
 

  

 

   
 

 

Instruccions de 21 de desembre de 2020 de la directora general d’Innovació Educativa i 
Ordenació per a la continuïtat de  Instruccions de 19 de setembre de 2019 de la directora general 
d’Innovació Educativa i Ordenació per al desenvolupament del Programa d’Orientació i Reforç 
per a l’Avanç i Suport en 5é i/o 6é d’Educació Primària i 1r i/o 2n d’Educació Secundària 
Obligatòria, dins del Pla d’actuació per a la millora en l’àmbit del Fons Social Europeu (FSE), 
per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana que imparteixen 
Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria durant el curs escolar 2019-2020. 

El Programa d'Orientació i Reforç per a l’Avanç i Suport en l’Educació té l’objectiu de reduir i previndre 
el fracàs escolar i l'abandonament primerenc. Aquest programa preveu la realització de reforços i 
suport a l’alumnat amb perfil absentista mitjançant reforços en períodes lectius, orientats a 
aconseguir l’èxit escolar. 

Per a desenvolupar les actuacions establides en el Programa d'Orientació i Reforç per a l’Avanç i Suport 
en l’Educació, dins del marc del PAM, s’estableix el desenvolupament d’activitats de reforç i activitats 
d'extensió educativa. 

Les Instruccions de 19 de setembre de 2019 de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació 
per al desenvolupament del Programa d’Orientació i Reforç per a l’Avanç i Suport en 5é i/o 6é 
d’Educació Primària i 1r i/o 2n d’Educació Secundària Obligatòria, dins del Pla d’actuació per a la 
millora en l’àmbit del Fons Social Europeu (FSE), per a centres docents de titularitat pública de la 
Generalitat Valenciana que imparteixen Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria durant el 
curs escolar 2019-2020, regulen les condicions, estructura, procediments i justificació de les activitats 
de reforç i activitats d'extensió educativa. 

La crisi sanitària per COVID-19 ha afectat a l’execució de les operacions del Programa d’Orientació i 
Reforç per a l’Avanç i Suport en l’Educació cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE) en el Programa 
Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació. Per donar una resposta als efectes de la crisi sanitària 
s’amplia el termini d’execució i els nivells educatius inicials. 

Mitjançant l’Acord del Consell de Ministres de 16 de juny de 2020 s’amplien els nivells educatius als 
quals aquestes operacions estaven inicialment dirigides i s’estén el programa a l’alumnat de tots els 
cursos d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. 

Mitjançant la Resolució de 22 de maig de 2020 de la Secretaria d’Estat d’Educació s’amplia el termini 
d’execució. 

L’Addenda a les instruccions de justificació econòmica de les operacions del Programa d'Orientació i 
Reforç per a l’Avanç i Suport en l’Educació (ABA) estableix l’ampliació del termini i dels nivells 
d’ensenyaments als quals va dirigit el Programa d'Orientació i Reforç per a l’Avanç i Suport en 
l’Educació.  

 Per tot l’esmentat anteriorment i per a la correcta justificació del programa, es fa necessari dictar les 
instruccions següents: 

1. Destinataris 

Les presents instruccions s’aplicaran als mateixos centres afectats per les Instruccions de 19 de 

setembre de 2019 de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació per al desenvolupament 

del Programa d’Orientació i Reforç per a l’Avanç i Suport en 5é i/o 6é d’Educació Primària i 1r i/o 2n 

d’Educació Secundària Obligatòria, dins del Pla d’actuació per a la millora en l’àmbit del Fons Social 
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Europeu (FSE), per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana que 

imparteixen Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria durant el curs escolar 2019-2020. 

2. Modificació de les condicions de les activitats 

Les actuacions del programa s’amplien a l’alumnat de tots el cursos de l’Educació Primària, de 

l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat. 

3. Modificació del termini d’execució 

Les activitats del programa podran desenvolupar-se fins al 9 de febrer de 2021. 

4. Pròrroga de les instruccions anteriors 

A l’efecte de la correcta justificació, i fins al final de les activitats, el procediment de justificació serà 

el desenvolupat en les  Instruccions de 19 de setembre de 2019 de la directora general d’Innovació 

Educativa i Ordenació per al desenvolupament del Programa d’Orientació i Reforç per a l’Avanç i 

Suport en 5é i/o 6é d’Educació Primària i 1r i/o 2n d’Educació Secundària Obligatòria, dins del Pla 

d’actuació per a la millora en l’àmbit del Fons Social Europeu (FSE), per a centres docents de titularitat 

pública de la Generalitat Valenciana que imparteixen Educació Primària i Educació Secundària 

Obligatòria durant el curs escolar 2019-2020. 

 

 

Directora general d’Innovació Educativa i Ordenació 
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