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Mesures extraordinàries per fer front a l’impacte de la 

COVID-19 en la formació professional per a 

l’ocupació a Catalunya

A quin tipus de formació afecta?
Accions formatives que inclouen formació professional per a l'ocupació iniciades o per iniciar atorgades o autoritzades pel SOC

en modalitat presencial, teleformació o mixta.

AMB POSSIBILITAT D’ADAPTACIÓ

Accions :

• CP inclosos a les Ordres ESS/1897/2013 i 
ESS/722/2016

• Totes les especialitats formatives no CP.

Opcions:
• Canvi de modalitat Teleformació/ EVA/eines 

telemàtiques
• Posposar fins finalització del període de 

suspensió

Modalitat inici del curs:

PRESENCIAL

SESSIONS 

PRESENCIALS 

OBLIGATÒRIES

Tutories presencials

Proves finals de 

mòdul formatiu

B. EVA/ EINES TELEMÀTIQUESA. TELEFORMACIÓ POSPOSAR LA FORMACIÓ
Després del període de suspensió

SENSE POSSIBILITAT D’ADAPTACIÓ

Quines accions? Tots aquells CP no  inclosos a les Ordres 
ESS/1897/2013  ESS/722/2016

Opció: Posposar fins finalització del període de suspensió

PRÀCTIQUES NO 

LABORALS

Presencial al centre 

de treball  segons 

instruccions SOC

SESSIONS 

PRESENCIALS

Obligatòries, en 

aquells programes 

formatius que  

incloguin sessions 

presencials.

Ampliació del període d’execució 

- Per decisió de l’entitat

- Per les característiques de l’acció formativa o 

de l’alumnat.

- Per normativa

Certificats de Professionalitat

COM HE DE COMUNICAR EL CANVI  D’IMPARTICIÓ AMB MESURES? 

EL SOC treballa per minimitzar l’impacte que aquesta situació està causant tant a les entitats que ofereixen formació com a les persones que 

desitgen continuar formant-se.

Així mateix, per qualsevol dubte o comentari, podeu contactar a través de bústia ocpteleformacio@gencat.cat

Especialitats formatives NO adreçades 

a 

Certificats de Professionalitat

Després del període de suspensió i un cop les autoritats sanitàries ho 

permetin

Comunicar el canvi de modalitat amb els 
models G146NFO_380 i G146NFO_381

01 02 03

Lliurar les proves d’avaluació final de mòdul 
formatiu comunicat a: 

ocpavaluacio.soc@gencat.cat

Disposar de la documentació per al 
seguiment i control

Hores estimades recollides a les ordres o programa 

formatiu de referència

Modalitat inici del curs: 

TELEFORMACIÓ

CONTINUÏTAT

Continuar amb la teleformació


