SECRETARIA AUTONÒMICA
D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL

Av. de Campanar, 32
46015 - València
Tlf: 961970114
Fax: 961970001

RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA AUTONÒMICA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS SOBRE EL
DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL I ELS
PROJECTES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL
Com a conseqüència de la situació i evolució del Coronavirus (COVID-19), la resolució d'11
de març de 2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, comunica a tots els
centres educatius la suspensió de les pràctiques formatives de l’alumnat de cicles formatius en
qualsevol centre sanitari de la Comunitat Valenciana i la Resolució de 12 de març de 2020, de
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha determinat, la suspensió temporal de
l'activitat educativa i formativa presencial en tots els centres, etapes, cicles, graus, cursos i
nivells d'ensenyament de la Comunitat Valenciana.
La Resolució de 13 de març de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació
Professional, dicta instruccions d'organització i funcionament en els centres educatius
sostinguts amb fons públics afectats per les mesures de suspensió temporal de l'activitat
educativa presencial.
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Davant aquesta situació i a fi de mantindre un acompanyament educatiu a l'alumnat el més
normalitzat possible, mentre es mantinga la suspensió temporal de l'activitat educativa i
formativa presencial, s'han analitzat les mesures que cal adoptar amb la finalitat d'atendre tant
els criteris de salut pública que determinen les autoritats sanitàries com l'atenció a l'alumnat
necessària perquè puga desenvolupar les seues activitats formatives en aquesta situació i
avançar els aspectes que es puguen desenvolupar, mitjançant formació a distància, dels
continguts del mòdul de FCT o dels projectes de formació professional dual del cicle
corresponent.
De conformitat amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual
es determinen el número i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions (DOGV
8572, 17.06.2019), i el Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual
es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell (DOGV 8576,
21.06.2019) i amb la finalitat de minimitzar l'impacte per a l'alumnat matriculat per al present
curs escolar 2019/2020:
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RESOLC
Un. Apartat únic.
Dictar les instruccions incloses en l'annex únic, que seran aplicable en tots els centres
educatius sostinguts amb fons públics o centres privats que impartisquen ensenyaments de
Formació Professional i els ensenyaments de Règim Especial, que desenvolupen Formació en
centres de treball o projectes de Formació Professional dual.

Firmat per Miguel Soler Gracia el
16/03/2020 11:09:42
Càrrec: Secretari Autonòmic d'Educació i
Formació Professional

ANNEX ÚNIC
1. Queda ajornada, fins que finalitze la suspensió temporal de l'activitat educativa i formativa
presencial com a conseqüència de la situació i evolució del Coronavirus (COVID-19), la
realització de la Formació en Centres de Treball i programes d'FP DUAL per a tot l'alumnat
de tots els cicles formatius de formació professional bàsica, grau mitjà i grau superior de totes
les famílies professionals.
2. Durant aquest període, els departaments de les Famílies Professionals programaran
activitats formatives dirigides a l'alumnat utilitzant formació a distància. En aquest sentit el
centre educatiu realitzarà una programació que simule l'entorn del centre de treball, tenint en
compte el que es preveu en el programa formatiu FCT del cicle corresponent.
3. Aquest període de formació podrà veure's interromput si en un determinat moment la
situació es recondueix i es disposara de places en les empreses, entitats col·laboradores o és
possible accedir als centres educatius.
4. Quan es produïsquen les circumstàncies assenyalades en el punt 3, el departament de la
família professional corresponent comunicarà a la direcció del centre les hores de formació a
distància dels programes formatius indicats en el punt 2 que ha cursat l'alumnat i, per tant, les
hores que li faltarien cursar d’FCT en una empresa o entitat col·laboradora.
5. Els programes formatius indicats en el punt 2 seran aprovats pel departament de la Família
Professional corresponent. Al seu torn, la direcció d'estudis del centre docent, en col·laboració
amb el departament corresponent, organitzarà per al tercer trimestre el desenvolupament
d'aquestes activitats i la distribució horària del professorat que impartisquen docència
d'aquests programes formatius.
6. L'alumnat de primer curs d'un cicle formatiu de formació professional bàsica en el curs
2019-2020, i realitze l’FCT en dues unitats formatives, podrà realitzar-les agrupades en el
curs 2020/2021.

CSV:ABMM31IB-44HHDLP2-HZTYERZJ

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABMM31IB-44HHDLP2-HZTYERZJ

SECRETARIA AUTONÒMICA
D’EDUCACIÓ i FORMACIÓ
PROFESSIONAL

Av. de Campanar, 32
46015 - València
Tlf: 961970114
Fax: 961970001

7. Els centres podran reduir el nombre d'hores d’FCT i augmentar les del projecte integrat fins
a completar el total d'hores dels dos mòduls professionals per a l'alumnat que estiga cursant
cicles formatius de formació professional de grau superior amb mòdul de projecte (LOE).
8. Els centres docents privats no concertats adequaran les presents instruccions en el marc de
la seua autonomia recollida en l'article vint-i-cinc de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del Dret a l'Educació.
9. Els equips directius es responsabilitzaran que tot el personal dels centres educatius siga
coneixedor de les presents instruccions i del seu compliment.
10. Les direccions dels centres comunicaran, a la Direcció General de Formació Professional i
Ensenyaments de Règim Especial, qualsevol incidència, aclariment o assessorament que
necessiten per a l'ampliació o millora de les presents instruccions.
11. Com a conseqüència de la situació i evolució que es vaja produint del (COVID-19), es
dictaran noves instruccions.
12. Aquestes instruccions s'aplicaran a partir del 16 de març i mentre estiga en vigor la
suspensió temporal de l'activitat educativa presencial en els centres educatius.
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