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QUÈ HEM DE TENIR 
EN COMPTE?



QUINES NOVETATS TENIM?

Competència
Formació

Accions formatives

DCPs Homologació

La competència dels certificats 
de professionalitat la té el 

Ministeri d’Educació i Formació 
Professional.

Accions a la convocatòria:
Certificats de professionalitat / 
FCOV idiomes / Formació 
complementaria transversal / 
Formació complementària 
obligatòria.

Formació CPs adreçats al 
col·lectiu de persones amb 

discapacitat

Homologació a TOTES les especialitats



QUINES NOVETATS TENIM?

Nombre alumnes Límit adjudicació

Especialitats Entitats agrupades

Les accions formatives es podran 
sol·licitar i atorgar per a grups 

de 10 a 15. En especialitats 
adreçades a persones amb 

discapacitat: de 8 a 12 alumnes.

S’ha ampliat de 3 a 5 les 
especialitats que es poden atorgar 

per una mateixa entitat en la 
mateixa comarca.

El límit d’adjudicació per entitat és 
l’1,6% de l’import total de la 
convocatòria. 

Modificat a GIA el tractament per 
a les entitats agrupades

I també: Incorporació a la “càpsula” de GIA de les 

dades sensibles.

CÀPSULA GIA: Dades
sensibles



QUINES NOVETATS TENIM 
en criteris?

Declaració d’entitats amb experiència 
FPO: 
- Les puntuacions passen de 1,5 

(FOAP 2020) a 1 en (FOAP 2021)
- Substitució de l’ítem “ Tècniques 

d'innovació en metodologia de 
formació “per “Estratègies de 
promoció i/o difusió de les 
actuacions impulsades i 
finançades pel SOC”.

01 Criteri b.1.1-b.1.6

02 Criteri b.1.7

03 Criteri b.2.1

04 Criteri b.3.1.

Reincorporació de 
l’informe de gestió 
d'entitat (IGE) per 
centre: 10 punts. Percentatge 

d’assistència per 
centre. No 
compten les 
baixes produïdes 

abans 25%No 

es No

Nivell d'execució per 
centre: les renúncies 
es comptabilitzen per 
hores



QUINES NOVETATS TENIM 
en criteris?

05 Criteri b.5

06 Criteri b.6

Priorització introduïda a GIA per l’entitat.
1ª : 5 punts; 2ª : 2.5 punts ; 3ª : 1 punt

Informe sobre la capacitat de l'entitat (IC)
-Reformulat “Experiència en polítiques d’ocupació diferents a la formació” 
unificant els tres subapartats en un únic.
-Substituït l’ítem “ Tècniques d'innovació en metodologia de formació per 
“Estratègies de promoció i/o difusió de les actuacions impulsades i 
finançades pel SOC”.
-Als ítems es valoren els anys 2020,2019,2018,2017
-Un únic document per totes les famílies professionals



QUINES NOVETATS TENIM 
en criteris?

07 Criteri c.2.2  

08 Criteri c.4
S’elimina el criteri de FOAP 2020: Proves 
de nivell d’idioma realitzades en el MCE, 
però a la nova convocatòria es valora el 
compromís. S’elimina el criteri de FOAP 2020:Programació de 

pràctiques de perfeccionament professional es No



COM ES DISTRIBUEIX?



COM HO FEM?
1. DEFINIR PROJECTE 
FORMATIU A GIA: 
. Mecanitzar les accions
formatives
. S’obté un CODI SOL·LICITUD a 
GIA

3. FER APORTACIONS / 
ESMENES a la sol·licitud 
(SI CAL)

2. SOL·LICITAR 
SUBVENCIÓ: 

. Tramitació electrònica a 
la seu electronica de la 
Generalitat de Catalunya.

. Sol·licitud de subvenció
on s’introdueix CODI GIA, 
import…

. Obtenció d’un CODI 
EXPEDIENT.



QUINS TIPUS D’ACCIONS?
El finançament per part de la Conferencia Sectorial del Sistema de Qualificacions i Formació 

Professional, implica:

Accions de competències Clau d’Idiomes 
(FCOV)

Certificats de professionalitat

A més la Conferència Sectorial del Sistema de Qualificacions i Formació Professional, 

permet que el 25% de la formació que rebi cada persona pot ser NO CP, el que ha 

permès incloure:

Formació complementària 
transversal

Formació complementària 
obligatòria

Es financen:



ACCIONS DCP
Les entitats que vulguin realitzar Certificats de professionalitat o Accions complementàries transversals 

adreçades al Col·lectiu de persones amb discapacitat hauran de:

•Marcat a GIA a la sol·licitud l’acció com adreçada a persones amb discapacitat. S’ha de marcar a totes les accions que destinin a aquest col·lectiu.

Marcar a GIA a la sol·licitud l’acció com adreçada a 

persones amb discapacitat. S’ha de marcar a totes 

les accions que es destinin a aquest col·lectiu.

Acció adreçada a persones 

amb discapacitat (DCP)

Aquestes accions tindran un mòdul econòmic 

d’especialitat DCP segons resolució de mòduls

El numero d’alumnes a incloure en aquestes 

accions serà de 8 a 12

En aquestes accions al menys el 70% dels alumnes hauran de 

tenir una discapacitat del 33% acreditada o més.

Com acreditar el grau de discapacitat:

Certificat oficial SICAS - GIA

Informe del servei que en faci el seguiment terapèutic de l’alumne/a.



FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

TRANSVERSAL, QUÈ CAL?
Es podran inscriure les 
persones que participin en 
alguna acció formativa
Professionalitzadora
d’aquest convocatòria.

Entitats sol·licitants d’alta al 
Registre d’Entitats del SOC i 
inscrites per a la formació 
complementària escollida.

S’atorgarà màxim una 

complementària per a cada 3 

professionalitzadores atorgades a 

cada centre, fins a exhaurir 

pressupost reservat.

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 
TRANSVERSAL



QUINA ÉS LA FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA TRANSVERSAL?

Codi 

família Codi Especialitat Especialitats de formació transversal convocades

ADG ADGD149PO

Habilitats socials: comunicació, intel·ligència emocional i

treball en equip (20h)

ADG ADGD265PO Treball en equip (28h)

ADG ADGG040PO Internet, xarxes socials i dispositius digitals (30h)

ADG ADGD236PO Negociació i resolució de conflictes (20h)

FCO FCOO04 Foment i promoció del treball autònom (30 hores).

FCO FCOO08

Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la

Recerca d'Ocupació (35 hores).

HOT HOTT01

Accions bàsiques davant de la COVID-19 en Turisme i

Hostaleria (55 hores).

FCO FCOI02 Alfabetització informàtica: Informàtica i Internet (25 hores).

ADG ADGD123PO Gestió de les emocions (16 hores).



ESPAI DE REFLEXIÓ I 

CONSULTES

Reflexió

Consultes

http://www.youexec.com/
http://www.youexec.com/

