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El Pla d’impuls a la Formació Professional aprovat pel Consell de la Formació Professional de la
Comunitat Valenciana, en febrer de 2019, configura l’element per a desenvolupar una estratègia
integrada de la Formació Professional que dirigeix les línies d’acció en l’horitzó temporal de quatre
anys.

El passat 22 de juliol, el President del Govern, Pedro Sánchez, va presentar el Pla de modernització
de  la  Formació  Professional  amb  la  intenció  de  donar  un  impuls  significatiu  a  la  Formació
Professional,  en  el  que  es  marquen  unes  línies  de  treball  totalment  coincidents  amb  el  Pla
d’Impuls de la Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

En  aquest  context,  el  Ministeri  d’Educació  i  Formació  Professional  ha  plantejat  un  pla  de
reconstrucció  basat  en  la  dinamització  de  la  Formació  Professional  amb  un  pressupost  a  la
Comunitat Valenciana de 37.024.706,36 € sent la Comunitat Valenciana la segona autonomia en
major  percentatge  de  despesa  de  tot  l’Estat.  Aquest  pla  vol  produir  l’avanç  de  la  Formació
Professional  cap al  futur  i  planteja  cinc  línies  d’acció,  una  d’aquestes  línies  és  l’increment  de
l’oferta de cicles formatius per al curs 2020-21, en més de 120 nous cicles entre oferta presencial y
semipresencial, d'FP bàsica, graus superiors i mitjans.

El 29 de juliol, el President de la Generalitat, Ximo Puig, ha presentat aquest pla als agents socials i
empresarials i ha rebut el suport al projecte.

Per tot l’anteriorment comunicat hem reconfigurat l’oferta formativa del teu centre ampliant-la en:

CICLE/TÍTOL GRAU MODALITAT UNITAT       .

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) SUPERIOR Ordinari Nou Cicle

Entenem les circumstàncies actuals dels centres i les dificultats d’implantar nova oferta de cicles
formatius una vegada tancat el període d’admissió, però donada la importància del pla i el que
significarà pel futur de la Formació Professional de la Comunitat Valenciana, et demane la teua
col·laboració i la màxima implicació amb el projecte.

En aquest sentit en el mes de setembre indicarem com serà el nou procés extraordinari d'admissió
i matricula. 

Volem tornar a agrair-te la teua implicació i professionalitat i la del professorat del teu centre es-
perant que amb aquestes iniciatives la Comunitat Valenciana tinga la Formació Professional que
necessita.
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