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PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA
Centres de formació de persones adultes
A. DADES DEL CENTRE
Nom

Localitat

Codi del centre

Director/a

B. PROGRAMES FORMATIUS
PROGRAMES IMPARTITS
Marqueu amb una X

GRUPS

ALUMNAT

Indiqueu-ne la xifra

Indiqueu-ne la xifra

Programa a): cicle I
Alfabetització
Neolectura
Educació de Base
Programa a): cicle II
GES-1
GES-2
Programa b)
Prova M18 per a l'obtenció del títol de GES
Prova M20 per a l'obtenció del títol de BATX
Prova d'accés a CFGM
Prova d'accés a CFGS
Cursos preparatoris de les proves d'accés a FP
Programa c)
Coneixements i ús del valencià i de la cultura pròpia

A1

A2

A1

A2

B1

B2

B1

B2

C1

C2

C1

C2

Programa d)
Accés a la universitat per a M25 i M45
Programa e.1)
Castellà-Valencià com a LE
Comunicació en llengües estrangeres
Prova de nacionalitat espanyola
Competència digital
Cursos per la igualtat i la participació
Programa e.2)
Educació mediambiental
Programa g)
Prova de competències clau de nivell 2: SERVEF
Programa j)
Cursos per al gaudi del lleure i la creativitat
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C. LÍNIA D'ACCIÓ (dupliqueu aquest full tantes vegades com calga en cada centre i suprimiu-ne les que queden en blanc)

1

Objectiu general de la
línia d'acció

Cursos en què es desenvolupa la intervenció
Marqueu amb una X

Cursos

Alfa

Neo

Base

GES1

GES2

Prova GES

Prova BATX

CFGM

VAL

UNI

V/C LE

Lleng.

Nacion

Comp. dig.

Medi ambient

Altres

CFGS

Finalitats
Marqueu amb una X

1) Programes d'alfabetització i formació bàsica de les persones immigrants o en risc d'exclusió
social
2) Programes d'inclusió lingüísticocultural de les persones refugiades
3) Intervencions per fomentar el coneixement i la valoració del valencià i de la seua realitat
sociocultural
4) Actuacions interculturals que promouen l'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres i les
seues manifestacions culturals
5) Programes per a la promoció de la participació cívica, social i cultural de les persones adultes
6) Participació en activitats que fomenten l'expressió artística i creativa dissenyades pel centre o
per altres organismes
7) Acompanyament del procés individual de les persones adultes en els seus projectes de vida
personal, acadèmica i professional
8) Tutorització individualitzada o en grup de les persones joves que provenen de l'ensenyament
obligatori
9) Programes per a incrementar la competència digital de les persones adultes
10) Intervencions que afavoreixen la convivència i la igualtat, l'educació per a la salut i la
sostenibilitat i la inserció social
Persones adultes participants
Nombre

Perfil de l'alumnat
destinatari

Professorat implicat
Nombre

Cos i especialitat
d'FPA

PRIM

PRIM:
ANG

PRIM:
FRAN

CT

CS

COM:
ANG

COM: COM: Altres
VAL VAL/AN

Indiqueu-hi el nombre
en cada especialitat

Horari

Matí

Vesprada-nit

Justificació i descripció breu de l'activitat
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C. LÍNIA D'ACCIÓ

2

Objectiu general de la
línia d'acció

Cursos en què es desenvolupa la intervenció
Marqueu amb una X

Cursos

Alfa

Neo

Base

GES1

GES2

Prova GES

Prova BATX

CFGM

VAL

UNI

V/C LE

Lleng.

Nacion

Comp. dig.

Medi ambient

Altres

CFGS

Finalitats
Marqueu amb una X

1) Programes d'alfabetització i formació bàsica de les persones immigrants o en risc d'exclusió
social
2) Programes d'inclusió lingüísticocultural de les persones refugiades
3) Intervencions per fomentar el coneixement i la valoració del valencià i de la seua realitat
sociocultural
4) Actuacions interculturals que promouen l'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres i les
seues manifestacions culturals
5) Programes per a la promoció de la participació cívica, social i cultural de les persones adultes
6) Participació en activitats que fomenten l'expressió artística i creativa dissenyades pel centre o
per altres organismes
7) Acompanyament del procés individual de les persones adultes en els seus projectes de vida
personal, acadèmica i professional
8) Tutorització individualitzada o en grup de les persones joves que provenen de l'ensenyament
obligatori
9) Programes per a incrementar la competència digital de les persones adultes
10) Intervencions que afavoreixen la convivència i la igualtat, l'educació per a la salut i la
sostenibilitat i la inserció social
Persones adultes participants
Nombre

Perfil de l'alumnat
destinatari

Professorat
Nombre

Cos i especialitat
d'FPA

PRIM

PRIM:
ANG

PRIM:
FRAN

CT

CS

COM:
ANG

COM: COM: Altres
VAL VAL/AN

Indiqueu-hi el nombre
en cada especialitat

Horari

Matí

Vesprada-nit

Justificació i descripció breu de l'activitat
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C. LÍNIA D'ACCIÓ
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Objectiu general de la
línia d'acció

Cursos en què es desenvolupa la intervenció
Marqueu amb una X

Cursos

Alfa

Neo

Base

GES1

GES2

Prova GES

Prova BATX

CFGM

VAL

UNI

V/C LE

Lleng.

Nacion

Comp. dig.

Medi ambient

Altres

CFGS

Finalitats
Marqueu amb una X

1) Programes d'alfabetització i formació bàsica de les persones immigrants o en risc d'exclusió
social
2) Programes d'inclusió lingüísticocultural de les persones refugiades
3) Intervencions per fomentar el coneixement i la valoració del valencià i de la seua realitat
sociocultural
4) Actuacions interculturals que promouen l'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres i les
seues manifestacions culturals
5) Programes per a la promoció de la participació cívica, social i cultural de les persones adultes
6) Participació en activitats que fomenten l'expressió artística i creativa dissenyades pel centre o
per altres organismes
7) Acompanyament del procés individual de les persones adultes en els seus projectes de vida
personal, acadèmica i professional
8) Tutorització individualitzada o en grup de les persones joves que provenen de l'ensenyament
obligatori
9) Programes per a incrementar la competència digital de les persones adultes
10) Intervencions que afavoreixen la convivència i la igualtat, l'educació per a la salut i la
sostenibilitat i la inserció social
Persones adultes participants
Nombre

Perfil de l'alumnat
destinatari

Professorat
Nombre

Cos i especialitat
d'FPA

PRIM

PRIM:
ANG

PRIM:
FRAN

CT

CS

COM:
ANG

COM: COM: Altres
VAL VAL/AN

Indiqueu-hi el nombre
en cada especialitat

Horari

Matí

Vesprada-nit

Justificació i descripció breu de l'activitat
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C. LÍNIA D'ACCIÓ
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Objectiu general de la
línia d'acció

Cursos en què es desenvolupa la intervenció
Marqueu amb una X

Cursos

Alfa

Neo

Base

GES1

GES2

Prova GES

Prova BATX

CFGM

VAL

UNI

V/C LE

Lleng.

Nacion

Comp. dig.

Medi ambient

Altres

CFGS

Finalitats
Marqueu amb una X

1) Programes d'alfabetització i formació bàsica de les persones immigrants o en risc d'exclusió
social
2) Programes d'inclusió lingüísticocultural de les persones refugiades
3) Intervencions per fomentar el coneixement i la valoració del valencià i de la seua realitat
sociocultural
4) Actuacions interculturals que promouen l'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres i les
seues manifestacions culturals
5) Programes per a la promoció de la participació cívica, social i cultural de les persones adultes
6) Participació en activitats que fomenten l'expressió artística i creativa dissenyades pel centre o
per altres organismes
7) Acompanyament del procés individual de les persones adultes en els seus projectes de vida
personal, acadèmica i professional
8) Tutorització individualitzada o en grup de les persones joves que provenen de l'ensenyament
obligatori
9) Programes per a incrementar la competència digital de les persones adultes
10) Intervencions que afavoreixen la convivència i la igualtat, l'educació per a la salut i la
sostenibilitat i la inserció social
Persones adultes participants
Nombre

Perfil de l'alumnat
destinatari

Professorat
Nombre

Cos i especialitat
d'FPA

PRIM

PRIM:
ANG

PRIM:
FRAN

CT

CS

COM:
ANG

COM: COM: Altres
VAL VAL/AN

Indiqueu-hi el nombre
en cada especialitat

Horari

Matí

Vesprada-nit

Justificació i descripció breu de l'activitat
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Objectiu general de la
línia d'acció

Cursos en què es desenvolupa la intervenció
Marqueu amb una X

Cursos

Alfa

Neo

Base

GES1

GES2

Prova GES

Prova BATX

CFGM

VAL

UNI

V/C LE

Lleng.

Nacion

Comp. dig.

Medi ambient

Altres

CFGS

Finalitats
Marqueu amb una X

1) Programes d'alfabetització i formació bàsica de les persones immigrants o en risc d'exclusió
social
2) Programes d'inclusió lingüísticocultural de les persones refugiades
3) Intervencions per fomentar el coneixement i la valoració del valencià i de la seua realitat
sociocultural
4) Actuacions interculturals que promouen l'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres i les
seues manifestacions culturals
5) Programes per a la promoció de la participació cívica, social i cultural de les persones adultes
6) Participació en activitats que fomenten l'expressió artística i creativa dissenyades pel centre o
per altres organismes
7) Acompanyament del procés individual de les persones adultes en els seus projectes de vida
personal, acadèmica i professional
8) Tutorització individualitzada o en grup de les persones joves que provenen de l'ensenyament
obligatori
9) Programes per a incrementar la competència digital de les persones adultes
10) Intervencions que afavoreixen la convivència i la igualtat, l'educació per a la salut i la
sostenibilitat i la inserció social
Persones adultes participants
Nombre

Perfil de l'alumnat
destinatari

Professorat
Nombre

Cos i especialitat
d'FPA

PRIM

PRIM:
ANG

PRIM:
FRAN

CT

CS

COM:
ANG

COM: COM: Altres
VAL VAL/AN

Indiqueu-hi el nombre
en cada especialitat

Horari

Matí

Vesprada-nit

Justificació i descripció breu de l'activitat
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