PAM 2018-2019
Pla d'actuació per a la millora

Formació de persones adultes
aprenentatge al llarg de la vida

INSTRUCCIONS GENERALS PER EMPLENAR EL PAM
Centres d'FPA
QUÈ ÉS?
El Pla d’actuació per a la millora (PAM), que constitueix la part pedagògica de la programació
general anual i està conformat pel conjunt d’actuacions que es realitzen en un centre per a la
millora de la qualitat educativa, inclou, entre altres aspectes, la consecució de l’equitat en
l’educació i la millora de les competències de les persones adultes participants.
Aquest pla ha de servir per a propiciar espais formatius orientats a l’aprenentatge al llarg de la
vida de les persones adultes participants que garantisquen:
• La seua formació bàsica.
• El disseny autònom d’itineraris de vida personal, acadèmica i professional.
• La participació ciutadana, social i cultural.
• L’atenció a la població adulta en situació de marginació o en risc d’exclusió a fi de
promoure’n la inserció socioprofessional.
Per consegüent, el PAM dels centres d'FPA té com a finalitat primordial afavorir el procés
d’anàlisi, reflexió, aplicació i avaluació col·laborativa, de l’equip docent en particular i del
conjunt de la comunitat educativa, sobre les pràctiques i accions que cada centre dissenya
anualment per atendre les necessitats i els interessos formatius de les persones adultes
participants en el seu aprenentatge al llarg de la vida.
COM ACCEDIR I EMPLENAR EL PAM?
Ací podreu trobar tota la normativa i la informació referides al PAM:
1. Una vegada dins l'espai web de l'àmbit d'FPA del Servei d'Ordenació Acadèmica, hi ha
a l'abast aquest document informatiu per a l'emplenament del PAM i el document del
PAM pròpiament dit en format odt.
2. Després de descarregar-lo i d'omplir les dades requerides, el document resultant s'ha
d'incloure com a annex de la PGA 2018-2019 i, amb posterioritat, se n'ha de remetre
una còpia al correu pam.fpa@gva.es
QUINS APARTATS CONTÉ EL DOCUMENT DEL PAM?
PRIMERA PÀGINA – Informació inicial: el centre.
• APARTAT A – Dades d'identificació del centre.
• APARTAT B – Programes formatius: oferta formativa del curs 2018-2019 i relació del
nombre de grups i de persones adultes participants.
PÀGINES SEGÜENTS – Quadres 1-5 (a duplicar-ne tants fulls com siguen necessaris fins a
un màxim de 5 i a suprimir-ne els que queden en blanc): les línies d'acció i les actuacions de
millora previstes.
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APARTAT C – Objectiu general de la línia d'acció.
APARTAT C – Descripció de cadascuna de les línies d'acció previstes en cada centre:
- Cursos on es desenvoluparà la intervenció.
- Finalitats.
- Nombre de persones adultes participants i de professorat implicat.
- Perfil de les persones adultes participants en cada cas.
- Horari de realització.
- Justificació i breu descripció de la intervenció.

COM PRESENTAR EL PAM?
A diferència de la resta d'etapes educatives, tal com determinen els articles sisé,12, i seté de
la Resolució de 20 d'agost de 2018 (DOGV de 24 d'agost), del secretari autonòmic
d’Educació i Investigació, per la qual es regula l’elaboració de les actuacions del Pla
d’actuació per a la millora (PAM), s’autoritzen programes i s’assignen hores addicionals de
professorat als centres educatius públics amb titularitat de la Generalitat Valenciana per al seu
desenvolupament, al curs 2018-2019, la presentació administrativa del PAM dels centres
docents d'FPA preveu dos lliuraments:
a) Un primer adreçat a la Inspecció d'Educació a través de la PGA, dins la qual el PAM s'ha
d'incloure com a annex, fins al dia 15 de desembre de 2018.
b) Un segon dirigit al personal tècnic de l'àmbit d'FPA del Servei d'Ordenació Acadèmica per
mitjà de l'enviament a l'adreça electrònica: pam.fpa@gva.es fins al dia 19 de desembre de
2018.
QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb nosaltres bé a través de l'adreça
electrònica corporativa pam.fpa@gva.es (correu específic per a la recepció del PAM dels centres
d'FPA), o bé trucant als telèfons 961 970 649 (Frederic) o 961 970 702 (Imma). Per a qualsevol
altra gestió, teniu a disposició els correus corporatius johnson_fre@gva.es i
benavent_inm@gva.es
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