DECRET 47/2021, de 26 de març, del Consell, de modificació del Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2021/3390]
El Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, té com a objecte desplegar el conjunt de les accions i iniciatives formatives mixtes d�ocupació i formació que tenen com a objecte la qualificació professional dels treballadors i treballadores en un règim d�alternança d�activitat laboral en una empresa amb l�activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l�ocupació o del sistema educatiu.
A més, és necessari actualitzar el marc regulador per a aconseguir un model de Formació Professional Dual que millore la productivitat dels sectors empresarials i l�ús de l�alumnat de la Comunitat Valenciana, amb l�objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral i flexibilitzar l�organització de la Formació Professional Dual. Sent la modificació del Decret 74/2013, de 14 de juny, eficaç per a aconseguir aquest marc regulador que possibilite els canvis efectius, i una major eficiència de l�administració, agilitant els tràmits i simplificant-los amb la reducció de càrregues administratives implícites en la seua aplicació.

Al seu torn, s�ha desenvolupat assegurant una adequada proporcionalitat, ja que la norma conté únicament els canvis necessaris i la regulació adequada i imprescindible a fi d�atendre l�objectiu que es persegueix. Es compleix, així mateix, el principi de seguretat jurídica, ja que la norma s�emmarca adequadament en la resta de l�ordenament jurídic, ja que respon al repartiment competencial establit en la Constitució i en l�Estatut d�Autonomia de la Comunitat Valenciana, assumeix de manera coherent els mandats disposats en la normativa estatal bàsica, en la normativa autonòmica i en la normativa europea, sent totes elles disposicions normatives en vigor que són aplicables directament a la Formació Professional Dual.
En la tramitació d�aquesta modificació, el principi de transparència s�ha vist garantit mitjançant la participació activa de les persones i organismes destinatàries d�aquest decret, a través de la negociació en tots els àmbits de participació: Mesa Sectorial d�Educació, Consell Valencià de la Formació Professional i el Consell Escolar Valencià.

Tot això, justifica i fa complir els principis de bona regulació disposats en l�article 129 de la Llei 39/2015, d�1 d�octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l�Administració de la Generalitat de 2021.
En conseqüència, d�acord amb l�article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d�Educació, Cultura i Esport, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 26 de març de 2021


DECRETE

Article 1. Modificació de l�article 4 del Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana
Se li afig el següent apartat 2:
«2. En el desenvolupament normatiu d�aquest Decret es podran establir diferents varietats de Projectes de Formació Professional Dual amb l�objectiu d�atendre les diferents casuístiques que la seua aplicació pràctica requerisca.»

Article 2. Modificació de l�article 5.1 del Decret 74/2013
Es modifica la redacció de l�article 5.1 en els següents termes:
«1. La Formació Professional Dual del sistema educatiu es dirigeix a l�alumnat matriculat, en règim presencial o semipresencial, en cicles de Formació Professional Bàsica, en cursos d�especialització, i en cicles formatius de grau mitjà o grau superior, que simultaniege la formació en el centre educatiu amb activitats a realitzar en l�empresa relacionades amb aquesta formació i que formen part del programa de formació dissenyat pel centre educatiu.»

Article 3. Modificació de l�article 10 del Decret 74/2013
Es modifica la redacció de l�article 10 en els següents termes:
«1. La duració dels convenis de col·laboració a què es refereix l�article anterior estarà condicionada pel model de formació dual objecte d�aplicació. Així, quan es tracte d�un model de formació dual de dos anys, la duració del conveni podrà arribar fins a quatre anys, i es podrà prorrogar, per una sola vegada, per un nou període de les mateixes característiques. Quan es tracte d�un model de formació dual a tres anys, la duració del conveni tan sols podrà arribar fins a tres anys, i també es podrà prorrogar, per una sola vegada, per un nou període de les mateixes característiques.
2. Sense perjudici del que s�estableix en el punt anterior, els convenis podran rescindir-se de manera unilateral per qualsevol de les parts per mitjà de comunicació a l�altra part amb una antelació mínima de quinze dies i també amb caràcter immediat per alguna de les causes següents:
a) Cessament d�activitats del centre educatiu o de l�empresa col·laboradora.
b) Força major que impossibilite el desenvolupament de les activitats programades.
c) Per denúncia raonada de qualsevol de les parts.
3. Les empreses que subscriguen els convenis de col·laboració han de comprometre�s a mantindre, durant el temps acordat en el conveni, la distribució temporal de l�activitat formativa en el centre educatiu i les activitats a realitzar en l�empresa. En el cas de modificació d�aquests dos últims aspectes, els preavisos hauran de dirigir-se al centre educatiu a fi d�analitzar conjuntament la viabilitat i, si escau, acordar una nova distribució temporal de l�activitat formativa en el centre educatiu i de les activitats a realitzar en l�empresa. La Inspecció d�Educació vetlarà pel correcte compliment de la normativa vigent i que aquestes modificacions no alteren els objectius definits pel programa.»


Article 4. Modificació de l�article 11.2 del Decret 74/2013
Es modifica la redacció de l�article 11.2 en els següents termes:
«2. El centre docent, amb la col·laboració de l�empresa, definirà un programa de formació per a cada un dels alumnes en Formació Professional Dual, on es concretaran les activitats que està previst realitzar en l�empresa i que formarà part del conveni de col·laboració. El programa de formació haurà de ser coherent amb els resultats d�aprenentatge curriculars del cicle formatiu i els criteris d�avaluació d�aquests. El centre docent vetlarà perquè el desenvolupament curricular dels mòduls es realitze de manera coordinada i estiga relacionat amb les activitats contingudes en el programa de formació.
L�empresa podrà modificar el programa de formació al llarg del període de vigència del conveni de col·laboració, sempre que continue estant relacionat, de manera estreta, amb els continguts del cicle formatiu que cursa l�alumnat, i compte amb l�acord previ de l�alumne o alumna i del centre educatiu. Així mateix, haurà de ser supervisat per la Inspecció d�Educació.»

Article 5. Modificació de l�article 12 del Decret 74/2013
Es modifica la redacció de l�article 12 en els següents termes:
«1. La duració del cicle formatiu podrà ampliar-se fins a tres anys.
2. Independentment del model que es desenvolupe, s�haurà de tindre en compte que:
a) El centre educatiu serà l�encarregat d�implementar les mesures necessàries per a aconseguir assolir els resultats d�aprenentatge del cicle formatiu que estableix la normativa vigent.
b) La Formació Professional Dual és un treball conjunt dels centres formatius i les empreses, de manera que aquestes últimes han d�aportar al programa un valor afegit d�especialització, ampliació o significació complementari a les competències adquirides per l�alumnat en els centres docents.
c) La varietat a tres anys estarà justificada, únicament, en cas de preveure un procés important d�especialització en el sector productiu del cicle formatiu.
3. La dualitat entre la formació en el centre educatiu i en l�empresa podrà preveure l�especialització necessària i convinguda entre ambdós per a complementar la formació pràctica que rep en l�empresa l�alumnat matriculat en la Formació Professional del sistema educatiu. Aquest complement podrà únicament desenvolupar-se en l�empresa i no suposarà una modificació dels resultats d�aprenentatge curriculars del cicle formatiu de la Comunitat Valenciana.
4. La dualitat entre la formació i el treball es pot organitzar per dies a la setmana, per setmanes o per quinzenes, per mesos o per anys. Això estarà especificat en el projecte de Formació Professional Dual del centre, que, al seu torn, haurà de ser aprovat per la direcció general competent en matèria de la formació professional del sistema educatiu.

5. Durant el primer trimestre del primer curs del cicle formatiu l�alumnat realitzarà activitats de formació en el centre d�educatiu. A partir del segon trimestre i fins a la finalització del cicle, l�alumnat podrà compatibilitzar la formació en el centre educatiu amb la de l�empresa, sempre que quede justificat pel model productiu de l�empresa o les característiques de l�alumnat.
6. L�alumnat haurà de cursar prèviament la formació necessària que garantisca el desenvolupament de la formació en l�empresa amb seguretat i eficàcia.»

Article 6. Modificació de l�article 17 del Decret 74/2013
Es modifica la redacció de l�article 17 en els següents termes:
«1. Els centres educatius que vulguen posar en marxa nous cicles en Formació Professional Dual presentaran el corresponent projecte de Formació Professional Dual a la direcció general competent en matèria de formació professional del sistema educatiu durant els períodes que a aquest efecte es determinen per resolució de l�òrgan competent en matèria Formació Professional del sistema educatiu.
2. La conselleria competent en matèria d�educació podrà establir diferents tràmits dins del procediment d�autorització, en funció de la varietat del projecte a desenvolupar. L�autorització del projecte de Formació Professional Dual tindrà una vigència temporal d�un any prorrogable anualment de manera automàtica, llevat que alguna de les parts al·legue circumstàncies que impossibiliten el desenvolupament del projecte de Formació Professional Dual.
3. La Inspecció d�Educació supervisarà i controlarà des del punt de vista pedagògic i organitzatiu, el desenvolupament de la Formació Professional Dual. A més, podrà assessorar, orientar i informar els diferents sectors de la comunitat educativa en l�exercici dels seus drets i en el compliment de les seues obligacions.
En els supòsits en els quals es vulga disposar d�un projecte de Formació Professional Dual, en el qual el projecte de formació justifique que el mòdul professional de Formació en Centres de Treball es realitze fora de la Comunitat Valenciana, es requerirà aprovació expressa de la direcció general competent en matèria de formació professional del sistema educatiu amb un informe previ de la Inspecció d�Educació.»


Article 7. Modificació de l�article 29 del Decret 74/2013
Es modifica la redacció de l�article 29 en els següents termes:
«Igualment, sempre que el centre educatiu els tinga reconeguts administrativament, intervindran en la correcta implantació de la Formació Professional Dual en el centre educatiu els agents següents: director o directora del centre, cap d�estudis de Formació Professional, cap de la família professional, coordinador o coordinadora de cicles formatius, tutor o tutora del mòdul de Formació en centres de treball, tutor o tutora de Formació Professional Dual, professorat de Formació i Orientació Laboral (FOL), professorat d�orientació, professorat d�idiomes/llengües estrangeres, l�equip docent del grup a què pertanga l�alumne o alumna de Formació Professional Dual, i l�equip de prospectors de l�àrea territorial a què pertanga el centre educatiu que promou el projecte de Formació Professional Dual.

Reglamentàriament i, si és el cas, en les instruccions d�inici de curs sobre ordenació acadèmica i d�organització de l�activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen cicles formatius es detallaran les funcions específiques de cada un d�aquests agents implicats.»

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única
Queden sense efecte les disposicions, transitòries primera i segona de Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana.
Així mateix, queden derogades totes les normes del mateix rang o d�un rang inferior en el que contradiguen o s�oposen a aquest decret.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l�endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 26 de març de 2021

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d�Educació, Cultura i Esport,
VICENT MARZÀ I IBAÑEZ  

