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Informació obtinguda d'Ordenació Acadèmica. Direcció General d'Ensenyament de la Conselleria
d'Educació. Pot consultar els documents a què es fa referència a continuació en:

http://www.cult.gva.es/dgoiepl/AREA_EDUCACION/ORDENACION/oa/index.htm

1. Comissió Interdepartamental

1.1. Decret 73/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de
la Formació de Persones Adultes. (DOGV 112-05-95).

1.2. Decret 3/1998, de 20 de gener, del Govern Valencià, pel qual es modifica l'article 3 del Decret 73/1995,
de 2 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de la Formació de
Persones Adultes (DOGV 27-01-98).

2. El Consell de la Formació de Persones Adultes

2.1. DECRET 90/1995 de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regulen la composició, les
competències i el funcionament del Consell de la Formació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana
(DOGV 31-05-95).

2.2. DECRET 148/1997, de 8 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es modifica l'article 3 del Decret 90/1995,
de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regulen la composició, les competències i el funcionament
del Consell de la Formació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana (DOGV 17-04-97).

2.3. Orde de 2 de maig de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de la Conselleria
d’Ocupació i de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s’aprova el Reglament de Funcionament del
Consell de la Formació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.(DOGV 26-06-2000).

3. Currículum i ordenació acadèmica i organizativa

3.1. Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen els programes formatius
que figuren en la Llei 1/95, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de formació de les persones
adultes, i s’establix el currículum dels programes d’alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la
formació bàsica de les persones adultes fins a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària, a la
Comunitat Valenciana. (DOGV 18-02-2000).

3.2. Orde de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la implantació
dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes establits en els annexos I i III del Decret
220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, i per la qual es dicten instruccions per a l’organització i
el funcionament dels centres públics de formació de persones adultes de la Comunitat Valenciana. (DOGV
28-06-2000).

3.3. Resolució de 10 de juny de 1998, de les direccions generals d'Ordenació i Innovació Educativa i Política
Lingüística i de Centres Docents, per la qual s'aproven les instruccions dirigides als centres i programes
d'Educació de Persones Adultes mantinguts amb fons públics i dependents de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, en matèria de formació bàsica dels treballadors contractats a través de la modalitat de
contractes per a la formació, que no hagen finalitzat els cicles educatius compresos en l'escolaritat
obligatòria (DOGV 17-07-98).

3.4. Resolució de 8 de setembre de 2003, de la Direcció General de Personal, de la Direcció General
d'Ensenyament i de la Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià, per la qual es
dicten instruccions per al desplegament del Programa per a la promoció del coneixement de la realitat
valenciana en tots els seus aspectes i, de manera específica, en tot allò que es relaciona amb la llengua i la
cultura i per a l'organització i el funcionament dels cursos de preparació per a l'obtenció dels certificats de
coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en els centres públics de
Formació de les Persones Adultes i en els programes municipals d'Educació de les Persones Adultes.

3.5. Instruccions de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, sobre
equivalència a efectes acadèmics i de convalidació dels extingits títols de Graduat Escolar i Certificat
d'Escolaritat, amb el Cicle I de la Formació Bàsica de Persones Adultes.
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3.6.Circular Informativa de la Direcció General d'Ensenyança sobre incorporació d'alumnat major de 16 anys
al sistema educatiu en els centres de formació de persones adultes.

4. Proves lliures

4.1. Decret 83/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’establix la prova perquè les persones
majors de 18 anys d’edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària, a la
Comunitat Valenciana (DOGV 6-6-2000).

4.2. Orde 7 de juny del 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació per la qual es dicten normes per a la
regulació i l’organització de la prova, perquè les persones majors de díhuit anys d’edat puguen obtindre
directament el títol de Graduat en Educació Secundària, a la Comunitat Valenciana. (DOGV 14-06-2000).

4.3. ORDE de 24 d’octubre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es modifica l’Orde
de 7 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es dicten normes per a la
regulació i l’organització de la prova, perquè les persones majors de díhuit anys d’edat puguen obtindre
directament el títol de Graduat en Educació Secundària, a la Comunitat Valenciana.

5. Material didàctic

5.1. Orde de 19 d’abril de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoca concurs
públic per a l’elaboració de materials didàctics d’auto-aprenentatge dirigits a la formació bàsica de persones
adultes per a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana. (DOGV 24-
05-2001).

6. Educació a distància

6.1. Resolució de 28 d'octubre de 2004, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es dicten
instruccions per al funcionament de la Formació Professional Específica en la modalitat a distància per al
curs escolar 2004-2005. Dogv 29/11/04

6.2. Orde de 7 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'establix la
implantació i organització de la formació professional específica en la modalitat a distància a la Comunitat
Valenciana. Dogv 08/10/04

6.3. Orde de 12 de setembre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s'establix
l'organització i el funcionament de l'Institut Valencià per al Desenrotllament de l'Educació a Distància
(IVADED). (DOGV 20/09/2002).

6.4. Decret 105/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià, pel qual es crea l’Institut Valencià per al
Desenrotllament de l’Educació a Distància. (DOGV 15-06-2001).

6.5. Orde de 3 de maig de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula
l’organització i el funcionament del Batxillerat LOGSE a distància, a la Comunitat Valenciana. (DOGV 19-05-
2000).

7. Ajudes econòmiques

7.1. Orde de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es
convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense anim de lucre que
desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2006. (DOGV 02-
01-2006).

7.2. Orde d'11 d'abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen
ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d'alumnes de centres i programes
municipals de Formació de Persones Adultes (FPA) de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons
públics. (DOGV 06-06-2005).

8. Personal

8.1. Resolució de 12 de desembre de 2005, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procediment d'adscripció dels funcionaris de carrera del
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cos de mestres amb destinació definitiva en els centres de Formació de Persones Adultes als llocs de treball
determinats per l'Orde de 13 de setembre de 2005

8.2. ORDE de 13 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es
relacionen els llocs de treball docents existents en els centres públics de Formació de Persones Adultes de
la Comunitat Valenciana de titularitat de la Generalitat Valenciana.

8.2.bis CORRECCIO d’errades de l’Orde de 13 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport, per la qual es relacionen els llocs de treball docents existents als centres públics de
Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana de titularitat de la Generalitat Valenciana.

8.3 Resolució d'11 de maig de 2005, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’anuncia la
convocatòria d’adjudicació de llocs en comissió de servicis per a professors d’Ensenyament Secundari,
durant el curs 2005-2006, en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la
Generalitat Valenciana. (DOGV 24-05-2005).

9. Centres

9.1 Decret 23/2006, de 17 de febrer, del Consell de la Generalitat, que modifíca el Decret 207/2003, de 10
d'octubre, pel qual s'establixen els requisits mínims dels centres docents de Formació de Persones Adultes
que impartisquen ensenyances bàsiques.

9.2 Resolució de 30 de gener de 2006, del director general d'Ensenyament, per la qual es transformen els
programes municipals d'Educació Permanent d'Adults en centres docents, i s'autoritzen els programes
formatius que impartiran estos centres.

9.3 ORDE de 13 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica la
composició per unitats dels centres públics de Formació de Persones Adultes de titularitat de la Generalitat
Valenciana.

9.4 Decret 207/2003 , de 10 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els requisits
mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartisquen ensenyances bàsiques

LOCE

BOE núm. 307, martes 24 diciembre 2002.
25037 LEY ORGÁNICA 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

LLEI 1/95

DOGV
LLEI 1/95, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes

LOGSE

TITULO TERCERO: DE LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS


