle de Graduat en 

Educació Secundària, així com els mòduls de Castellà i Valencià en el 
Primer Cicle Nivell III. 

-   
 Tots quatre tenen dedicació completa, amb trenta hores setmanals presencials en el 
centre.  

   
Tanmateix, hem de tenir clar quines són les característiques del professorat de 

l’escola  segons el camp d’actuació específic dels educadors/es de persones adultes. El 
perfil dels/de les professionals ha d’atendre als següents trets: 

 

• Capaços/es de dissenyar i de dur a terme programes d’alfabetització i 
programes per adquirir i actualitzar la formació bàsica per a la població 

adulta. 

• Amb coneixements d’àrea bàsics i actualitzats. 

• Coneixedors/es de les possibilitats i fórmules d’accés als diferents nivells del 
sistema educatiu. 

• Coneixedors/es i potenciadors/es d’estratègies per estimular la participació 
de l’alumnat en el disseny del propi procés formatiu. 

• Coneixedors/es i dinamitzadors/es d’estratègies de sensibilització per als 
més desfavorits. 

• Coneixedors/es i possibilitadors/es de dur a terme estratègies de 
sensibilització per incrementar l’interés de les persones adultes per gaudir 
dels béns culturals i educatius. 

• Capaços/es de dissenyar i dur a la pràctica currículums i ofertes formatives i 
específiques, adaptades a les característiques, condicions i necessitats de la 

població adulta. 

• Coneixedors/es i promotors/es del valencià i dels trets històrics i culturals 
que el caracteritzen. 

• Coneixedors/es i possibilitadors/es de l’aprenentatge d’estratègies d’inserció 
i participació de les persones adultes en la vida social, política i cultural. 

• Capaços/es de dissenyar i dur a la pràctica accions per a la formació d e les 
persones en valors ètics i socials, capacitat crítica, tolerància, respecte a la 
diversitat i a la solidaritat. 

• Capaços de dissenyar i dur a la pràctica accions per què les persones adultes: 
analitzen, reflexionen críticament i practiquen accions particulars sobre 
actituds sexistes, perjudicis i estereotips dominants. 
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• Capaços/es de dissenyar i dur a la pràctica projectes que, des de l’anàlisi i la 
investigació de les accions de formació de les persones adultes responguen a 
les seues necessitats formatives. 

• Capaços/es de dissenyar i dur a la pràctica accions per tal que les persones 
adultes puguen autoconéixer, relacionar-se i valorar-se positivament. 

• Capaços/es de dissenyar i dur a la pràctica itineraris de formació ocupacional 
orientats al desenvolupament professional que facilite l’orientació, la 
inserció, l’actualització i la promoció laboral de les persones adultes tan amb 

dificultats subjectives de contractació, minusvalideses físiques, psíquiques 
com a la resta. 

• Capaços/es d’atendre les demandes de formació de les persones adultes amb 
necessitats especials. 

• Capaços/es de dissenyar i dur a la pràctica accions que orienten i preparen 
les persones adultes per viure el temps d’oci de forma creativa. 

 
 Pel que fa  a l’organització en la qual l’educador/a desenvolupa la seua funció 

així com el seu creixement professional, considerem com rellevants les següents 

tasques: 

 

• Participar, relacionar-se amb la resta de forces socials que operen a l’àmbit 
comunitari –local o comarcal- contribuint a un desenvolupament integrat 
dels ciutadans/e; treballant des d’equips multiprofessionals i des de la idea 

d’interdisciplinarietat. 

• Mantenir una actitud de recerca, de canvi i de millora a través de processos 
formatius d’intercanvi. 

 
 En definitiva, un professional caracteritzat com a guia, animador, assessor, font 
d’informació en algun moment, però fonamentalment provocador de dilemes i d’interrogants 
que possibiliten la indagació i la participació en la construcció del coneixement i de la realitat 
social i amb flexibilitat i capacitat d’obertura. 

 

4. Línies bàsiques del Projecte educatiu de centre. 

a) Organització i funcionament del centre 

a.1.) Arbre formatiu del centre 

 
Les actuacions en les diferents àrees de la formació de persones adultes es 

desenvolupen mitjançant programes específics, d’acord amb les característiques d’àmbit 
territorial, de les necessitats i de les opcions dels participants. 

 
L'oferta formativa del CFPA "Escola d'Adults" de Carcaixent s’articula aquest curs 

2021-2022 mitjançant els programes formatius següents: 
A) Formació bàsica de les persones adultes: 
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 CICLE I 
   NIVELL 1- Alfabetització 
   NIVELL 3 - Formació de Base 

  CICLE II 

   NIVELL 1 - Primer Graduat Educació Secundària 
   NIVELL 2 - Segon Graduat Educació Secundària 
 
  
c) Coneixement i ús del valencià i de la cultura pròpia. Nivell A2. 

  
 
e.1.) Cursos de castellà com a llengua estrangera. Nivells A1 i A2.  
        Cursos de comunicació en llengües estrangeres. Anglés A1. 
 
j) Curs d’Alfabetització Digital. 

 
Cal dir que en l'actualitat el centre no pot oferir una oferta formativa més ampla 

com a conseqüència de les mancances de professorat i espais. 
 

a.2) Organigrama del funcionament del centre. 

 
 

 

El CFPA de Carcaixent no disposa en l’actualitat d’Associació d’alumnes.  
 
Pel que fa al PAS, ni l’Ajuntament ni Conselleria d’Educació se’n fan càrrec. El centre 

no disposa d’auxiliars administratius ni de personal de consergeria. 
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Funcions de l'organigrama intern i extern del CFPA "Escola d'Adults" de Carcaixent: 
 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència: 

         - exerceix la titularitat del centre 
          
 
Ajuntament: 

         -  té la responsabilitat primària de dotar d'instal·lacions al CFPA i de fer-se 
càrrec del seu manteniment; però en l'actualitat, com que les antigues instal·lacions 
ocupades pel centre no es trobaven en les condicions adequades i el municipi no disposa 
d'altres espais adequats per a ubicar l'escola, el centre s'ha traslladat provisionalment a 
les instal·lacions de l'IES de la localitat.   

 
         -  té representació en el Consell Escolar 
          
Inspecció Educativa: 
         - controla i assessora el funcionament del centre 
 - tramet informes a Conselleria 
         - supervisa la PGA i la memòria de fi de curs 
 
Claustre de professors: 
         - elabora la PGA i la memòria 
         - marca les línies d'actuació pedagògica del centre 
         - decideix, en primera instància, en qüestions internes 
         - té representació en el Consell Escolar 
 - elabora el Projecte Curricular de Centre 
 
Equip directiu: 
         - La direcció presideix el claustre, el Consell escolar, representa el centre i  participa en 
 reunions de coordinació 
         - té la responsabilitat de la secretaria 
 - té la responsabilitat del cap d’estudis 
         - imparteix classe i avalua, si cal,  els alumnes 
 
Professorat: 
         - participa en el claustre 
 - dirigeix els departaments 

- és responsable de l’acció tutorial 
- imparteix classe i avalua, si cal, els alumnes 

 
Consell Escolar: 

         - aprova la PGA i informa la memòria 
- decideix en qüestions internes en última instància 

 
Comissió de Coordinació Pedagògica: 

- estableix les directrius generals per l’elaboració i coordinació dels projectes 
curriculars de cicle i, posteriorment, el seu seguiment i avaluació 

- estableix les directrius per l’elaboració de les programacions didàctiques dels 
departaments i els plans d’orientació acadèmica i professional i d’acció tutorial 
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Departaments Didàctics: 

- comunicació 
- científicotecnològic 
- ciències socials 
- orientació 

 
Són competències dels departaments didàctics:  

a. Elaborar els aspectes docents del Pla Anual de Centre corresponents al Departament.  

b. Formular propostes a l'equip tècnic de coordinació pedagògica relatives a l'elaboració o 
modificació del Projecte Curricular de Centre.  

c. Elaborar, abans del començament del curs acadèmic, la programació didàctica de les 
ensenyances corresponents a les àrees, matèries o mòduls professionals integrats en el 
Departament, sota la coordinació i direcció del Cap del mateix, i d'acord amb les directrius 
generals establides per l'Equip Tècnic de Coordinació Pedagògica.  

d. Promoure la investigació educativa i proposar al Cap d'Estudis activitats de 
perfeccionament.  

e. Mantindre actualitzada la metodologia didàctica.  

f. Resoldre en primera instància les reclamacions derivades del procés d'avaluació que 
l'alumnat formule al Departament i emetre els informes pertinents.  

g. Portar a terme l'avaluació de les activitats realitzades i elaborar les corresponents propostes 
de millora, com a part integrant de la Memòria Final de Curs, sense perjuí de les 
competències que corresponen al Consell Escolar en esta matèria.  

h. Proposar l'oferta de matèries optatives dependents del Departament, que seran impartides 
pel professorat del mateix, i elaborar les corresponents programacions didàctiques.  

i. Realitzar el seguiment del grau de compliment de la programació didàctica i proposar 
mesures de millora que se’n deriven.  

j. Avaluar la pràctica docent i els resultats del procés d'ensenyament-aprenentatge en les 
àrees, matèries o mòduls integrats en el Departament. 
 

 
Equip docent o educatiu: 

L'equip educatiu estarà constituït per tots els professors i professores que imparteixen docència 
a l'alumnat d'un mateix grup i serà coordinat pel seu tutor.  

Les funcions de l'equip educatiu seran:  

a. Garantir que cada professor o professora proporcione a l'alumnat informació relativa a 
la programació, amb especial referència als objectius, els mínims exigibles i els criteris 
d'avaluació.  

b. Portar a terme l'avaluació i el seguiment global de l'alumnat del grup, establint les 
mesures necessàries per a millorar el seu aprenentatge en els termes establits per la 
legislació específica sobre avaluació.  

c. Establir les actuacions necessàries per a millorar el clima de convivència del grup.  

d. Tractar coordinadament els conflictes que sorgisquen al si del grup, establint les 
mesures adequades per a resoldre'ls.  
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e. Procurar la coordinació de les activitats d'ensenyament i aprenentatge que es proposen a 
l'alumnat del grup.  

f. Conéixer i participar en l'elaboració de la informació que, si és procedent, es 
proporcione als pares, mares o tutors de cada u dels alumnes o alumnes del grup.  

g. Qualsevol altra que establisca el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut.  

 
Alumnes: 
         - han d'assistir a classe 
         - són avaluats, si convé 
            - tenen representació en el Consell Escolar 
 
 

a.3) Organització econòmica del centre. 

 
El centre disposa d’una dotació econòmica provinent de la Conselleria d’Educació.  

El consell escolar, que, a causa de les seues dimensions reduïdes coincideix amb la 

comissió econòmica controla la gestió dels recursos assignats. 

 
 a.4) Horaris 

 

Considerem convenient una oferta horària flexible amb la possibilitat 

d’organitzar els grups en horaris de matí, vesprada i nit, donades les dificultats de 

l’alumnat per a assistir a classe (obligacions familiars, treball a torns, treball temporal, 

etc.), però les limitacions derivades de compartir les instal·lacions amb l'IES Arabista 

Ribera des del curs 2019/2020  limita l’horari general del centre que ha de quedar fixat 

per a l'alumnat entre la franja de les 15:30 a les 20:30 per evitar la coincidència en 

entrades i eixides amb l'alumnat de l'IES. El Centre per atendre alumnat, realitzar 

coordinacions, reunions, etc. comença el seu horari a les 14:30 amb horari de gestió, 

administració i atenció els dilluns i dimecres de 17:30 a 19:00.  

La impossibilitat de tenir un horari de matí per a les activitats de gestió, 

administració i atenció limita molt el  normal funcionament del centre, atès que les 

administracions treballen fonamentalment de matí i que la població sol·licita informació 

majoritàriament de matí. El telèfon del centre ha hagut, per tant, de ser desviat al telèfon 

personal de la direcció per tal d’atendre les demandes d’informació i la resta de tasques 

administratives i de gestió de manera adequada. Així mateix, aquest horari dificulta 

qualsevol intent de compatibilitzar la vida personal i laboral de la plantilla, ja que 

reunions, cursos, diferents gestions... es fan en horari de matí , fet que suposa duplicar 

jornades. 
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b) participació dels diversos estaments de la comunitat educativa i les 
formes de col·laboració entre aquests. 

El centre no disposa actualment d'una Associació d'alumnes. Considerem bàsic 
l'existència d'aquesta Associació; llavors, s'han iniciat activitats de promoció i 

informació per a la seua creació i posada en marxa aquest curs..  

Consell Escolar, Comissió de coordinació pedagògica, claustre i departaments actuen 
com a òrgans col·legiats en l'elaboració de propostes per a la millora educativa del 

centre (PEC, plans...).  

c) Cooperació entre persones adultes participants i el centre. 

El CFPA de Carcaixent considera bàsic que l'alumnat participe de forma activa en el 
disseny i programació del seu procés d'aprenentatge acadèmic, socioprofessional, 

cultural i cívic. 
 
 
Formules de cooperació amb les persones participants en el disseny i la programació del 
seu aprenentatge  
 
- Empoderament de l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. 
 
- Activitats de tutoria i orientació. 

d) Coordinació amb serveis del municipi. 

El CFPA de Carcaixent com a part integrant del teixit de serveis de l’àmbit municipal i,  
per tant, de l’oferta als seus habitants, ha d’estar coordinat amb d’altres serveis per tal de f er 
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més fluïda la nostra tasca, tant en l’aspecte formatiu com en el de la inserció sociolaboral, i per 
tal de convertir-se en un lloc de dinamització social dintre del nostre entorn. 

 
Una bona coordinació amb aquests serveis ha de repercutir de manera favorable en la 

qualitat i quantitat de la nostra oferta formativa i per tant, ha de beneficiar els nostres alumnes. 
 
Els serveis que pot oferir un municipi determinat es poden agrupar en blocs atenent a la 

seua finalitat, encara que cap d’ells és hermètic, sinó permeable. 
 

a) Oferta educativa i d’inserció sociolaboral. 
 

En aquest bloc hem volgut incloure totes aquelles iniciatives que tenen com a finalitat la 
inserció sociolaboral dels seus participants a més d’una formació bàsica mínima. En formarien 
part: 
 
 - Casal Jove 

 
Amb el qual podem obtenir informació de tota mena que puga interessar els nostres 

alumnes. 
 
- Labora.  

 

Quant a Labora, l'alumnat pot obtenir informació sobre cursos de f ormació dirigits a 
treballadors/es en situació de desocupació així com a grups de professionals a impartir 
en centres de la comarca com el CIPFP Luís Suñer Sanchis d'Alzira.  
 
- Ajuntament  

 

 
b) Serveis d’assessorament i informació. 

 
Trobem en aquest lloc tots aquells serveis dedicats a donar informació i assessorament 

al conjunt de la població. Així, podem tenir contacte amb: 
 
- Serveis socials 

 
  Amb aquests es pot col·laborar per a l’elaboració de projecte, a més d’oferir una oferta 
educativa i d’inclusió a persones en situació de risc d’exclusió social,  i especialment, dones 
migrants. 
 
 
- Consell Municipal Escolar 
 

És important formar part d’ell, ja que és la millor manera de participar en la comunitat  
educativa d’una forma activa. 
 

 
- Biblioteca Municipal 

 
És important que hi haja una coordinació i una participació activa del centre en les 
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activitats de promoció cultural que organitza. 
 

- D’altres 

 

 Creu Roja 

 Associacions  

 Societat Musical 

 ONGs 

 Voluntariat 

 Cáritas 

 Centre de Salut 

 Empreses i Indústries 

 Sindicats 

 AMPAs 

 Arxiu Municipal 

  

about:blank


  
 CONSELLERIA DE CULTURA, 

     EDUCACIÓ   I   ESPORT   

 

   

  

22 

 

CENTRE PÚBLIC DE FORMACIÓ DE PERSONES 

ADULTES DE CARCAIXENT 

 

 

Camí del Reialenc,s/n   46740 - Carcaixent (La Ribera Alta) 

Telèfon: 96 245 80 55 

46019210@edu.gva.es 
 
 
 

 
 

5. Concreció dels currículums establits per l’Administració 

Educativa per als ensenyaments de la formació de les persones 
adultes impartits al centre.  

 
(Annex: Programacions didàctiques)  
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6. Projecte lingüístic de centre. 

 
El Projecte lingüístic de centre (PLC) és l’instrument mitjançant el qual cada centre 

educatiu articula, concreta i adequa al centre educatiu el Programa d’educació 
plurilingüe i intercultural (PEPLI).  És d’aplicació la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la 
Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu 

valencià (DOGV 8240, 22.02.18), que al seu article 15 especifica el seu contingut:  

 

a) El Pla d’ensenyaments i ús vehicular de les llengües:  

 

a.1.) Proporció d’ús vehicular de cada llengua 

 

 

 

a.2.) Enfocaments metodològics 

Les línies metodològiques pel que fa a l'ensenyament i ús de les llengües han de 
contemplar com a marc general l'adopció d'enfocaments plurilingües integrats (Llei 
4/2018, art. 21), tant en l'ensenyament de les llengües (tractament integrat de llengües, 

TIL) com en l'ús vehicular (diverses modalitats del tractament integrat de llengua i 
continguts, TILC). 

 
Aquests enfocaments es defineixen per: 

 

1. La interacció, la comunicació mitjançant gèneres de textos orals i escrits i la 
reflexió metalingüística lligada a l'activitat comunicativa pel que fa a 
l'ensenyament de llengües. 
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2. Tractament didàctic de la diversitat a l'aula, en l'ensenyament i l'ús vehicular 

de les llengües com una riquesa i un recurs que cal aprofitar; i no tractar-la com 
un problema que cal resoldre, sinó des de la perspectiva d'èxit per a tot l'alumnat. 
 

3. Tractament explícit en l'ús vehicular de les llengües (primera llengua, segona 
llengua, llengua de comunicació internacional, llengües personals adoptives) del 

llenguatge acadèmic necessari per a la construcció dels sabers disciplinaris. 
 
4. Tractament que facilite la transferència, el control de la interferència i la 

construcció plurilingüe dels sabers com a eines didàctiques en l'ensenyament i 
l'ús vehicular de les llengües. 

 
5. Enfocaments plurilingües que ajuden a la sensibilització interlingüística i 
intercultural, com ara l'obertura a les llengües i la intercomprensió entre 

llengües, o que faciliten l'autonomia de l'aprenent i potencien la competència 
d'aprendre a aprendre, com ara el portfolio europeu de les llengües. Tecnologies 

de l'aprenentatge i el coneixement, que promouen els processos de recerca, 
tractament i difusió de la informació i la pràctica de l'alfabetisme múltiple. 
 

6. En l'ensenyament de les assignatures lingüístiques, la llengua d'ensenyament 
ha de ser necessàriament la llengua objecte d'aprenentatge. 

 
7. En les assignatures no lingüístiques, la comunicació, tant oral com escrita, s'ha 
de fer en la llengua vehicular de l'àrea, matèria o mòdul. A més, els llibres de 

text i altres materials curriculars i eines TIC que s'utilitzen han d'estar en la 
llengua en què es vehicule l'assignatura 

 
 
L' ensenyament i aprenentatge d'una llengua ha de prioritzar el facilitar la comunicació 

personal en situacions comunicatives (tant informals, primer; com més formals, després, 
a mesura que es va dominant el codi).  

 
Un enfocament comunicatiu suposa la creació de contextos d'ús de la llengua amb la 
incorporació de l'ús vehicular d'aquesta llengua amb un temps suficient d'horari escolar. 

L'èmfasi no és en l'ensenyament de la llengua, sinó en l´ús de la llengua com a mitjà de 
comunicació.  

 
Per a una correcta adquisició de la llengua cal utilitzar-la en una varietat de funcions 
comunicatives (preguntant, ordenant, narrant....) i en diversos contextos.  

 
La llengua d'interacció oral ha de ser la llengua vehicular de la matèria, ara bé, cal 

adaptar-se a les aptituds i capacitats de l'alumnat. Aquest procés d'adquisició de la 
llengua, en el cas del valencià com L1 es relaciona amb la necessitat i el desig que té 
l'alumne/a de mantenir contactes socials i afectius amb mestres, companys/es i altres 

persones del seu entorn.  
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Haurem d'aprofitar els elements propis del nostre entorn per a fer-ne un element bàsic 

del currículum del valencià, promoure la fluïdesa en l'expressió oral, utilitzar de forma 
habitual per al seu aprenentatge les tecnologies de la informació i de la comunicació així 
com utilitzar tots els gèneres de text.  

 
L'aprenentatge d'una llengua estrangera és motivador per als aprenents perquè la llengua 

es converteix en una eina per aconseguir informació.  
 
El tractament integrat de les llengües i continguts genera una actitud positiva envers els 

parlants d'una llengua estrangera i la seua cultura. Es procurarà que els continguts que 
s'hi treballen tinguen el grau d'exigència cognitiva i de contextualització necessaris per a 

ser adquirits a partir de la competència parcial que tenen els i les alumnes. Crearem 
contextos en els quals la llengua s'usa significativament amb contextos significatius, 
informació extralingüística i oportunitats de dialogar. 

 

a.3.) Mesures de suport i tractament de les persones nouvingudes i vulnerables 

La planificació del suport per al nou alumnat tindrà com a objectius:  

a) Dotar l'alumnat d'una competència comunicativa bàsica en valencià i castellà que li 
permeta seguir les diferents àrees del currículum, relacionar-se amb la resta de 

companys i companyes i adquirir progressivament una capacitat de comunicació que ho 
portarà a un major domini de les llengües.  

b) Desenvolupar una actitud positiva cap al valencià i al procés de normalització 
lingüística.  

c) Oferir ajudes perquè pugen comprendre i tractar continguts de les diferents àrees i 

que els permetran una major integració en les activitats d'aula. L'atenció del nou 
alumnat és competència de tot l'equip docent i responsabilitat del tutor/a. L'alumnat 

nouvingut disposarà d'un currículum personalitzat amb reforços en cursos de formació 
no reglada de castellà i de valencià. Centrarem els esforços en la comunicació. 

 

  

about:blank


  
 CONSELLERIA DE CULTURA, 

     EDUCACIÓ   I   ESPORT   

 

   

  

26 

 

CENTRE PÚBLIC DE FORMACIÓ DE PERSONES 

ADULTES DE CARCAIXENT 

 

 

Camí del Reialenc,s/n   46740 - Carcaixent (La Ribera Alta) 

Telèfon: 96 245 80 55 

46019210@edu.gva.es 
 
 
 

 
 

b) El Pla de normalització lingüística del centre: mesures de promoció del 

valencià en els àmbits administratiu, de gestió i planificació pedagògica i 

social i d’interrelació amb l’entorn. 
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c) La proposta d’avaluació de l’assoliment dels objectius del projecte.  

 

Considerem com a elements que s'han d'avaluar:  

1. Grau de compliment dels objectius plantejats, a mitjà i curt termini, de 
normalització lingüística en els diferents àmbits del centre.  

2. Activitats i estratègies a través de les quals el centre ha planif icat la manera 
d'aplicar el tractament integrat de les llengües.  

3. Recursos materials dedicats al PEPLI. 

 

4. Recursos humans que donen suport i es fan responsables de l'execució de les 

activitats per assolir els objectius del PEPLI. 
 
5. Espais i àmbits on s'aplica el PEPLI. 

 
6. Temporització del TIL i TILC.  

 
7.Grau en què s'estableixen plans o mesures correctores i/o de millora.  
 

8.Grau en què queden incloses les mesures correctores i/o de millora en la PGA del curs 
següent.  

 
9. Grau en què l'avaluació permet la comprovació del nivell de resultats del centre.  
 

10. Grau en què l'avaluació permet l'establiment de plans de millora.  
 

11. Grau en què l'avaluació permet comprovar i/o descobrir factors d'èxit.  
 
El seguiment del PEPLI es realitzarà:  

 
a) Trimestralment, la COCOPE tractarà de manera ordinària l'anàlisi de 

l'acompliment o no del PEPLI i de manera extraordinària davant una situació 
extraordinària.  
 

b) En finalitzar cada curs acadèmic, la memòria valorarà l'aplicació del PEPLI i 
el seu compliment o no. Amb aquesta valoració es farà proposta per seguir 

avançant el curs següent. 
 
 c) Cada curs es revisarà la plantilla del centre per tal de poder seguir aplicant el 

que s'ha acordat al PEPLI i als seus cronogrames per veure si podem atendre o 
no aquestes decisions. En tot cas, si és necessari cal demanar expressament a 

l'Administració Educativa que ens facilite el professorat que ens caldria per 
aconseguir el nostre objectiu 
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El centre pot modificar el PLC per al curs 2022-2023, amb la introducció de canvis en 

els elements del projecte: l’anàlisi del context, els objectius, la proporció d’hores i la 
concreció de dels mòduls en cada llengua curricular en cada nivell, les mesures de 

suport, el tractament de l’alumnat nouvingut i vulnerable, la presència de les llengües no 
curriculars i el pla de normalització lingüística.  

El procediment per a la modificació ha de ser el mateix que s’ha seguit per a 

l’elaboració inicial, per la qual cosa s’haurà de presentar la proposta del nou PLC per a 
ser autoritzada per part de la conselleria competent en matèria d’educació abans del 11 

de març de 2022, i se seguirà el procés que s’indica en l’article 16 de la Llei 4/2018. 
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EL PEPLI HA D’  

Avaluació del objectius generals del PLC, 

 avaluació dels elements configuradors del PLC o avaluació sobre la competència plurilingüe i 

intercultural de l'alumnat. 
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7. PLANS (ANNEXOS): 

 
- PLA D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA 

- PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I INCLUSIÓ 
SOCIOEDUCATIVA 

- PLA D’ACOLLIDA A LES PERSONES ADULTES 
NOUVINGUDES I EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL I D’ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA I PROFESSIONAL 

- PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 
- PLA PER AL FOMENT DE LA LECTURA 
- PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA 
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