Circular de la Direcció General
d'Avaluació,
Innovació,
Qualitat
Educativa i la Formació Professional, i de
la Direcció General d'Ordenació i Centres
Docents sobre incorporació d'alumnat de
17 anys, provinent dels programes de
qualificació professional inicial, als
centres de formació de persones adultes.

Circular de la Dirección General de
Evaluación, Innovación, Calidad Educativa
y la Formación Profesional, y de la Dirección
General de Ordenación y Centros Docentes
sobre incorporación de alumnado de 17
años, proveniente de los programas de
cualificación profesional inicial, a los centros
de formación de personas adultas.

L'article 30 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3
de maig, d'Educació (BOE 04/05/2006)
establix els programes de qualificació
professional inicial. Un dels objectius d'estos
programes és que l'alumnat amplie les seues
competències bàsiques per a prosseguir
estudis en les diferents ensenyances.

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (BOE 04/05/2006)
establece los programas de cualificación
profesional inicial. Uno de los objetivos de
estos programas es que el alumnado amplie sus
competencias básicas para proseguir estudios
en las diferentes enseñanzas.

Amb aquesta finalitat, l'apartat 3c) del
mencionat article 30, establix els mòduls
conduents a l'obtenció del títol de Graduat
en Educació Secundària Obligatòria i
l'apartat 5 del mateix article prescriu que
estos programes podran oferir-se, entre
altres, en centres educatius.

Con esta finalidad, el apartado 3c) del citado
artículo 30, establece los módulos conducentes
a la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y el apartado
5 del mismo artículo prescribe que estos
programas podrán ofertarse, entre otros, en
centros educativos.

D'altra banda, l'article 5.4 de la LOE regula
que correspon a les Administracions
Públiques promoure ofertes d'aprenentatge
flexibles que permeten l'adquisició de
competències bàsiques i, si és el cas, les
corresponents titulacions, a aquells jóvens i
adults que van abandonar el sistema
educatiu sense cap titulació.

Por otra parte, el artículo 5.4 de la LOE regula
que corresponde a las Administraciones
Públicas promover ofertas de aprendizaje
flexibles que permitan la adquisición de
competencias básicas y, en su caso, las
correspondientes titulaciones, a aquellos
jóvenes y adultos que abandonaron el sistema
educativo sin ninguna titulación.

L'article 7.3 de l'Orde de 19 de maig del
2008, de la Conselleria d'Educació, per la
que es regulen els programes de qualificació
professional inicial en la Comunitat
Valenciana (DOCV 23/06/2008), establix
que l'alumnat dels tallers de qualificació
professional inicial que haja superat els
mòduls obligatoris (específics i els de
caràcter general), i desitge cursar els mòduls
voluntaris dirigits a l'obtenció del títol de
Graduat
en
Educació
Secundària
Obligatòria, podran fer-ho matriculant-se, en
un centre de formació de persones adultes.

El artículo 7.3 de la Orden de 19 de mayo de
2008, de la Conselleria de Educación, por la
que se regulan los programas de cualificación
profesional inicial en la Comunitat Valenciana
(DOCV 23/06/2008), establece que el
alumnado de los talleres de cualificación
profesional inicial que haya superado los
módulos obligatorios (específicos y los de
carácter general), y desee cursar los módulos
voluntarios dirigidos a la obtención del título de
Graduado
en
Educación
Secundaria
Obligatoria, podrán hacerlo matriculándose
para ello en un centro de formación de personas
adultas.

Així mateix, l'article 9.6. de la mencionada
Orde establix que en el cas dels tallers
polivalents, l'alumnat que haja finalitzat els
dos cursos d'esta modalitat, si ho desitja,
podrà cursar els mòduls conduents a
l'obtenció del Graduat en Educació
Secundària Obligatòria en els centres de
formació de persones adultes.

Asimismo, el artículo 9.6. de la citada Orden
establece que en el caso de los talleres
polivalentes, el alumnado que haya finalizado
los dos cursos de esta modalidad, si lo desea,
podrá cursar los módulos conducentes a la
obtención del Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria en los centros de
formación de personas adultas.

Per tot això, en virtut de l'autorització
atorgada en la disposició final primera de
l'Orde de 19 de maig del 2008, de la
Conselleria d'Educació, a les direccions
generals d'Avaluació, Innovació, Qualitat
Educativa i la Formació Professional, i
d'Ordenació i Centres Docents, es dicten les
instruccions següents:

Por todo ello, en virtud de la autorización
otorgada en la disposición final primera de la
Orden de 19 de mayo de 2008, de la
Conselleria de Educación, a las Direcciones
Generales de Evaluación, Innovación, Calidad
Educativa y la Formación Profesional, y de
Ordenación y Centros Docentes, se dictan las
instrucciones siguientes:

Primera

Primera

L'alumnat que haja finalitzat el curs escolar
corresponent als tallers de qualificació
inicial professional i que complisca 17 anys
fins al 31 de desembre, podrà matricular-se
en els centres de formació de persones
adultes, per a cursar els mòduls voluntaris
dirigits a l'obtenció del títol en Graduat
Educació Secundària Obligatòria.

El alumnado que haya finalizado el curso
escolar correspondiente a los talleres de
cualificación inicial profesional y que cumpla
17 años hasta el 31 de diciembre, podrá
matricularse en los centros de formación de
personas adultas, para cursar los módulos
voluntarios dirigidos a la obtención del título en
Graduado Educación Secundaria Obligatoria.

Segona

Segunda

L'alumnat dels programes polivalents que
haja finalitzat els dos cursos d'esta
modalitat, que complisca 17 anys fins al 31
de desembre, si ho desitja, podrà cursar els
mòduls conduents a l'obtenció del Graduat
en Educació Secundària Obligatòria en els
centres de formació de persones adultes.

El alumnado de los programas polivalentes que
haya finalizado los dos cursos de esta
modalidad, que cumpla 17 años hasta el 31 de
diciembre, si lo desea, podrá cursar los
módulos conducentes a la obtención del
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
en los centros de formación de personas
adultas.

Tercera

Tercera

Este alumnat en el moment de formalitzar la
matrícula en el centre de formació de
persones adultes, haurà d'acreditar la seua
situació a través de la documentació
corresponent.

Este alumnado en el momento de formalizar la
matrícula en el centro de formación de personas
adultas, deberá acreditar su situación mediante
la documentación correspondiente.

Quarta

Cuarta

Esta circular s'aplicarà a partir del curs
2008-2009.

Esta circular se aplicará a partir del curso 20082009.
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