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El DECRET 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de 

la formació professional inicial, regula la Flexibilització de 

l’oferta de formació professional, mitjançant diverses 

mesures que tenen per finalitat:

- Millorar la formació al llarg de la vida.

- Possibilitar l’adaptació a les  situacions personals i 

professionals de l’alumnat.

- Millorar l’oferta i la qualitat de l’educació.

Normativa
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Mesures Flexibilitzadores

 Impartició parcial de cicles
Què permet?
Complementar la formació d’un cicle formatiu amb unitats formatives o 

mòduls professionals d’un altre cicle.

 Distribucions temporals extraordinàries
Què permet?
El centre ofereix un cicle formatiu amb una durada acadèmica de 3 o 

més cursos.

 Distribucions conjuntes
Què permet?
Obtenir dos títols de cicles formatius en tres cursos acadèmics.
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Mesures Flexibilitzadores
 La matrícula parcial per oferta de places vacants

Què permet?
En finalitzar el procés ordinari de matrícula, el centre ofereix la 

matrícula d’aquelles unitats formatives o mòduls professionals en els que 
resten places vacants.

 Les col·laboracions per impartir unitats formatives o mòduls 
professionals en entorns laborals
Què permet?
El centre imparteix unitats formatives o mòduls professionals en 

entorns laborals per disposar dels espais, instal·lacions i maquinàries més 
idònies per a l’aprenentatge de l’alumnat.
Requereix la tramitació d’un conveni.
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Mesures Flexibilitzadores
 Oferta de formació professionals a col·lectius singulars

Què permet?
Matricular amb o sense requisits d’accés a cicles formatius, a          

persones treballadores d’una empresa per atendre les necessitats de 
reinserció laboral, promoció.. o bé a persones vinculades a una entitat per 
atendre necessitats derivades de risc d’exclusió social, dificultats o 
discapacitat.
Requereix la tramitació d’un conveni.

 Matrícula semipresencial
Què permet?

Que persones amb incompatibilitat horària per motius laborals, de cura 
d’altres persones o causes justificades puguin cursar una part o tot el cicle 
formatiu, assistint presencialment el 50% de les hores de la formació.
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Mesures Flexibilitzadores
 Formació professional en alternança

Què permet?
Cursar cicles formatius en la qual l’estudiant esdevé aprenent i 

combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

 Oferta de cicles formatius en zones de baixa densitat de població
Què permet?
Que centres educatius ubicats en zones amb baixa densitat de 

població puguin impartir cicles formatius.

 Orientació del currículum a necessitats d’adequació del perfil 
professional
Què permet?
Donar resposta a necessitats específiques d’un sector professional 

relacionat amb el perfil professional del cicle formatiu.



Moltes gràcies per la seva atenció
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