Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ESBORRANY de RESOLUCIÓ de XXX de XXX de 2015, del secretari autonòmic d'Educació i
Investigació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia i
publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació de la qual és susceptible de
desdoblament per al curs 2015- 2016 en centres públics.
L'Orde 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual
s'establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del
professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional,
dependents de la conselleria competent en matèria d'educació (DOCV 30.06.15), establix en l'article
17.3 que anualment, es publicarà per mitjà d'una resolució de la secretaria autonòmica competent en
matèria d'educació, i, a falta d'això, per l'òrgan competent en matèria de formació professional, la
relació de mòduls i/o especialitats de professorat dels cicles formatius la dedicació horària del qual
és susceptible de desdoblament, i s'incrementarà, si és necessari, la plantilla dels centres per a
impartir-los, s'entén que, si no es publica, es mantindrà la relació publicada per última vegada.
En virtut del que exposa i d'acord amb les competències atribuïdes per l'article 17.3 de l'Orde
69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen
criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat
dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents
de la conselleria competent en matèria d'educació, resolc:

Únic. Mòduls susceptibles de desdoblament de cicles formatius en centres docents públics
De conformitat amb allò que disposa l'article 17.3 de l'Orde 69/2015, de 25 de juny, la relació de
mòduls de cicles formatius de formació professional del sistema educatiu la dedicació horària de la
qual és susceptible de desdoblament, així com la seua distribució i quantificació és l'arreplegada en
l'annex de la present resolució. La dita relació serà aplicable per al curs 2015-2016 i successius fins
que a mateixa no es modifique expressament.
Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, els interessats podran interposar
recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes
a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de
conformitat amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, XXXX de XXXX de 2015.-El secretari autonòmic d'Educació i Investigació: Miguel
Soler Gràcia

