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1. INTRODUCCIÓ
El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea, continuant amb la seua missió de
reforçar la cohesió econòmica, social i territorial, estableix novament mesures per a
aconseguir este objectiu durant el període 2014-2020 a través dels Fons Estructurals i
d'Inversió Europeus, entre els que es troba el Fons Social Europeu.
Estes mesures queden establides en el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions
comunes als distints Fons que ofereixen ajudes en el marc de la política de cohesió [Diari
Oficial de la Unió Europea de 20.12.2013] i en el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social
Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell [Diari Oficial de
la Unió Europea de 20.12.2013].
El Fons Social Europeu té com a missions:
• promoure uns nivells elevats d'ocupació i de qualitat de l'ocupació.
• millorar l'accés al mercat laboral.
• fomentar la mobilitat geogràfica i professional dels treballadors.
• facilitar als treballadors la seua adaptació al canvi industrial i als canvis dels sistemes
de producció necessaris per a garantir un desenrotllament sostenible.
• propiciar un elevat nivell d'educació i formació per a tots.
• recolzar la transició de l'educació a l'ocupació entre els joves.
• lluitar contra la pobresa.
• patrocinar la inclusió social.
• fomentar la igualtat de gènere, la no-discriminació i la igualtat d'oportunitats.
• contribuir a donar resposta a les prioritats de la UE en matèria de millora de la
cohesió econòmica, social i territorial.
Un dels objectius temàtics del Fons Social Europeu és “Invertir en educació, formació i
formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent”
en relació amb el qual planteja les següents prioritats d'inversió:
• la reducció i la prevenció de l'abandonament escolar primerenc i el foment de la
igualtat d'accés a una educació infantil, primària i secundària de bona qualitat,
inclosos els itineraris d'aprenentatge formals, no formals i informals encaminats a
permetre la reintegració en el procés d'educació i formació.
• la millora de la qualitat, l'eficàcia i l'accessibilitat de l'educació superior i cicles
equivalents a fi de millorar la participació i el nivell d'instrucció, especialment per als
grups desfavorits.
• la millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat
en estructures formals, no formals i informals i dels coneixements, les competències
professionals i les capacitats dels treballadors, així com la promoció d'itineraris
d'aprenentatge flexibles, també a través de l'orientació professional i la convalidació
de les competències adquirides.
• la millora de l'adequació al mercat de treball dels sistemes d'educació i formació,
facilitant la transició de l'educació a l'ocupació i reforçant els sistemes d'ensenyament
i formació professional, així com la seua qualitat, també a través de mecanismes
d'anticipació de les necessitats en matèria de competències, l'adaptació dels
programes d'estudis i la creació i el desenvolupament de sistemes d'aprenentatge en
un entorn laboral, inclosos els sistemes formació dual i els programes de pràctiques.
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2. ACCIONS COFINANÇADES.
En la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança, entre altres, les següents
accions de Formació Professional:

•

Programa Operatiu Regional Fons Social Europeu Comunitat Valenciana 20142020:
◦ FP de Grau Mitjà i Superior: oferta completa i parcial, cursos accés i
especialització, FCT, beques, orientació professional.

◦ FP Dual: tutors, formació equips directius i instructors, beques, seguiment i
avaluació, fòrum d'oportunitats.
Estes accions queden incloses dins del:
Eix prioritari 3, objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació i formació professional per
a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.
Prioritat d'inversió 10.4: La millora de l'adequació al mercat de treball dels sistemes
d'educació i formació, facilitant la transició de l'educació a l'ocupació i reforçant els sistemes
d'ensenyaments i formació professional, així com la seua qualitat, també a través de
mecanismes d'anticipació de les necessitats en matèria de competències, l'adaptació dels
programes d'estudis i la creació i el desenvolupament de sistemes d'aprenentatge en un
entorn laboral inclosos els sistemes de formació dual i els programes de pràctiques.
•

Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020:
◦ FP Bàsica de segona oportunitat.

Esta acció queda inclosa dins del:
Eix prioritari 5, Mesura 8.2.2.1: Millorar les aptituds i competències professionals de les
persones, en particular d'aquelles no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o
formació.

3. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS EN MATÈRIA DE COMUNICACIÓ
L'obtenció d'ajudes del Fons Social Europeu comporta una sèrie d'obligacions per al
perceptor i entre elles s'inclou la de donar a conéixer als participants i a la ciutadania el
paper de la Unió i les operacions cofinançades per mitjà d'accions d'informació i
publicitat.
L''Annex XII del Reglament 1303/2103 estableix l'obligatorietat de desenvolupar mesures de
comunicació adreçades als participants de les actuacions durant la seua realització.
Per al seu compliment, els centres educatius amb accions cofinançades hauran de:
3.1.- Reconéixer el suport del Fons Social Europeu a les operacions cofinançades.
En totes les mesures d'informació i comunicació que duga a terme el centre, s'haurà de
reconéixer el suport del FSE mostrant (veure Annex):
•

L'emblema de la Unió Europea, d'acord amb les característiques tècniques
establides en el Reglament d'Execució (UE) NÚM.
821/2014 Este emblema haurà de figurar en color en
els llocs web. En els altres mitjans de comunicació, el
color s'utilitzarà sempre que siga possible, podent-se
utilitzar una versió monocroma en casos justificats. Ha
d'estar clarament visible i ocupar un lloc destacat i la
seua posició i grandària han de ser els adequats a
l'escala del material o document utilitzats. Si s'utilitzen altres logotips, a més de
l'emblema de la Unió, este tindrà com a mínim la mateixa grandària, mesurat en
alçaria i amplària, que el major dels altres logotips.
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•

Una referència a la Unió Europea, la qual sempre apareixerà sense abreviar.

•

Una referència al Fons Social Europeu, com a instrument financer que dóna suport
a l'operació.

•

Així mateix, s'inclourà, sempre que seguisca possible, el lema: “El Fons Social
Europeu inverteix en el teu futur”

Per tant, en qualsevol comunicació en què aparega el logotip de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, figurarà també el del Fons Social Europeu (emblema,
referències, lema).
3.2.- Informar els diferents membres de la comunitat educativa i al públic en general
sobre les accions cofinançades.
La informació a transmetre ha de contenir la resposta a les preguntes següents:
•

Què son els Fons Estructurals?

•

Què és el Fons Social Europeu?

•

En quina mesura estan cofinançats pel Fons Social Europeu els cicles formatius
de Formació Professional dins dels ensenyaments impartits en el centre?

•

Quines obligacions té el centre per tenir ensenyaments cofinançats?

Esta informació pot arribar al públic de la manera següent:
•

Col·locant un cartell amb informació sobre les accions cofinançades (d'una
grandària mínima A3) en un lloc visible (per exemple: l'entrada del centre).

•

Lliurant fullets divulgatius amb resposta a les preguntes esmentades.

•

Fent una breu descripció en la seua pàgina web, si disposa d'ella.

Per tal d'assegurar que la informació arribe als membres de la comunitat educativa, sense
cap exclusió, i quede constància fefaent que s'ha dut a terme, és necessari que esta
informació és canalitze a través dels seus òrgans de representació i, en alguns casos, de
forma directa.
El procediment que és recomana és el següent:
Estament

Alumnat

Representació

Canals

•

Consell Escolar

•

Inclusió en ordre del dia

•

El propi alumne o la

•

Tutoria: comunicació escrita

•

Fullets divulgatius

pròpia alumna
•

Consell Escolar

•

Inclusió en ordre del dia

•

AMPA

•

Reunions de l'associació

•

El pare o la mare

•

Tutoria

Empresariat

•

La persona corresponent

•

Tutor o tutora de l'enllustre

•

Fullets divulgatius

Administració local

•

Consell Escolar

•

Inclusió en ordre del dia

•

Fullets divulgatius

Professorat

•

Claustre de professorat

•

Inclusió en ordre del dia

•

Fullets divulgatius

Parixes i mars

GUÍA D'INFORMACIÓ I PUBLICITAT

5

Personal d'administració •
i serveis (PAS)
•

Consell Escolar

•

Inclusió en ordre del dia

El propi personal

•

Secretari o secretària

Estes accions d'informació i comunicació hauran de reflectir-se en la Programació General
Anual (PGA) del centre.
3.3.- Adaptar la documentació utilitzada i la imatge del centre en els suports
informàtics.
Tots documents relatius als ensenyaments cofinançats, tant els emesos per mitjà de
l'aplicació ÍTACA, com els generats pel propi centre, així com la pàgina web i tota la
informació publicada per via electrònica haurà d'adequar-se als principis de publicitat i
comunicació del Fons Social Europeu, segons allò que s'ha indicat en l'apartat 3.1.
Les característiques tècniques és descriuen en l'Annex i és poden descarregar de la pàgina
següent:
http://www.cece.gva.es/eva/val/fse.htm
En la pàgina web del centre, a més de mencionar la participació de la Unió Europea i el
Fons Social Europeu, haurà de crear-se un vincle cap a la pàgina web de la Comissió
Europea relativa als Fons Estructurals i als dels Organismes Intermedis. En concret, la
destinació d'estos vincles s'adreçarà a la pàgines següents:
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://www.empleo.gob.es/uafse/
http://www.hisenda.gva.es/va/web/financiacion-y-fondos-europeos
En el cas que en el centre o en qualsevol de les seues dependències estiguen presents les
banderes de l'Estat i de la Comunitat Valenciana, també haurà d'estar la bandera de la Unió
Europea. Esta bandera haurà de ser de les mateixes dimensions que les altres dues.

4.- SEGUIMENT DELS MESURES DE COMUNICACIÓ.
Per al seguiment del compliment de les mesures de comunicació és requereix la custòdia de
la documentació que justifique que estes mesures s'han dut a terme.
Per a això, el centre educatiu haurà de custodiar fins a, almenys, 5 anys després de la
finalització del Programa Operatiu 2014-2020 (any 2025), a fi de poder justificar de manera
fefaent en cas d'auditoria, la documentació següent:
•

Acta del Claustre del professorat en la qual conste que s'ha facilitat al professorat la
informació indicada a l'apartat 3.2.

•

Acta del Consell Escolar o, si és el cas, Consell Social en la qual conste que s'ha
facilitat als seus membres la informació indicada a l'apartat 3.2.

•

Comunicacions signades pel tutor o tutora del grup i pels alumnes i les alumnes, en
les que conste que se'ls ha facilitat la informació indicada a l'apartat 3.2.

•

Certificats mensuals de control de presència del professorat que impartisca docència
en els diferents grups de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat, de
Grau Mitjà i Superior, signats per la direcció del centre educatiu.

•

Programació General Anual.

•

Horaris del professorat que impartisca docència en els diferents grups de Formació
Professional Bàsica de segona oportunitat, de Grau Mitjà i Superior.

•

Programacions didàctiques de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat,
de Grau Mitjà i Superior.
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•

Horaris dels diferents grups de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat,
de Grau Mitjà i Superior.

•

Documentació relativa al control d'assistència de l'alumnat dels grups de Formació
Professional Bàsica de segona oportunitat, de Grau Mitjà i Superior.

•

Informes d'avaluació dels grups de Formació Professional Bàsica de segona
oportunitat, de Grau Mitjà i Superior.

5. NORMATIVA
La legislació que defineix el nou marc i els noves prioritats del Fons Social Europeu per al
període 2014-2020, està continguda en els documents següents:

•

REGLAMENT (UE) NÚM. 1303/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL
CONSELL de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions
comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social
Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i
al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al
Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i és deroga el Reglament
(CE) núm. 1083/2006 del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea de 20.12.2013)

•

REGLAMENT (UE) NÚM. 1304/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL
CONSELL, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual és
deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell (Diari Oficial de la Unió
Europea de 20.12.2013) i REGLAMENT (UE) NÚM. 2015/779 DEL PARLAMENT
EUROPEU I DEL CONSELL, de 20 de maig de 2015, pel qual es modifica el
Reglament (UE) núm. 1304/2013 en el que es refereix a l'import del prefinançament
inicial addicional abonat per als programes operatius recolzats per la Iniciativa
d'Ocupació Juvenil (Diari Oficial de la Unió Europea de 21.05.2015)

•

REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) NÚM. 821/2014 DE LA COMISSIÓ de 28 de juliol
de 2014 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm.
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als modalitats concretes
de transferència i gestió dels contribucions del programa, la presentació d'informació
sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures
d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i
l'emmagatzematge de dades (Diari Oficial de la Unió Europea de 29.07.2014).
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I. EMBLEMA DE LA UNIÓ
Instruccions per a crear l'emblema i definició dels colors estàndard
L'emblema de la Unió està format per una bandera rectangular de color blau, amb dotze estreles
daurades i haurà de crear-se de conformitat amb les normes gràfiques establides en l'annex II
(Normes gràfiques per a crear l'emblema de la Unió i definició dels colors normalitzats) del
REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) NÚM. 821/2014 DE LA COMISSIÓ de 28 de juliol de 2014,
que estableix el següent:
DESCRIPCIÓ SIMBÒLICA:
Sobre un fons de cel, dotze estreles daurades formen un cercle que representa la unió dels
pobles d'Europa. El nombre d'estreles és invariablement dotze, símbol de perfecció i unitat.
DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Sobre camp atzur, un cercle format per dotze estreles d'or de cinc puntes, les puntes del qual no
és toquen entre si.
DESCRIPCIÓ GEOMÈTRICA

L'emblema consisteix en una bandera rectangular de color blau, la longitud de la qual equival a
tres mitjans de la seua amplària.
Dotze estreles daurades equidistants formen un cercle imaginari el centre del qual se situa en el
punt d'intersecció de les diagonals del rectangle. El radi del cercle equival a un terç de l'alçària
de la bandera.
Cada una de les estreles de cinc puntes s'inscriu en un cercle imaginari el radi del qual equival a
un dihuité de l'amplària de la bandera.
Totes les estreles estan en posició vertical, açò és, amb una punta dirigida cap amunt i dues
sobre una línia recta imaginària, perpendicular a l'asta de la bandera.
La disposició de les estreles és correspon amb la de les hores en l'esfera d'un rellotge, i el seu
nombre és invariable.
COLORS REGLAMENTARIS:
Els colors de l'emblema són:
•

PANTONE RÈFLEX BLUE per a la superfície del rectangle

•

PANTONE YELLOW per a les estreles.

REPRODUCCIÓ EN QUADRICROMIA:
Si s'imprimeix en quadricromia, s'utilitzaran els quatre colors d'esta per a obtenir els dos colors
normalitzats.
•

El PANTONE YELLOW s'obté utilitzant un 100% de “Process Yellow”

•

El PANTONE RÈFLEX BLUE s'obté mesclant un 100% de “Process Cyan” amb un 80%
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de “Process Magenta”
INTERNET:
En la paleta utilitzada en la web, el PANTONE RÈFLEX BLUE correspon al color RGB: 0/51/153
(hexadecimal:003399) i el PANTONE YELLOW, al color RGB:255/204/0 (hexadecimal: FFCC00)
REPRODUCCIÓ EN MONOCROMIA
Si s'utilitza el negre, s'envoltarà la superfície del rectangle amb una vora negra i és col·locaran
les estreles, també en negre, sobre un fons blanc

Si s'utilitza el blau (Rèflex Blue), haurà d'emprar-se al 100%, amb les estreles en negatiu blanc

REPRODUCCIÓ SOBRE FONS DE COLOR
En el cas que la utilització d'un fons de color fóra l'única alternativa, l'emblema s'envoltarà amb
una vora blanca equivalent a 1/25 de l'alçària del mateix.

II. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PER A L'EXHIBICIÓ DE L'EMBLEMA DE LA UNIÓ
I REFERÈNCIA AL FONS SOCIAL EUROPEU
L'emblema de la Unió haurà de figurar en color en els llocs web. En tots els altres mitjans de
comunicació, el color s'utilitzarà sempre que siga possible; podrà utilitzar-se una versió
monocroma únicament en casos justificats.
L'emblema de la Unió serà sempre clarament visible i ocuparà un lloc destacat. La seua posició i
grandària seran els adequats a l'escala del material o document utilitzats. En xicotets articles de
promoció no serà obligatori fer referència al Fons.
Quan l'emblema de la Unió i la referència a la Unió i al Fons Social Europeu és presenten en un
lloc web:
a) l'emblema de la Unió i la referència a la Unió seran visibles en arribar a este lloc web,
en la superfície de visió d'un dispositiu digital, sense que l'usuari haja de desplegar tota la
pàgina
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b) la referència al Fons en qüestió haurà de figurar de forma visible en el mateix lloc web.
El nom Unió Europea sempre apareixerà sense abreujar. El nom d'un instrument financer haurà
d'incloure una referència al fet que compta amb el suport dels Fons EIE, en este cas el Fons
Social Europeu.
El tipus de lletra que ha d'utilitzar-se junt amb l'emblema de la Unió pot ser qualsevol dels
famílies següents: arial, auto, calibri, garamond, trebuchet, tahoma, verdana o ubuntu. No
s'utilitzarà la cursiva, el subratllat ni altres efectes. En relació amb l'emblema de la Unió, el text
és compondrà de manera que no interferisca de cap manera en este emblema. El cos del tipus
utilitzat haurà de ser proporcional a la grandària de l'emblema. El color del tipus serà blau rèflex,
negre o blanc, en funció del context.
El lema que s'inclourà, sempre que siga possible, és L'FSE inverteix en el teu futur
Si s'exhibeixen altres logotips a més de l'emblema de la Unió, este tindrà com a mínim la mateixa
grandària, mesurat en alçària i amplària, que el major dels altres logotips.

III. MODELS
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