
 

  

 - Extracte normativa - 

 OFERTA PARCIAL 
  

 
Segons l’ORDRE 18/2016, d’1 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es 
regulen l’accés, l’admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional 
de la Comunitat Valenciana. 

 
ADMISSIÓ EN MODALITAT D’OFERTA PARCIAL 
 

COMPATIBILITAT DE LA MATRÍCULA EN ELS CICLES FORMATIUS DE  
FORMACIÓ PROFESSIONAL AMB ALTRES ENSENYAMENTS: 

1. La matrícula en un cicle formatiu en règim presencial, siga quina siga la seua modalitat, serà compatible 
amb la matrícula en qualsevol altre cicle formatiu siga quin siga el règim i/o modalitat, o altres 
ensenyaments, sempre que existisca compatibilitat d’horaris. 

2. Durant un mateix curs acadèmic, un alumne o alumna no podrà simultaniejar matrícula en el mateix 
mòdul professional en règim presencial, semipresencial o a distància en la modalitat d’oferta completa i en 
la modalitat d’oferta parcial. 

3. La matrícula en un cicle formatiu, tant en règim presencial com en règim semipresencial o a distància, 
no serà compatible amb la matrícula, durant el mateix curso acadèmic, en les proves per a l’obtenció del 
títol de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional que convoque la conselleria competent en 
matèria d’educació del mateix mòdul professional que l’alumne o l’alumna es trobe cursant, excepte 
anul·lació de matrícula, dels mòduls corresponents, prèvia a la sol·licitud de participació en la prova per a 
l’obtenció del títol. 

4. Cap alumne o alumna podrà estar matriculat en el mateix o diferent centre, en el mateix o distints règims 
o modalitats d’oferta, en un mateix cicle formatiu, excepte en el supòsit de l’alumnat matriculat en règim 
semipresencial que es matricule en el mòdul de formació en centres de treball o de projecte para cicles 
formatius de grau superior. 

5. En un mateix curs acadèmic no es podrà obtindre plaça en la modalitat d’oferta completa en més d’un 
cicle formatiu, siga quin siga el seu règim, excepte en aquells cicles en què siguen coincidents tots els 
mòduls d’un mateix curs, sense perjuí de tot això la persona interessada podrà sol·licitar l’admissió en 
altres cicles formatius si existiren vacants després del període de matrícula prèvia renúncia a la plaça 
adjudicada en el procediment d’admissió, a l’efecte del qual haurà de presentar còpia segellada de l’escrit 
de renúncia i omplir la casella prevista a este efecte en els annexos I, II i/o III. 

6. Serà possible obtindre plaça simultàniament, a través dels procediments d’admissió regulats en aquesta 
ordre en la modalitat d’oferta completa i complementàriament en la modalitat d’oferta parcial. 

 
 
 
 
 


