CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior. [2017/7195]
Advertides errades en el punt quatre de l�apartat quart de la Resolució de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d�Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d�organització de l�activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8091, de 25 de juliol de 2017, es realitza la correcció següent:

En la pàgina 26416, on diu:
«4. Cap alumne o alumna podrà estar matriculat, en el mateix centre o en un altre, en el mateix o en diferents règims o modalitats d�oferta, en un mateix cicle.
No obstant això, els alumnes matriculats en règim semipresencial hauran de matricular-se en règim presencial en el mòdul de Formació en Centres de Treball i en el de Projecte per a cicles formatius de grau superior.
No obstant això, pel que fa als alumnes matriculats en règim semipresencial en cicles formatius LOGSE la durada dels quals siga de 1.400 o 1.700 hores cicles formatius en els quals en segon curs únicament es realitza el mòdul de Formació en Centres de Treball la matrícula d�aquest mòdul es farà en règim presencial. En la resta de cicles en règim semipresencial o a distància, la matrícula del mòdul de Formació en centres de treball, i si escau del mòdul Projecte, es farà en aquest règim semipresencial o a distància. La realització del mòdul professional FCT sempre té caràcter presencial.»

Ha de dir:
«4. Cap alumne o alumna podrà estar matriculat, en el mateix centre o en un altre, en el mateix o en diferents règims o modalitats d�oferta, en un mateix cicle.
No obstant això, pel que fa als alumnes matriculats en règim semipresencial en cicles formatius LOGSE la durada dels quals siga de 1.400 o 1.700 hores cicles formatius en els quals en segon curs únicament es realitza el mòdul de formació en centres de treball la matrícula d�aquest mòdul es farà en règim presencial. En la resta de cicles en règim semipresencial o a distància, la matrícula del mòdul de formació en centres de treball, i si escau del mòdul projecte, es farà en aquest règim semipresencial o a distància. La realització del mòdul professional FCT sempre té caràcter presencial.»

València, 25 de juliol de 2017.� El secretari autonòmic d�Educació i Investigació: Miguel Soler Gracia.  

