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RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'establix el límit màxim de la presència exigible a l'alumnat matriculat en determinats mòduls de títols de Formació Professional en semipresencial o a distància a la Comunitat Valenciana. [2010/10764]
L'Orde de 4 de juliol 2008, de la Conselleria d'Educació, regula l'organització de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana (DOCV de 31 de juliol).
L'Orde de 4 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, regula l'autorització i l'organització de les ensenyances de Cicles Formatius de Formació Professional inicial en la modalitat semipresencial o a distància en centres privats de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 de juny).
L'Orde 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i l'organització acadèmica dels Cicles Formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV de 3 de setembre) establix, en les seues disposicions finals primera i segona, que l'assistència de l'alumnat a les tutories té caràcter voluntari per a l'alumnat excepte en aquells mòduls per als quals s'exigisca la seua presència, la llista dels quals ha de ser publicada per resolució, sense que el límit màxim de modalitat presencial excedisca el 10% de l'horari del mòdul, percentatge que pot ser incrementat fins al 20%. 
Per tant, cal establir els mòduls professionals per als quals s'exigix la presència dels alumnes dels cicles que constituïxen l'oferta educativa de Formació Professional semipresencial o a distància, així com el percentatge de la presència exigible a l'alumnat.
D'acord amb la normativa indicada, i vistes les funcions que se li atribuïxen en el Decret 92/2007, de 6 de juliol (DOCV de 9 de juliol), del Consell de la Generalitat, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i l'article 21 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, esta direcció general resol:
Primer. Finalitat i límit de la presència
La present resolució té com a objecte determinar els mòduls professionals per als quals s'exigix la presència de l'alumnat matriculat en la modalitat semipresencial o a distància, la llista dels quals s'arreplega en l'annex I a la present resolució, així com el percentatge de presència exigible de l'horari de cada mòdul, que serà del 20% de l'horari del mòdul.
Segon. Àmbit d'aplicació
Serà aplicable a tots els centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància.
Tercer. Calendari i horari
El centre educatiu autoritzat per a impartir esta modalitat d'ensenyances establirà el calendari i horari en què s'impartiran els continguts dels mòduls per als quals es requerix la presència de l'alumnat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La present resolució produirà efectes l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Segona
Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica ANNEX I
Agrària
Tècnic superior en Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics
?
Tècnic superior en Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries
?
 
Edificació i Obra Civil
Tècnic superior en Desenrotllament i Aplicació de Projectes de Construcció
?
Electricitat i Electrònica
Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
?
Tècnic superior en Sistemes de Regulació i Control Automàtics
?
d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, redacció que dóna la Llei 4/1999, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 15 de setembre de 2010.- La directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional: Auxiliadora Hernández Miñana.
Tècnic superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
?
Tècnic superior en Instal·lacions Electrotècniques
?
Informàtica i Comunicacions
Tècnic en Sistemes Microinformàtics i de Xarxes
?
Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
?
Tècnic superior en Desenrotllament d'Aplicacions Informàtiques
?
Instal·lació i Manteniment
Tècnic en Muntatge i Manteniment d'Instal·lació de Fred, Climatització i Producció de Calor
?
Sanitat
Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria
?
Tècnic en Emergències Sanitàries
?
Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic
?
Tècnic superior en Higiene Bucodental
?
Servicis Socioculturals i a la Comunitat
Tècnic en Atenció Sociosanitària
?
Tècnic superior en Educació Infantil
?
Tècnic superior en Integració Social
?
Tècnic superior en Animació Sociocultural
?
Transport i Manteniment de Vehicles
Tècnic en Electromecànica de Vehicles
?
*  *  *  *  *
ANEXO I
Agraria:
Técnico superior en Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos
?
Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias:
?
 
Edificación y Obra Civil:
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción
?
Electricidad y Electrónica:
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
?
Técnico en Sistemas de Regulación y Control Automáticos
?
Técnico superior Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
?
Técnico superior en Instalaciones Electrotécnicas
?
Informática y comunicaciones:
Técnico en Sistemas Microinformáticos y de Redes
?
Técnico superior en Administración de sistemas informáticos en Red
?
Técnico superior en Desarrollo de aplicaciones Informáticas
?
Instalación y Mantenimiento:
Técnico en Montaje y Mantenimiento de instalación de Frío, Climatización y Producción de Calor
?
Sanidad:
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
?
Técnico en Emergencias Sanitarias
?
Técnico superior en Imagen para el Diagnóstico
?
Técnico superior en Higiene Bucodental
?
Servicios Socioculturales y a la Comunidad:
Técnico en Atención Sociosanitaria
?
Técnico superior en Educación Infantil
?
Técnico superior en Integración Social
?
Técnico superior en Animación Sociocultural
?
Transporte y Mantenimiento de Vehículos:
Título de Electromecánica de Vehículos:
?
  

