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1. Introducció 

Les entitats que vulgueu impartir accions de formació professional per l’ocupació en modalitat 

presencial, teleformació o mixta, autoritzades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (en endavant 

SOC) heu d’estar donades d’alta, prèviament, al Registre d’entitats de formació professional per a 

l’ocupació , inscrites i/o acreditades en alguna de les especialitats formatives incloses al Catàleg 

d’Especialitats Formatives. 

L’any 2019 s’han publicat les ordres ministerials TMS/369/2019, de 28 de març i TMS/283/2019, de 12 

de març, per les quals es regulen els esmentats Registre estatal d’entitats de formació i el Catàleg 

d’Especialitats i, això ha comportat una sèrie de canvis als procediments establert pel SOC . 

Segons la nova ordre el Catàleg d'Especialitats Formatives és referent comú de tota l’oferta formativa 

que es programi per les administracions públiques competents en matèria d’ocupació dins del 

Sistema de Formació Professional per a l'ocupació, pels treballadors ocupats i aturats. 

En funció de les necessitat detectades al seu àmbit territorial, el SOC i els altres Serveis Públics 

d’Ocupació presenten propostes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) d’inclusió, modificació, 

baixa de especialitats i itineraris formatius al catàleg. 

Tanmateix el SEPE comunica la publicació al BOE dels Certificats de professionalitat i de les altes, 

modificacions, baixes i reactivació de altres especialitats formatives. 

Fins que s'habiliti el sistema informàtic de gestió del Catàleg d'Especialitats Formatives prevists en 

aquesta ordre, i sigui posat a la disposició de les Comunitats Autònomes, l'actualització del citat catàleg 

i les corresponents altes i baixes d'especialitats, es continuaran realitzant pel SEPE, utilitzant el 

procediment establert en la Resolució de 12 de març de 2010, per la qual s'estableix el procediment 

per a la inclusió de noves especialitats en el catàleg d'especialitats formatives. 

L'adequació del sistema informàtic es podrà realitzar d'acord amb el que s'estableix en l’esmentada 

ordre, en el termini de vint-i-quatre mesos a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta. 

2. Destinataris  

Aquesta guia va adreçada a les entitats de formació que executin accions de formació, formal i no 

formal, dintre del el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral a 

Catalunya 

No té rang normatiu i no eximeix de la consulta de la normativa genèrica corresponent. 

3. Objectiu de la Guia 

A partir de les novetats l’Ordre Ministerial TMS283/2019, de 12 de març, hem elaborat aquesta guia, 

que té com a objectius: 

● descriure les característiques del Catàleg d’Especialitats Formatives del SOC en el marc del 

sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral  

● definir els procediments d’alta, modificació, baixa i reactivació d’especialitats. 

● desenvolupar les especificacions per a dissenyar els programes formatius corresponents a les 

especialitats de Catàleg, atenent a la nova estructura de l’ordre TMS/283/2019, de 12 de 

novembre. 
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4. Normativa  

Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

Decret 182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació a 

Catalunya  (DOGC 5764 de 26 de novembre 2010). 

LIei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.(DOGC núm.6899 de 25 de juny 

de 2015) 

Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions 

relatives a la formació d’oferta per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a 

treballadors/ores desocupats/ades que promou el SOC (Capítol IV “Fitxer d’especialitats formatives i 

registre de centres i entitats de formació”) (DOGC núm. 5171 de 11 de juliol de 2008). 

Publicada al Butlletí Oficial de l’Estat 

Ordre TMS/283/2019, de 12 de març, per la qual es regula el Catàleg d’Especialitats Formatives en el 

marc del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral (BOE Núm. 63 de 12 de 

març de 2019) 

Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual 

es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral. (BOE de 5 de juliol de 

2017). 

Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a 

l’Ocupació en l’ àmbit laboral. (BOE de 10 de setembre de 2015). 

Reial Decret 7/2015, de 16 de gener, pel qual s’aprova la Cartera Comuna de Serveis del Sistema 

Nacional d’Ocupació. (BOE» núm. 31, de 5 de febrer de 2015 ) 

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

(BOE» núm. 294, de 6 de desembre de 2018 ) 

Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de 

gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen 

certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació (BOE de 17 d’octubre de 2013). 

Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, pel que es desenvolupa el Reial Decret 395/2007, de 23 de març, 

pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, en matèria de formació 

d’oferta i s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades 

al seu finançament (BOE de 18 de març de 2008). (Modificada per l’Ordre ESS/1726/2012, de 2 de 

agost (BOE de 4 d’agost de 2012).  

Reial decret 34/2008 de 18 de gener, pel que es regulen els certificats de professionalitat (BOE 31 de 

gener 2008) , modificat pel RD 1675/2010 de 10 de desembre (BOE de 31 de desembre de 2010) 

(Correcció d’errades del RD1675/2010, BOE 8 de gener de 2011) i el RD 189/2013, de 15 de març 

(BOE de 21 de març de 2013) (Text consolidat). 

5. Aspectes generals del Catàleg d’Especialitats Formatives del SOC  

El Catàleg d’Especialitats Formatives, d’acord amb l’Ordre TMS/283/2019, de 12 de març,  

● és un dels instruments de transparència i difusió del sistema integrat d’informació de la formació 

professional per a l’ocupació. 

http://www.gencat.cat/diari/5764/10326063.htm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6899/1431636.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6899/1431636.pdf
http://www.gencat.cat/diari/5171/08186160.htm
http://www.gencat.cat/diari/5171/08186160.htm
http://www.gencat.cat/diari/5171/08186160.htm
http://www.gencat.cat/diari/5171/08186160.htm
http://www.gencat.cat/diari/5171/08186160.htm
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3642.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/07/05/pdfs/BOE-A-2017-7769-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/07/05/pdfs/BOE-A-2017-7769-C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9734.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1056-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/17/pdfs/BOE-A-2013-10861.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/18/pdfs/A16051-16067.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-1628-consolidado.pdf
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● inclou l’ordenació de tota l’oferta de formació, formal i no formal, desenvolupada en el marc del 

sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral. 

● té validesa i és aplicable en tot el territori estatal. 

● té per objecte, respondre amb agilitat a les demandes de formació dels sectors i ocupacions 

emergents del seu àmbit de gestió. 

● no recull aquelles accions formatives desenvolupades en d’iniciativa de formació programada 

a mida per les empreses pels seus treballadors. 

 

El Catàleg d’Especialitats Formatives és imprescindible per l’existència del registre d’entitats de 

formació, ja que la inscripció i/o acreditació de les entitats de formació, així com la formació que 

imparteixen, s’ha d’ajustar al que especifica el Catàleg d’especialitats formatives. 

 

 

Permet l’ordenació de l’oferta formativa com: 

 

● Formació formal: Especialitats formatives adreçades a l’obtenció de Certificats de 

professionalitat que acredita oficialment una qualificació professional del Catàleg Nacional de 

Qualificacions Professionals  

● Formació no formal: Altres especialitats formatives  no adreçades a l’obtenció de Certificat de 

professionalitat. 

 

 

 

 

 

 

https://incual.mecd.es/bdc
https://incual.mecd.es/bdc
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El catàleg s'estructura en 26 famílies professionals i nivells de qualificació establerts en el Reial 

decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions 

Professionals. Cada família professional, està estructurada en àrees professionals tal i com es recull 

a l’annex I de l’ordre TMS/283/2019. Aquestes s’agrupen atenent criteris d'afinitat de la competència 

professional de les ocupacions i llocs de treball.  

 

Aquelles especialitats que tinguin caràcter transversal respecte a diverses famílies professionals, 

tindran una adscripció diferenciada de caràcter intersectorial anomenat formació complementaria. 

Són aquelles adreçades al desenvolupament de Competències transversals: 

 Clau (per a accés a la formació vinculada a certificats de professionalitat). 

 Digitals/ Ofimàtica/ Tics. 

 Idiomes/ Lingüístiques 

 Habilitats personals i socials. 

 Habilitats organitzacionals/metodològiques. 

 Prevenció riscos laborals. 

 Orientació. 

 Emprenedoria. 

 Medi ambient. 

 Promoció de la igualtat. 

 Altres. 

 

El Catàleg tindrà com a finalitat:  

● Adequar i actualitzar l’oferta de FPO, considerant la prospecció i detecció de necessitats 

formatives i l’escenari plurianual que  regula la normativa de referència.  

● Referent en els processos de l’acreditació i/o inscripció de les entitats de formació del registre 

d’entitats del SOC.  

● Facilitar el seguiment , avaluació i millora de la qualitat de la FPO.  

● Afavorir  els procediments d’acreditació de competències professionals, adquirides a través de 

la formació formal i/ o no formal que quedarà reflectits en el Compte formació del treballador. 

● Instrument de suport per a l’orientació professional.  

● Contribuir a la transparència i unitat de mercat laboral i a la mobilitat de les persones 

treballadores. 
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El catàleg contindrà les especialitats formatives, tenint en compte les diferents modalitats de 

impartició: presencial, teleformació i mixta.  

 

S’entén per modalitat mixta la que combini per a la impartició d’una mateixa acció formativa les 

modalitats presencial i de teleformació. Es considera modalitat de teleformació quan la part presencial 

que l’acció formativa sigui igual o inferior al 20 per cent de la durada total. 

 

Especialitats formatives: 

 

Entenem per especialitat formativa, l’agrupació de competències professionals, continguts i 

especificacions tècniques que responen a un conjunt d’activitats de treball emmarcades en una fase 

del procés de producció i amb funcions afins, o a l’adquisició de competències transversals necessàries 

pel desenvolupament adequat de l’entorn i context professional.  

 

Es important distingir el concepte d’especialitat de l’acció formativa, ja que aquesta és l’acció  

adreçada a l’adquisició i/o millora de les competències i les qualificacions professionals, amb objectius, 

continguts i durada propis. L’especialitat formativa és el referent per a la programació de les accions. 

 

Cada especialitat formativa està caracteritzada per unes variables d’identificació i unes especificacions 

relatives a requeriments mínims tant de personal docent, de l’alumnat, així com de les instal·lacions i 

equipaments necessaris per a la seva impartició i avaluació, d’acord a l’annex V de l’Ordre 

TMS/283/2019, de 12 de març, en el cas de les especialitats formatives no conduents a certificats de 

professionalitat, o d’acord amb els corresponents reials decrets pel que s’estableixen els diferents 

certificats de professionalitat. 

 

Així mateix, l’especialitat té assignat un determinat nivell de qualificació d'acord al grau de 

coneixement, iniciativa, autonomia i responsabilitat precís per a realitzar aquesta activitat laboral. 
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Els 5 nivells de qualificació professional establerts atenen la competència professional requerida per 

les activitats productives segons  criteris de coneixements, iniciativa, autonomia, responsabilitat i 

complexitat, entre altres, de l'activitat desenvolupada. 

 

El Catàleg de Especialitats Formatives conduents a certificat de professionalitat  inclou especialitats 

dels nivells 1, 2 i 3. Els nivells 4 i 5 corresponen a especialitats formatives no vinculades a certificat per 

col·lectius amb estudis universitaris.  

 

El nivell de qualificació de l’especialitat determina el perfil d’accés de l’alumnat, i els requisits que es 

requereixen al personal docent que les imparteixen. 

Nivell Requisits alumnat Requisits formadors (a més de la competència docent) 

1 Sense requisits Experiència professional en la ocupació  

2 ESO o equivalents segons el RD 

34/2008 

Experiència professional en l’ocupació o titulació i 

experiència professional en l’ocupació 

3 Batxillerat o equivalent o equivalents 

segons el RD 34/2008 

Titulació i experiència professional en l’ocupació 

4/5 Formació Universitària Titulació universitària i experiència professional a 

l’ocupació 

 

Podeu obtenir informació de les especialitats formatives i del programa de cada una d’elles consultant 

el cercador d’especialitats formatives que trobareu a la web del SOC. 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/IniciCercadorEspecialitats.do?idiomaNavegacio=ca
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Cada especialitat té un codi identificatiu que inclou  el codi de la família i àrea professional a què 

s’adscriuen i la resta serviran per diferenciar-ne unes especialitats d’altres. 

 

En l’actualitat, per a cada especialitat no vinculada a certificats de professionalitat es configurarà el 

corresponent programa formatiu que serà aplicat en la impartició de la formació.  

 

El Certificat de professionalitat  és el document oficial que acredita les competències professionals i 

garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar 

una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball. 

 

Les especialitats formatives conduents a l’obtenció dels certificats de professionalitat, estan regulades 

per una banda pel reial decret 34/2008, de 18 de gener, i per altra pels  respectius reials decrets 

publicats al BOE , pels que s’estableixen els respectius certificats de professionalitat, on es descriuen  

els programes formatius (UC, MF, UF), requisits de impartició, perfil professional etc. 

. 

Alguns certificats de professionalitat han modificat el seu contingut com a conseqüència de la publicació 

de nous reials decrets. Aquestes modificacions poden afectar el programa formatiu, els requisits d’accés 

del professorat o les prescripcions a nivell d’instal·lacions i/o equipaments. Podeu trobar l’ informació  

a la pàgina web del SEPE: www.sepe.es 

 

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/certificats-de-professionalitat/
http://www.sepe.es/
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No obstant això, no es publiquen versions consolidades dels Reials Decrets que incorporin les 

modificacions que s’han fet posteriorment. 

 

Itineraris formatius: 

 

Les especialitats formatives podran programar-se de forma independent o mitjançant la configuració 

d’itineraris formatius. Aquests s’estableixen mitjançant combinació de diferents especialitats de 

formació formal i / o no formal. En els itineraris que incloguin especialitats corresponents a certificats 

de professionalitat aquesta combinació també es pot fer seleccionant mòduls independentment. 

 

Cada itinerari formatiu tindrà una adscripció diferenciada com a especialitat dins el catàleg, ja que 

aquest itinerari pot combinar especialitats o mòduls que, si s’escau, pertanyen a diferents famílies o 

àrees professionals, així com a diferents nivells de qualificació. 
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6. Procediments del SOC d’alta, modificació, baixa i reactivació d’especialitats 

formatives i itineraris formatius al Catàleg d’Especialitats Formatives 

El Catàleg d’Especialitats Formatives té un abast estatal, com a conseqüència, les altes, modificacions, 

baixes i reactivacions de les especialitats incloses en el catàleg promogudes des d’altres 

administracions laborals tenen afectació en l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació a 

Catalunya.  

 

 
 

En aquests procediments, es tenen en compte els resultats de la prospecció i detecció de necessitats 

formatives realitzades en l’àmbit territorial de Catalunya que han d’estar justificats i han de respondre a 

una necessitat concreta, identificades  pels Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO), altres 

unitats del SOC,  estructures paritàries sectorials, el Consorci de Formació Continua, Centres de 

Referència Nacional (CRN), entitats de formació i empreses, altres administracions i altres entitats 

promotores.  

 

Els CIFO i CRN proporcionen suport tècnic-metodològic pel desenvolupament i actualització del 

catàleg, així com les noves propostes d’especialitats relacionades amb la família o àrea professional 

assignades. Aquests podran col·laborar en la prospecció i detecció de necessitats formatives.   

 

El SOC realitzarà directament, a través del sistema informàtic, les propostes d’alta, modificació i baixa 

d’especialitats, inclosos els itineraris formatius, que en tots els casos hauran d’estar justificades. 
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NOTA: D’acord amb l’article 20.3 b) de la Llei 30/2015, en la iniciativa de formació programada per les 

empreses pels seus treballadors no serà obligatori que les accions formatives estiguin referenciades a 

les especialitats formatives del catàleg, sense perjudici de l’obligació de comunicar el seu inici i 

finalització.  

6.1. Procediment inclusió de noves d’especialitats formatives 

Les entitats de formació , que detecteu la necessitat de donar d’alta una nova especialitat formativa  

per donar resposta a noves necessitats del mercat de treball, haureu d’adreçar la sol·licitud per que 

sigui inclosa en el catàleg d’especialitats del SOC. Els representants de sectors productius també 

poden sol·licitar la inclusió de noves especialitats formatives 

 

Abans de presentar la sol·licitud, heu de comprovar:  

 que compliu amb els requisits específics del programa o convocatòria en la qual voleu impartir 

aquesta especialitat. 

 si existeix alguna especialitat formativa que ja doni resposta a les necessitats formatives 

detectades. Per comprovar si existeix aquesta possible duplicitat, haureu de consultar el 

cercador d’especialitats formatives del SOC. 

Si trobeu que existeixen especialitats formatives no conduents a certificat de professionalitat que 

combinats amb mòduls d’un o diferents certificats de professionalitat permeten cobrir la necessitat 

formativa detectada, podeu proposar la creació d’un itinerari formatiu. 

 

Si comproveu que no existeix cap especialitat formativa que s’ajusti a la necessitat formativa detectada, 

heu d’identificar si existeix un reial decret que estableixi una qualificació professional associada, que 

justifiqui la proposta de creació d’una especialitat conduent a certificat de professionalitat. En aquest 

cas, heu de tenir en compte que aquestes especialitats, seran elaborades i actualitzades, pel Servicio 

Público de Empleo Estatal en col·laboració amb els Centres de Referència Nacional, segons el 

procediment previst en l'article 7 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener. 

 

Si no existeix cap especialitat, i identifiqueu la necessitat d’inclusió un especialitat formativa no 

formal, no conduent a certificat de professionalitat, haureu de presentar una proposta justificada davant 

del SOC. 

 

 
La proposta d’alta es pot presentar: 

 dins de la sol·licitud del programa o convocatòria del SOC (per exemple en el cas de compromís 

de contractació) 
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 per petició genèrica adreçada a la unitat del SOC responsable del programa que millor s’ajusti 

a les necessitats detectades (fora del termini de presentació de sol·licituds d’una convocatòria 

concreta).  

 

La documentació que haureu d’adjuntar serà : 

 La sol·licitud d’inclusió de la nova especialitat formativa, a través d’una petició genèrica o a 

través d’una sol·licitud de convocatòria planificada per una unitat del SOC que permeti la 

inclusió d’especialitats formatives al catàleg. 

 La proposta de l’especialitat formativa amb l’informe motivat i disseny de l’especialitat formativa, 

segons el document G146NHCF-023 Inclusió de noves especialitats formatives. 

 

Al catàleg d’impresos de la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies podeu trobar el 

document: 

 https://treball.gencat.cat/ca/informacio/formularis_documents/impresos_departament/ 

 

La proposta d’alta inclourà l’informe motivat per descriure els aspectes que justifiquen la necessitat de 

la nova especialitat  (especifiques d’un territori, pròpies del sector productiu, pròpies d’un col·lectiu, llocs 

de treball sense cobrir, incorporació de noves tecnologies en el sector o noves formes productives o 

organitzatives). 

 

Al programa formatiu s’hauran de definir les dades identificatives de l’especialitat i de cadascun dels 

mòduls que la composen. 

 

Les noves altes tindran vigència a partir de la seva proposta d’alta al SEPE, i per un període de màxim 

5 anys, període que podrà ser ampliat per la Comissió Tècnica. Aquesta comissió tècnica estarà 

formada pels representats del SEPE i dels Serveis Públics d’Ocupació de les diferents CCAA.   

6.2.   Procediment d’Itineraris formatius  

Aquest procediment és similar al d’alta d’especialitat, excepte que la proposta d’alta d’un itinerari 

formatiu ha de especificar el tipus d’especialitats formatives que composen l’itinerari, tal com 

s’especifica a l’annex 3 de l’Ordre ministerial TMS/289/2019 de 12 de març. 

 

Per la baixa i reactivació d’itineraris formatius es seguirà el mateix procediment que per a les 

especialitats explicat en els punts anteriors. 

 

Quan en un itinerari formatiu ja existent es vulguin suprimir o afegir especialitats completes o mòduls 

independents de certificats de professionalitat, s’haurà de donar d’alta un nou itinerari, no considerant 

aquests canvis com una modificació de l’existent. 

 

La modificació d’un itinerari formatiu es produirà quan es modifiqui alguna de les especialitats que el 

configuren, donant lloc a una nova versió de l’itinerari que serà efectiva des del moment en què siguin 

efectives les especialitats modificades. 

6.3.   Procediment de modificació, baixa i reactivació  

Les especialitats formatives d’alta en el Catàleg d’Especialitats Formatives poden ser objecte de 

propostes de modificació, baixa i reactivació, tal com s’especifica a l l’Ordre ministerial TMS/289/2019 

de 12 de març. 

 

Les propostes han d’estar descrites de forma clara, identificant amb claredat l’origen i tipus de 

necessitats que justifiquen l’actualització, las raons de la baixa o la reactivació. Entre altres 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
https://treball.gencat.cat/ca/informacio/formularis_documents/impresos_departament/
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l’obsolescència o caiguda en desús dels continguts o que ja no respon a les necessitats que van causar 

la seva alta. Els models dels annexos  es trobem a la ordre ministerial de catàleg. 

   

Les entitats a través de les diferents unitats del SOC a les diferents convocatòries i programes podeu 

realitzar aquestes propostes amb els models normalitzats, per tal que siguin valorades pel òrgan 

competent del SOC i comunicades al SEPE.  

7. Comunicació per part del SOC al SEPE d’altes, modificacions, baixes i 

reactivacions d’especialitats formatives 

El SOC a través de l’Oficina de Certificació Professional comunica periòdicament al SEPE les propostes 

recollides d’alta, modificació o reactivació d’especialitats formatives no formals, per què les incorpori al 

catàleg i es puguin difondre a altres Serveis Públics d’Ocupació. 

 

 

8. Comunicació per part del SEPE d’altes, modificacions,  baixes i reactivacions 

d’especialitats formatives 

 

 
El SEPE comunica al SOC, periòdicament, la incorporació al seu catàleg dels nous certificats de 

professionalitat una vegada es publiquen al Butlletí Oficial de l’Estat així com aquelles especialitats 

formatives d’ús general, específiques o complementàries corresponents a noves altes, modificacions i 

reactivacions  realitzades per altres Serveis Públics d’Ocupació. 

 

L’Oficina de Certificació Professional (OCP) comunica als serveis TIC del SOC les especialitats 

formatives d’ús. 

9. Documentació per a la Inclusió de noves especialitats formatives 

Tot seguit, us facilitem les especificacions per a dissenyar els programes formatius corresponents a les 

especialitats de Catàleg, atenent a la nova estructura de l’ordre TMS/283/2019, de 12 de novembre.  

 

Actualment, el programa formatiu es dissenya en un document text conforme els model establerts i 

facilitats pel SOC. Prèviament al seu disseny, es precís realitzar una proposta de l’especialitat, on es 

justifiqui la necessitat d’incloure una nova especialitat al Catàleg i s’indiquin les competències a les que 

va dirigida. 
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Per aquest motiu, si voleu presentar una sol·licitud d’alta d’una nova especialitat formativa al catàleg 

heu de presentar una sol·licitud d’inclusió de noves especialitats formatives amb el document que 

trobareu al catàleg d’impresos de la web del SOC. Tot seguit, us indiquem els documents: 

 

 Sol·licitud d’inclusió de la nova especialitat formativa: a través d’una petició genèrica o a través 

d’una sol·licitud de convocatòria planificada per una unitat del SOC que permeti la inclusió 

d’especialitats formatives al catàleg amb l’identificació del programa o convocatòria en la que 

es presenta la sol·licitud i dades  de l’entitat promotora. Aquesta sol·licitud serà la concreta del 

programa o convocatòria a la que us presenteu o bé la petició genèrica que podreu trobar al 

web de tràmits gencat. 

 Proposta de l’especialitat: amb l’identificació de l’entitat que la presenta, descripció de les 

necessitats que justifiquen la inclusió o modificació de l’especialitat al catàleg i descripció 

completa de l’especialitat formativa i de cadascun dels mòduls formatius que conformen 

l’especialitat formativa, d’acord amb el document G146NHCF-023 Inclusió de noves 

especialitats formatives. 

 

10. Sol·licitud 

En aquest document s’ha d’identificar amb claredat qui presenta la sol·licitud d’inclusió al catàleg i quin 

nom i durada té l’especialitat. 

11. Proposta de l’especialitat  

La proposta de l’especialitat està conformada per: 

 Les dades identificatives de l’entitat 

 L’informe motivat 

 El disseny del programa formatiu de l’especialitat formativa que es vol incloure.  

La proposta de l’especialitat s’ha d’elaborar segons el model facilitat pel SOC G146NHCF-023 Inclusió 

de noves especialitats formatives, per facilitar la complementació de cadascun dels apartats disposeu 

al final d’aquesta guia dels següents annexos que donen pautes i consells per a la redacció: 

- annex 1 L’informe motivat, 

- annex 2 Disseny de programa formatiu 

L’informe motivat ha de justificar les necessitats i les competències a les que respon l’especialitat amb 

el seu corresponent programa formatiu. Aquest document ha de contenir: 

 El recull les necessitats, que aquestes poden ser de caràcter territorial, sectorial o bé 

transversal, també poden ser detectades pel mateix SOC o específiques per a col·lectius amb 

dificultats d’inserció laboral. En aquest document es concreta la motivació de la mateixa i 

s’indica breument el valor afegit que aporta al Catàleg, en la família/àrea professional o en les 

competències corresponents. 

 Pel que fa a les competències, que es desenvoluparan al disseny del programa formatiu, 

l’especialitat pot respondre principalment a competències professionals tècniques/específiques 

d’un determinat sector, pel que farà referència a una família i àrea professional en concret, o 

bé, respondre a competències transversals aplicables a diferents sectors, tenint en compte, en 

aquest cas, que tindrà un caràcter intersectorial. 
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El programa formatiu s’estructura en tres apartats: 

 Identificació de l’especialitat i paràmetres del context formatiu 

Aquest apartat inclou aspectes importants per caracteritzar l’especialitat formativa, com per 

exemple: denominació, família i àrea professional en la que s’ubica i el seu nivell de qualificació.  

 

Si l’especialitat respon a competències transversals, es farà constar el seu caràcter 

intersectorial. 

 

També aspectes relatius al desenvolupament de la formació, com per exemple: l’objectiu 

general, la relació de mòduls, les modalitats d’impartició i la seva durada. Així com les 

condicions en les que s’ha de dur a terme, especificant els requisits d’accés de l’alumnat, els 

requisits del personal docent i tutor, i els requisits mínims dels espais, instal·lacions i 

equipaments. 

 

El programa també recull requisits oficials que han de reunir les entitats de formació per a la 

seva impartició. 

 

Per altre banda, en relació amb l’àmbit laboral, s’especifica si la formació que estem dissenyant 

està vinculada a determinades capacitacions exigides per a l’acompliment professional. Com 

per exemple, quan s'obté un reconeixement o acreditació oficial per un organisme regulador.  

S’identificaran també, les ocupacions i llocs de treball vinculats amb l’especialitat, i si és el cas, 

requisits oficial per necessitats per a l’exercici professional. 

 Desenvolupament modular 

En aquest apartat s’inclou, per a cada mòdul, el seu objectiu i la seva durada, així com els 

resultat d’aprenentatge a aconseguir expressats en termes de coneixements/ capacitats 

cognitives i pràctiques, i habilitats de gestió, personals i socials. Es pot incloure també, si es 

considera oportú, aquelles orientacions metodològiques que es puguin facilitar en el 

desenvolupament pedagògic de la formació. 

 Avaluació de l’aprenentatge en l’acció formativa 

S’especifica els punts generals sobre com s’ha de realitzar l’avaluació de l’aprenentatge a 

l’acció formativa, que són comuns a totes les especialitats, per garantir la fiabilitat i validesa 

d’aquesta. Es poden incloure altres indicacions oportunes per concretar com a he realitzar-se 

aquesta avaluació. 

 

12. Contacte 

Per a qualsevol dubte o comentari us podeu adreçar a la bústia de l’Oficina de Certificació 

Professional:  

certificaciofpo.soc@gencat.cat 

 

 

Miquel Carrión Molina 
Cap de l’Àrea d’Ocupació Juvenil 
 
Signat digitalment 

mailto:certificaciofpo.soc@gencat.cat
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ANNEX 1 : L’Informe motivat 

Per la correcta elaboració de l'informe motivat, us recomanen complimentar els diferents apartats 

seguint aquestes indicacions: 

1.  Identificació de l'especialitat formativa sol·licitada. 

Identificar el nom de l’especialitat  

2. Nom i trajectòria de l'entitat 

En aquest punt a més de les dades principals de l’entitat s’ha de descriure la seva vinculació al sector 

professional de l'especialitat que proposa. Descriure perquè compleix amb de les condicions per a 

sol·licitar-la. Identificar també si n’hi ha altres entitats o organismes que han col·laborat en l'elaboració 

del programa formatiu. 

3. Descripció de les necessitats formatives detectades  

S’han de descriure els fets que fan necessària la incorporació de l'especialitat formativa en el Catà leg 

d'Especialitats Formatives: 

- Aspectes del sector professional o de l'ocupació que justifiquen la necessitat de l'elaboració 

d'una nova especialitat 

- Canvis en les estructures funcionals del sector 

- Normatives d'obligat compliment o canvis en el marc legal relacionat. 

- Nous llocs de treball  

- Increment de les funcions del lloc de treball 

- Adaptació als nous procediments i canvis tecnològics (informàtics, de maquinaria, etc.) 

- Nova demanda social o nous serveis del sector  

 

4. Aspectes diferencials de la població destinatària que justifiquen la necessitat. 

En aquest punt haureu de descriure tots els aspectes que fan que l’especialitat sigui adient per un 

col·lectiu en concret o quines característiques té el col·lectiu que fan necessària la necessitat de un 

formació específica. 

5. Anàlisi realitzat de les especialitats del catàleg per a afirmar la inexistència d'una especialitat 

d'alta que ja compti amb l'enfocament i continguts necessaris per a ocupar els llocs de treball.  

En aquest punt s’ha d’indicar si efectivament no existeix cap especialitat similar o identificar les 

especialitats que estan relacionades d’alguna manera amb les mateixes necessitats formatives, no 

compleixen, per durada, contingut, desactualització, etc., amb les necessitats detectades. 

En aquest punt , es donarà valor a la proposta, i es definiran breument les competències professionals 

que es desenvoluparan, i que no estan recollides en especialitats ja d’alta en el catàleg.  

6. Previsió d'inserció dels alumnes formats en la nova especialitat a curt i mitjà termini. 

En aquest punt haureu d’especificar les previsions generals en relació a l'ocupació en el sector i el 

percentatge de previsió del compromís de contractació.  

En el cas de que n’hi hagi empreses o associacions empresarials interessades en la contractació de 

persones formades en aquesta especialitat i que donen suport a aquesta sol·licitud, també s'haurà 

d’especificar. 

7. Altres factors que es vulguin esmentar per a incloure l'especialitat dins del catàleg 

d'especialitats formatives. 
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ANNEX 2: Disseny de programa formatiu 

Per a l’elaboració del Programa Formatiu es faciliten les següents indicacions i especificacions per 

afavorir a la correcte redacció, selecció de la informació i desenvolupament del disseny de l’especialitat 

formativa. 

L'elaboració del programa formatiu es realitza d'acord amb l'imprès G146NHCF-023 Inclusió de noves 

especialitats formatives. 

A continuació expliquem cada apartat i com obtenir la informació requerida. El disseny del programa 

formatiu s’estructura en tres apartats, que es refereixen a la caracterització de l’especialitat i a les 

especificacions tècnic-pedagògiques necessàries per al desenvolupament de la formació corresponent. 

Cada apartat correspon al que s’ha de complimentar en el disseny del programa formatiu: 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPECIALITAT I PARÀMETRES DEL CONTEXT FORMATIU 

Denominació de 

l’especialitat 

 

Identifiqueu el nom de l’especialitat, ha de ser un nom breu que defineixi 

amb claredat l’especialitat, de manera que ofereixi la idea principal del 

contingut del Programa Formatiu. 

De forma general, en la denominació no s’inclou: 

 Col·lectius als que es dirigeix 

 Categories 

 Grups professionals 

Família Professional i Àrea 

Professional. 

Les relacions de famílies i àrees professionals estan publicades a 

l’annex 1 de l’Odre TSM/283/2019, de 12 de març, per la qual es regula 

el Catàleg d’Especialitats Formatives en el marc del sistema de formació 

professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral. Tanmateix, ho trobareu 

a l’annex 3 Famílies i àrees professionals situat al final d’aquesta 

mateixa guia. 

Codi El codi de l’especialitat serà assignat posteriorment pel SOC 

Nivell de qualificació 

professional  

 

Per determinar el nivell de qualificació de l’especialitat heu de tenir en 

compte el tipus de tasques i responsabilitat de la persona requerides al 

mercat de treball per l’ocupació. 

El nivell de qualificació de l’especialitat determina el perfil d’accés de 

l’alumnat, i els requisits dels experts que es requereix als formadors que 

les imparteixen. (*) 

Especialitat de caràcter 

intersectorial 

L’especialitat té caràcter intersectorial quan es dirigeix exclusivament a 

competències transversals.  

 

(*) Les especialitats formatives estan classificats en cinc nivells de qualificació professional: 

o Nivell 1: Domini de tècniques molt concretes i repetitives, sota dependència continuada.  

o Nivell 2: Execució autònoma, sota supervisió, de tècniques i coneixements transferibles 

a noves tasques. 
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o Nivell 3: Elaboració de procediments amb capacitat de justificació tècnica. 

Responsabilitat en la coordinació de grups de treball. 

o Nivell 4: Domini de tècniques i activitats complexes de diversos contextos, Supervisió 

de grups de treball i gestió de recursos, amb capacitat innovadora 

o Nivell 5: Domini de tècniques i activitats molt complexes de diversos contextos, 

Supervisió de grups de treball i gestió de recursos, amb capacitat de planificació, 

direcció i gestió. 

 

Objectiu general 

Per definir l’objectiu general de l’especialitat heu d’analitzar les competències tècnic professionals i 

personals que ha de desenvolupar l’alumne amb l’acció formativa. 

 S’ha expressar amb verbs en infinitiu.  

 Ha de respondre a allò que l’alumnat serà capaç de realitzar al finalitzar l’acció formativa. 

 Es refereix al conjunt de competències (coneixements, habilitats i destreses) que 

desenvoluparan els alumnes una vegada hagin realitzat tots els mòduls que composen 

l’especialitat. 

 Entre el nivell de qualificació de l’especialitat i l’objectiu general de l’especialitat ha d’haver una 

relació directa. 

Exemple 1 de redacció d'objectiu general: 

(L’alumnat al finalitzar l’acció formativa serà capaç de......) Muntar i instal·lar 

equips, instal·lacions de refrigeració utilitzades en aire condicionat, canonades i 

elements auxiliars de regulació i control, així com reparar i modificar, si és 

necessari, equips i instal·lacions, interpretant plànols i esquemes de fred i 

climatització i aplicant els reglaments i normes de  qualitat i seguretat nacionals i 

internacionals. 

 

Exemple 2 de redacció d'objectiu general: 

(L’alumnat al finalitzar l’acció formativa serà capaç de......) Tutoritzar accions 

formatives en modalitat de teleformació.   

 

Relació de mòduls de formació 

El Programa s’estructura per mòduls de formació. Entenem per mòdul formatiu, com un bloc coherent 

de formació associat a cadascuna de les competències associades a la qualificació.  

S’han d’incloure tants mòduls formatius necessaris per a arribar a l’acompliment de l’objectiu general. 

No obstant, pot haver-hi programes formatius que incloguin un únic mòdul, sempre que per naturalesa 

o durada de l’especialitat ho requereixi. 

Algunes pautes per al disseny de mòduls: 

 La denominació del mòdul ha de ser breu i clara, de manera que ofereixi una idea principal del 

contingut del mateix. 

 Per afavorir el procés d’ensenyament aprenentatge s’ha de crear una seqüència lògica de 

mòduls que permet definir objectius més petits i assolibles, i d’aquesta manera, aconseguir 

l’objectiu general. Es aconsellable incloure primer els mòduls que recullin fonaments que es 

precisin en mòduls posteriors. 

 és aconsellable definir blocs de contingut amb una durada màxima aproximada de 60 hores 

per tal de estructurar l’especialitat de forma coherent i progressiva.  
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 S’ha d’evitar el fraccionament excessiu (molts mòduls), que impedeixen una visió global e 

integrada de les capacitats que s’han d’adquirir en el conjunt del Programa. 

 Cada mòdul pot referir-se a una tècnica, un procés, un producte o un servei concret del conjunt 

del programa. 

S’han de llistar de tots els mòduls, amb el seu número d’ordre, denominació i durada: 

Exemple de relació de mòduls formatius: 

 

 

 

Modalitats de impartició:  

 

Les modalitats de formació poden ser: 

 Presencial 

 Teleformació 

 Mixta 

S’ha d’identificar totes les modalitats formatives en les que es preveu que pugui ser impartida. És a dir, 

que es pot sol·licitar una especialitat en modalitat presencial,  teleformació i/o mixta,  tot i que en un 

primer moment només es realitzi en una de les modalitats. 

 

Per a seleccionar les modalitats d’impartició, s’ha de tenir en compte el següent: 

 Presencial: és aquella que es la que requereix un 100% de presència de l’alumnat. 

 Teleformació: es aquella que es realitza un mínim d’un 80% en una plataforma de teleformació, 

és a dir, que ha d’impartir-se en un 80% de les hores totals del programa en un format online. 

 Mixta: és aquella que es realitza en menys d’un 80% on line. 

En aquest apartat cal que reflexioneu sobre les possibilitats de l’acció formativa i que considereu si 

aquesta es transformable a modalitat de teleformació o mixta si aquesta està pensada inicialment en 

modalitat presencial. 

 

L’objectiu és preveure que en un futur es pugui traslladar l’especialitat en diverses modalitats sempre i 

quan respecti tots els continguts i mòduls que la inclouen sense haver de sol·licitar de nou una inclusió 

al catàleg d’especialitats formatives. 

 

En la modalitat de teleformació pot haver o no tutories presencials. Si cap mòdul té tutories presencials, 

tota la formació serà online. Quan hi hagi proves d’avaluació presencial, aquestes es consideren tutories 

presencials. En canvi, a la modalitat mixta hi ha d’haver obligatòriament una part de formació presencial 

al llarg dels mòduls. 

 

Les possibilitats de selecció a les modalitats d’impartició són les següents: 

 Una sola opció: només presencial, o només teleformació, o només mixta. 

 Dues opcions: presencial i teleformació, o presencial i mixta. Actualment no es podrà 

seleccionar la modalitat de teleformació i mixta alhora. 

 

Mòdul 1 Aprenentatge mitjançant teleformació i rol del tutor-formador 10 hores 

Mòdul 2 Eines i estratègies metodològiques per l’aprenentatge en 

teleformació 

30 hores 

Mòdul 3 Avaluació de l’aprenentatge en teleformació 10 hores 
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Cada modalitat d’impartició porta implícit uns requisits mínims d’espais, instal·lacions i equipaments, 

que poden consultar-se en les següents pàgines. 

 

Durada total de la formació (hores) 

 

Descriviu el total d’hores de l’especialitat sigui quina sigui la modalitat de impartició, que prèviament 

haureu marcat com a modalitat de impartició. 

 

Per establir la durada total, en qualsevol modalitat d’impartició, cal sumar les durades dels mòduls de 

formació. En qualsevol modalitat d’impartició, la durada total és la mateixa. 

 

Exemple de durada total 

Durada total en qualsevol modalitat: 100 hores 

Això vol dir que, per exemple, si la durada total és 100 hores en presencial, també ho 

serà en modalitat de teleformació i/o mixta. 

En el cas que marqueu vàries les modalitats de formació caldrà que indiqueu en cada cas com es 

distribuiran les hores: 

 

– En el cas de modalitat presencial:  

 S'inclouran les hores dins la durada total. 

– En el cas de modalitat de teleformació (com a mínim 80% on line). 

 S’inclouran les hores de tutories presencials de cada mòdul. 

Aquesta durada total pot ser 0 quan en cap mòdul hi hagi tutories presencials, es a dir, 

quan la durada de les mateixes en cada mòdul sigui zero. 

 

– En el cas de modalitat mixta (menys del 80% on line, obligatòriament sempre hi ha una 

presencialitat) 

 S’inclouran les hores de formació presencial de cada mòdul. 

En la durada total en cap cas pot ser zero hores, doncs sempre hi ha d’haver algun 

mòdul amb formació presencial. No obstant, pot haver mòduls que no tinguin formació 

presencial. 

 

Exemple  

  

Durada total en modalitat presencial o bé teleformació (una única modalitat) 

Durada total  100 hores 

 

Durada total en modalitat presencial i teleformació (dues modalitats) 

Durada total en qualsevol modalitat 

d’impartició 

100 hores 

Teleformació Durada de les tutories presencials: 10 hores 

 

Durada total en modalitat presencial i mixta (dues modalitats) 

Durada total en qualsevol modalitat 

d’impartició 

100 hores 

Mixta Durada total de la formació presencial: 30 hores 
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Requisits d'accés de l'alumnat: 

 

Els requisits d’accés de l’alumnat són aquelles condicions mínimes, exigibles i necessàries que han de 

complir l’alumnat per accedir a l’especialitat.  

 

S’indicaran els requisits que vetllin per a que l’alumnat pugui seguir amb èxit la formació, aquests tenen 

a veure amb coneixements (titulacions acadèmiques i/o certificacions), experiència professional prèvia  

o altres elements que puguin ser necessaris per al bon seguiment de l’especialitat formativa.  

 

Si no s’exigeix cap tipus de requisit d’accés a l’alumnat, dels que s’inclouen en la següent taula de 

requisits, heu d’indicar literalment el següent text: 

 

No s’exigeix cap requisit per accedir a la formació tot i que ha de comptar amb les habilitats de 

comunicació lingüística suficient que permetin cursar amb aprofitament la formació. 

Si s’exigeix algun tipus de requisit, es complimentarà la següent taula: 

Acreditacions/ 

titulacions  

S’ha d’indicar el nivell acadèmic mínim per a poder començar aquesta 

formació i està condicionat pel nivell de qualificació de l’especialitat. Per 

complimentar aquest espai disposeu de l’annex 4 acreditacions/titulacions 

de l’alumnat. 

Si es requereix alguna acreditació/titulació, s’inclourà el següent: 

Complir com a mínim amb algun dels següents requisits, indicar el requisit 

o requisits segons l’annex 4: 

 Requisit 1 

 Requisit 2 

 Requisit 3 

 Etc. 

Es poden indicar, si es necessari, altres requisits no contemplats en l’annex 

4. 

Si no es requereix cap acreditació/titulació, s’inclourà la següent frase:  “No 

es requereixen acreditacions/titulacions. Tot i que ha de comptar amb les 

habilitats de comunicació lingüística suficient que permetin cursar amb 

aprofitament la formació.” 

 

Si no hi ha normativa de l'exercici professional que marqui un nivell mínim, 

i si els sol·licitants ho volen, es pot afegir "Quan l’aspirant al curs no disposi 

del nivell acadèmic indicat, demostrarà coneixements suficients a través de 

una prova d’accés". 

Experiència 

professional 

Aquesta experiència pot haver estat adquirida amb contractes laborals, de 

pràctiques o voluntariat, i ha de poder ser acreditable documentalment. 

Si es requereix experiència professional indicar en què s’exigeix 

l’experiència i durant quant de temps (número d’anys). 

Si no es requereix experiència, indicar: 

“No es requereix”. 
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Altres 

En aquest punt s’haurien de descriure, si s’escau, requisits específics que 

no tinguin que veure amb formació o experiència, que siguin necessaris per 

a l’alumnat per accedir a la formació.  

Per exemple: l’edat mínima obligatòria, o l’alçada per a l’exercici 

professional determinat a la normativa que reguli l’ocupació, com ara a les 

titulacions del àmbit del transport , lleure, seguretat... o les característiques 

de de l’alumnat en el cas de especialitats adreçades a col·lectiu amb 

discapacitat o en risc d’exclusió social 

Modalitat teleformació o 

mixta (només si el 

programa especifica 

una d’aquestes dues 

modalitats)  

S’haurà d’incloure aquest text de forma fixa: “A més de l'indicat 

anteriorment, l’alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris 

de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.” 

Justificació dels requisits de l’alumnat 

Si s’escau, en aquest espai es pot incloure el tipus de documentació que ha de presentar l’alumnat per 

a justificar els requisits. 

 

Exemple de requisits d’alumnat 

Acreditacions/ 

titulacions 

Complir com a mínim algun dels següents requisits: 

- Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o 

equivalent. 

- Certificat de professionalitat de nivell 2. 

- Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

- Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat. 

Experiència 

professional 
No es requereix 

Modalitat de 

teleformació 

A més de l'indicat anteriorment, l’alumnat ha de tenir les destreses 

suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es 

recolza l'acció formativa 

 

Prescripcions dels formadors/es i tutors/es 

 

Les prescripcions de les persones formadores i tutores són aquelles condicions mínimes, exigibles i 

necessàries que han de complir per a la correcta impartició de l’especialitat formativa. 

 

Aquestes prescripcions tenen a veure amb coneixements i tècniques relacionades amb l’especialitat i 

amb formació o experiència en metodologia docent o pedagògica. 

 

Els requisits dels/les experts/es estan condicionats pel nivell de qualificació de l’especialitat i han de 

garantir el domini dels coneixements i les tècniques relacionades amb l’especialitat i s’han d’acreditar 

mitjançant la corresponent titulació o certificats acadèmics homologats per les autoritats competents i/o 

experiència professional acreditada per contractes de treball, certificació de l'empresa, associació o 

entitat, o documents acreditatius de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de 

la Marina o de la mutualitat a què estiguessin afiliats. 

 

Els formadors/es han de comptar amb formació metodològica en temes com:  formació de formadors, 

metodologia didàctica, recursos tics aplicats a docència, gestió de l’aula,..., o experiència docent dintre 

del sistema educatiu, el mon empresarial o associatiu, la formació interna, o la formació per a l’ocupació 

adreçada a aturats i treballadors en actiu. 
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En el cas de certificats de professionalitat hauran de complir algun dels requisits que s'especifiquen 

l’article 13 del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, per el que es regulen els certificats de 

professionalitat. 

 

En el cas de la modalitat de teleformació s’han de complir com a mínim amb els requisits descrits al 

punt 6.4. Formació i experiència en la modalitat de teleformació i en el cas de Certificats de 

professionalitat, el que s’especifica a l’ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre. 

 

S’haurà de complimentar la següent taula: 

Acreditació requerida 

Si es requereix alguna acreditació/titulació, s’inclourà el següent: 

Per complimentar aquest espai disposeu de l’annex 5 acreditacions 

requerida pel personal formador i tutor. 

Complir com a mínim amb algun dels següents requisits, indicar les 

orientacions segons l’annex 5: 

 Requisit 1 

 Requisit 2 

 Requisit 3 

 Etc. 

Si no es requereix cap acreditació/titulació, s’inclourà la següent 

frase:  

“No es requereix" 

Experiència professional mínima 

requerida 

Si es requereix experiència professional indicar en què s’exigeix 

l’experiència i durant quant de temps (número d’anys). 

Si no es requereix experiència, indicar: 

“No es requereix”. 

Competència docent 
Sempre s’exigirà competència docent.  

 

Altres 

Si s’escau, altres requisits necessaris per al personal docent i tutor 

per a la impartició de l’especialitat formativa. 

 

Modalitat de teleformació o mixta 

(només si el programa 

especifica una d’aquestes dues 

modalitats) 

S’haurà d’incloure aquest text de forma fixe: 

 

“A més de complir amb les prescripcions establertes anteriorment, 

els tutors-formadors han d'acreditar una formació, d'almenys 30 

hores, o experiència, d'almenys 60 hores, en aquesta modalitat i 

en la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació.” 

Podeu consultar els requisits per aquesta modalitat a l’annex 5. 

 

Justificació de les prescripcions del personal formador i tutor 

Si s’escau, en aquest espai es pot incloure el tipus de documentació que ha de presentar el personal 

formador i tutor per a justificar els requisits que s’exigeixen, així com, les exempcions que s’apliquen. 
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Exemple de preinscripcions de formador/es i tutors/es 

Acreditació requerida 

Complir com a mínim algun dels següents requisits: 

- Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el Títol de Grau corresponent o 

altres títols equivalents. 

- Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o el Títol de Grau 

corresponent o altres títols equivalents 

- Certificat de Professionalitat de Docència de la Formació 

Professional per a l'Ocupació o equivalent. 

Experiència professional 

mínima requerida 

Haver tutoritzat com a tutor-formador/a accions formatives en la 

modalitat de teleformació durant almenys 300 hores. Aquesta 

experiència professional serveix també per a justificar el requisit exigit 

per a la modalitat de teleformació, que s'indica més a baix. 

Competència docent 

Complir com a mínim algun dels següents requisits: 

- Certificat de professionalitat de Docència de la Formació 

Professional per a l'Ocupació o equivalent, o tenir formació en 

metodologia didàctica per a adults (mínim 300 hores). 

- Acreditar una experiència docent d'almenys 300 hores en modalitat 

presencial. 

- Titulacions universitàries de Psicologia/ Pedagogia/ o 

Psicopedagogia, Màster Universitari de Formació de Formadors o 

altres acreditacions oficials equivalents. 

Modalitat de teleformació 

 

A més de complir amb les prescripcions establertes anteriorment, els 

tutors-formadors han d'acreditar una formació, d'almenys 30 hores, o 

experiència, d'almenys 60 hores, en aquesta modalitat i en la utilització 

de les tecnologies de la informació i comunicació 

 

Requisits mínims d'espais, instal·lacions i equipaments 

 

Per definir els requisits mínims s’han de tenir en compte el nombre i tipus d’aules necessàries per 

impartir l’especialitat, tanmateix s’ha d’indicar el mobiliari, els recursos materials, la maquinaria o eines 

que permetran el desenvolupament dels coneixements i habilitats per part de l’alumnat. 

  

Quan l’especialitat pugui impartir-se en qualsevol de les modalitats d’impartició, excepte en el cas de 

que només es pugui impartir en teleformació, sense tutories presencials, és a dir, la durada total de 

dites tutories sigui zero, es complimentarà les següents taules i s’introduiran els textos indicats: 

 

Espais formatius Superfície m2 per 15 alumnes 

Increment 

Superfície/ alumne 

(Màxim 30 alumnes) 

Escriure ordenadament el nom 

de cada espai formatiu 

necessari (taller, aula, camps 

de pràctiques, etc.).  

De cada espai s'indicarà la 

superfície en metres quadrats 

La ràtio mínima admissible de 

superficie_espai/alumne =  2 m2 

De cada espai s'indicarà la 

superfície en metres quadrats 

La ràtio mínima admissible de 

superficie_espai/alumne = 

2,4m2 
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S'ha d'especificar el tipus d'aula i, en el seu cas, altres espais formatius o instal·lacions (tallers, 

magatzems; etc.) que siguin necessaris per al desenvolupament de la formació amb garanties de 

qualitat. Hi ha diferents tipus d'aula estàndard (aula polivalent, aula de gestió, aula de gestió i idiomes 

i aula d'informàtica). Només es pot triar un tipus d'elles.  

 

A cadascuna d'aquestes aules els corresponen una superfície mínima i un equipament ja prefixat, 

segons s'indica en Annex 6 requisits mínimes d’espais, instal·lacions i equipaments. L'excepció és l'aula 

d'informàtica, en la qual cal determinar l'equipament en emplenar el programa. 

 

S’ha de complimentar la següent taula amb la descripció de l'equipament a cada espai citat al punt 

anterior, que han d'estar equipats amb mobiliari docent adequat al nombre d’alumnes, i també constarà 

de les instal·lacions i equips de treball suficients per al desenvolupament del curs. 

 

Les instal·lacions i els equipaments hauran de complir amb la normativa industrial i higienicosanitària 

corresponent i respondran a les mesures d’accessibilitat universal i seguretat de l’alumnat. Si la 

formació s’adreça a persones amb discapacitat, s’adaptarà l’espai per a assegurar la seva participació 

en condicions d’igualtat. 

 

Espai formatiu Equipament 

Aula de gestió 

- Taula i cadira per al formador 

- Taules i cadires per a l'alumnat 

- Material d'aula 

- Pissarra 

- PC instal·lat en xarxa amb possibilitat d'impressió de documents, 

canó amb projecció i Internet per al formador 

- PCs instal·lats en xarxa i Internet amb possibilitat d'impressió per 

als alumnes. 

- Programari específic per a l'aprenentatge de cada acció 

formativa: 

 (Incloure els punts si és necessari especificar més el 

Programari) 

Taller de…. Magatzem 

de….(altres espais formatius i 

instal·lacions) 

-.... 

-.... 

 

Aquest apartat inclourà també un text fix que ja inclourà el programa formatiu sobre la superfície, 

l’augment d’alumnes, les instal·lacions i equipaments, i la formació per a persones amb discapacitat. 

 

Exemple de requisits mínims d’espais, instal·lacions i equipaments 

Espais formatius Superfície m2 per 15 alumnes 
Increment superfície/alumne 

(màxim 30 alumnes) 

Aula de gestió 45m2 2,4 m2/ alumne 

 

 

Espai Formatiu Equipament 

Aula de gestió - Taula i cadira per al formador 

- Taules i cadires per a l'alumnat 

- Material d'aula 

- Pissarra 

- PC instal·lat en xarxa amb possibilitat d'impressió de documents, canó 

amb projecció i Internet per al formador 
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Espai Formatiu Equipament 

- PCs instal·lats en xarxa i Internet amb possibilitat d'impressió per als 

alumnes. 

- Programari específic per a l'aprenentatge de cada acció formativa: 

 Paquet integrat d’informàtica 

 Visor de documents en pdf 

 Plataforma de teleformació 

 

La superfície dels espais i instal·lacions estaran en funció de la seva tipologia i del nombre d’alumnes. 

Tindran com a mínim els metres quadrats que s'indiquen per a 15 alumnes i l'equipament suficient per a 

aquests. 

 

En el cas que augmenti el nombre de alumnes, fins a un màxim de 30 alumnes, la superfície de les aules 

s'incrementarà proporcionalment (segons s'indica en la taula quant a m2/ alumne) i l'equipament estarà 

d'acord amb aquest augment. 

 

No ha d'interpretar-se que els diversos espais formatius identificats hagin de diferenciar-se 

necessàriament mitjançant tancaments. 

 

Les instal·lacions i equipaments hauran de complir amb la normativa industrial i higienicosanitària 

corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat i seguretat de l’alumnat. 

En el cas que la formació es dirigeixi a persones amb discapacitat es realitzaran les adaptacions i els 

ajustos raonables per a assegurar la seva participació en condicions d'igualtat. 

 

• En el cas de teleformació o modalitat mixta: 

 

Recordeu que els requisits mínim que ha de disposar l’entitat per poder impartir amb garanties 

l’especialitat en modalitat de teleformació són els descrits a l’ordre TMS/369/2019 de 28 de març, que 

també podreu visualitzar a també l’annex 7 sobre els requisits mínims de la modalitat de teleformació. 

 

En aquest apartat es pot detallar si a banda dels mínims es disposen d’altres recursos i afavoreix 

l’aprenentatge en aquesta modalitat, per exemple simuladors, eines de gamificació, etc. 

 

Aquest apartat inclourà un text fix que ja inclourà el programa formatiu amb els requisits mínims per 

a la modalitat de teleformació i mixta, en referència a la plataforma de formació (infraestructura, 

software, serveis i suport) i al material virtual d’aprenentatge.  

 

Aula Virtual 

 

La modalitat presencial inclou la possibilitat de disposar de suports a l’aprenentatge com ara , aules 

virtuals o altres eines virtuals associades a l’especialitat, cal tenir en compte que aquestes plataformes 

o eines no substituiran les hores presencials de l’especialitat si no que tenen la finalitat de complementar 

o donar suport al procés d’aprenentatge i no computen dins les hores de l’especialitat. Per tant, encara 

que existeixin caldrà anomenar-los com a recurs didàctic de l’especialitat però no seran entesos com a 

modalitat. 

 

Es considera aula virtual a l'entorn d'aprenentatge, on el tutor-formador i l'alumne, interactuen a través 

d'un sistema de comunicació telemàtic de caràcter síncron. Una classe presencial convencional 

retransmesa via telemàtica, en la qual tutors-formadors i alumnes poden preguntar-se en temps real, 

és considerada aula virtual. 
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Si és necessari utilitzar aula virtual s'inclouria aquest apartat, emplenant la tecnologia i equips 

necessaris i, en el seu cas, altres especificacions que calgui indicar. L'aula virtual pot utilitzar-se en 

qualsevol de la modalitats d'impartició.  

 

Si realment es vol usar una aula virtual, s’ha d’emplenar la següent taula amb les seves especificacions: 

 

Tecnologia i equips - ... 

- ... 

- ... 

Altres especificacions Emplenar si s’escau. 

 

Vinculació amb capacitacions professionals 

 

Existeix vinculació amb capacitacions professionals quan la superació de l'acció formativa d'aquesta 

Especialitat capaciti, per exemple, per a: 

- Obtenir directament un reconeixement o acreditació professional d'un organisme regulador o, 

en el seu cas, la sol·licitud a aquest organisme del corresponent carnet professional. 

- La preparació de les proves convocades per l'administració o organització competent. 

- L'accés a les proves que es convoquin per part de l'administració o organització competent  

En el text cal sintetitzar concretament en què consisteix aquesta capacitació. 

Exemple vinculació amb capacitacions professionals: 

Segons s'estableix en l'apartat 1. b) de la Disposició addicional cinquena de l'Ordre 

TMS/369/2019, de 28 de març, el diploma expedit per l'administració laboral 

competent que certifiqui que s'ha superat amb avaluació positiva la formació 

corresponent a aquesta especialitat, acredita la formació de tutors-formadors en 

modalitat de teleformació i en la utilització de les tecnologies de la informació i 

comunicació, establerta en l'article 13.4 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, 

pel qual es regulen els certificats de professionalitat. 

 

 Ocupacions relacionades amb aquesta formació 

 

En aquests punt haureu d'identificar els codis i noms de possibles ocupacions relacionades. Les heu 

d’escollir al llistat detallat de la 'Classificació catalana d'ocupacions': 

http://www.idescat.cat/cat/idescat/classif/ 

 

Emplenar preferiblement a 8 dígits, i si no es possible a 4. 

 

S’haurà d’emplenar la següent taula: 

- Ocupació 1 

- Ocupació 2 

- ... 

Exemple d’ocupacions relacionades amb aquesta formació: 

- 23211034 Formadors de formadors 

- 23291010 Formadors de formació no reglada 

- 23291029 Formadors de formació per a l’ocupació 

http://www.idescat.cat/cat/idescat/classif/
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Requisits necessaris per a l’exercici professional 

 

Si existeixen habilitacions professionals relacionades haureu d’identificar els títols o carnets; o si han 

d'inscriure a  registres oficials . Si és així haureu d’identificar-los citant també les normes que els 

estableixen. 

 

Cal especificar sintèticament els requisits exigits fent constar la normativa reguladora de l'activitat o 

professió regulada, incloent els carnets, acreditacions i autoritzacions requerides. Aquests requisits 

poden també referir-se a tenir una formació mínima necessari. 

 

Requisits oficials de les entitats o centres de formació 

 

En el cas que els centres hagin de complir altres requisits, indicar-los citant les normes que els 

estableixen. 

 

En aquest apartat sempre anirà el següent text fixe: 

– Estar inscrit en el Registre d'entitats de formació (Serveis Públics d'Ocupació). 

 

Centres mòbils 

 

Si l’especialitat es pot impartir en centre mòbil s’inclourà el següent text: 

 

– Es possible impartir aquesta especialitat en centre mòbil 

 

Recordeu que en el cas de que l’especialitat pugui ser impartida en centre mòbil s’han de complir com 

a mínim amb els requisits de l’article 25 de l’Ordre Ministerial TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual 

es regula el Registre Estatal d'Entitats de Formació del sistema de formació professional per a 

l'ocupació en l'àmbit laboral, així com els processos comuns d'acreditació i inscripció de les entitats de 

formació per a impartir especialitats formatives incloses en el Catàleg d'Especialitats Formatives. 
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DESENVOLUPAMENT MODULAR 

 

Per a cada mòdul formatiu que es vulgui incloure per conformar l’especialitat formativa, heu de 

desenvolupar els següents apartats.  

 

Us fem una sèrie de recomanacions per a la seva correcta redacció. 

 

Nº d’ordre mòdul de formació i denominació 

 El nom ha descriure de forma clara i sintètica el tema del bloc de continguts. 

 Els verbs s’han de redactar en substantius i evitar paraules com: introducció, noms 

d’ocupacions, etc. 

 S’ha de establir la seqüencia en que s’ordenen els mòduls MF01, MF02.... 

 

Exemple de denominació de mòdul formatiu i numeració 

 

MÒDUL DE FORMACIÓ 1 APRENENTATGE MITJANÇANT LA TELEFORMACIÓ 

I ROL DEL TUTOR-FORMADOR 

 

Objectiu 

 

L'objectiu és una expressió que sintetitza els resultats d'aprenentatge a aconseguir en el mòdul.  

 

La forma de redactar-lo és verb (infinitiu, per a indicar l'acció) + Complement directe + altres 

complements aclaridors que indiquen com cal aconseguir el resultat. 

 

Exemple d’objectiu 

Identificar les característiques generals i les condicions de la formació en 

línia, així com les funcions, competències i habilitats pròpies del tutor-

formador en relació amb l'aprenentatge de l'alumnat, assumint la seva 

importància en la qualitat de la formació. 

Per redactar l’objectiu heu de fer una descripció d’allò que l’alumnat serà capaç de fer en finalitzar el 

mòdul. 

 

Els objectius són la guia per a determinar què i com aprendre. Els objectius d’aprenentatge expressen 

tot allò que els alumnes han d’aprendre durant la seva formació. Han de ser coherents amb les 

competències triades. 

 

Els objectius poden pertànyer a àmbits diferents: 

 

- Àmbit cognitiu (coneixement, comprensió, aplicació, anàlisi, síntesi, avaluació). 

- Àmbit procedimental (aplicar els coneixements a situacions concretes, utilitzar procediments 

adequats a les tasques, solucionar problemes de forma autònoma, transferir experiències 

adquirides a noves situacions, …). 

- Àmbit dels valors o actituds (acceptar diferents maneres de pensar, actuar d’acord a les 

pròpies conviccions, assumir responsabilitats, predisposició a treballar en equip, implicar-se, 

comprometre’s, participar, prendre decisions). 
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Les seves característiques més rellevants són: 

 

- Expressen el que l’alumnat ha d’assolir com a conseqüència de la seva participació activa en 

el procés d’ensenyament - aprenentatge (són un resultat, mai un procés)  

- Han de considerar de manera específica tant l’acció a realitzar (activitat) com el resultat 

(producte). 

- Han de descriure conductes observables i donar garantia de les condicions en què aquella 

conducta s’ha de manifestar. 

- Han de proporcionar informació i pautes per l’avaluació. 

- Entre el nivell de qualificació de l’especialitat i els objectius ha d’haver una relació directa.la 

taxonomia a de BLOOM revisada,1 ajuda a seqüenciar els objectius des dels més senzills als 

més complexes, tant els aspectes cognoscitius, com procedimentals i actitudinals.  

A major nivell de qualificació major nivell de complexitat dels objectius. 

 

Algunes pautes faciliten la redacció dels objectius com a resultats de l’aprenentatge: 

 

- Emprar l’infinitiu o iniciar l’enunciat de l’objectiu amb una frase, el subjecte de la qual sigui 

l’alumne: Ex.: “Descriure el procés de …”  

o Per determinar el verb aconsellem preguntar-se: “Al finalitzar l’acció formativa o 

l’especialitat formativa l’alumne serà capaç de? (verb infinitiu) + (complement directe) 

+ (altre complements)”. 

- Referir en cada objectiu una sola acció el més concreta i observable possible per facilitar 

l’avaluació. 

- Evitar verbs com “saber”, “entendre”, “ser capaç de”... els verbs han de referir-se a una acció 

concreta que l’alumnat ha d’adquirir segons la dimensió. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Aquesta taxonomia és la dominant en el camp de la formació per a l’ocupació. Incorporada en les descripcions 
d’operacions des de les metodologies d’aprenentatge dels anys seixanta i següents i incorporades definitivament 
en la metodologia de l’ INEM (Ministerio de Trabajo) publicada a meitat dels anys 1980. 
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Per ajudar-vos a la redacció podeu fer servir els verbs de la següent taula: 

DIMENSIÓ VERBS HABITUALS PER LA REDACCIÓ DEL OBJECTIUS 

CONEIXEMENTS 

“SABER” 

Identificar, Descriure, Classificar, Comentar ,Interpretar, Comparar, Indicar 

Generalitzar, Enumerar , Assenyalar , Resumir, Distingir , Inferir, Explicar, 

Relacionar, Situar, Memoritzar , Analitzar, Aplicar Organitzar, Localitzar, 

Controlar, Classificar, Definir, Resumir, Comentar, Debatre, Sintetitzar, llegir, 

Enunciar, Representar, Interpretar, Crear, Dramatitzar, Explicitar, Formular 

preguntes. 

DESTRESES 

“SABER FER” 

Manejar, Aplicar, Demostrar, Compondre, Delimitar, Formular, Seleccionar, 

Manipular, Comparar, Ordenar, Confeccionar, Col·leccionar, Provar, 

Reconstruir, Identificar, Diferenciar, Precisar, Triar, Exposar, Representar, Usar, 

Elaborar, Planificar, Analitzar, Distingir, Situar, Dissenyar, Experimentar, 

Quantificar, Construir Observar, Simular, Executar, Caracteritzar, 

HABILITATS 

PERSONALS I 

SOCIALS 

“SABER SER” 

Adaptar-se, Aconseguir, Apreciar, Cooperar, Criticar, Esforçar-se per, Habituar-

se a, Ser responsable, Comportar-se responsablement, 

Tolerar, Valorar, Acceptar, Aprofitar ,Col·laborar en, Cuidar + substantiu, 

Interessar-se, Respondre positivament, Adquirir hàbits de, Mostrar/tenir interès 

per, Mostrar-sensible davant/cap a, Ser conscient de, Respectar davant/cap a, 

Interessar-se per, Tenir una actitud + adjectiu, Mostrar-se + adjectiu, Comportar-

se + adverbi, Preocupar-se per, Responsabilitzar-se per/de, Participar / prendre 

part. 

Exemples d’objectius correctes i incorrectes 

 Error_Capacitar a l'alumne per a poder dur a terme de forma eficient les funcions i tasques diàries 

en una Agència de Viatges 

Correcte_Gestionar una Agència de Viatges de forma eficient  

 Error_ Aprendre a gestionar reclamacions. 

Correcte_Gestionar reclamacions. 

 Error_Adquirir coneixements sobre diferents varietats de cactus 

 Error_Conèixer les diferents varietats de cactus 

Correcte_Enumerar/Identificar/Assenyalar les diferents varietats de cactus 

 

Durada 

 

S’ha de desglossar la duració del mòdul segons la modalitat d’impartició. 

S’haurà d’emplenar la durada del mòdul de la següent manera: 

DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT DE IMPARTICIÓ* : Nº Hores 

Teleformació Durada de les tutories presencials: nº hores 

Mixta Durada de les tutories presencials: nº hores 
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S’ha d’indicar la durada en qualsevol modalitat de impartició en número d’hores ( només es posarà “en 

qualsevol modalitat d’impartició” si l’especialitat es pot impartir en vàries modalitats). 

 

Exemple de durada 

Quan hi ha una modalitat (presencial): 

- DURADA: 10 hores 

Quan hi ha dues modalitats (presencial i teleformació) 

- DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT DE IMPARTICIÓ* : 10 Hores 

 

Teleformació Durada de les tutories presencials: 0 hores * 

*En aquest cas, aquesta especialitat, es podria fer en dues modalitats, i en modalitat de 

teleformació no hi hauria cap tutoria presencial, per tant, serà 100% online a través de la 

plataforma de teleformació. 

 

Resultats d’aprenentatge  

 Els haureu de seleccionar, organitzar en blocs i seqüenciar a partir de l’anàlisi dels 

coneixements, habilitats i destreses que ha de posseir l’alumnat per aconseguir els objectius 

proposats en cada mòdul. 

 Els heu d’enunciar en substantius en oracions que descriguin el que l’alumnat ha d’aprendre 

per tal d’assolir l’objectiu del mòdul.  

 El continguts han de ser eminentment pràctics. Com que es tracta de preparar-se per una 

ocupació, s’han de centrar en el comportament i en el que l’alumne ha de fer en el lloc de treball. 

Per l’elaboració d’aquest punt s’ha de completar la següent taula que conté els continguts 

d’aprenentatge distribuïts per coneixements / capacitats cognitives i pràctiques i habilitats de gestió, 

personals i socials: 

Coneixements / capacitats cognitives i pràctiques 

 ... 
-......... 
-......... 
-......... 

 ... 
-........ 
-........ 
-........ 

 ... 
-....... 
-....... 
-....... 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 ... 

 ... 

 ... 

 

En aquest apartat s’ha de descriure el que l’alumnat ha de saber (coneixements), el que ha de saber 

fer (destreses cognitives i pràctiques) i saber ser (habilitats de gestió, personals i socials). 
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El continguts formatius en els programes de formació professional per a l’ocupació s’enuncien en 

substantius i han de  tenir un enfocament  eminentment pràctic.  

 

Us aconsellem que per a l’elaboració del programa de l’especialitat formativa per la que sol·liciteu l’alta 

consulteu els programes de la mateixa família professional publicats al Cercador d'Especialitats 

Formatives  de la web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

 

● Coneixements (continguts) /Destreses cognitives i pràctiques 

En aquest apartat cal expressar els coneixements i capacitats cognitives/ pràctiques que 

recolzen l'objectiu del mòdul. 

Els continguts de cada mòdul fan referència a fets, dades, teories, conceptes, normatives que 

l’alumne ha de saber del sector i les ocupacions relacionades amb l’especialitat. 

 

Les destreses fan referència a les tècniques, habilitats, procediments que l’alumnat ha 

d’aprendre en el desenvolupament de l’especialitat, per realitzar tasques o fer servir eines 

pròpies dels diferents llocs de treball relacionats amb l’especialitat. 

 

Aquests coneixements i capacitats cognitives/ pràctiques s'estructuren en blocs, que han de 

seguir un eix organitzador que seqüenciï adequadament el procés de ensenyament - 

aprenentatge considerant l'ordre lògic dels procediments o tècniques a aprendre i construint 

l'aprenentatge des del més elemental pel cap alt complex. 

 

Concretament, cal establir els punts que es tractaran en el mòdul per a aconseguir l'objecte 

d'aquest. 

 

Cada punt representa un bloc, que ha de denominar-se amb la capacitat cognitiva/ pràctica 

més complexa i, en els guions que la caracteritzen, s'han d'incloure els coneixements/ 

capacitats intermedis necessaris per a aconseguir-la. 

 Capacitat més complexa 

- Capacitats i coneixements intermedis, ordenats pedagògicament. 

- …. 

 Capacitat més complexa 

- Capacitats i coneixements intermedis, ordenats pedagògicament. 

- …. 

Per a denominar cada punt (capacitat més complexa) s'utilitza un verb en substantiu. 

  

  

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats-i-proveidors/eines-i-recursos-per-les-entitats-de-formacio/Cataleg_especialitats_formatives/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats-i-proveidors/eines-i-recursos-per-les-entitats-de-formacio/Cataleg_especialitats_formatives/
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Per ajudar-vos a la redacció podeu fer servir els verbs en substantiu: 

DIMENSIÓ VERBS EN SUBSTANTIU 

CONEIXEMENTS 

“SABER” 

Identificació, Descripció, Classificació, Interpretació, Comparació, Indicació, 

Generalització, Enumeració Resum, Distinció, Explicació, Relació, Situació, 

Memorització , Anàlisi, Aplicació, Organització, Localització, , Classificació, 

Definició, Resum, Debatre, Síntesi, Representació, Interpretació, Creació, 

Dramatitzar, Explicitació, Formulació de preguntes. 

DESTRESES 

“SABER FER” 

Gestionar, Aplicació, Demostració, Composició, Delimitació, Formulació, 

Selecció, Manipulació, Comparació, Ordenació, Confecció, Reconstrucció, 

Identificació, Diferenciació, Precisió, Elecció, Exposició, Representació, 

Utilització, Elaboració, Planificació, Anàlisi, Distinció, Situació, Disseny, 

Experimentació, Quantificació, Construcció, Observació, Simulació, Execució, 

Caracterització. 

 

● Habilitats de gestió personals i socials 

 

Són aquelles conductes. destreses, valors, normes i actituds que s'ensenyen a l’alumne. 

 

La interacció de les habilitats de gestió, personals i socials amb els coneixements i capacitats 

cognitives/ pràctiques permet actuar amb eficàcia i professionalitat, així com amb la responsabilitat 

i autonomia requerida en el nivell de qualificació que correspongui. 

 

Aquestes habilitats han d'estar contextualitzades en la mesura que sigui possible. És a dir, cal 

indicar les en relació amb l'entorn (p. ex. no seria adequat incloure “treballar en equip”; “tenir 

habilitats de comunicació” sense estar aplicat a un context concret). 

 

Per ajudar-vos a la redacció podeu fer servir els verbs en substantiu: 

  

DIMENSIÓ VERBS EN SUBSTANTIU 

HABILITATS 

PERSONALS I 

SOCIALS 

“SABER SER” 

Implicació, Assimilació, Coordinació, Acceptació, Actitud..., Adquisició, Atenció 

en/a, Autocontrol, Autocrítica, Autoestima, Autoreflexió, Autovaloració, 

Canalització, Col·laboració, Comportament + adjectiu, Compromís amb, 

Confiança en, Consciència de, Constància en, Cooperació, Curiositat per, 

Defensa de, Disposició, Esperit crític, Hàbit de, Interès per, Manifestació, 

Participació, Predisposició per, Preferència per, Preocupació per, Reflexió, 

Respecte per/de, Responsabilitat en, Rigor, Valoració de, Sensibilització per, 

Solidaritat, Tolerància 

 

Exemple de resultats d’aprenentatge: 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 Distinció de les principals característiques de la teleformació 

- Ús de TIC en la formació. Internet. 

- Conceptualització i evolució de la teleformació. 

- Avantatges i inconvenients de la formació en línia. 
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 Determinació de les condicions i l'organització de la formació en línia 

- Plataformes de teleformació: Tipus de plataformes. 

- Sistema tutorial. 

- Materials i suports didàctics. 

- Organització de la formació: ràtio tutor/ alumnes; configuració de grups; 

temporalització i calendari, entre altres aspectes. 

 

 Identificació dels rols dels tutors-formadors i de l'alumnat en teleformació 

- Funcions i activitats a realitzar pel tutor-formador. 

- Competències del tutor-formador. 

- Habilitats de comunicació i motivació en relació a l'alumnat. 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Desenvolupament d'actituds positives cap a la innovació tecnologia i la formació en 

línia, sent conscients de les seves utilitats i de la necessitat d'actualització permanent. 

 Implicació en la qualitat de la teleformació, considerant les condicions en les quals es 

realitza, la rellevància de la planificació prèvia i l'anticipació de possibles problemes per 

a la seva resolució. 

 Assimilació de la importància de la figura del tutor-formador com a dinamitzador i 

motivador de l'aprenentatge en teleformació, i de l'assoliment d'una comunicació 

efectiva amb l'alumnat. 

 Coordinació amb la resta d'equip que intervingui en la gestió, seguiment i avaluació de 

la formació. 

 

Identificació dels resultats que obligatòriament han de adquirir-se en presencial  

 

S’ha de definir quins coneixements, destreses i habilitats s’han de treballar a les tutories a la 

teleformació o mixta. 

 

S'inclourien els coneixements/ capacitats cognitives i pràctiques, així com les habilitats de gestió, 

personals i socials concretes (de les taules anteriors) que és necessari adquirir en situacions 

presencials per implicar maneig o manipulació de materials, eines i equips; o interactuar presencialment 

amb altres persones. 

 

En el cas que sigui necessari s’inclourà el següent: 

 

Hauran de realitzar-se de manera presencial totes aquelles accions corresponents als següents casos 

pràctics: 

- …. 

- …etc... 

Orientacions metodològiques 

 

Aquest apartat és opcional. 

 

S'inclourà, quan es consideri necessari, especificar determinades orientacions metodològiques que 

puguin facilitar el desenvolupament pedagògic de la formació. 

 

En aquest sentit, es poden incorporar indicacions al personal formador i tutor sobre aspectes relacionats 

amb l'organització de la formació i la utilització d'estratègies metodològiques que facilitin l'aprenentatge 

de l'alumnat. 
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AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE EN L’ACCIÓ FORMATIVA 

Aquest apartat és general per a tot el programa formatiu, de manera que en tots els programes cal 

incloure el text que s'indica a continuació, sent aquest un text fix: 

 

 L'avaluació tindrà un caràcter teoricopràctic i es realitzarà de manera sistemàtica i contínua, 

durant el desenvolupament de cada mòdul i al final del curs. 

 Pot incloure una avaluació inicial de caràcter diagnòstic per a detectar el nivell de partida de 

l'alumnat. 

 L'avaluació es durà a terme mitjançant els mètodes i instruments més adequats per a comprovar 

els diferents resultats d'aprenentatge, i que garanteixin la fiabilitat i validesa d'aquesta. 

 Cada instrument d'avaluació s'acompanyarà del seu corresponent sistema de correcció i 

puntuació en el qual s'expliciti, de manera clara i inequívoca, els criteris de mesura per a avaluar 

els resultats aconseguits pels alumnes. 

 La puntuació final aconseguida s'expressarà en termes d'Apte/ No Apte 

 

Si és necessari, es poden afegir altres punts per a concretar més l'avaluació de l'aprenentatge. Per 

exemple, sobre les característiques de les proves o casos pràctics que es vagin a utilitzar, o bé en 

general o bé fent especificacions per a determinats mòduls. 
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ANNEX 3: Famílies i àrees professionals 

FAMILIA 

PROFESSIONAL 

ÀREES PROFESSIONALS 

CODI DENOMINACIÓ 

ADMINISTRACIÓ I 

GESTIÓ 

ADGD 

ADGG 

ADGN 

ADMINISTRACIÓ I AUDITORIA 

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 

FINANCES I ASSEGURANÇES 

ACTIVITATS FISIQUES 

I ESPORTIVES 

AFDA 

AFDP 

ACTIVITATS FISIC-ESPORTIVES RECREATIVES 

PREVENCIÓ I RECUPERACIÓ 

AGRARIA 

AGAJ 

AGAN 

AGAN 

AGAU 

JARDINERIA 

RAMADERIA 

FORESTAL 

AGRICULTURA 

ARTS GRÀFIQUES 

ARGA 

ARGC 

ARGG 

ARGI 

ARGN 

ARGP 

ARGT 

ACTIVITATS I TECNIQUES GRAFIQUES ARTISTIQUES 

ENQUADERACIÓ INDUSTRIAL 

DISSENY GRAFIC I MULTIMEDIA 

IMPRESSIÓ 

EDICIÓ 

PREIMPRESIÓ 

TRANSFORMACIÓ I CONVERSIÓ EN INDUSTRIES GRÀFIQUES 

ARTS I ARTESANIES 

ARTA 

ARTB 

ARTG 

ARTN 

ARTR 

ARTU 

ARTESANIA TRADICIONAL 

JOIERIA I ORFEBRERIA 

FABRICACIÓ I MANTENIMENT D’INSTRUMENTS MUSICALS 

VIDRE I CERÀMICA ARTESANAL 

RECUPERACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT ARTISTICS 

ARTS ESCÈNIQUES 

COMERÇ I 

MARKETING 

COML 

COMM 

COMT 

LOGISTICA COMERCIAL I GESTIÓ DEL TRANSPORT 

MARKETING I RELACIONS PUBLIQUES 

COMPRA-VENDA 

EDIFICACIÓ I OBRA 

CIVIL 

EOCB 

EOCE 

EOCJ 

EOCO 

EOCQ 

ALBANYILERIA I ACABATS 

ESTRUCTURES 

COL·LOCACIÓ I MUNTATGE 

PROJECTES I SEGUIMENT D’OBRES 

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓ 

ELECTRICITAT I 

ELECTRÒNICA 

ELEE 

ELEM 

ELEQ 

ELES 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

MAQUINES ELECTROMECÀNIQUES 

EQUIPS ELECTRÒNICS 

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIÓ 

ENERGIA I AIGUA 

ENAA 

ENAC 

ENAE 

ENAL 

ENAS 

AIGUA 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

ENERGIES RENOVABLES 

ENERGIA ELÈCTRICA 

GAS 

FABRICACIÓ I 

MECÀNICA 

FMEA 

FMEC 

FMEF 

FMEH 

FMEM 

CONSTRUCCIONS AERONÀUTIQUES 

CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES 

FUNDICIÓ 

OPERACIONS MECÀNIQUES 

PRODUCCIÓ MECÀNICA 

HOSTELERIA I 

TURISME 

HOTA 

HOTJ 

HOTR 

HOTT 

HOTU 

ALLOTJAMENT 

JOCS D’ATZAR 

RESTAURACIÓ 

TURISME 

AGROALIMENTARI 
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INDUSTRIES 

EXTRACTIVES 

IEXD 

IEXM 

PEDRA NATURAL 

MINERIA 

INFORMÀTICA I 

COMUNICACIONS 

IFCD 

IFCM 

IFCT 

DESENVOLUPAMENT 

COMUNICACIONS 

SISTEMES I TELEMÀTICA 

INSTAL·LACIÓ I 

MANTENIMENT 

IMAI 

IMAQ 

IMAR 

MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS 

MAQUINARIA I EQUIP INDUSTRIAL 

FRED I CLIMATITZACIÓ 

IMATGE PERSONAL 
IMPE 

IMPQ 

ESTÈTICA 

PERRUQUERIA 

IMATGE I SO 

IMSE 

IMST 

IMSV 

ESPECTACLES EN VIU 

PRODUCCIONS FOTOGRÀFIQUES 

PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL 

INDUSTRIES 

ALIMENTARIES 

INAD 

INAE 

INAF 

INAH 

INAI 

INAJ 

INAK 

INAV 

ALIMENTS DIVERSOS 

LACTICS 

FLECA PASTISSERIA, CONFITERIA I MOLINERÍA 

BEGUDES 

CARNIQUES 

PRODUCTES DE LA PESCA 

OLIS I GRASES 

CONSERVES VEGETALS 

FUSTA, MOBLE I 

SURO 

MAMA 

MAMB 

MAMD 

TRANSFORMACIÓ FUSTA I SURO 

INSTAL·LACIÓ I AMOBLAMENT 

PRODUCCIÓ CARPINTERIA I MOBLE 

MARISTIM PESQUERA 

MAPB 

MAPN 

MAPU 

BUCEIG 

PESCA I NAVEGACIÓ 

AQUICULTURA 

QUIMICA 

QUIA 

QUIE 

QUIM 

QUIO 

QUIT 

ANÀLISI I CONTROL 

PROCES QUIMIC 

FARMAQUIMICA 

PASTA, PAPER I CARTRO 

TRANSFORMACIÓ DE POLIMERS 

SANITAT 

SANP 

SANS 

SANT 

SERVEIS I PRODUCTES SANITARIS 

SUPORT I AJUDA AL DIAGNÒSTIC 

ATENCIÓ SANITARIA 

SEGURETAT I MEDI 

AMBIENT 

SEAD 

SEAG 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

GESTIO AMBIENTAL 

SERVEIS 

SOCIOCULTURALS I A 

LA COMUNITAT 

SSCB 

SSCE 

SSCG 

SSCI 

ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES 

FORMACIÓ I EDUCACIÓ 

ATENCIÓ SOCIAL 

SERVEIS AL CONSUMIR 

TEXTIL, CONFECCIÓ I 

PELL 

TCPC 

TCPF 

TCPN 

TCPP 

CALÇAT 

CONFECCIÓ EN TEXTL I PELL 

ENNOBLECIMENTS DE MATERIES TEXTILS I PELLS 

PRODUCCIÓ DE FILS I TEXITS 

TRANSPORT I 

MANTENIMENT DE 

VEHICLES 

TMVB 

TMVG 

TMVI 

TMVL 

TMVO 

TMVU 

FERROCARRIL I CABLE 

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES 

CONDUCCIÓ DE VEHICLES PER CARRETERA 

CARROSSERIA DE VEHICLES 

AERONÀUTICA 

NAUTICA 

VIDRE I CERÀMICA 
VICF 

VICI 

FABRICACIÓ CERÀMICA 

VIDRE INDUSTRIAL 
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ANNEX 4: Acreditacions/ titulacions de l’alumnat  

(Complir com a  mínim un d’aquests requisits) 

a. Certificat de professionalitat nivell 1 

b. Títol Professional Bàsic (FP Bàsica) 

c. Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent 

d. Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent 

e. Certificat de Professionalitat de nivell 2 

f. Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig 

g. Títol de Batxillerat o equivalent 

h. Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent 

i. Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior 

j. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat 

k. Certificat de professionalitat de nivell 3 

l. Títol de Grau o equivalent 

m. Títol de Postgrau (Màster) o equivalent 

n. Altres acreditacions/titulacions (*) (Indicar la que procedeixi si és necessari) 

 

(*) En l'opció de “Altres acreditacions/ titulacions” s'inclouran, si escau, aquelles que també permetin 

accedir a la formació i no estiguin incloses en la relació presentada en la taula anterior.  

 

En aquest sentit, es pot considerar en aquesta opció la possibilitat d'accés si es tenen acreditades les 

competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a 

l'especialitat. Hi hauria què especificar quines competències clau es precisen en concret (comunicació 

en llengua castellana, competència matemàtica, competència en comunicació en llengua extragués), 

segons el que s'estableix en l'Annex IV del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen 

els certificats de professionalitat. 

 

Orientacions per a determinar les acreditacions/ titulacions de l'alumnat  

 

De manera general i de manera orientativa s'assenyalen els següents criteris, tenint en compte el nivell 

de qualificació de l'especialitat objecte de la formació. No obstant això, cal tenir en compte cada 

especialitat concreta. 

Nivell 1 No s'exigeix complir cap requisit mínim d'acreditacions/ titulacions. 

Nivell 2 Complir algun dels requisits corresponents a les opcions a, b, c, d, e, f, j, n. 

Nivell 3 Complir algun dels requisits corresponents a les opcions g, h, i, j, k, l, m, n. 

  



Guia informativa del Catàleg d’especialitats del SOC 
Versió 2.0 

 

 Pàgina 42 de 47 
  

G
S

3
5
2
0
1
9
0
2
 

ANNEX 5: Acreditació requerida pel personal formador i tutor 

Amb caràcter orientatiu s'indiquen, a continuació, els requisits mínims d'acreditacions de formadors i 

tutors, considerant el nivell de qualificació de l'especialitat objecte de la formació. No obstant això, cal 

tenir en compte cada especialitat concreta.  

 

(Complir com a mínim algun dels següents requisits) 

 

Nivell 1 Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el Títol de Grau corresponent o altres títols 

equivalents.  

Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o el Títol de Grau corresponent o 

altres títols equivalents.  

Tècnic o Tècnic Superior ……de la família professional ……….  

Certificats de professionalitat de nivell 2 o 3 de la família professional ………... 

Nivell 2 Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el Títol de Grau corresponent o altres títols 

equivalents.  

Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o el Títol de Grau corresponent o 

altres títols equivalents.  

Tècnic Superior ……...de la família professional ……  

Certificats de professionalitat de nivell 3 de la família professional ………. 

Nivells 3, 4 i 5 Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el Títol de Grau corresponent o altres títols 

equivalents.  

Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o el Títol de Grau corresponent o 

altres títols equivalents. 

Acreditació de la formació i l'experiència dels experts per a la modalitat de teleformació  

En el cas de la modalitat de teleformació heu de tenir en compte que per a acreditar formació o 

experiència en la modalitat de teleformació i en la utilització de les tecnologies de la informació i 

comunicació, el tutor-formador haurà d'acreditar formació de almenys, 30 hores o experiència de, 

almenys, 60 hores en la impartició d'aquesta modalitat, mitjançant la presentació d'algun dels següents 

documents. 

 

Per acreditar la formació caldrà acreditar algun dels següents documents: 

 

a) Certificat de professionalitat de Docència de la formació professional per a l’ocupació, regulat 

per Reial decret 1697/2011, de 18 de novembre, modificat pel Reial decret 625/2013, de 2 

d'agost, o acreditació parcial acumulable corresponent al mòdul formatiu MF1444_3 (Impartició 

i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació). 

b) Diploma expedit per l'administració laboral competent que certifiqui que s'ha superat amb 

avaluació positiva la formació, de durada no inferior a 30 hores, associada al programa formatiu 

que sobre aquesta matèria figuri en el catàleg d'especialitats formatives del SEPE. 

c) Diploma que certifiqui que s'han superat amb avaluació positiva accions de formació sobre 

aquesta matèria, d'almenys 30 hores de durada, sempre que el programa formatiu de les 

mateixes que figuri en aquest diploma estigui referit, almenys, aquests continguts: 
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 Característiques generals de la formació i l'aprenentatge on line. 

 Funcions, habilitats i competències del tutor-formador. 

 Mètodes, estratègies i eines tutorials. La plataforma de teleformació. 

 Programes i eines informàtiques per a tutoritzar a l'alumnat. Comunicació i avaluació 

on line. Les xarxes socials, com a element de cerca de recursos per a l'aprenentatge. 

I per a acreditar l'experiència de impartició en la modalitat de teleformació: 

 

a) Per a treballadors assalariats: 

Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o 

de la mutualitat a la qual estiguessin afiliats, on consti l'empresa, la categoria laboral (grup de 

cotització) i el període de contractació, i contracte de treball o certificació de l'empresa on hagin 

adquirit l'experiència laboral, en la qual consti específicament la durada dels períodes de 

prestació del contracte, l'activitat desenvolupada i l'interval de temps en el qual s'ha realitzat 

aquesta activitat.  

 

b) Per a treballadors autònoms o per compte propi: 

Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o 

de la mutualitat a la qual estiguessin afiliats, en la qual s'especifiquin els períodes d'alta en la 

Seguretat Social en el règim especial corresponent i descripció de l'activitat desenvolupada i 

interval de temps en el qual s'ha realitzat la mateixa. 

 

c) Per a treballadors voluntaris o becaris: 

Certificació de l'organització o empresa on s'hagi prestat l'assistència en la qual constin, 

específicament, les activitats i funcions realitzades, l'any en què s'han realitzat i el nombre total 

d'hores dedicades a aquestes. 
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ANNEX 6: Requisits mínims d'espais, instal·lacions i equipaments 

S'ha d'especificar el tipus d'aula (només un d'ells. P. ex. si s'ha triat aula polivalent, no es pot també 

triar aula de gestió i idiomes, ni cap altra) i, en el seu cas, altres espais formatius o instal·lacions, amb 

el seu corresponent equipament, que serà el necessari per al desenvolupament de la formació amb 

garantia de qualitat. 

 

A continuació, s'indiquen les característiques quant a superfície mínima que han de reunir les aules 

segons la seva tipologia (aula polivalent, aula de gestió, aula de gestió i idiomes i aula d'informàtica) i 

l'increment superfície/ alumne. En totes elles s'indica també els equipaments mínims que han de tenir, 

excepte per a l'aula d'informàtica que han d'especificar-se, en el cas que aquesta s'hagi d'utilitzar. 

 

Espais 
formatius 

Superfície 
m2 

per 15 
alumnes 

Increment 
Superfície/ 

alumne 
(Màxim 30 
alumnes) 

Equipament 

Aula Polivalent 30m2 2 m2/alumne - Taula i cadira pel formador/a 

- Taules i cadires per a l'alumnat 

- Material d'aula 

- Pissarra 

- PC instal·lat en xarxa amb possibilitat 
d'impressió de documents, canó amb projecció 
i Internet per al personal formador 

Aula de gestió 45m2 2,4 m2/alumne - Taula i cadira per al formador/a 

- Taules i cadires per a l'alumnat 

- Material d'aula 

- Pissarra 

- PC instal·lat en xarxa amb possibilitat 
d'impressió de documents, canó amb projecció 
i Internet per al formador 

- PCs instal·lats en xarxa i Internet amb 
possibilitat d'impressió per als alumnes 

- Programari específic per a l'aprenentatge de 
cada acció formativa: 

o …. 

o …. 

(Afegir el que sigui necessari si procedeix 
especificar més Software) 

Aula de gestió i 

idiomes 

45 m2 2,4 m2/alumne - Taula i cadira per a personal formador/a 

- Taules i cadires per a l'alumnat 

- Material d'aula 

- Pissarra 

- Equips audiovisuals 
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Espais 
formatius 

Superfície 
m2 

per 15 
alumnes 

Increment 
Superfície/ 

alumne 
(Màxim 30 
alumnes) 

Equipament 

- PC instal·lat en xarxa amb possibilitat 
d'impressió de documents, canó amb projecció 
i Internet per al personal formador. 

- PCs instal·lats en xarxa i Internet amb 
possibilitat d'impressió per als alumnes 

- Programari específic per a l'aprenentatge de 
cada acció formativa 

- Sistemes per a reproducció i enregistrament 
de so 

- Diccionaris bilingües 

- Diccionaris monolingües 

Aula informàtica 45 m2 2,4 m2/alumne L'equipament no està especificat. Cal 
determinar-ho en emplenar el programa 
formatiu 

Incloure, si es 
necessiten, 
altres espais o 
instal·lacions.(*) 

Exemple: Taller 
mecànic 

X m2 

 

 

180 m2 

Y m2/alumne 

 

10,4 m2/alumne 

Incloure el que correspongui: 

... 

... 

... 

... 

 

(*)  Per a determinar les dimensions de m² / alumne, tenir en compte que com màxim pot haver-hi en 

l'acció formativa 30 alumnes. 
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ANNEX 7: Requisits mínims per a la modalitat de teleformació 

Plataforma de teleformació 

 

Els requisits mínims que s’han de complir respecte a la plataforma de teleformació i que ja incorporarà 

el programa formatiu: 

 

La plataforma de teleformació que s'utilitzi per a impartir accions formatives haurà de posseir capacitat 

suficient per a gestionar i garantir la formació de l'alumnat, permetent la interactivitat i el treball 

cooperatiu i haurà de reunir els següents requisits tècnics 

 

– Compatibilitat amb els estàndards SCORM i IMS. 

– Rendiment, entès com a nombre d'alumnes que suporti la plataforma, velocitat de resposta del 

servidor als usuaris, i temps de càrrega de les pàgines Web o de descàrrega d'arxius, que permeti: 

- Suportar un nombre d'alumnes equivalent al nombre total d’alumnes en les accions formatives 

que estigui impartint el centre o entitat de formació. 

- Disposar de la capacitat de transferència necessària perquè no es produeixi efecte retardo en 

la comunicació audiovisual en temps real, havent de tenir el servidor en el qual s'allotja la 

plataforma una amplada de banda mínima de 300Mbps, suficient en baixada i pujada. 

– Funcionament 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana. 

– Compatibilitat tecnològica i possibilitats d'integració amb qualsevol infraestructura informàtica o 

sistema operatiu, base de dades, navegador d'Internet de els més usuals o servidor web, havent de ser 

possible utilitzar les funcions de la plataforma amb complements (plug-in) i visualitzadors compatibles. 

Si es requerís la instal·lació addicional d'algun suport per a funcionalitats avançades, la plataforma ha 

de facilitar l'accés al mateix sense cost. 

 

– Integració d'eines i recursos necessaris per a gestionar, administrar, organitzar, dissenyar, impartir i 

avaluar accions formatives a través d'Internet, disposant, específicament, de les següents:Eines que 

facilitin la col·laboració i la comunicació entre tots els alumnes, tant de caràcter asíncron (fòrums, 

taulons, correu, llistes, etc.), com a síncron, (sistema de missatgeria, xat, videoconferència, etc.). 

- Eines de desenvolupament, gestió i integració de continguts. 

- Eines de seguiment formatiu, control del progrés de l'alumnat i avaluació de l'aprenentatge. 

- Eines d'administració i gestió de l'alumnat i de l'acció formativa. 

– Disposar del desenvolupament informàtic a través del qual el Servei Públic de l'administració 

competent, de manera automàtica, realitzi el seguiment i control de les accions formatives impartides, 

conforme al model de dades i protocol de transmissió establerts en la pàgina web d'aquest organisme, 

a fi d'auditar l'activitat dels centres i entitats de formació i avaluar la qualitat de les accions formatives. 

 

– Per a poder realitzar tal seguiment, el Servei Públic d'Ús de l'administració competent, amb la 

periodicitat que determini, es connectarà automàticament amb les plataformes de teleformació, per la 

qual cosa les mateixes hauran de comptar amb els desenvolupaments informàtics que possibilitin tals 

accions de seguiment (protocol de connexió SOAP).  

 

– Sense perjudici de l'anterior, i de cara al seguiment puntual de les accions formatives de certificat de 

professionalitat que s'imparteixin, serà preceptiu proporcionar al Servei Públic d'Ús de l'administració 

competent una direcció (amb les seves corresponents credencials) d'accés a la plataforma, amb permís 

d'administrador, però sense possibilitat de modificar dades.  
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– Nivells d'accessibilitat i interactivitat que com a mínim compleixin les prioritats 1 i 2 de la Norma UNEIX 

139803:2012 o posteriors actualitzacions, segons l'estipulat en el Capítol III del Reial decret 1494/2007, 

de 12 de novembre. 

 

– Incloure la imatge institucional del Servei Públic d'Ús de l'administració competent i de les entitats que 

ell designi, amb les pautes d'imatge corporativa que s'estableixin. 

 

– Disponibilitat d'un servei d'atenció a usuaris que proporcioni suport tècnic i mantingui la infraestructura 

tecnològica i que, de forma estructurada i centralitzada, atengui i resolgui les consultes i incidències 

tècniques de l'alumnat. El servei, que haurà d'estar disponible per a l'alumnat des de l'inici fins a la 

finalització de l'acció formativa, haurà de mantenir un horari de funcionament de demà i de tarda, haurà 

de ser accessible mitjançant telèfon i missatgeria electrònica i no podrà superar un temps de demora 

en la resposta superior a 2 dies laborables. 

 

Material virtual d'aprenentatge 

 

El material virtual d'aprenentatge per a l'alumnat es concretarà en el curs complet en format multimèdia 

(que mantingui una estructura i funcionalitat homogènia), havent d'ajustar-se al programa formatiu que 

per a aquesta especialitat consti en el catàleg d'especialitats formatives. 

 

– Com a mínim, ser els establerts en el corresponent programa formatiu que consti en el catàleg 

d'especialitats formatives. 

– Estar referits tant als coneixements com a les destreses pràctiques i habilitats recollides en els 

objectius d'aprenentatge del citat programa formatiu, de manera que en el seu conjunt permetin 

aconseguir els resultats d'aprenentatge previstos. 

– Organitzar-se a través d'índex, mapes, taules de contingut, esquemes, epígrafs o titulars de fàcil 

discriminació i seqüenciés pedagògicament de tal manera que permeten la seva comprensió i retenció. 

– No ser merament informatius, promovent la seva aplicació pràctica a través d'activitats d'aprenentatge 

(autoavaluables o valorades pel/la tutor/a-formador/a) rellevants per a la pràctica professional, que 

serveixin per a verificar el progrés de l'aprenentatge de l'alumnat, fer un seguiment de les seves 

dificultats d'aprenentatge i prestar-li el suport adequat. 

– No ser exclusivament textuals, incloent variats recursos (necessaris i rellevants), tant estàtics com 

interactius (imatges, gràfics, àudio, vídeo, animacions, enllaços, simulacions, articles, fòrum, xat, etc.). 

de forma periòdica. 

– Poder ser ampliats o complementats mitjançant diferents recursos addicionals als quals l'alumnat 

pugui accedir i consultar a voluntat. 

– Donar lloc a resums o síntesis i a glossaris que identifiquin i defineixin els termes o vocables bàsics, 

rellevants o claus per a la comprensió dels aprenentatges. 

– Avaluar la seva adquisició durant o a la finalització de l'acció formativa a través d'activitats d'avaluació 

(exercicis, preguntes, treballs, problemes, casos, proves, etc.), que permetin mesurar el rendiment o 

acompliment de l'alumnat. 

 En el cas d'aula virtual: 

– Tecnologia i equips necessaris 

 

Descriu les eines i tecnologia necessaris per tal que, dintre d’un entorn virtual d’aprenentatge 

el/la tutor/a-formador/a i l’alumnat interactuen, de forma concurrent i en temps real, a través 

d'un sistema de comunicació telemàtic de caràcter síncron. 


		2021-02-01T17:02:38+0100
	Miquel Carrion Molina - DNI 46684531M (TCAT)




