
Claustre 21 octubre 2020

IES Abastos





•1.- Què són els Fons Estructurals?. 

- Els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons 
«EIE»).
- Pressupost de 454.000 milions d'euros per al 
període 2014-2020. 
- Es un instrument per a reforçar la cohesió 
econòmica i social de la Unió Europea.
Inclou: 
Fons coordinats Fons Europeu de Desenrotllament   Regional 
(FEDER) 
Fons Social Europeu (FSE) 
Fons de Cohesió Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament 
Rural (FEADER) 
Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) 



2.- Què és el Fons Social Europeu?.  Finalitats
  - És el principal instrument amb què Europa recolza la creació 
d’ocupació, ajuda a les persones a aconseguir millors llocs de treball i 
garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans.

 - La Comisió Europea i els Estats membres de la UE estableixen les 
prioritats del FSE i decideixen l’ús que es dóna als seus recursos.

 - Finança iniciatives per a millorar l’educació i la formació i per a 
garantir que els joves completen el seu aprenentage i obtinguen 
habilitats ques els facen ser més competitius en el mercat laboral.

- La principal prioritat: consisteix a reduir la taxa d’abandó escolar, a 
més de millorar les oportunitats de formació professional i 
ensenyament superior.





3. En quina mesura està cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) 
el Programa d’Orientació i Reforç per a l’Avanç i Suport en 1r i/o 2n 
d’Educació Secundària Obligatòria dins dels ensenyaments impartits 
al centre?

• Instruccions de la DG d’Innovació Educativa i Ordenació.
• Desenvolupa les actuacions establides en el Programa d’Orientació i Reforç
   per a l’Avanç i Suport en l’Educació dins del marc del PAM

Objetius:
• Reduir i previndre el fracás escolar i l’abandonament primerenc.

Activitats:
• Activitats de d’extensió educativa.

• Son activitats d’acompanyament escolar o de suport a les 
   competències clau.
• S’han de realitzar fora de l’horari lectiu i sempre dins del centre.
• Serà necessari el compromís i l’autorització de les famíles.



3.- En quina mesura estan cofinançats, pel Fons Social 
Europeu, els nous itineraris de 3r i 4t de l'ESO del nostre 
centre?. 



3.- En quina mesura estan cofinançats, 
pel Fons Social Europeu, els cicles de la 
F.P. en el nostre centre?.

• Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà i Grau Superior, 
mitjançant el Programa Operatiu Regional FSE, CV 2014-20.

• Formació Professional Bàsica, cofinançada pel Fons Social 
Europeu i el Ministeri d'Educació i Formació Professional, mitjançant 
el Programa Operatiu Plurirregional d'Ocupació, Formació i Educació 
del Ministeri d'Educació i Formació Professional 2014-2020.



4.- Quines obligacions té el centre per tindre les ensenyances 
cofinanciades?.

- Informar el Claustre del professorat del paper de la Unió 
Europea i del Ministeri d'Educació i de les ensenyances i 
matèries cofinançades. 

- Informar el Consell Escolar. 

- Informar l'alumnat que participe en les ensenyances 
cofinançades. 

- Realitzar un control específic de la impartició efectiva per 
part del professorat titular de les dites matèries o mòduls 
professionals cofinançats. 

- Els docents tenen l'obligació de marcar el check, només en 
casos excepcionals ho podrà fer el director. 

- Els centres educatius hauran de controlar la presència i 
absència de l'alumnat.



5.- Documentació i web. 

Pàgina web de la Conselleria, apartat Fons Social 
Europeu

http://www.ceice.gva.es/web/fse



6.- Procediment d'ÍTACA.



7.- Difusió del Fons Social Europeu. 



 8.- Custòdia de documents. 

- Auditoria
- Custòdia 5 anys
- PGA
- Horari grups
- Control assistència alumnat
- Horari professorat
- Programacions didàctiques
- Informes avaluació



9.- Precs i preguntes.
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