
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

INFORMA

CONSULTA PÚBLICA PREVIA

Projecte d’elaboració de:

ORDRE ___/_____, de ______ de ________, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la
qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional dual del sistema
educatiu a la Comunitat Valenciana.

L'article  133  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions  públiques,  estableix  que,  amb  caràcter  previ  a  l'elaboració  d'un  projecte  o
avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal
web  de  l'Administració  competent  en  què  es  demane  l'opinió  de  les  persones  i  de  les
organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

L'objecte  d’elaboració d’aquest  projecte  normatiu,  és actualitzar  i  modificar  la  normativa  de la
Formació Professional dual atenent a les necessitats de l’entorn socioproductiu i educatiu, així
com d’altra banda unificar en un mateix compendi normatiu el desenvolupament de la Formació
Professional dual. Aquesta ordre precisa, desenvolupa i articula els diferents aspectes que regulen
el  procediment que s’ha de seguir  per  a desenvolupar  en la  Formació Professional  dual  a la
Comunitat Valenciana

Les aportacions  i  opinions  als  projectes  normatius  poden remetre's  fins  el  6  de novembre,  a
l'adreça de correu electrònic: ordenaciofp@gva.es

mailto:ordenaciofp@gva.es


Antecedents de la norma: -  ORDE  2/2014,  de  13  de  gener,  de  la  Conselleria  d’Educació,
Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es  regulen  determinats  aspectes  de
l’ordenació de la Formacio Professional dual del sistema educatiu a
la Comunitat Valenciana 

Problemes que es 
pretenen solucionar amb la
modificació:

-  Introduir  aquelles  modificacions  que  desenvolupen  el  model  de
Formació Professional Dual 

-  Millorar  la  productivitat  dels  sectors  empresarial  i  l’ocupació  de
l’alumnat de la Comunitat Valenciana 

Necessitat i oportunitat de 
la seua aprovació:

Abans de l’inici del procediment d’admissió de l’alumnat per al curs
2021-2022,  cal  introduir  en  el  projecte  d’ordre  les  modificacions
derivades de les lleis aprovades amb posterioritat

Objectius de la norma: - Donar resposta a les necessitats del mercat laboral i  flexibilitzar
l’organització  de  la  Formació  Professional  dual,  desenvolupant  el
procediment  per  tal  de  definir  la  nova  estructura  de  la  Formació
Professional dual en la Comunitat Valenciana

Possibles solucions, 
alternatives reguladores i 
no reguladores:

-  No  és  possible  aconseguir  els  objectius  indicats  amb solucions
alternatives  o  no  reguladores,  ja  que  es  tracta  d'introduir
prescripcions  que regulen les  necessitats  advertides  des del  curs
2014-2015 en el desenvolupament de la Formació Professional dual
del sistema educatiu,  per tant cal que siguen recollides mitjançant
ordre.


