NOTA INFORMATIVA: ASSIGNACIÓ HORÀRIA FONS SOCIAL EUROPEU (FSE) CURS 2019-2020
La Comunitat Valenciana i el Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP) han subscrit un
conveni de col·laboració per al desenvolupament del Programa d’Orientació i Reforç per a l’Avanç i
Suport en l’Educació amb cofnançament per part del Fons Social Europeu (FSE), amb l’objectu de
reduir i previndre l’abandonament escolar primerenc. Aquest programa es durà a terme en els centres
determinats per resolució del secretari autonòmic d’Educació i Investgació, mitjançant Actvitats de
Reforç i Actvitats d’Extensió Educatva.
Aquestes actvitats estan adreçades a l’alumnat en risc d’abandonament escolar o en situació de
vulnerabilitat, matriculat en 1r i 2n d’ESO en el curs 2019-2020. Les actvitats es desenvoluparan dins o
fora de l’horari lectu, per personal docent adscrit al centre educatu. Si l’actvitat es realitza fora de
l’horari lectu, caldrà la presència al centre escolar d’almenys una persona de l’equip directu. Tant la
direcció del centre educatu com el personal docent responsable del desenvolupament d’aquestes
actvitats haurà de complir amb els requisits de gestó i justfcació establits pel FSE.
Activitatt .de.sefoRrç:R
Consistran en actvitats d'atenció, orientació i suport educatu, que es desenvoluparan de forma
inclusiva dins del grup de l’alumnat i en horari lectu, amb l’objectu d’afavorir l'èxit escolar i previndre
l’abandonament escolar primerenc de l'alumnat.
Activitatt .d’Extes ió.Educattivat:R
Consistran en actvitats d'extensió educatva amb un component lúdic i motvador, que afavorisca el
desenvolupament de les competències clau de forma inclusiva, fora de l’horari lectu, com:
- Actvitats de suport a les àrees instrumentals.
- Actvitats d’acompanyament escolar.
- Actvitats artstques, esportves, tecnològiques, etc.
El desenvolupament de les actvitats triades haurà de començar i fnalitzar atenent el calendari escolar
del curs 2019-2020.
Es convocarà reunió informatva per a concretar les instruccions d’execució i justfcació atenent els
requisits establits pel FSE.
Reba una salutació cordial.

El director general de Polítca Educatva.
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