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Introducció: sentit d’aquest document

Aquest document presenta les línies que orienten el nostre Projecte Curricular de Centre (PCC).
La seua utilitat és doble:

1. Serveix per orientar el professorat en el seu treball: necessitat especialment sentida en
centres -com solen ser els CFPA- on la inestabilitat de la plantilla és molt alta. El
professorat nouvingut trobarà a aquesta concreció curricular la informació sobre
objectius, criteris i continguts dels cursos, així com característiques de l’alumnat que
necessitarà pel treball al centre.

2. Permet fer una avaluació ràpida de la idoneïtat del PCC del centre en tant que mostra de
manera sucinta els seus pressupostos.

Descripció formal

El document es presenta en forma de fitxes descriptives dels diversos cursos. A elles es
descriuen els objectius dels programes, cicles i nivells (és a dir, el que volem aconseguir en
cadascun d’ells) així com les decisions que d’això se’n segueixen (respecte de nombre d’àmbits
i mòduls, continguts, avaluació i metodologies).

La presentació de les fitxes segueix l’oferta educativa del nostre CFPA, segons l’estructura que
va ser establerta per la Llei 1/95, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de
les Persones Adultes:

○ Programa a: formació bàsica de les persones adultes.
○ Programa b: prova d’accés a cicle formatiu superior.
○ Programa c: cursos per preparar les proves de valencià.
○ Programa d: cursos per preparar les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 i

de 45 anys.
○ Programa e: cursos de competència comunicativa en anglès i en espanyol per

estrangers.
○ Programa j: cursos d’oferta pròpia del centre, sovint amb la col·laboració de l'associació

d’alumnes.

Altres documents del centre (PEC, PGA, PCC, programacions de cada mòdul) els desenvolupen
amb més detall.

Objectius generals
La varietat d’objectius de l’alumnat i de situacions de partida (socioeconòmiques i personals) és
una de les característiques essencials dels centres de formació de persones adultes. El pas per
les seues aules ha de permetre, per damunt de tot, capacitar pel progrés en el sistema educatiu.
Aquest objectiu general, però, no pot perdre mai de vista la dita varietat de situacions i deu
saber adaptar-se a les necessitats de cadascú.

CFPA Arco Iris (Villena) / Concreció curricular,2



Descripció per nivells

Programa a (Formació bàsica de les persones adultes)

Observacions específiques per a cada nivell

Cicle I: centrat en assolir coneixements i habilitats bàsiques, fent incidència en assignatures
instrumentals. Cal tindre en compte que, llevat d’una part dels cursos (Base B, especialment), es
tracta d’alumnat l’objectiu del qual no és obtindre la titulació d’ESO. L'objectiu a partir del curs
2020-21 és organitzar els continguts d’aquest cicle per àmbits i no per assignatures, de manera
que el professorat puga combinar amb més llibertats els continguts de l’àmbit. No apliquem
aquesta decisió al curs Base B.

Cicle II: centrat en preparar l’alumnat per a continuar els seus estudis, fent incidència en
continguts per assignatures. L’objectiu de l’alumnat d’aquest cicle sí és obtindre la titulació
d’ESO.
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Cicle I, Nivell I (Alfabetització)

ALUMNAT Hi ha els següents tipus d’alumnat a aquest nivell:
1. Persones grans que han estat poc escolaritzades en els anys de

la seua infantesa i que ara mostren interès per assolir un nivell
bàsic de lectura i escriptura. Nomenem aquest grup com a
Alfabetització A i acudeixen al centre en horari de vesprada

2. Gent jove i de mitjana edat, immigrant o espanyola en risc
d’exclusió, amb nivells molt baixos d’escolarització, que en els
casos d’immigrants pot vindre afegida a nivell escàs de
coneixement de la llengua espanyola. Sol ser majoria el nombre
de dones. Nomenem aquest grup com a Alfabetització B i
acudeixen al centre també en horari de vesprada.

Nombre màxim d’alumnes/as: 12

OBJECTIU DEL NIVELL Assolir autonomia en lectoescriptura en castellà i processos matemàtics
bàsics, metodologies bàsiques de treball i vocabulari.

CONTINGUTS Centrem el treball en dos mòduls: castellà (CAS) i matemàtiques (PIM).

Àmbit de la comunicació

Castellà Reconeixement i discriminació de fonemes, grafies, paraules i frases;
lectura i escriptura com a font de comunicació i enriquiment cultural;
expressió oral en diferents situacions comunicatives; superació
d’estereotips lingüístics; valoració del coneixement sobre cultura
popular.

Valencià No fem valencià

Àmbit científico tecnològic

Processos i instruments
matemàtics

Números naturals fins 999; suma i resta; multiplicació; càlcul mental;
sèries numèriques senzilles; problemes matemàtics quotidians.

Naturalesa, ecologia i salut No fem NES

Àmbit de les Ciències Socials

Societats, territoris i
processos històrico
culturals

No fem STP

Món del treball No fem MT

PROFESSORAT Treballem amb dos professors/es perquè pensem que l’alumnat
d’aquest nivell es troba millor atès amb un nombre reduït de docents;
així, a més, el professorat pot dur un control més acurat dels casos: es
tracta d’un nivell al qual l’alumnat necessita d’atenció personalitzada. Hi
treballa professorat de Primària.
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METODOLOGIES ○ És important tindre en compte les preferències del propi
alumnat. Quan es tracta d’alumnat gran, cal tindre en compte
que valoren molt positivament metodologies tradicionals com
ara els dictats.

○ En aquest curs el professorat deu dedicar en cada classe un
moment d’atenció individual a cada alumne.

MATERIAL ○ És difícil trobar material de lectoescriptura que no estiga orientat
a la infantesa. Per tant, cada curs acadèmic demanem al
professorat un esforç en la localització de nou material.

○ Cal tindre en compte que es tracta d’alumnat que sovint
presenta problemes de visió: és important trobar material amb
lletra gran.
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Cicle I, Nivell II (Neolectors)

ALUMNAT Hi ha els següents tipus d’alumnat a aquest nivell:
1. gent gran espanyola, poc escolaritzada en la seua infantesa però

amb un nivell de lectoescriptura consolidat i nivell elemental de
coneixements generals. Aquest tipus d’alumnat assisteix al centre
sense ànim de progressar cap a la titulació d’ESO; a més, sol
romandre al centre durant molts anys, el que provoca dificultats al
respecte de la selecció de continguts. Nomenem aquest grup
com a Neolectores A i acudeixen al centre en horari de
vesprada.

2. des del curs 2018-19 es matricula al nostre centre un nombre
important de menors estrangers no acompanyats, sovint
magrebins. Conviuen a la residència situada a la pedania de Las
Virtudes, on romanen fins complir els 18 anys, moment en què
deixen d'estar tutelats per l’Estat. Nomenem aquest grup com a
Neolectores B i acudeixen al centre en horari de vesprada-nit.

Nombre màxim d’alumnes/as: 20

OBJECTIU DEL NIVELL 1. Neolectors A: és un grup que vol millorar el seu nivell cultural
sense pressió d’exàmens ni de titulació.

2. Neolectors B: cal fer-los tant un treball de nouvinguts al sistema
educatiu espanyol, ja que l’objectiu de molts d’ells és poder
cursar titulacions d’FP.

CONTINGUTS Organitzem el nivell segons els tres àmbits del currículum de CFPA

Àmbit de la comunicació

Castellà ○ Neolectores A: afiançament dels continguts del nivell inferior;
producció i interpretació de missatges senzills escrits i orals;
destresa lectora; introducció a conceptes lingüístics; superació
d’estereotips lingüístics; interpretació de símbols i imatges.

○ Neolectores B: es presenta estructurat segons habilitats
comunicatives i ampliat amb habilitats socials i emocionals-

Valencià No oferim valencià

Anglès ○ Neolectores A: coneixements bàsics
○ Neolectores B: no s’oferta

Àmbit científico tecnològic

PIM ○ Neolectores A i B: números naturals fins 999.999; suma, resta,
multiplicació i divisió; decimals i percentatges a nivells senzills;
sèries numèriques senzilles; unitats de medició i instruments;
problemes matemàtics quotidians.

NES No fem NES
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Àmbit de les Ciències Socials

Societats, territoris i
processos històrico
culturals

No fem STP

Món del treball No fem MT

PROFESSORAT Treballem amb un professor/a per àmbit, segons la idea de que un
nombre menor de docents facilita l’orientació de l’alumnat. Hi treballa
professorat de Primària.

METODOLOGIES ○ Neolectores A: es tracta d’un nivell molt depenent de les
característiques de l’alumnat descrit (llarga permanència al
centre, sense interès en la titulació, interès en millorar els seus
nivells de coneixements generals), raó per la qual es bona
estratègia dialogar amb ells per tal de consensuar continguts. És
important tindre en compte les preferències del propi alumnat.
Quan es tracta d’alumnat gran, cal tindre en compte que valoren
metodologies tradicionals com ara els dictats.

○ Neolectores B: cal tindre en compte que es tracta d’adolescents i
joves en situacions extremes. El professorat deu tindre en compte
aquesta situació personal. L’experiència demostra que passats
els moments inicials del curs responen molt bé i solen mostrar
interès.

MATERIAL ○ Neolectores A:
○ La principal dificultat és resultat de la larga estada

d’aquest alumnat al centre. És difícil trobar material nou
que no haja estat ja treballat en cursos anteriors. Per tant,
cada curs acadèmic demanem al professorat un esforç en
la localització de nou material.

○ Cal tindre en compte que es tracta d’alumnat que sovint
presenta problemes de visió: és important trobar material
amb lletra gran.

○ Neolectores B:
○ El material ha de tindre en compte l’edat de l’alumnat i

l’objectiu d’incorporar-los al sistema educatiu.
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Cicle I, Nivell III (Educació de base)

ALUMNAT Hi ha els següents tipus d’alumnat a aquest nivell:
○ persones joves i d’edats mitjanes poc escolaritzades i sovint en

risc d’exclusió social però amb nivells de lectoescriptura i
coneixements generals suficientment consolidats;

○ nouvinguts al sistema educatiu espanyol, habitualment
immigrants;

○ alumnat jove i de mitjana edat que va abandonar el sistema
educatiu amb uns nivells de lectoescriptura i coneixements
generals suficientment consolidats;

○ alumnat jove amb dificultats d’aprenentatge, sovint procedents
d’entitats locals especialitzades, com ara APADIS.

Nombre màxim d’alumnes/as: 20

OBJECTIU DEL NIVELL Establim diferències entre els dos grups de Base.
1. Base A (torn de vesprada): assolir nivells de coneixements i

habilitats bàsics que els permeten integrar-se al grup Base B.
2. Base B (torn de vesprada-nit): assolir nivells de coneixements i

habilitats bàsics equivalents a un primer cicle d’educació
secundària. Es tracta d’alumnat que es planteja arribar a la
titulació d’ESO.

CONTINGUTS És important que els continguts comuniquen a aquest tipus d'alumnat
-que de vegades s’acosta per primera vegada a l'educació formal- una
sensació d'utilitat: això pot servir d’estímul per afirmar la seua voluntat
de continuar amb la seua formació. Organitzem el nivell segons els tres
àmbits del currículum de CFPA i els següents mòduls:

Àmbit de la comunicació

Castellà Bloc 1: comprensió oral i escrita.
Bloc 2: ortografia i fonètica.
Bloc 3: morfologia i sintaxi (la paraula; conjugació verbal, categories
lèxiques).
Bloc 4: expressió oral i escrita (narració, diàleg, descripció, ordenació
d’idees).

Valencià A la programació 2019-20 no hi ha programació de valencià. Encara i
això, el nostre PCC preveu els següents:

Bloc 1: comprensió oral i escrita. Lèxic (tipologies textuals i lèxic)
Bloc 2: ortografia i fonètica.
Bloc 3: morfologia i sintaxi (la paraula; el verb i la conjugació
verbal, l’adverbi).
Bloc 4: expressió oral i escrita (narració, diàleg, descripció,
ordenació d’idees).
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Anglès L’oferta d’aquesta assignatura es fa en funció de la disponibilitat de
professorat.

Àmbit científico tecnològic

PIM 1. Números naturals
2. Divisibilitat
3. Números enters
4. Números racionals
5. Sistemes d’unitats
6. Introducció a la geometria plana

NES 1. Sistema solar
2. Climes
3. Modelat del relleu
4. Diversitat dels éssers vius
5. Plantes i animals
6. Medi ambient i ecologia

Àmbit de les Ciències Socials

Societats, territoris i
processos històrico
culturals

1. Geografia:
a. La Terra
b. Acció humana sobre el medi ambient
c. Espais naturals d’Espanya i la CV

2. Història:
a. Etapes de la Història
b. Prehistòria
c. Història antiga

Món del treball No fem Món del Treball

PROFESSORAT L'organització habitual serà de dos professors a l’àmbit
cientificotecnològic, dos a l’àmbit de la comunicació i un a l’àmbit de les
Ciències Socials. Com als altres nivells d’aquest Cicle I, el criteri és
reduir el nombre de docents, tot i que finalment depèn de les
característiques del professorat de cada any i de l’oferta del centre. Hi
treballa professorat de Primària.

METODOLOGIES Aquest nivell s’organitza per assignatures. Açò no vol dir que no s’haja
d’adaptar la metodologia a les característiques de l’alumnat adult. De
fet, donades les característiques d’aquest alumnat, és molt important
fer-los gaudir de la seua aproximació a l’escola.
Ha d’haver possibilitats de treballar de manera autònoma amb els
materials, així com criteris d’avaluació i qualificació que no penalitzen la
no assistència a classe.
Pel que fa a les llengües, el plantejament bàsic és l’enfocament
comunicatiu: es tracta d’assolir les quatre habilitats lingüístiques. És
necessària, doncs, la pràctica interactiva i significativa de la llengua.
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Cicle II, Nivell I (GES 1)

ALUMNAT Es tracta d’alumnat que té com a objectiu la titulació en ESO.
Normalment, estan interessats en obtindre-la com més aviat possible.
Els grups reflecteixen la varietat de situacions de l’alumnat dels CFPA
en edats, experiència acadèmica i situacions laborals i familiars.
Probablement, el perfil més significatiu és el de persona en els seus 30
i 40 anys.

Nombre màxim d’alumnes/as: 35

OBJECTIU DEL NIVELL Assolir nivells equivalents a 3er d’ESO.

CONTINGUTS Organitzem el nivell segons els tres àmbits del currículum de CFPA i els
següents mòduls:

Comunicació valencià-castellà-anglès: VAL, CAS i LE

CAS
Bloc 1: comprensió oral i escrita (anàlisi de tipologies textuals)
Bloc 2: ortografia i fonètica.
Bloc 3: morfologia i sintaxi (categories lèxiques, tipus d’oracions).
Bloc 4: expressió oral i escrita (tècniques d’expressió, tipus d’escrits).
Bloc 5: literatura i aspectes socioculturals.

VAL
Bloc 1: comprensió oral i escrita (anàlisi de tipologies textuals)
Bloc 2: ortografia i fonètica.
Bloc 3: morfologia i sintaxi (categories lèxiques, tipus d’oracions).
Bloc 4: expressió oral i escrita (tècniques d’expressió, tipus d’escrits).
Bloc 5: literatura i aspectes socioculturals (gèneres literaris, orige i
història del valencià).

LE

Científic tecnològic: PIM, CT i NES

PIM 1. Números naturals i enters
2. Números racionals
3. Proporcionalitat
4. Estadística
5. Equacions de 1er i 2on grau
6. Geometria

CT 1. Introducció a la ciència
2. Propietats de la matèria
3. L’àtom
4. Enllaços i taula periòdica
5. Electricitat
6. Forces i gravitació
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NES 1. La cèl·lula
2. Funcions vitals dels animals
3. Nutrició humana
4. Funció de relació
5. Funció de reproducció

Àmbit de les Ciències Socials

Món del treball El curs vol ser pràctic i d’utilitat immediata; es centra en el treball per
compte d’altri i dóna molta importància al treball per compte d’altri i les
eines per la cerca de treball (CV, cartes de presentació, funcionariat i
entrevista de treball).

Societats, territoris i
processos històrico
culturals

1. Geografia
a. Climes del món
b. Geografia física i política d’Europa
c. Població

2. Història
a. Etapes de la Història
b. Història medieval i moderna

PROFESSORAT Treballem amb un equip de cinc professors/es, amb aquest repartiment:
○ àmbit de les Ciències Socials: 1;
○ àmbit Cientificotecnològic: 1;
○ àmbit Comunicació en valencià: 1;
○ àmbit Comunicació en castellà: 1;
○ àmbit Comunicació en anglès: 1.

Hi pot treballar professorat de Primària i de Secundària.

METODOLOGIES Aquest nivell s’organitza per assignatures. Açò no vol dir que no s’haja
d’adaptar la metodologia a les característiques de l’alumnat adult. Ha
d’haver possibilitats de treballar de manera autònoma amb els
materials, així com criteris d’avaluació i qualificació que no penalitzen la
no assistència a classe.
el que fa a les llengües, el plantejament bàsic és l’enfocament
comunicatiu: es tracta d’assolir les quatre habilitats lingüístiques. És
necessària, doncs, la pràctica interactiva i significativa de la llengua.
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Cicle II, Nivell II (GES 2)

ALUMNAT Es tracta d’alumnat que té com a objectiu la titulació en ESO.
Normalment, estan interessats en obtindre-la com més aviat possible. Els
grups reflecteixen la varietat de situacions de l’alumnat dels CFPA en
edats, experiència acadèmica i situacions laborals i familiars.
Probablement, el perfil més significatiu és el de persona en els seus 30 i
40 anys.

Nombre màxim d’alumnes/as: 35

OBJECTIU DEL NIVELL Obtindre la titulació en ESO.

CONTINGUTS Organitzem el nivell segons els tres àmbits del currículum de CFPA i els
següents mòduls:

Comunicació valencià-castellà-anglès: VAL, CAS i LE

CAS Bloc 1: comprensió oral i escrita (anàlisi de tipologies textuals)
Bloc 2: ortografia i fonètica.
Bloc 3: morfologia i sintaxi (categories lèxiques, tipus d’oracions, anàlisi
sintàctica).
Bloc 4: expressió oral i escrita (tècniques d’expressió).
Bloc 5: literatura i aspectes socioculturals (moviments i etapes literàries,
els gèneres literaris).

VAL Bloc 1: comprensió oral i escrita (anàlisi de tipologies textuals). Lèxic.
Bloc 2: ortografia i fonètica.
Bloc 3: morfologia i sintaxi (categories lèxiques, tipus d’oracions, anàlisi
sintàctica).
Bloc 4: expressió oral i escrita (elaboració de textos).
Bloc 5: literatura i aspectes socioculturals (el valencià des del segle XV,
varietats i registres del valencià).

LE

Científic tecnològic: PIM, CT i NES

PIM 1. Números reals
2. Equacions
3. Sistemes d’equacions
4. Funcions
5. Probabilitat
6. Estadística

CT 1. Cinemàtica
2. estadística
3. Projecte tecnològic
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NES 1. Orige del planeta Terra
2. Minerals i roques
3. Cèl·lules i microorganismes
4. Ecosistemes
5. Impacte humà sobre els ecosistemes

Àmbit de les Ciències Socials

Món del treball Igual que en GES 1, el curs vol ser pràctic i d’utilitat immediata; no hi ha
un únic interès o tema que unifique els continguts. Treballem el treball
per compte propi i la iniciativa (mitjançant el mètode Canvas), l’habilitat
per parlar en públic i acabem amb projectes personals d’aprenentatge.

Societats, territoris i
processos històrico
culturals

1. Sistema polític espanyol
2. Història contemporània
3. Grans problemes del món actual
4. Repàs a la geografia física i política mundial.

PROFESSORAT Treballem amb un equip de sis professors/es, amb aquest repartiment:

○ àmbit de les Ciències Socials: 1;
○ àmbit Cientificotecnològic: 2;
○ àmbit Comunicació en valencià: 1;
○ àmbit Comunicació en castellà: 1;
○ àmbit Comunicació en anglès: 1.

Ha de tractar-se de professorat de Secundària.

METODOLOGIES Aquest nivell s’organitza per assignatures. Açò no vol dir que no s’haja
d’adaptar la metodologia a les característiques de l’alumnat adult. Ha
d’haver possibilitats de treballar de manera autònoma amb els materials,
així com criteris d’avaluació i qualificació que no penalitzen la no
assistència a classe.
Pel que fa a les llengües, el plantejament bàsic és l’enfocament
comunicatiu: es tracta d’assolir les quatre habilitats lingüístiques. És
necessària, doncs, la pràctica interactiva i significativa de la llengua.
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Programa b

Proves d’accés a cicle superior

ALUMNAT

Com sempre als CFPA, la diversitat n’és la característica principal. En
qualsevol cas, predomina el tipus d'alumnat que fa anys que no estudia i
que té un nivell formatiu molt bàsic.

Nombre màxim d’alumnes/as: 35

OBJECTIUS GENERALS L’objectiu no és tant aprendre les assignatures com superar unes proves
externes. L’alumnat és molt pràctic, en aquest sentit. Açò condiciona el curs
i les metodologies de treball: és molt important cubrir el temari sencer i fer
simulacres d’examen, ja que l’alumnat ha de tindre experiència del tipus
d’examen que ha d’afrontar.

MESURES Cal seguir programació oficial.

CONTINGUTS Oferim les assignatures de la part comuna de la prova i només les de
l’opció específica A (Humanitats i Ciències Socials).

PROFESSORAT Professorat de Secundària. Tres en total: un de l’àmbit de Ciència i
Tecnologia per Matemàtiques i TIC, un de l’àmbit de les CCSS per Història i
Geografia, un de Comunicació Castellà o Castellà/Anglès per Castellà i
Anglès.

METODOLOGIES ○ Es tracta d’un curs al qual es treballa amb metodologies molt
tradicionals, degut a l’objectiu tan estricte del mateix.

○ És molt important “entrenar” l’alumnat a fer exàmens reals, prenent
com a model els publicats al web de la Conselleria.

ALTRES
OBSERVACIONS

Cal treballar molt la capacitat d’expressió escrita. És una competència molt
important per superar les proves i la major part de l’alumnat mostra un nivell
molt baix.
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Programa c

Cursos de valencià

ALUMNAT Quasi al 100% es tracta de persones que necessiten les
titulacions de valencià perquè treballen o tenen intenció
treballar a l’administració autonòmica valenciana.

Acudeixen castellanoparlants de Villena i Sax i fins i tot
d’Almansa i Yecla. Acudeixen també valencianoparlants dels
pobles de l’Alt Vinalopó on es parla la llengua (Biar,
Beneixama, La Canyada i El Camp de Mirra).

Nombre màxim d’alumnes/as: 35

OBJECTIUS GENERALS L’objectiu no és tant aprendre com superar unes proves
externes. L’alumnat és molt pràctic, en aquest sentit. Açò
condiciona el curs i les metodologies de treball: és molt
important cubrir el temari sencer i fer simulacres d’examen, ja
que l’alumnat ha de tindre experiència del tipus d’examen que
ha d’afrontar.

CONTINGUTS Els que indiquen les institucions que organitzen les proves.

PROFESSORAT Professorat de Secundària. Dos en total: un per B1 i un altre
per C1 i C2.

METODOLOGIES

MATERIALS Fem ús de llibre de text, que l’alumnat compra o pot obtindre
del nostre banc de llibres.
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Programa d

Proves d'accés a la universitat per a majors de 25 i de 45 anys

ALUMNAT Com sempre als CFPA, la diversitat n’és la característica
principal. En qualsevol cas, predomina el tipus d'alumnat que fa
anys que no estudia i que té un nivell formatiu molt bàsic. Una
part no està interessat en la prova per accedir a la universitat
sinó pel certificat d’haver-la superada, que és útil per a diversos
accesos.

Nombre màxim d’alumnes/as: 35

OBJECTIUS GENERALS L’objectiu no és tant aprendre les assignatures com superar unes
proves externes. L’alumnat és molt pràctic, en aquest sentit. Açò
condiciona el curs i les metodologies de treball: és molt important
cubrir el temari sencer i fer simulacres d’examen, ja que
l’alumnat ha de tindre experiència del tipus d’examen que ha
d’afrontar.

MESURES Cal seguir programació oficial.

CONTINGUTS Oferim les assignatures de la part comuna de la prova i només
les de l’opció específica D (Ciències Socials i Jurídiques)

PROFESSORAT Professorat de Secundària. Quatre en total: un de l’àmbit de
Ciència i Tecnologia per Matemàtiques, un de l’àmbit de les
CCSS per Història i Geografia, un de Comunicació Valencià per
Valencià i un de Comunicació Castellà o Castellà/Anglès per
Castellà, Comentari de text i Anglès

METODOLOGIES ○ Es tracta d’un curs al qual es treballa amb metodologies
molt tradicionals, degut a l’objectiu tan estricte del mateix.

○ És molt important “entrenar” l’alumnat a fer exàmens
reals, prenent com a model els publicats al web de les
universitats.

ALTRES OBSERVACIONS Cal treballar molt la capacitat d’expressió escrita. És una
competència molt important per superar les proves i la major part
de l’alumnat mostra un nivell molt baix.
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Programa e

Anglès bàsic

ALUMNAT Es tracta d’alumnat que no vol pressió d’exàmens o proves, sinó
obtindre uns nivells de competència bàsics. Es tracta normalment de
professionals d’edats en els últims anys de la seua vida professional
o recentment jubilats. Són persones col·laboradores, que acudeixen
a aquesta escola només per aquesta oferta. El seu objectiu és
l’aprenentatge per plaer i sense obligacions, però a la vegada pràctic
i útil. Es matriculen normalment les mateixes persones al mateix
nivell any rere any, i a majoria d’ells no mostren voluntat de promoure
a nivells més alts.

Nombre màxim d’alumnes/as: 35

OBJECTIUS GENERALS Obtindre un nivell inicial de llengua anglesa sense necessitat de
sotmetre’s a proves d'avaluació oficials.

HORARI Tres hores setmanals en dos sessions d’hora i mitja.

DIFICULTATS S’hi aprecien tres dificultats:
1. és freqüent trobar alumnat que es matricula any rere any;
2. són grups nombrosos;
3. hi ha alumnat de diversos nivells de competència lingüística a

la mateixa aula, i per tant cal atendre cadascú segons les
seues necessitats

CONTINGUTS Les quatre destreses bàsiques en nivells que van des d’A1 fins B1.

PROFESSORAT Professor/a del Cos de Professors/es de Secundària, especialitat
Anglès.

METODOLOGIES Les metodologies de treball han de tindre en compte els objectius
del nostre alumnat. És a dir:

○ activitats per posar en joc les quatre competències bàsiques;
○ necessiten sentir parlar en anglès: el professorat deu fer

servir la llengua a classe;
○ promoure la lectura amb llibres de lectura adaptada;
○ fer ús de les possibilitats de les noves tecnologies;
○ és bona idea aprofitar l'alumnat angloparlant per fer

experiències d’intercanvi;
○ en tant que l'ensenyament no va lligat a avaluacions externes,

no exigeix alts nivells d’intensitat: és important variar activitats
al llarg de la sessió de classe per oferir una metodologia
variada i un tant lúdica;

○ valoren tindre feina per a casa;
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○ encara que no volen fer proves externes, sí que valoren bé el
fet de practicar o fer exercicis provinents de proves reals;

○ s’ha de poder atendre personalment a tot l’alumnat.
Des de fa tres cursos es fa ús d’un llibre de text. L’encert de la
decisió deu ser avaluada.

MATERIALS Des del curs 2018-19 es treballa amb llibre de text, decisió que es
prengué amb el compromís que el dit llibre serviria per a tres cursos
com a mínim. El professorat no està obligat a seguir el llibre i pot fer
servir altres materials. És una decisió per la qual és important
conèixer l’opinió de l’alumnat.
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Programa e1 (Espanyol com a llengua estrangera)

Espanyol com a llengua estrangera

ALUMNAT Hi ha dos tipus d’alumnat a aquest nivell:
○ ciutadans de països de la Unió Europea que viuen a la

nostra comarca;
○ ciutadans d’altres països no europeus, especialment nord

africans.
L’existència d’aquests dos grups marca una diferència important, ja
que el primer grup no busca aprenentatge en llengua castellana per
necessitats laborals ni d’integració, mentres que els interessos del
segon grup són els contraris.

Nombre màxim d’alumnes/as: 12

OBJECTIUS GENERALS Obtindre un nivell inicial de llengua castellana sense necessitat de
sotmetre’s a proves d'avaluació oficials.

DIFICULTATS S’hi aprecien tres dificultats:
1. com al cursos d'anglès, és freqüent trobar alumnat que es

matricula any rere any;
2. hi ha alumnat de diversos nivells de competència lingüística

a la mateixa aula, i per tant cal atendre cadascú segons les
seues necessitats;

3. hi ha alumant de diversos orígens lingüístics i cultural i cal
evitar dos situacions que poden donar-se: que l’anglès es
convertisca en lingua franca si és que no tot el grup hi és
competent, i que cap grup lingüístic “s’apropie” del
desenvolupament de la sessió de classe;

4. l’alumnat sol demanar més hores de classe.

CONTINGUTS Les quatre destreses bàsiques en nivells que van des d’A1 fins B2.
Des del curs 2020-21 s’està provant de repartir l’oferta entre les dos
seccions del CFPA Arco Iris. Els objectius són evitar el problema de
la diversitat de nivells a l’aula, optimitzar els recursos (evitar la
repetició de l’oferta) i ampliar l’oferta (d’A1 fins B2).

PROFESSORAT Un/a docent del Cos de Professors/es d’Ensenyament Secundari,
especialitat Anglès.

METODOLOGIES Les metodologies de treball han de tindre en compte els objectius
del nostre alumnat. És a dir:

○ activitats per posar en joc les quatre competències
bàsiques;

○ promoure la lectura amb llibres de lectura adaptada;
○ fer ús de les possibilitats de les noves tecnologies;
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○ en tant que l'ensenyament no va lligat a avaluacions
externes, no exigeix alts nivells d’intensitat: és important
variar activitats al llarg de la sessió de classe per oferir una
metodologia variada i un tant lúdica;

○ és bona idea fer ús de jocs;
○ és bona idea aprofitar l'alumnat castellanoparlant per fer

experiències d’intercanvi;
○ s’ha de poder atendre personalment a tot l’alumnat i evitar

que cap d’ells es senta “abandonat” o “oblidat”.

MATERIALS Des del curs es treballa amb llibre de text. Com en el cas de
l’anglès bàsic, el professorat pot decidir fer-ne ús o no. És una
decisió per la qual és important conèixer l’opinió de l’alumnat..
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