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Preàmbul 

La situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia COVID-19 i la consegüent 

supressió temporal de l’activitat lectiva presencial durant el tercer trimestre del curs 2019-20 

ha generat un impacte negatiu en el progrés educatiu de tot l’alumnat, però especialment 

en l’alumnat que no disposava dels recursos humans o tècnics necessaris per al treball 

escolar a casa, cosa que ha incrementat el risc de fracàs i d’abandonament escolar. Per això 

és necessari donar suport als centres educatius públics que ho necessiten amb actuacions 

addicionals compensatòries per poder afrontar amb èxit les desigualtats socioemocionals, 

socioeconòmiques i acadèmiques de l’alumnat provocades per aquesta situació excepcional. 

A més en els últims anys, la Comunitat Valenciana ha viscut una profunda modernització i 

transformació tecnològica-social que ha conformat una població escolar heterogènia i 

diversa, reflex de la societat actual. Aquesta realitat planteja a l'administració educativa 

valenciana el repte de formar a tot l'alumnat com a futurs ciutadans integralment 

competents. Per a la consecució d’aquest objectiu, és imprescindible el desenvolupament de 

mesures educatives específiques que atenguen la compensació de desigualtats i la pràctica 

de la igualtat d'oportunitats per al conjunt de la població. 

 

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació modificada per la Llei Orgànica 8/2013, 

de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa, estableix en l’article 120 que els 

centres, en l’exercici de la seua autonomia, poden adoptar experimentacions, plans de treball, 

formes d’organització, normes de convivència i ampliació de calendari escolar o d’horari 

lectiu d’àrees o matèries, en els termes que establisquen les administracions educatives i 

dins de les possibilitats que permeta la normativa aplicable, sense que en cap cas 

s’interposen aportacions a les famílies ni exigències a les administracions educatives. A més, 

en el preàmbul, considera que el sistema educatiu ha de centrar-se a millorar els resultats 

generals i les taxes de titulats en Educació Secundària Obligatòria, i a reduir l’abandonament 

primerenc de l’educació i de la formació. 

El Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, estableix el currículum bàsic d’Educació 

Secundària Obligatòria i del Batxillerat i, en el seu article 16 indica que correspon a les 

administracions educatives regular les mesures d’atenció a la diversitat organitzatives i 

curriculars, incloent-hi les mesures d’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de 

suport educatiu, que permeten als centres, en l’exercici de la seua autonomia, una 

organització flexible dels ensenyaments. Entre les diferents mesures estan les adaptacions 

del currículum, la integració de matèries en àmbits, els agrupaments flexibles, el suport a 

grups ordinaris, els desdoblaments de grups, l’oferta de matèries específiques, els Programes 

de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment i altres programes de tractament personalitzat 

per l’alumnat. A aquests efectes, els centres tenen autonomia per organitzar els grups i les 

matèries de manera flexible i adoptar les mesures d'atenció a la diversitat més adequades a 

les característiques de l'alumnat i que permeten l’aprofitament dels recursos de què es 

disposa. Aquestes mesures formaran part del PEC, de conformitat amb el que estableix 

l’article 121.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 

El Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega 

l’ordenació general d’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat 
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Valenciana, estableix en el capítol V, article 11, que la conselleria competent en matèria 

d’educació durà a terme accions de caràcter compensatori en relació amb les persones, 

grups i àmbits territorials que es troben en situacions desfavorables, derivades de factors 

socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o d’una altra índole. 

Amb aquesta base normativa, el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Comunitat 

Valenciana han subscrit un Programa de Cooperació Territorial que respon a l’emergència 

educativa del curs 2020-21 denominat programa de cooperació territorial per a l’orientació, 

avanç i enriquiment educatiu (PROA+20-21) que es recull en la Resolució de 31 de juliol de 

2020 de la Secretaria d’Estat d’Educació, que té com a objectiu general l’enfortiment dels 

centres al llarg del curs 2020-21 amb major complexitat i indicadors més alts de pobresa 

educativa, de desfasament curricular, desconnexió de l’escola, baixes taxes d'idoneïtat, alts 

índexs de repetició i absentisme, risc de fracàs escolar i abandonament primerenc. 

Es tracta de centres que necessiten suport addicional per a respondre a múltiples demandes 

de reajustament organitzatiu, curricular, metodològic, i de reforç docent que hauran 

d’afrontar per a compensar l’impacte del confinament i el tancament dels centres docents 

en el tercer trimestre del curs 2019-20 a causa de la COVID-19 en el seu alumnat. 

El Programa PROA+(2020/21) pretén, per tant, posar en marxa un mecanisme d’ajuda per a 

enfortir als centres educatius finançats amb fons públics que tinguen major complexitat 

educativa.  Per a recolzar les actuacions educatives d’aquestes centres, en les condicions 

especials del curs 2020-21, garantirem la continuïtat i l’avanç educatiu de l’alumnat; 

millorarem, reforçarem i restablirem el funcionament dels centres; vetllarem per l’equitat 

educativa; facilitarem i impulsarem les adaptacions de les programacions didàctiques; 

recolzarem la dotació i formació dels equips docents i de les persones professionals 

d’orientació; respondrem de forma integral a les noves necessitats educatives sobrevingudes 

i avaluarem les actuacions del programa en funció d’indicadors consensuats. 

Aquest programa pretén ajudar a la lluita contra l’escletxa digital i la promoció de l’èxit 

escolar. A més de reforçar les polítiques socials que neutralitzen els efectes limitadors i 

excloents de la pobresa, garantint així les mateixes oportunitats educatives a tots i totes les 

adolescents. 

El programa contempla una sèrie d’actuacions en relació amb l’adequació del Projecte 

Educatiu de Centre, amb l’impuls a les competències docents i orientadores necessàries per 

a l’acompanyament, motivació i reforç escolar de l’alumnat més vulnerable educativament, i 

amb l’impuls a la implicació i a la col·laboració de les famílies i de l’entorn comunitari. 

L’aplicació del programa PROA+(2020/21) a la Comunitat Valenciana es centrarà sobretot en 

el pla d’acompanyament, motivació i reforç escolar de l’alumnat més vulnerable 

educativament i en l’impuls de les competències docents i orientadores pel que fa a la 

planificació del treball en grups flexibles i de manera col·laborativa (codocència), 

globalitzada o interdisciplinar al voltant del treball per projectes o casos. Així com la 

incorporació de metodologies, estratègies i pedagogies actives i innovadores i l’ús de les TIC.    
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Primer. Objecte 

Aquesta Resolució té per objecte convocar un programa d’acompanyament, motivació i 

reforç escolar personalitzat per a l’alumnat més vulnerable educativament, en els centres 

educatius de titularitat de la Generalitat. Aquest programa complementarà les actuacions 

docents conduents a millorar la motivació, l'autoestima, el benestar emocional i les 

perspectives escolars de l’alumnat que hi participe, comptant amb el suport de ferramentes 

digitals. 

 

Segon. Finalitat i objectius 

La finalitat d’aquest programa és prestar un suport organitzat a l’alumnat que el requeresca 

per garantir l’adquisició de les competències necessàries per potenciar l’autonomia personal 

i acadèmica. 

L’administració educativa té com un dels objectius prioritaris de la seua gestió la finalitat 

d’afrontar, des d’una perspectiva inclusiva, la situació d’aquells centres que reben un alumnat 

amb desavantatges educatius associats, sovint, a un entorn sociocultural deficitari i amb els 

quals els recursos educatius ordinaris es mostres insuficients i necessiten, en conseqüència, 

mecanismes de compensació. 

En conseqüència amb aquesta finalitat prioritària, els objectius específics d’aquest programa 

són: 

1. Augmentar la motivació, l’autoestima i el benestar emocional d’aquest alumnat com a 

requisits imprescindibles per seguir un procés d’aprenentatge integral. 

2. Introduir reforços d’aprenentatge bàsics, estratègies d’hàbit lector, mesures d’organització 

dels espais i dels temps més propicis per a l’aprenentatge i adequar les competències a 

assolir i/o reforçar atenent al ritme i a l’estil d’aprenentatge de l’alumnat. 

3. Augmentar la competència de la comprensió de textos orals i escrits de l’alumnat per 

reforçar l’assoliment dels continguts competencials del nivell educatiu que cursa. 

4. Ajudar a la resolució autònoma d’aquelles dificultats que endarrereixen el procés 

d’aprenentatge d’aquest alumnat a través de l’anàlisi d’aquestes dificultats per dissenyar 

preses de decisions posteriors més efectives. 

5. Consolidar els aprenentatges fonamentals. 

6. Ajudar a resoldre adequadament conflictes que puguen sorgir amb l’alumnat o professorat 

amb la finalitat de col·laborar i conviure positivament. 

7. Dissenyar activitats que propicien la motivació de l’alumnat envers l’aprenentatge d’una 

manera gratificant i significativa. 

8. Augmentar la competència digital de l’alumnat per ajudar-lo a seguir un procés 

d’aprenentatge en línia si fora necessari. 

 

Tercer. Àmbit d’actuació 

Aquest programa es desenvoluparà en els centres públics que imparteixen Educació 

Secundària Obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 
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Quart. Destinataris 

La finalitat d’aquest programa és prestar un suport organitzat a l’alumnat que el requeresca 

per garantir l’adquisició de les competències necessàries per potenciar l’autonomia personal 

i acadèmica.  

Podrà participar en aquest programa l’alumnat de 1r i 2n de l’Educació Secundària 

Obligatòria que: 

• Manifeste dificultats en l’aprenentatge per assolir els objectius i les competències 

bàsiques determinades pel Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual 

s’establix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària 

Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. 

• Manifeste hàbits de treball insuficients. 

• Tinga un context familiar que no pot prestar-li un suport adequat en l’activitat escolar, 

però que adquirisca el compromís explícit de col·laborar amb el centre i garantisca 

l’assistència al programa. 

• Tinga dificultats en l’ús dels recursos materials i tècnics digitals a utilitzar en el nou 

context educatiu. 

• Estiga en una situació de desavantatge educatiu associat a un entorn sociocultural 

deficitari. 

 

Cinqué. Actuacions programades  

El programa d’acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat a l’alumnat més 

vulnerable educativament, contempla unes actuacions per cadascun dels centres en funció 

dels objectius, de les necessitats i de les possibilitats que disposen en el curs 2020-21. Caldrà, 

per tant, que els centres partisquen d’una anàlisi general i d’una avaluació diagnòstica de la 

situació de la comunitat escolar per determinar l’acció i les mesures més adequades d’entre 

aquelles que es proposen en aquesta convocatòria. 

Les actuacions que el programa proposa són les següents: 

• Accions conduents a reforçar la codocència en l’aula ordinària per a aquell alumnat 

més vulnerable educativament. 

• Accions conduents a desenvolupar un programa d’acompanyament i reforç escolar 

per a l’alumnat més vulnerable educativament fora de l’horari lectiu. 

Per a les accions adreçades a la codocència en grup ordinari, el centre en determinarà 

l’organització. 

Per a les accions adreçades al programa d’acompanyament i reforç escolar, el centre 

seleccionarà alumnat de 1r i de 2n d’ESO per formar grups d’entre 5 i 10 alumnes. 

 

Sisé. Selecció i proposta d’alumnat 

Els equips docents de primer i segon d’ESO, coordinats pel tutor/a i la direcció d’estudis, 

amb l’assessorament del departament d’orientació del centre, faran la selecció i proposta de 

l’alumnat participant en el programa d’acompanyament i reforç, atenent els resultats de 
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l’avaluació inicial, trimestral i la informació disponible del curs anterior. També es coordinaran 

amb el professorat d’acompanyament per determinar el suport i actuacions a dur a terme. 

El tutor o la tutora de l’alumnat seleccionat en el programa d’acompanyament i reforç 

informarà les famílies de la proposta i en recaptarà el consentiment i compromís amb les 

mesures (Annex I). 

 

Seté. Professorat del programa 

1. Professorat que imparteix la modalitat de reforç de la codocència en l’aula ordinària. 

El professorat adscrit a aquesta acció realitzarà una pràctica docent compartida de manera 

col·laborativa amb el professorat ordinari de l’àmbit o la matèria en la qual participa.  

El professorat ordinari, el professorat nomenat i el cap o la cap del Departament d’Orientació 

definiran les tasques que requeresca aquesta docència compartida. Per realitzar aquesta 

definició es tindran en compte les característiques específiques de cada alumne o alumna i 

de cada grup, conseqüència de les dificultats d’aprenentatge detectades.  

2. Professorat del programa d’acompanyament i reforç escolar. 

La tasca educativa fonamental d’aquest professorat és prestar un suport organitzat per a 

l’adquisició o reforç dels aprenentatges bàsics per tal que l’alumnat seleccionat assolisca les 

competències bàsiques indicades en el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual 

s’estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària 

Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana dels nivells de 1r i 2n de l’ESO. 

Per tal de garantir l’èxit de les expectatives educatives d’aquest alumnat en situació de 

vulnerabilitat, aquest professorat oferirà una guia i una orientació personalitzades a 

l’alumnat després del seu horari lectiu que consistirà en les següents accions: 

a) Revisar, planificar i seqüenciar les tasques escolars d’aquest alumnat. 

b) Completar el treball del professorat del curs ajudant individualment l’alumnat a adquirir 

de manera autònoma hàbits d’estudi i tècniques d’aprenentatge útils, com ara organització 

del temps, constància en el treball, etc. 

c) Consolidar les competències bàsiques, com ara l’hàbit lector. 

d) Ajudar en la resolució adequada de conflictes que aquest alumnat puga tindre, bé amb la 

resta de l’alumnat del curs, bé amb el personal docent, proporcionant-li eines de 

col·laboració i convivència positives. 

e) Potenciar la competència digital mitjançant l’ús de les tauletes tàctils dissenyant tasques 

de recerca i de consolidació que complementen aquelles dissenyades per aconseguir les 

finalitats dels punts anteriors. 

f) Potenciar la seua autoestima per facilitar-li la integració escolar i social. 

 

El Professorat d’acompanyament, a més de les actuacions directes amb l’alumnat, farà un 

informe trimestral per a les famílies, en coordinació amb els equips docents, sobre 

l’aprofitament del recurs per part de l’alumnat participant i amb  recomanacions, si s’escau. 
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Huité.  Formació 

La Subdirecció General de Formació Permanent del Professorat dissenyarà i durà a terme 

una acció formativa per al professorat seleccionat com a professorat d’acompanyament, 

motivació i reforç escolar.  

A més d’aquesta acció formativa, el professorat d’acompanyament i, aquell professorat de 1r 

i 2n de l’ESO que tinga alumnes inscrits en aquest programa podrà participar en un projecte 

de formació en centres (seminari o grup de treball).  

 

Nové. Organització del programa. 

L’organització horària del programa serà determinada pel centre atenent a les particularitats 

d’aquest: 

a. En codocència en l’aula ordinària, l’organització horària estarà determinada per l’horari 

dels grups classe ja constituït. En aquesta acció s’incorporaran, entre altres, actuacions 

destinades a la millora de la competència digital i de l’autonomia en l’aprenentatge de 

l’alumnat. 

b.  En l’acompanyament i reforç fora de l’horari  lectiu caldrà dissenyar entre altres, activitats 

per usar les tauletes tàctils aportades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport o el 

material informàtic propi dels centres educatius. Així mateix, la biblioteca podrà estar oberta 

per possibilitar que s’hi realitzen activitats de recerca. 

Els centres educatius seleccionats organitzaran aquest programa d’acompanyament i reforç 

amb l’alumnat de 1r i 2n d’ESO en els àmbits de coneixements: científic-tecnològic i socio-

lingüístic. Depenent de les característiques de l’alumnat seleccionat es podrà organitzar la 

docència en un sol àmbit. 

 

Desé. Criteris de selecció de centres que participen en el programa. 

Els criteris de selecció dels centres són els següents: 

• Índex d’alumnat amb Necessitats de Compensació de Desigualtats. 

• Índex ISEC del centre. 

• Índex d’alumnat de 1r i 2n d’ESO proposat per al programa. 

• Índex d’alumnat de Necessitats Específiques de Suport Educatiu. 

• Viabilitat de la proposta de treball plantejada. 

 

Onzé. Sol·licitud, Documentació i Termini de presentació. 

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir del set de gener 

de 2021. 

Les sol·licituds (annex II) es presentaran a través d’OVICE (o de la plataforma que s’habilite a 

aquest efecte), on es complimentaran les dades necessàries per a la valoració de la sol·licitud 

de cada centre. Per al desenvolupament del programa d’acompanyament escolar i reforç 

fora de l’horari lectiu s’ha de comptar amb l’autorització del Consell Escolar del Centre i per 

a l’actuació amb codocència s’ha de comptar amb l’autorització del Claustre de professors. 
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Dotzé. Comissió de selecció, de seguiment i d’avaluació. 

La Subdirecció General d’Innovació i Qualitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Cultura 

i Esport serà l’encarregada de crear una comissió de selecció, seguiment i avaluació de les 

diverses actuacions triades pels centres que conformen el programa de suport educatiu. 

Aquesta comissió estarà integrada per: 

Subdirector General d’Innovació i Qualitat Educativa o la persona amb qui delegue. 

Subdirector General de Formació del Professorat o la persona amb qui delegue. 

Cap del Servei d’Avaluació i Estudis o la persona amb qui delegue. 

Cap del Servei de gestió i determinació de plantilles de personal docent o la persona amb 

qui delegue. 

Un inspector/a designat per la Inspecció General d’Educació. 

Una persona designada per la Subdirecció General d’Innovació i Qualitat educativa que 

s’encarregarà de la secretaria. 

 

Tretzé. Finançament. 

El finançament del desenvolupament del programa PROA+ durant el curs 2020-21 serà 

cofinançat entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Comunitat Valenciana 

dins del programa de Cooperació Territorial (PCT) a càrrec de las  dotacions pressupostàries 

assignades per a aquesta finalitat en el capítol I del programa 422.30. 

 

Catorzé. Compromís de l’Administració educativa 

L’Administració educativa es compromet a: 

a. Assessorar els centres educatius públics per poder respondre a les demandes de 

reajustament organitzatiu, curricular, metodològic i de reforç docent per compensar els 

efectes del confinament i el tractament dels centres educatius el tercer trimestre del curs 

2019-20. 

b. Finançar el programa de suport educatiu en modalitat de cofinançament entre el MEFP i 

la Comunitat Valenciana com a programa de Cooperació territorial (PCT) 

c. Dotar els centres del personal docent necessari addicional per a dur a terme les actuacions 

del catàleg fins a esgotar el pressupost assignat al programa. Una vegada autoritzat el centre 

a participar en el programa de suport educatiu, l’Administració educativa dotarà el centre 

del professorat assignat a aquest programa.  

 

Quinzé. Compromís del centre educatiu 

El centre educatiu es compromet a: 

a. Desenvolupar les actuacions necessàries que responguen a les necessitats del centre. 

b. Incorporar les diferents actuacions en els diferents documents de centre. 

c. Destinar la dotació extra de professorat al programa per al qual s’ha obtingut. 
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d. Facilitar la coordinació entre la persona encarregada del programa d’acompanyament i 

reforç i les tutories dels grups ordinaris per tal d’intercanviar informació i detectar 

conjuntament necessitats acadèmiques, tècniques, socials i emocionals. 

e. Incorporar els logos del Ministeri i mencions institucionals expresses al finançament per 

part d’aquest del present programa en aquells documents que el publiciten. 

f. Realitzar l’organització del programa amb els recursos de què es disposa.  

 

Setzé. Seguiment i avaluació de l’impacte del programa. 

1. El centre educatiu avaluarà el desenvolupament i els resultats aconseguits en l’aplicació 

de les actuacions triades dins del marc de la memòria anual de centre. 

2. El centre lliurarà la memòria final del programa abans del 9 de juliol de 2021 segons el 

model que es facilitarà. 

3. La Inspecció d’Educació supervisarà el funcionament correcte del programa de suport 

educatiu. 

 

 Desseté. Difusió i protecció de dades 

1. En totes les comunicacions escrites s’estableix l’obligació del compliment de la normativa 

que regula el tractament i l’ús de la identitat corporativa, a partir de la qual s’obliga a incloure 

en tota la documentació que genere aquest programa el logo d’ambdós organismes 

implicats: el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Conselleria d’Educació, Cultura 

i Esport. 

2. En totes les comunicacions orals caldrà especificar que el programa de suport educatiu és 

un programa cofinançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport. 

3. La participació en el present programa comporta el compromís del tractament de dades 

segons les condicions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals, i del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que 

respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual 

es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

València, 21 de desembre de 2020.  

El secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia 
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Annex I. 

Autorització de les famílies a participar en el programa  d’acompanyament i reforç 

escolar personalitzat  fora de l’horari lectiu. 

 

 

DADES DEL CENTRE 

Centre:  

Codi:  Correu electrònic:  

 

 

El/ la Sr/ Sra. _______________________________________________________com a pare, mare, tutor, 

tutora legal, amb DNI:  __________________ 

 

 

Estic assabentat o assabentada del programa  d’acompanyament, motivació i reforç escolar 

personalitzat fora de l’horari lectiu emmarcat dins del programa de cooperació territorial per 

a l’orientació, avanç i enriquiment educatiu (PROA+20-21) i cofinançat pel Ministeri 

d’Educació i Formació Professional i la Comunitat Valenciana. 

 

 

Per tant, AUTORITZE que l’alumne _________________________________________________________ 

del grup: _____________ participe en el programa, amb el compromís de col·laborar amb el 

professorat en les accions necessàries que s’esdevinguen d’aquest programa. 

 

 

 

Lloc i data: ________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
         Signatura del pare/mare o tutor/a legal 
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Annex II 

Projecte del centre del programa d’acompanyament, motivació i reforç escolar 

personalitzat a l’alumnat més vulnerable educativament, dins del programa de 

Cooperació Territorial PROA+ (2020/21). 

 

DADES DEL CENTRE 

Centre:  

Codi:  Correu electrònic:  

 

 

Programa d’actuacions amb  codocència 

Nombre d’alumnat proposat per a 1r d’ESO  

Nombre d’alumnat proposat per a 2n d’ESO  

 

 

 

Programa d’acompanyament i reforç fora de l’horari lectiu 

Nombre d’alumnat proposat per a 1r d’ESO  

Nombre d’alumnat proposat per a 2n d’ESO  

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 
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El centre accepta participar en la present convocatòria del programa PROA + (2020/21) i 
assumeix els següents compromisos: 
 

a. Desenvolupar les actuacions necessàries que responguen a les necessitats del 
centre. 

b. Incorporar les diferents actuacions en els diferents documents de centre. 
c. Destinar la dotació extra de professorat al programa per al qual s’ha obtingut. 
d. Facilitar la coordinació entre la persona encarregada del programa 

d’acompanyament i reforç i les tutories dels grups ordinaris per tal d’intercanviar 
informació i detectar conjuntament necessitats acadèmiques, tècniques, socials i 
emocionals. 

e. Incorporar els logos del Ministeri i mencions institucionals expresses al finançament 
per part d’aquest del present programa en aquells documents que el publiciten.  

f. Realitzar l’organització del programa amb els recursos de què es disposa.  

 

 

Autorització del programa per part del Consell Escolar del centre:  Sí  No  

Autorització del programa per part del Claustre del centre:     Sí  No 

 

Data i lloc:  

 

 

 

 

 

 

Signatura del director/a 
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