
Art. 13 RD 34/2008, de 
18 de gener

CP Docència per a la formació 
professional o Màster de 
Professorat.
Certificat d’Aptitud Pedagògica 
(CAP).
Estudis universitaris pedagògics 
(Magisteri/Psicologia/Pedagogia/ 
Psicopedagogia).
Experiència docent acreditada de, 
com a mínim, 600 hores.

Teleformació

En el cas d’impartir 
teleformació, s'haurà 
d'acreditar una formació de, 
com a mínim, 30 hores; o 60 
hores d'experiència, com a 
mínim, en aquesta modalitat i 
en la utilització de les 
tecnologies de la informació i 
comunicació.

Certificat de Professionalitat (CP)
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Requisits per 
impartir

Formació per a 
l'Ocupació

Gener 2023

Requisits Mòdul Formatiu
Cal reunir les condicions especificades en 
cada mòdul formatiu, és a dir, els propis de 
cada certificat de professionalitat.
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Sense perjudici de la informació següent, cal 
consultar sempre el que indica el programa 
formatiu.

Especialitat formativa no formal

1
Prescripcions 
de les persones 
formadores
Els requisits de les persones 
formadores a nivell general són 
tres i s'exposen a continuació:

Nivell 1:
Estudis universitaris,
tècnic mig o superior de 
la mateixa família de 
l'especialitat o CP de 
nivell 2 o 3 de la mateixa 
família.

Nivell 2:
Estudis universitaris, 
tècnic superior de la 
mateixa família de 
l'especialitat o CP de 
nivell 3 de la mateixa 
família.

Nivell 3, 4 i 5:
Estudis universitaris, de 
llicenciatura o 
diplomatura, o altres 
títols equivalents.

Teleformació

En el cas d’impartir teleformació 
s'haurà d'acreditar una formació 
de, com a mínim, 30 hores; o 
60 hores d'experiència, com a 
mínim, en aquesta modalitat i 
en la utilització de les 
tecnologies de la informació i 
comunicació.  

Altres requisits

Cal reunir altres requisits 
especificats en les 
prescripcions de les persones 
formadores, desenvolupats 
en cada especialitat 
formativa.
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Cerca el teu àmbit d'actuació i consulta els requisits per a les persones formadores 
de cada especialitat formativa.

RD 34/2008, de 18 de Gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.
RD 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa 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.
Ordre  TMS/283/2019,  de  12  de  març, per  la  qual  es  regula  el  Catàleg  d'especialitats 
Formatives en el marc del sistema d'FP per a l'ocupació en l'àmbit laboral.
Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la que es desenvolupa el RD 34/2008, de 18 de 
gener, pel que es regulen els certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.
Disposició addicional cinquena de l'Ordre de registre 369/2019.

Referències:

Impartir sense titulació

En alguns casos existeix la
possibilitat d’impartir sense 
titulació, però amb més càrrega 
d'hores d'experiència 
professional. Estarà especificat 
en el programa formatiu.  

Competència docent
En determinats programes, 
cal disposar de formació i/o 
experiència en competència 
docent, metodològica o 
didàctica. Estarà especificat 
en el programa formatiu
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https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/persones/vull-formar-me/cercadors-formacio-especialitats/cercador-especialitats-formatives/

