INSTRUCCIÓ DE LA SECRETARIA AUTONÒMICA D'EDUCACIÓ I INVESTIGACIÓ EN
RELACIÓ AMB LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE FORMACIÓ PERMANENT DEL
PROFESSORAT DE LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE FORMACIÓ A PETICIÓ DE
L'INTERESSAT, D'ACORD AMB L'ORDE 65/2012, DE 26 D'OCTUBRE, DE LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ.
L'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, establix el
model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats
formatives – DOGV de 31/10/2012.
En el seu capítol V es regula el reconeixement d'activitats de formació permanent a petició de
l'interessat.
Sol·licitants:
Els requisits dels sol·licitants per a procedir al reconeixement de les activitats de formació
s'arrepleguen en el seu art. 27:
a) Presentar sol·licitud per al seu reconeixement, aportant còpia compulsada dels certificats de
participació.
b) En el moment de presentar la sol·licitud, o en el moment de participar en l'activitat per a la que
se sol·licita reconeixement, haurà de trobar-se entre els destinataris de la formació previstos en
l'article 4 d'esta orde.
Modalitats:
S'inscriurà en el Registre de Formació Permanent del Professorat la participació en aquelles
activitats de formació la modalitat de les quals es trobe prevista en l'art. 14 de la dita orde, i es
troben en alguns dels supòsits assenyalats en el seu art. 28. 1.
Quant a la duració i càrrega horària de les modalitats formatives, haurà de tindre's en compte el
següent:
1) Els cursos, en la modalitat presencial i en la modalitat a distància, tindran una duració mínima
de 20 hores i màxima de 100 hores. Les jornades i tallers una duració mínima de 8 hores i màxima
de 20 hores
2) Per a cada una de les activitats realitzades en la modalitat presencial, no es podrà establir una
càrrega horària superior a 8 hores diàries ni a 30 hores setmanals.
3) En la modalitat a distància, no es podrà establir una càrrega horària superior a 8 hores
setmanals.
S'establix com a formació a distància aquella les hores presencials de la qual siguen inferiors al
15% de la duració total de l'activitat.
4) No es podrà participar en activitats formatives addicionals solapades en el temps si el còmput
d'hores supera les 15 setmanals o es produïx coincidència de sessions.
Organitzats per universitats
En el supòsit d'activitats de formació organitzades per universitats, el certificat ha d'estar firmat pel
rector o vicerector competent en la matèria, pel cap del servici responsable de la formació
permanent d'eixa universitat, o pel secretari general de la universitat, i contindre almenys totes les
dades exigides en l'annex I de l'esmentada Orde.

Organitzades per entitats col·laboradores
En el supòsit d'activitats de formació organitzades per entitats col·laboradores, en cap cas
procedirà el registre de les dites activitats, si no han obtingut el reconeixement previ per part
d'esta Conselleria (capítol IV de l'Orde 65/2012).
D'acord amb l'anterior, no procedirà el reconeixement i registre dels certificats de formació
expedits per les universitats d'activitats formatives organitzades i desenrotllades per entitats
col·laboradores, encara que ambdós hagueren subscrit un conveni per al reconeixement de la dita
formació.
-Certificats (Cap V i Annex I Orde 65/2012):
Els certificats de formació hauran de ser expedits per l'entitat organitzadora de l'activitat i
constaran almenys les següents dades.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat organitzadora de l'activitat.
Nom i càrrec de qui certifica en representació de l'entitat organitzadora.
Nom i cognoms del participant i número d'identificació (NIF; NIE).
Denominació de l'activitat.
Modalitat formativa (s'especificarà si és un curs presencial, curs semipresencial, o curs a
distància)
Lloc i dates de realització de l'activitat
(en el cas que la formació s'haja realitzat en la modalitat a distància, s'indicarà en el certificat
l'aula virtual de l'entitat organitzadora on s'ha desenvolupat l'activitat)

g) Tipus de participació: assistent, ponent/professor, i tutor. En el cas dels ponents i professors
s'especificarà el títol de la ponència o matèria impartida.
h) Quantificació en hores.
i) Lloc i data d'expedició del certificat.
j) Firma i segell.
Si les activitats formatives no complixen els requisits de l'Orde 65/2012 o els certificats expedits no
tenen les dades anteriors, no procedirà la inscripció dels mateixos en el registre de formació del
professorat.

València, a 15 de febrer de 2018.- El secretari autonòmic d'Educació i Investigació.

Miguel Soler Gracia.

