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El Pla Anual d'Activitats Complementàries i Extraescolars del CPFPA de 

Carcaixent comprén les activitats proposades pels departaments didàctics i 

per l'equip directiu per a contribuir a la formació integral de l'alumnat, 

fomentar un ensenyament obert a l’entorn natural i sociocultural i afavorir-

la convivència. Aquest Pla s'inclou en la Programació General Anual del 

Centre.  

 

OBJECTIUS GENERALS  

 

Els objectius d'aquest Pla són:  

 

a.Contribuir a l'assoliment dels objectius estratègics de la PGA.  

b.Facilitar i reforçar els aprenentatges treballats en classe.  

c.Afavorir l'adquisició dels valors essencials per a exercir una 

ciutadania democràtica i lliure.  

d.Propiciar l'acostament al medi natural, sociocultural i etnogràfic del 

territorio valencià.  

e. Permetre el contacte de l'alumnat amb el món laboral.  

f. Educar, formar i instruir a través de la tolerància, la pau, la 

convivència i la responsabilitat individual i col·lectiva.  

g.Garantir els drets d'igualtat d'oportunitats en la participació de 

l'alumnat sense distinció de sexe, edat, o condicions culturals i 

econòmiques, religioses o polítiques i realitzar un efecte compensador 

de les desigualtats socials.  
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COMPETÈNCIES  

El Pla d'Activitats Complementàries i Extraescolars contribueix al fet que 

l'alumnat adquirisca les competències clau:  

- la competència en comunicació lingüística en afavorir el 

desenvolupament d’ habilidades socials i de comunicació.  

- la competència matemática i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia en apropar a l'alumnat a aspectes quantitatius i espacials de 

la realitat;aprofundir en el coneixement de la interacció de l'ésser 

humà amb el seu entorn, fomentant els hàbits de vida més 

saludables;analitzar l'impacte de les activitats humanes en el mig i la 

salut personal, etc.  

- -la competència social i cívica, en ajudar a comprendre la 

pluralitat,els valors democràtics i el caràcter evolutiu de la nostra 

societat i a reflexionar de manera crítica sobre fets i problemes 

socials (pobresa, violència de gènere,...)  

- -sentit d'iniciativa i esperit emprenedor, treballant cooperativa i 

individualment.  

- -consciència i expressions culturals en conéixer, comprendre, 

apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i 

artístiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-

les com a part del patrimoni dels pobles.  

 

Les Actividades Complementàries i Extraescolars són imprescindibles per 

a aconseguir els objectius plantejats en la majoria dels plans, programes i 

projectes que es desenvolupen en el Centre.  
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TIPUS D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I 

COMPLEMENTÀRIES 

Las activitats que conformen aquest Pla es poden classificar en:  

 

1.Activitats de caràcter general destinades a tots els nivells educatius.  

Es desenvolupen gràcies la col·laboració de tota la comunitat educativa i 

pretenen:  

- Millorar les relacions entre l'alumnat fora de l'àmbit acadèmic i 

ajudar a l'adquisició d'habilitats socials i de comunicació.  

- Posar a l'alumnat en contacte amb diferents activitats culturals i 

esportives de l’entorn i potenciar l'interés per aquestes.   

- Promoure el desenvolupament de l'autonomia i la responsabilitat en 

l'organització del seu temps lliure.  

- Despertar el sentit de la responsabilitat.  

-Desenvolupar l'autoestima de l'alumnat a través del 

desenvolupament de la creativitat en la realització de les activitats.  

- Promoure en l'alumnat un sentiment positiu de pertinença al centre i 

al grup.  

2.Activitats programades pels Departaments Didàctics i que tenen com 

a objectius específics reforçar l'aprenentatge de les diverses matèries 

desenvolupant els seus continguts i les competències bàsiques i 

professionals.  

 

En les programacions didàctiques dels diferents Departaments s'inclouen 

les activitats rellevants per a donar suport al desenvolupament curricular de 

les seues respectives matèries i aconseguir les competències claus.  

Cada departament diferencia entre:  

-activitats complementàries són aquelles activitats lectives 

coherents amb el projecte educatiu del Centre, diferenciades de 
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moment, espai o recursos que utilitzen i de caràcter avaluable i 

obligatori per a l'alumnat.  

- activitats extraescolars, aquelles que realitza el Centre coherents 

amb el Projecte Educatiu de Centre però de caràcter voluntari per a 

l'alumnat i en cap cas formaran part del seu procés d'avaluació.  

 

La majoria de les activitats programades pels departaments didàctics són 

d'obligat compliment per a l'alumnat que cursa cada matèria i nivell i tenen 

caràcter lectiu, formant part de l'avaluació contínua de l'alumnat.  

 

3.Activitats multidisciplinàries que independentment d'estar més o menys 

vinculades amb una matèria en concret, propicien la creativitat, 

aprofundeixen en el coneixement de determinats fenòmens culturals o 

efemèrides i potencien la presa de consciència sobre problemes sociopolítics 

que ens afecten a tots, com ara les relacionades amb la celebració d'alguns 

dies commemoratius  

Es tracta d'activitats que normalment es desenvolupen en el centre 
relacionades amb la seua temàtica.  

 
4.Activitats per a millorar la formació social i cívica de l'alumnat: 

projectes de cooperació; embelliment dels espais comuns del centre, millora 

de la salut; convivència; etc.  

La realització de les activitats proposada i les dates previstes inicialment 

estaran condicionades per la disponibilitat horària tant del Centre com dels 

llocs de visita, el desenvolupament de la programació, etc.  

Per això, aquest Pla es considera flexible i sotmés als canvis i reajustaments 

que possibiliten la incorporació de noves activitats o la supressió d'altres 

per motius imprevistos. 
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