Instruccions de 19 de novembre de 2018, del director general de Política Educativa
per les quals es regula el procediment de seguiment i justificació dels Cursos per a
l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones nouvingudes i de les
Activitats formatives complementàries per a l’aprenentatge permanent de les
persones adultes, dins del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat
pública de la Generalitat Valenciana, que imparteixen ensenyaments de la formació
de persones adultes, durant el curs escolar 2018-2019, autoritzats a la realització
d’aquesta actuació.
Per la Instrucció de 29 de març de 2018 del secretari autonòmic d’Educació i Investigació,
s’estableix el procediment per a la sol·licitud i assignació de les actuacions complementàries
denominades «Cursos per a l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones
nouvingudes» i «Activitats formatives complementàries per a l’aprenentatge permanent de les
persones adultes», que tenen com a finalitat garantir la seua formació bàsica, el disseny
autònom d’itineraris de vida personal, ciutadana, social i cultural, la participació i l’atenció a la
població adulta en risc d’exclusió social a fi de promoure’n l’èxit escolar i la inserció social, dins
del Pla d’actuació per a la millora en l’àmbit del programa PROEDUCAR, per a centres docents
de titularitat pública de la Generalitat Valenciana que imparteixen ensenyaments de la
formació de persones adultes durant el curs escolar 2018-2019.
Per Resolució de 20 d’agost de 2018, 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 durant el curs
2018-2019.
En virtut del que disposa la Resolució de 20 d’agost de 2018, del secretari autonòmic
d’Educació i Investigació, al resolc huité apartat 6, es dicten les instruccions següents:
1. Seguiment
a) El director o la directora del centre de formació de persones adultes i el professorat
responsable de la realització dels «Cursos per a l’aprenentatge del valencià i del castellà per a
persones nouvingudes» i de les «Activitats formatives complementàries per a l’aprenentatge
permanent de les persones adultes» han d’emplenar, per a les sessions impartides
setmanalment per cada professor o professora, el full de control de l’horari del professorat dels
annexos I.A i I.B.
b) El professorat responsable de la realització dels cursos i de les activitats formatives adés
esmentats, amb el vistiplau del director o de la directora, ha d’omplir el full de control
d’assistència de les persones participants que apareixen als annexos II.A, II.B i II.C.
c) El secretari o la secretària del centre de formació de persones adultes, amb el vistiplau del
director o de la directora, ha d’emetre el certificat de docència del professorat d’acord amb el
model que figura a l’annex III.
d) El professor o la professora responsable, amb el vistiplau del director o de la directora, ha
d’omplir el full de valoració amb els indicadors d’assoliment dels cursos o de les activitats
formatives impartits en cada centre segons el model de l’annex IV.
2. Justificació
a) La justificació s’ha de realitzar en dos períodes:
- El primer període de justificació abasta des de l’inici del curs 2018-2019 fins al 31 de
desembre de 2018.
- El segon període de justificació comprén des de l’1 de gener de 2019 fins a la finalització del
curs 2018-2019.
b) Abans del dia 31 de gener de 2019 i del dia 12 de juliol de 2019 la direcció del centre ha de
remetre mitjançant la plataforma digital que habilite la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, els annexos I.A o I.B i III, en format pdf per cadascun dels cursos i de les
activitats autoritzats.
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c) Una vegada omplits els fulls corresponents als annexos II.A, II.B i II.C, la secretaria del
centre n’és l’òrgan responsable de la custòdia.
d) L’annex IV s’ha d’emplenar directament a la plataforma digital adés esmentada per
cadascun dels cursos i de les activitats formatives autoritzats.
e) La direcció del centre és l’encarregada d’incorporar la memòria i els indicadors de la totalitat
de cursos i de les activitats formatives a la memòria final de la PGA, que ha d’incloure els
aspectes indicats a l’apartat 5.a, dels annexos III i IV respectivament de la Instrucció de 29 de
març de 2018 del secretari autonòmic d’Educació i Investigació:
1. Justificació del curs o de l’activitat formativa posada en marxa.
2.a. Criteris d’accés a la formació lingüisticocultural, en el cas dels «Cursos per a
l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones nouvingudes».
2.b. Criteris d’accés a les activitats programades, en el cas de les «Activitats formatives
complementàries per a l’aprenentatge permanent de les persones adultes».
3. Organització espacial i temporal i agents implicats.
4. Programació didàctica.
5. Indicadors i procediments previstos per al seguiment, avaluació i revisió del curs o
de l’activitat formativa.
3. Obligacions dels centres autoritzats
a) Els documents originats, relacionats amb el desenvolupament d’aquests cursos i de les
activitats formatives, han de romandre custodiats al centre educatiu. Aquesta documentació
podrà ser requerida pel Ministeri d’Educació i Formació Professional o per la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el procés de revisió o auditoria.
b) Els centres educatius autoritzats a desenvolupar els cursos per a l’aprenentatge del valencià
i del castellà per a persones nouvingudes i el conjunt d’activitats formatives complementàries
han de fer constar en totes les actuacions i en la documentació utilitzada per a la seua difusió i
desenvolupament la col·laboració del Ministeri d’Educació i Formació Professional amb la
menció expressa «Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional», així
com incorporar-ne el logotip institucional.
4. Supervisió
La inspecció d’educació vetlarà pel compliment de tots els preceptes continguts en aquestes
instruccions i supervisarà el correcte desenvolupament dels tallers autoritzats, així com l’horari
dels docents que imparteixen aquests.
El director general de Política Educativa

Firmat per Jaume Fullana Mestre el
19/11/2018 18:40:07
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ANNEX I.A

FULL DE CONTROL DE L’HORARI DEL PROFESSORAT

Instruccions de XX de novembre de 2018, del director general de Política Educativa per les quals es regula el procediment de seguiment i justificació dels Cursos per a
l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones nouvingudes i de les Activitats formatives complementàries per a l’aprenentatge permanent de les persones
adultes, dins del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana, que imparteixen ensenyaments de la formació de
persones adultes, durant el curs escolar 2018-2019, autoritzats a la realització d’aquesta actuació.

CURS O ACTIVITAT FORMATIVA: ________________________________________________________________
CODI DE CENTRE: ________________________
CENTRE EDUCATIU: ____________________________________________ LOCALITAT: ___________________
PRIMER PERÍODE: del 17 de setembre al 21 de desembre de 2018
Sessions de la
setmana

DNI/NIE

*Nombre

de
Signatura del
sessions
docent/la docent

Cognoms i nom del/de la docent

17-21
setembre
24-28
setembre
1-5 octubre
8-12 octubre
15-19 octubre
22-26 octubre
29 oct-2 nov
5-9 novembre
12-16
novembre
19-23
novembre
26-30
novembre
3-7 desembre
10-14
desembre
17-21
desembre
Total de sessions impartides
*

Cada sessió correspon a 2 hores lectives setmanals

______________________ , ____ de/d’ ________________ de 20
Signatura del/de la professor/a

Vist i plau del/de la director/a
Segell del centre

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional
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ANNEX I.B

FULL DE CONTROL DE L’HORARI DEL PROFESSORAT

Instruccions de XX de novembre de 2018, del director general de Política Educativa per les quals es regula el procediment de seguiment i justificació dels Cursos per a
l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones nouvingudes i de les Activitats formatives complementàries per a l’aprenentatge permanent de les persones
adultes, dins del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana, que imparteixen ensenyaments de la formació de
persones adultes, durant el curs escolar 2018-2019, autoritzats a la realització d’aquesta actuació.

CURS O ACTIVITAT FORMATIVA: ________________________________________________________________
CODI DE CENTRE: ________________________
CENTRE EDUCATIU: ____________________________________________ LOCALITAT: ___________________
SEGON PERÍODE: del 7 de gener al 14 de juny de 2019
Sessions de la
setmana

*Nombre

DNI/NIE

Cognoms i nom del/de la docent

de
sessions

Signatura del
docnet/la
docent

7-11 gener
14-18 gener
21-25 gener
28 gener-1
febrer
4-8 febrer
11-15 febrer
18-22 febrer
25 febrer-1
març
4-8 març
11-15 març
18-22 març
25-29 març
1-5 abril
8-12 abril
15-17 abril
30 abril-3
maig
6-10 maig
13-17 maig
20-24 maig
27-31 maig
3-7 juny
10-14 juny
Total de sessions impartides
*

Cada sessió correspon a 2 hores lectives setmanals

______________________ , ____ de/d’ ________________ de 20
Vist i plau del/de la director

Segell del centre

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional
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ANNEX II.A

FULL DE CONTROL D'ASSISTÈNCIA DE LES PERSONES PARTICIPANTS – primer trimestre
*A emplenar 1 full per cadascun dels cursos o activitats formatives impartits al centre

Instruccions de XX de novembre de 2018, del director general de Política Educativa per les quals es regula el procediment de seguiment i justificació dels Cursos per a l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones nouvingudes i de les Activitats
formatives complementàries per a l’aprenentatge permanent de les persones adultes, dins del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana, que imparteixen ensenyaments de la formació de persones
adultes, durant el curs escolar 2018-2019, autoritzats a la realització d’aquesta actuació.

CODI DE CENTRE: ________________________ CENTRE EDUCATIU: _________________________________________________________ LOCALITAT: ____________________________
MODALITAT (*assenyaleu amb una X): □ Cursos per a l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones nouvingudes / □ Activitats formatives complementàries per a l’aprenentatge permanent
NOM DEL CURS O ACTIVITAT: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
*Dates de les sessions (marqueu amb X l’assistència de cada persona en cadascuna de les sessions)
DNI/NIE
Passaport

Cognoms i nom

SETEMBRE
17-21 24-28

OCTUBRE
1-5

8-12

15-19 22-26 29-2N

NOVEMBRE
5-9

DESEMBRE

12-16 19-23 26-30

3-7

Signatura

10-14 17-21

*

Cada sessió correspon a 2 hores lectives setmanals

__________________________ , ____ de/d’ ________________ de 20
Signatura del/de la professor/a

Segell del centre

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional

CSV:JM9TZFXY-QQG2DAVP-JX2GMXGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=JM9TZFXY-QQG2DAVP-JX2GMXGN

ANNEX II.B

FULL DE CONTROL D'ASSISTÈNCIA DE LES PERSONES PARTICIPANTS – segon trimestre
*A emplenar 1 full per cadascun dels cursos o activitats formatives impartits al centre

Instruccions de XX de novembre de 2018, del director general de Política Educativa per les quals es regula el procediment de seguiment i justificació dels Cursos per a l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones nouvingudes i de les Activitats
formatives complementàries per a l’aprenentatge permanent de les persones adultes, dins del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana, que imparteixen ensenyaments de la formació de persones
adultes, durant el curs escolar 2018-2019, autoritzats a la realització d’aquesta actuació.

CODI DE CENTRE: ________________________ CENTRE EDUCATIU: _________________________________________________________ LOCALITAT: ____________________________
MODALITAT (*assenyaleu amb una X): □ Cursos per a l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones nouvingudes / □ Activitats formatives complementàries per a l’aprenentatge permanent
NOM DEL CURS O ACTIVITAT: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
*Dates de les sessions (marqueu amb X l’assistència de cada persona en cadascuna de les sessions)
Cognoms i nom

DNI/NIE
Passaport

GENER
7-11

14-18 21-25 28-1F

FEBRER
4-8

11-15 18-22 25-1M

MARÇ
4-8

Signatura

11-15 18-22 25-29

*

Cada sessió correspon a 2 hores lectives setmanals

__________________________ , ____ de/d’ ________________ de 20
Signatura del/de la professor/a

Segell del centre

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional
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ANNEX II.C

FULL DE CONTROL D'ASSISTÈNCIA DE LES PERSONES PARTICIPANTS – tercer trimestre
*A emplenar 1 full per cadascun dels cursos o activitats formatives impartits al centre

Instruccions de XX de novembre de 2018, del director general de Política Educativa per les quals es regula el procediment de seguiment i justificació dels Cursos per a l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones nouvingudes i de les Activitats
formatives complementàries per a l’aprenentatge permanent de les persones adultes, dins del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana, que imparteixen ensenyaments de la formació de persones
adultes, durant el curs escolar 2018-2019, autoritzats a la realització d’aquesta actuació.

CODI DE CENTRE: ________________________ CENTRE EDUCATIU: _________________________________________________________ LOCALITAT: ____________________________
MODALITAT (*assenyaleu amb una X): □ Cursos per a l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones nouvingudes / □ Activitats formatives complementàries per a l’aprenentatge permanent
NOM DEL CURS O ACTIVITAT: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
*Dates (marqueu amb X l’assistència de cada persona en cadascuna de les sessions)
Cognoms i nom

DNI/NIE
Passaport

ABRIL
1-5

8-12

MAIG
15-17 30A-3 6-10

JUNY

13-17 20-24 27-31

3-7

Signatura

10-14

*

Cada sessió correspon a 2 hores lectives setmanals

__________________________ , ____ de/d’ ________________ de 20
Signatura del/de la professor/a

Segell del centre

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional
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ANNEX III

CERTIFICAT DE DOCÈNCIA DEL PROFESSORAT

Instruccions de XX de novembre de 2018, del director general de Política Educativa per les quals es regula el procediment de seguiment i justificació dels Cursos per a
l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones nouvingudes i de les Activitats formatives complementàries per a l’aprenentatge permanent de les persones
adultes, dins del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana, que imparteixen ensenyaments de la formació de
persones adultes, durant el curs escolar 2018-2019, autoritzats a la realització d’aquesta actuació.

En/Na/N’...............................................................................................................................................,
secretari/ària del centre .......................................................................................................... amb codi
............................ de la localitat de/d’ ..............................................................,
CERTIFIQUE
Que el/la docent/ .........................................................................................................................., amb
DNI/NIE ................................,,,,,,,,,. ha impartit durant el curs acadèmic 2018-2019 la docència
corresponent als cursos o a les activitats formatives següents (*assenyaleu amb una X):
Cursos per a l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones nouvingudes
Activitats formatives complementàries per a l’aprenentatge permanent de les persones adultes

assignat per la Resolució de 20 d’agost de 2018, 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.

______________________ , ____ de/d’ ________________ de 20
Signatura del/de la Secretari/ària

Vist i plau del/de la Director/a
Segell del centre

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional

8/10
CSV:JM9TZFXY-QQG2DAVP-JX2GMXGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=JM9TZFXY-QQG2DAVP-JX2GMXGN

ANNEX IV

INDICADORS D’ASSOLIMENT DE L’ACCIÓ FORMATIVA
*A emplenar 1 full per cadascun dels cursos o activitats formatives impartits al centre

Instruccions de XX de novembre de 2018, del director general de Política Educativa per les quals es regula el procediment de seguiment i justificació dels Cursos per a
l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones nouvingudes i de les Activitats formatives complementàries per a l’aprenentatge permanent de les persones
adultes, dins del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana, que imparteixen ensenyaments de la formació de
persones adultes, durant el curs escolar 2018-2019, autoritzats a la realització d’aquesta actuació.

Codi del centre:

Nom del centre:

Modalitat del curs o de l’activitat formativa (*assenyaleu amb una X):
Cursos per a l’aprenentatge del valencià i del castellà per a persones nouvingudes
Activitats formatives complementàries per a l’aprenentatge permanent de les persones adultes

Nom del curs o activitat:
Data d’inici:
Nombre de persones participants en el curs o activitat formativa:
Nombre de sessions impartides en l’any 2018:

i l’any 2019:

Valoració global del programa PROEDUCAR:
Marqueu amb una X
4- molt d’acord / 3- d’acord / 2- en desacord / 1- molt en desacord

4

3

2

1

S’han assolit els objectius del programa.
El curs o l’activitat formativa ha contribuït a millorar l’èxit escolar.
El curs o l’activitat formativa ha augmentat la integració socioeducativa de les
persones adultes participants.
El curs o l’activitat formativa ha servit per reforçar les competències clau.
El curs o l’activitat formativa ha reforçat l’aprenentatge al llarg de la vida de les
persones adultes participants.
El curs o l’activitat formativa ha afavorit la inclusió lingüística i sociocultural de
les persones adultes nouvingudes.
El curs o l’activitat formativa ha millorat les possibilitats d’inserció acadèmica i
professional de les persones adultes participants.
El curs o l’activitat formativa ha fomentat la participació de les persones adultes
participants en la vida social, cívica, lúdica i cultural.
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Propostes de millora:

______________________ , ____ de/d’ ________________ de 20
Signatura del/de la professor/a

Vist i plau del/de la director/a
Segell del centre

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional
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