
PFQB ADAPTAT 
D’OPERACIONS AUXILIARS DE 

SERVEIS ADMINISTRATIUS I 
GENERALS



EL NOSTRE IES
- ESO

* De 1 a 4 d’ESO

* Unitat Específica d’Educació Especial

- BATXILLERAT: Ciències, Ciències Socials i Humanitats

- FORMACIÓ PROFESSIONAL:

* FPB Instal·lació i manteniment

* PFQB Adaptat d’Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

* CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització

* CFGM Estètica i bellesa

* CFGS Educació infantil



PER QUÈ UN 

PFQB 

ADAPTAT EN 

EL NOSTRE 

IES?

-En el curs 2019/2020 es crea la Unitat

específica d’educació especial a l’IES Xebic.

- Al final del curs 20/21 ens adonem que tenim

alumnat que necessita continuar els seus

estudis de manera adaptada per aprendre un

ofici i a la Marina Alta únicament existeix una

oferta formativa per a aquest alumnat al CEE

Raquel Payà.

- Ens plantegem: si som un centre que lluita per

la màxima inclusió del nostre alumnat, per què

no oferir una altra opció acadèmica en

contextos ordinaris?



Matèries

- Tècniques administratives bàsiques (TAB)

- Arxiu i comunicació (AC)           

- Formació i orientació laboral (FOL)

- Prevenció de risc laborals i qualitat medioambiental (PRL)

- Formació en centres de treball (FCT)

- Mòdul ligüístico-social (ALS)

- Mòdul científico-matemàtic (ACM)

- Anglés aplicat a la qualificació professional

- Activitat física i esport
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Altres activitats...
- Biblioteca

- Cuina

- Reparteixen correu del professorat

- Reprografia

- Hort Escolar

- ... i participen en totes les activitats del centre



Xerrada de Primers Auxilis

Obtenció del carnet de 

manipulador d’aliments



Taller de cuina

Taller de mates



ALUMNAT I 

PROFESSORAT ENS 

EXPLIQUEN QUÈ FAN 

AL PFQB

PFQB Video 2022-03-19 at 10.37.48.mp4


Com es 
treballa a 

l'aula?

Treball 

cooperatiu

Treball per 
projectes TIC

Ordinari



Distribució de l'aula

INDIVIDUAL

-Forma quadrada amb un 
ordinador per a cada 

alumne/a

GRUPAL

Afavoreix la comunicació, 

alumnat-alumnat i alumnat-professorat



LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL XEBIC OPINA

FAMÍLIESALUMNAT PROFESSORAT

LA COMUNITAT OPINA.mp4


GRÀCIES PER LA SEUA ATENCIÓ

IES XEBIC: 96 642 82 10

03014940@edu.gva.es

LAURA ORTOLÁ: 96 642 82 10

(Orientadora) l.ortolaortola@edu.gva.es

mailto:03014940@edu.gva.es
mailto:l.ortolaortola@edu.gva.es


MOLTES GRÀCIES

PER LA SEUA ATENCIÓ



•PFQB ADAPTAT: ACTIVITATS AUXILIARS EN 
VIVERS, JARDINS Y CENTRES DE JARDINERIA



PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ 
BÀSICA ADAPTADA

(PFQB adaptat)

En què consisteix?
Els programes formatius de 

qualificació bàsica són cursos que 
afavoreixen la maduresa personal i
milloren la possibilitat de trobar

una ocupació.



El PFQB adaptat està 
dirigit a joves d’entre 16
a 21 anys

Organització
1- Mòduls professionals específics.

2 - Mòduls formatius de caràcter 
general.

La duració total: 2 cursos. Es pot fer el 
mateix curs 2 vegades, fins al màxim 
d’edat (24 anys).



Ací aprendràs competències professionals derivades
d’una qualificació de nivell 1

1-MÒDULS PROFESSIONALS



Mòdul professional 
Operacions bàsiques de 

producció i manteniment de 
plantes i vivers

Competència 
professional

Realitzar operacions 
auxiliars per la 
producció i 
manteniment de 
plantes en vivers i 
centres de jardineria.



Mòdul Professional 
Operacions bàsiques en 

instal·lació de jardins, parcs i
zones verdes

Competència   
Professional
Realitzar operacions 
auxiliars per la 
instal·lació de jardins, 
parques i zones .



Mòdul Professional 
Operacions bàsiques per 

al manteniment de 
jardins, parcs i zones 

verdes

Competència 
Professional

Realitzar operacions 
auxiliars per la 
instal·lació de jardins, 
parcs i espais verds .



Mòdul Professional 
Operacions auxiliars de 
preparació del terreny, 
plantació i sembra de 

cultius

Competència 
Professional

Realitzar operacions 
auxiliars per a la 
preparació del terreny, 
sembra i plantació de 
cultius agrícoles.



Mòdul Professional 
Operacions auxiliars en 

l’elaboració de 
composició amb flors i 

plantes

Competències 
Professionals
1. Realitzar treballs auxiliars en 

l’elaboració de 
composicions amb flors i 
plantes.

2. Atendre i prestar servicis al 
públic en floristeria





ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

VISITES A FLORISTERIES



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

GUIES D’EXCURSIONS A PARATGES NATURALS



2- MÒDULS FORMATIUS DE CARÀCTER

GENERAL

➢Lingüisticosocial

➢Cientificomatemàtic

➢Tutoria

➢Prevenció de riscos laborals i 
qualitat mediambiental

➢Formació i orientació laboral



PRÀCTICA SEMANAL EN 
L’ENTORN GRÀCIES A UN
CONVENI ENTRE EL COLEGI I
L’AJUNTAMENT

MÒDUL DE FORMACIÓ EN 
CENTRES DE TREBALL 
(PRÀCTIQUES EN EMPRESES) en
el 2º curs.

PRÀCTIQUES



Què obtindràs?

• CERTIFICACIÓ ACADÈMICA:

A on es faran constar els mòduls específics 

que es corresponen amb cada unitat de 

competència que conformen el programa i 

els mòduls formatius de caràcter general.

EIXIDES 
PROFESSIONAS

• Treballador/a en jardineria 
instal·lació i manteniment de 
jardins públics i privats.

• Treballador/a en vivers de 
producció.

• Treballador/a en centres de 
jardineria.



Les Jornades “Compta amb mi”

Una iniciativa que serveix com a punt de trobada entre

empreses, fundacions, associacions, famílies, i

administracions locals de la Marina Alta i la Marina 

Baixa, on debatre i compartir experiències en relació 

amb la contractació de persones amb diversitat 

funcional.

Amb l'objectiu de promoure la inclusió laboral de les 
persones amb diversitat funcional.

http://mestreacasa.gva.es/web/garga 
sindi/31

http://mestreacasa.gva.es/web/gargasindi/31
http://mestreacasa.gva.es/web/gargasindi/31
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Coordinació territorial de l’orientació 
educativa
Direcció General d’Inclusió Educativa

Març 2022

Coordinació Territorial de l’Orientació Educativa demarcació A2



ORDRE 
DEL DIA

•Benvinguda

Primera part

•Presentació de l’agrupació específica dels CIPFP de la província d’Alacant. 

•Organització i funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional, 
d’acord amb el Decret 193/2021, de 3 de desembre. Futur CIPFP GENT DE MAR DE 
DENIA.

•Acollida a la FP d’alumnat amb NEE. Informe orientatiu del DOEP i Família 
professional. EP. 

•Pla d’informació i orientació educativa i professional dels CIPFP de la província 
d’Alacant. 

Segona part

•Instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de 
qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022, 
d’acord amb la resolució de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d’Educació 
i Formació Professional 

•Presentació de programes formatius de qualificació bàsica dels centres de la 
demarcació A1A I A1B: IES BEATRIU FAJARDO MENDOZA DE BENIDORM, CEE 
GARGASINDI DE BENISSA, CEE COMARCAL RAQUEL PAYÀ DE DÉNIA, CEE EL SECANET 
DE LA VILA JOIOSA I IES XÈBIC D’ONDARA.

•Torn obert de paraula

Tercera part 





QUÉ ÉS LA FP?

La Formació Professional són els estudis
professionals més pròxims a la realitat del 
mercat de treball i donen resposta a la 
necessitat de personal qualificat
especialitzat en els diferents sectors 
professionals per a respondre a l'actual
demanda d'ocupació; permeten a les 
persones accedir al mercat laboral d'una
forma reeixida, ja que aquests estudis
donen una formació especialitzada i unes
competències professionals molt 
elevades.



IMPLANTACIÓ DE 
CICLES
• En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 
150 cicles formatius agrupats en 25 famílies 
professionals, agrupats en els següents nivells:

• Cicles de Formació Professional Bàsica, que 
condueixen al Títol de professional bàsic corresponent i 
són ensenyaments d'oferta obligatòria i gratuïta.

• Cicles Formatius de grau mitjà, que condueixen al 
títol de Tècnic i que formen part de l'educació 
secundària post-obligatòria.

• Cicles Formatius de grau superior, que condueixen al 
títol de Tècnic Superior que forma part de l'educació 
superior.



Els Títols que s'obtenen en
cursar un cicle formatiu tenen
caràcter oficial i la mateixa
validesa acadèmica i
professional en tot el territori
nacional, amb independència
que els estudis es realitzen en
una Comunitat Autònoma o en
l'àmbit del Ministeri d'Educació
i Formació Professional.



CAP A UNA FP DE QUALITAT

El canvi que necessitem



Un model que 
ofereix
oportunitats
de formación, 
degudament
reconegut



CIPFPs PROVINCIA ALACANT



Coordinació territorial de l’orientació educativa

Direcció General d’Inclusió Educativa

Març 2022

Coordinació Territorial de l’Orientació Educativa

provincial Alacant



ORDRE 
DEL DIA • Instruccions per a l’organització i el funcionament 

dels programes formatius de qualificació bàsica en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 
2021-2022, d’acord amb la resolució de 26 de juliol 
de 2021, del secretari autonòmic d’Educació i 
Formació Professional 

• Presentació de programes formatius de qualificació 
bàsica adaptada dels centres de la demarcació 
A1A I A1B: IES BEATRIU FAJARDO MENDOZA DE 
BENIDORM, CEE GARGASINDI DE BENISSA, CEE 
COMARCAL RAQUEL PAYÀ DE DÉNIA, CEE EL 
SECANET DE LA VILA JOIOSA I IES XÈBIC D’ONDARA.

• Torn obert de paraula

Tercera part 





Acompanyament 
en la construcció 
dels seus projectes 
vitals



ITINERARIS 
FORMATIUS 
PERSONALITZATS 
EN LA FP



ITINERARIS 
FORMATIUS 
PERSONALITZATS 
EN LA FP



FORMACIÓ 
PROFESIONAL 
BÀSICA DE 
SEGONA 
OPORTUNITAT



FORMACIÓ PROFESIONAL BÀSICA DE SEGONA OPORTUNITAT



https://dogv.gva.es/datos/2021/07/29/pdf/2021_8235.pdf


https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/normativa-general


MODALIDADES 
FPB



PROGRAMES 
QUALIFICACIÓ 
BÀSICA (PFQB)

DE 16 A 21 ANYS

• ORDINARIS

• MÁXIM 2 ALUMNES NEE

• DE 10 A 15 ALUMNES

• 1 CURS (MÀXIM 2)

• ADAPTATS

• ALUMNES AMB DIVERSITAT 

FUNCIONAL (CERT DISCAPACITAT)

• PROCEDÈNCIA DE CENTRES 

ORDINARIS O CEE

• DE 6 A 12 ALUMNES

• 2 CURSOS (MÀXIM 4)



- Amb NEE derivades de discapacitats

físiques o psíquiques o trastorns

conductuals o de personalitat

- Nivell d’autonomía personal i social 

suficiente per cursar programa i 

accedir al mon laboral



DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA



DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA

https://ceice.gva.es/documents/161863064/162743791/_docs_fp_PFCB_Anexos_ANEXO_V-b_18363_V5.pdf/539c957f-c261-4d3c-bc94-eaff0fc9d23a
https://ceice.gva.es/documents/161863064/162743791/_docs_fp_PFCB_Anexos_ANEXO_V-c_18365_V5.pdf/cae8b160-0c58-4ac0-b4b6-01d4d6e4b3a4


PROPOSTA DE PFQB ADAPTADA 2022/23

https://ceice.gva.es/documents/169149987/172118798/Instruccions_procediments_UE_2022_2023.pdf


Instruccions 
procediment 
d´habilitació, 
modificación i no 
funcionament 
d’unitats 
específiques per al 
curs 2022/23

https://ceice.gva.es/documents/169149987/172118798/Instruccions_procediments_UE_2022_2023.pdf
https://ceice.gva.es/documents/169149987/172118798/Annex_IV_Habilitacio_PFQB.pdf


FPB ADAPTADA 
centres`públics, 
demarcació
A1A I A1B

CENTRE FAMILIA PFQB
IES BEATRIU FAJARDO 

(BENIDORM)

ARTS GRÀFIQUES REPROGRAFIA

CEE GARGANSINDI 

(BENISSA)

AGRARIA ACTIVITATS AUXILIARS DE 

VIVERS, JARDINS I 

CENTRES DE JARDINERIA

CEE GARGANSINDI 

(BENISSA)

ARTS GRÀFIQUES REPROGRAFIA

CEE COMARCAL RAQUEL 

PAYA (DÉNIA)

HOTELERIA I TURISME OPERACIONS BÀSIQUES DE 

CUINA

CEE COMARCAL RAQUEL 

PAYA (DÉNIA)

HOTELERIA I TURISME OPERACIONS BÀSIQUES DE 

RESTAURANT I BAR

CEE EL SECANET (LA VILA 

JOIOSA)

AGRARIA ACTIVITATS AUXILIARS EN 

FLORISTERIA

IES XÈBIC (ONDARA) ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ OPERACIONS AUXILIARS DE 

SERVEIS ADMINISTRATIUS I 

GENERALS



Benvingudes i benvinguts a la 
Secció d’Hostaleria i Turisme de 

l’IES MARIA IBARS 
– CIPFP GENT DE MAR-

Dénia



La nostra oferta a la secció

❑ Grau Mitjà de:

• Cuina i Gastronomia

• Serveis en Restauració

CICLES FORMATIUS:

❑ Grau Bàsic de Cuina i Restauració

❑ Grau Superior de :

• Guia, Informació i Assistències Turístiques

• Direcció de Cuina



Cicle Formatiu de Grau Bàsic en 
“Cuina i Restauració”



Què s’aprèn en aquest Cicle?

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:
✓Atenció al client.
✓Tècniques elementals de preelaboració.
✓Processos bàsics de producció culinària.
✓Aprovisionament i conservació de matèries
primeres i higiene en la manipulació.
✓Ciències aplicades I.
✓Comunicació i societat I.
✓Formació i Orientació Laboral I.
✓Formació en Centres de Treball (Unitat
Formativa I).

Segon curs:
✓Tècniques elementals de servici.
✓Processos bàsics de preparació d’aliments i 
begudes.
✓Preparació i muntatge de materials per a 
col·lectivitats i càtering.
✓Ciències aplicades II.
✓Comunicació i societat II.
✓Formació i Orientació Laboral II.
✓Formació en Centres de Treball (Unitat
Formativa II).

CFGB Cuina i Restauració



Ocupacions 

➢Ajudant o auxiliar de cuina

➢Ajudant de rebost d’unitats de producció i servici 

d’aliments i begudes. 

➢Auxiliar o ajudant de cambrer/a en sala. 

➢Auxiliar o ajudant de cambrer/a en bar-cafeteria. 

➢Auxiliar o ajudant de barman. 

➢Auxiliar o ajudant de cuina en establiments amb oferta 

d’elaboracions senzilles i ràpides (tapes, plats combinats, …).

CFGB Cuina i Restauració



Titulació que s’obté

Títol Professional Bàsic 
en Cuina i Restauració

CFGB Cuina i Restauració



Cicle Formatiu de Grau Mitjà en 
Cuina i Gastronomia



Què s’aprèn en aquest Cicle?

MÒDULS PROFESSIONALS

✓Processos bàsics de pastisseria i 
rebosteria.

✓Seguretat i higiene en la 
manipulació d’aliments.

✓Formació i orientació laboral.
✓Horari reservat per al mòdul 
impartit en anglés.

Primer curs:
✓Preelaboració i conservació 
d’aliments.
✓Tècniques culinàries.

CFGM Cuina i Gastronomia



Què s’aprèn en aquest Cicle?

MÒDULS PROFESSIONALS

✓Empresa i iniciativa emprenedora.
✓Horari reservat al mòdul impartit 
en anglés.
✓Formació en Centres de Treball: 
380 hores.

Segon curs:
✓Productes culinàris.
✓Postres en restauració.

✓Ofertes gastronòmiques.

CFGM Cuina i Gastronomia



Ocupacions

➢Cuiner/a 

➢Cap de partida

➢Empleat/da d’economat d’unitats de 

producció i servici d’aliments i begudes

CFGM Cuina i Gastronomia



Titulació que s’obté

Títol de Tècnic en Cuina 
i Gastronomia

CFGM Cuina i Gastronomia



Cicle Formatiu de Grau Mitjà en 
“Servicis en Restauració”



Què s’aprèn en aquest Cicle?

MÒDULS PROFESSIONALS

✓Seguretat i higiene en la 
manipulació d’aliments.

✓Formació y orientación laboral.
✓Anglés i horari reservat per al 
mòdul impartit en anglés.

Primer curs:
✓Operacions bàsiques en bar 
cafeteria.
✓Operacions bàsiques en 
restaurant.
✓El vi i el seu servici.

CFGM Servicis en Restauració



Què s’apren en aquest Cicle?

MÒDULS PROFESSIONALS

✓Empresa i iniciativa emprenedora.
✓Horari reservat al mòdul impartit 
en anglés.
✓Formació en Centres de Treball: 
380 hores.

Segon curs:
✓Servicis en bar cafeteria.
✓Servicis en restaurant i 
esdeveniments especials.

✓Ofertes gastronòmiques.
✓Tècniques de comunicació

CFGM Servicis en Restauració



Ocupacions

➢Cambrer/a de bar cafeteria o restaurant. 

➢Cap  de rang.

➢Empleat d’economat d’unitats de producció 

i servici d’aliments i begudes. 

➢Bàrman. 

➢Ajudant de boteller.

➢Auxiliar de servicis en mitjans de transport.

CFGM Servicis en Restauració



Titulació que s’obté

Títol de tècnic en Servicis
en  Restauració

CFGM Servicis en Restauració



Cicle Formatiu de Grau Superior 
en “Direcció de Cuina”



Què s’aprèn en aquest Cicle?

MÒDULS PROFESSIONALS

✓Gestió de la qualitat i seguretat i 
higiene alimentàries.
✓Control de l’aprovisionament de 
matèries primeres

✓Formació y orientación laboral.
✓Anglés i horari reservat per al 
mòdul impartit en anglés.

Primer curs:
✓Processos de preelaboració i 
conservació en cuina.
✓Processos d’elaboració culinària.

CFGS Direcció de Cuina



Què s’apren en aquest Cicle?

✓Empresa i iniciativa emprenedora.
✓Horari reservat al mòdul en anglés.
✓Projecte de Direcció de Cuina
✓Formació en Centres de Treball: 400 h

Segon curs:
✓Elaboracions de pastisseria i 
rebosteria en cuina.
✓Gestió de la producció en cuina.

✓Gastronomia i nutrició.
✓Recursos humans i direcció d’equips
en restauració.
✓Gestió administrativa i comercial en 
restauració.

CFGS Direcció de Cuina



Ocupacions

➢Director/a d’aliments i begudes. 
➢Director /a de cuina. 
➢Cap de producció en cuina. 
➢Cap de cuina. 
➢Segon/a cap de cuina. 
➢Cap  d’operacions de catering.
➢Cap de partida.
➢Cuiner/a.
➢Encarregat/da d’economat i celler.

CFGS Direcció de Cuina



Titulació que s’obté

Títol de Tècnic Superior en 
Direcció de Cuina

CFGS Direcció de Cuina



Cicle Formatiu de Grau Superior
“Guia, Informació i Assistències

Turístiques”



Què s’aprèn en aquest Cicle?

MÒDULS PROFESSIONALS

Segon curs:
✓Servicis d’informació turística
✓Processos de guia i assistència turística
✓Disseny de productes turístics

Primer curs:
✓Estructura del mercat turístic
✓Protocol i relacions públiques
✓Màrqueting turístic
✓Destinacions turístiques
✓Recursos turístics

✓Formació y Orientació Laboral
✓Anglés i horari reservat per al 
mòdul impartit en anglés

✓Segona llengua extranjera
✓Horari reservat per al mòdul impartit 
en anglés.
✓Empresa i iniciativa emprenedora

✓Projecte de guia, informació i 
assistència turística
✓Formació en Centres de Treball: 400h

CFGS Guia, Informació i assistències turístiques



Ocupacions

➢Guia local.
➢Guia acompanyant.
➢Guia en emplaçaments de béns d’interés cultural.
➢Informador/a turístic/a.
➢Cap d’oficines d’informació.
➢Promotor/a turístic/a.
➢Tècnic/a d’empresa de consultoria turística.
➢Agent de desenrotllament turístic local.
➢Hostessa/Assistent en mitjans de transport terrestre o marítim.
➢Hostessa/Assistent en terminals (estaciones, ports i aeroports).
➢Encarregat/da de facturació en terminals de transport. 
➢Assistent en fires, congressos i convencions. 
➢Encaregat/da de servicis en esdeveniments.

CFGS Guia, Informació i assistències turístiques



Titulació que s’obté

Títol de Tècnic Superior en Guia,
Informació i Assistències 
Turístiques

CFGS Guia, Informació i assistències turístiques



Gràcies pel vostre interés!

CIPFP GENT DE MAR 



AGRUPACIÓ 
CIPFPs 
PROVINCIA 
D’ALACANT

DIRECCIÓ GENERAL D’INCLUSIÓ EDUCATIVA

COORDINACIÓ TERRITORIAL



CIPFP VALLE DE ELDA
CIPFP BATOI (ALCOI)

CIPFP CANASTELL (SANT 

VICENT)

FUTUR CIPFP GENT DE MAR 

(DENIA)

FUTUR CIPFP LA TORRETA (ELX)

https://mestreacasa.gva.es/web/torreta.es/7
https://cipfpvalledeelda.com/estudios-y-acceso/ciclos-formativos/
https://portal.edu.gva.es/cipfpbatoi/ofertaformativa/
https://view.genial.ly/621e625344721d00197d8b85/presentation-coordinacio-territorial-gent-de-mar
https://www.cipfpcanastell.com/?page_id=77


Programa Formativo
de Cualificación Básica

de Reprografía

IES BEATRIU FAJARDO DE MENDOZA

Adaptado a
alumnado con NEE



Nuestro centro

Yo, soy...

900 

alumnos/as

1º, 2º, 3º, 4º3º de 
PMAR, PR4, PAC

UNIDAD ESPECÍFICA
Tipo Mixto con 8 alumnos/as

ESO

FORMACIÓN PROFESIONAL
FPB: Informática y Fabricación y Montaje
GRADO MEDIO y GRADO SUPERIOR:
Familias de Instalación y mantenimiento
y Energía y Agua

PFQB de Reprografía
Adaptado a alumnado con NEE



Alumnado

GRUPO DE 10 ALUMNOS/AS

• 4 alumnos/as con DIM
• 1 alumno con Síndrome Down y DIM
• 1 alumno con TEA grado 2
• 2 alumnos/as con DIL
• 2 alumnos/as con TGC y DIL

curso 21/22

 PROVIENEN DE:

• 2 alumnas de 3º de ESO, llevan tres cursos
• 4 alumnos/as de nuestra UEEE, una lleva dos 

cursos, el resto es el primer año
• 2 alumnos de 4º de ESO, uno lleva dos cursos, otro 

uno
• 2 alumnos de FPB, uno lleva dos cursos, otro uno



• MÓDULOS GENERALES: 10h/
sem Estructura

del
Programa• MÓDULOS ESPECÍFICOS: 17h/

sem

4h Módulo Lingüístico-Social
4h Módulo Científico-Matemático
1h Formación y Orientación Laboral
1h Prevención de Riesgos Laborales y 
Calidad Medioambiental

4h Trabajos de reprografía
4h Operaciones de acabado de reprografía
4h Limpieza doméstica
5h Mantenimiento de piezas de ropa

• MÓDULO OPTATIVO: 
1h/sem1h Educación física

• TUTORÍA: 2h/semanales

• MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO



Horario del grupo



Módulos Generales y EF

Carlos BlaiAnabel
Formación y Orientación Laboral
Prevención de Riesgos Laborales 

y calidad Medioambiental

Módulo Optativo: EFTutora del programa
Docencia Módulos Lingüístico-
Social y Científico Matemático

Carmen
Módulo Científico-Matemático:

Proyecto Ajedrez



Módulos de Artes Gráficas

Jaume

ARG410_1:  COMPLETA
ARG640_1: INCOMPLETA



Módulos de Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

Amparo

SSC413_1: INCOMPLETA



Equipo 
de

apoyo

Vanesa- Maestra de AL
Apoyo desde el currículum para la 
mejora de los procesos de 
comunicación

Sofía- Educadora
Apoya desde el currículum la 
mejora de las habilidades sociales, 
y la autonomía en el seguimiento 
de instrucciones

Inés e Itziar- Orientadoras
Asesoramiento en la intervención educativa 
y diseño del programa, entre otras.



Soy 
Feliz

https://drive.google.com/file/d/1kgj9lCxt7SdmQ0XMENhExbvm-bhTJiDF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fDzughdHV8rWXh-JbHDN-L3AE8Bv1Lvu/view?usp=sharing


Reprografía “La caseta”



Reprografía “La caseta”



Reprografía “La caseta”



                  Unidad 
de Repro

www.unsitiogenial.es



Practicamos en conserjería



Y en la biblioteca



Garage Lab



Agenda



Marcapáginas



Limpieza doméstica



Mantenimiento de piezas de ropa



Proyectos Internivel: huerto



Proyectos Internivel: cocina



Proyectos Internivel con bachillerato



                  Formación

en Centros de Trabajo

En 3er Trimestre
Horas: 117

Convenios de colaboración:

www.unsitiogenial.es

Ayuntamiento de Benidorm
Juzgados (en consulta)
Comercios de Reprografía



Tutoría con
musicoterapia

https://drive.google.com/file/d/1nIaP-0IHP_wThVuKf5uuxlNzqjKpX0ab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rwMR4ncpsjJOvNhqCXYYpvSmeHVnDwEi/view?usp=sharing
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