EL SISTEMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

El Sistema de Formació Professional es divideix en dues branques principals:


l'FP Inicial (FPI)



l'FP per l’Ocupació (FPO):

L'FP Inicial és la que correspon a l’ àmbit educatiu, amb alumnes de 15 a 17 anys per al Títol Professional
Bàsic, i a partir de 16 anys per al Títol de Tècnic Mitjà i Superior.
L'FP per l’Ocupació és la que correspon a l’àmbit laboral, va adreçada a treballadors/es, tant en actiu com en
situació d’atur a partir dels 16 anys.

Ambdues et conduiran a una acreditació oficial, sigui a través de l’obtenció d’un Títol (professional
Bàsic, Mitjà o Superior a través de l'FPI) o un Certificat de Professionalitat, Certificat d’Aprofitament
(amb l'FPO).

Podràs formar-te en 26 Famílies Professionals, que inclouen des de Fabricació Mecànica a Activitats
Físiques i Esportives, passant per Sanitat, Informàtica i Telecomunicacions, Química....
També t’interessa saber que hi ha correspondències entre els dos subsistemes.
Facis la formació que facis, la podràs aprofitar i capitalitzar de cara a continuar amb el teu propi itinerari
formatiu, incloent l’accés a formació de l’àmbit universitari.
Totes dues formacions permeten adquirir i acreditar competències professionals que estan recollides i
regulades per un mateix marc: el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional.
A més de les vies formatives esmentades, és important tenir en compte que les competències regulades pel
Sistema Nacional de Qualificacions també poden acreditar-se mitjançant el reconeixement de l'experiència
laboral i dels aprenentatges adquirits mitjançant vies no formals de formació.

El Certificat de Professionalitat
Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals
i garanteixen que la persona té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat
laboral, d'acord amb les exigències del mercat de treball.
Els certificats de professionalitat son vàlids a tot l'Estat espanyol i estan regulats per la normativa de la
Unió Europea sobre sistema general de reconeixement de la formació professional.
Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions
Professionals encara que, de manera excepcional, pot haver-hi certificats que acreditin només una part de la
qualificació.
Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació
d'aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l'opció
d'obtenir l'exempció d'aquest mòdul.

Quan són necessaris?
Per a l'exercici professional d'algunes ocupacions en alguns sectors és imprescindible l'obtenció prèvia del
document que certifica la competència professional de la persona treballadora.
Aquesta documentació pot ser un certificat de professionalitat, un títol de formació professional, o bé altres
tipus de carnets professionals que acrediten la qualificació professional.
Cada vegada hi ha més sectors que valoren els certificats de professionalitat com a document acreditatiu de la
qualificació professional.
Així, per exemple, per poder treballar al sector de la dependència, de l'esport, de l'aplicació dels biocides, o de
les instal·lacions industrials, entre d'altres, s'exigeix un certificat de professionalitat o bé un títol de formació
professional.
Aquests requeriments s'especifiquen en normes jurídiques (lleis, decrets, reglaments, etcètera) impulsades per
l'organisme competent en el sector regulat. La mateixa normativa, habitualment, preveu un període perquè les
empreses i les persones treballadores del sector puguin adaptar-se a les noves exigències.
Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional
El Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNQFP) està regulat per la Llei Orgànica
5/2002, de 19 de juny, que el defineix com el conjunt d'accions que permet integrar l'oferta completa de
formació professional i els processos d'acreditació de competències professionals.
L'objectiu del SNQFP és orientar la formació a les demandes de qualificació de les organitzacions, facilitar
l'adequació entre l'oferta i la demanda del mercat de treball, estendre la formació al llarg de la vida, i fomentar
la lliure circulació de treballadors.
L'instrument que permet al SNQFP aconseguir el seu objectiu és el Catàleg Nacional de Qualificacions
Professionals, que ordena les qualificacions identificades en el mercat laboral i recull la formació associada a
aquestes. L'organisme encarregat de mantenir actualitzat el Catàleg és l'Institut Nacional de les Qualificacions
(INCUAL).

Les qualificacions professionals que integren el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals
s'ordenen per famílies professionals i per nivells de qualificació professional. Actualment hi ha definides
26 famílies professionals i 5 nivells de qualificació, dels quals els 3 primers s'apliquen a les qualificacions
recollides al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

A Catalunya, l'òrgan tècnic encarregat de mantenir actualitzades les qualificacions professionals en l'àmbit del
territori català és l'Institut Català de les Qualificacions Professionals.

Nivells de qualificació professional
Els nivells de qualificació professional fan referència a la competència professional requerida per les
activitats productives tenint en compte criteris de coneixements, iniciativa, autonomia, responsabilitat i
complexitat, entre d'altres, de l'activitat desenvolupada.
Les qualificacions recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals contemplen els tres
primers nivells (el 4 i 5 corresponen a competències adquirides en estudis universitaris).
A continuació s'indica el tipus d'activitats a les quals fa referència cadascun dels nivells de competència
professional.

Nivell 1

Activitats relativament simples corresponents a processos normalitzats, que exigeixen
l'aplicació de coneixements teòrics i capacitats pràctiques limitats.

Nivell 2

Activitats professionals ben determinades amb la capacitat d'utilitzar instruments i tècniques
pròpies, relacionats amb un treball d'execució que pot ser autònom en el límit d'aquestes
tècniques. Requereixen coneixements dels fonaments tècnics i científics de l'activitat i
capacitats de comprensió i aplicació del procés.

Nivell 3

Activitats professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i poden ser
executades de manera autònoma. Comporten responsabilitat de coordinació i supervisió de
treball tècnic i especialitzat. Exigeixen la comprensió dels fonaments tècnics i científics
d'aquestes activitats i l'avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions
econòmiques.

En els títols de Formació Professional:


El nivell 1 es correspon amb la FP Bàsica



El nivell 2 es correspon amb la FP de Grau Mig



El nivell 3 es correspon amb la FP de Grau Superior

Cercador d'especialitats formatives
Una especialitat formativa és una agrupació de continguts, competències professionals i
especificacions tècniques que respon a un conjunt d'activitats de treball emmarcades en una fase del
procés de producció i amb funcions afins. Dins les especialitats formatives es detallen els requisits que ha
de complir el personal docent, l'alumnat, les instal·lacions i equipaments així com els continguts formatius.
Les especialitats estan contingudes al Fitxer d’Especialitats Formatives i estan enquadrades dins les famílies
professionals que s’estableixen en el Catàleg modular integrat de formació professional.
Hi ha especialitats formatives adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat. En aquest cas els
requisits que han de complir el personal docent, l'alumnat, les instal·lacions i equipaments, així com les unitats
de competència i els mòduls formatius que les composen estan regulats mitjançant Reials Decrets.
Amb les persones que obtinguin un títol de certificat de professionalitat es podrà concertar un contracte de
treball en pràctiques dintre del cinc anys següents, o si quan el contracte es concerti amb una persona
treballadora discapacitada, a la finalització dels estudis corresponents, d’acord amb l’article 12 del Reial Decret
llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.
Les especialitats formatives serveixen com a referent per a la programació d'accions en el marc de la formació
professional per a l’ocupació.

Requisits per accedir als cursos de formació adreçats a l’obtenció dels certificats de professionalitat
Els requisits per accedir a la formació dels certificats de professionalitat depenen del nivell de qualificació del
certificat:

Nivell 1
No s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals.

Nivell 2
Tenir el títol de graduat en educació secundària.
Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2.
Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual
es vol accedir.
Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d'accés
corresponents regulades per les administracions educatives.
Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

Nivell 3
Tenir el títol de batxillerat.
Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3.
Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.

Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves
d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives.
Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.
A més, cal tenir en compte el següent:
Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves
d'avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.
Per accedir a un certificat de professionalitat que inclou algun mòdul en llengua estrangera també cal
demostrar tenir la competència en la llengua.

El Sistema Europeu de Qualificacions
El Sistema de Qualificació Europeu (EQF, European Qualification Framework) és un marc comú de referència
que relaciona entre sí els sistemes de qualificació dels països i serveix de mecanisme de conversió per a
millorar la interpretació i comprensió de les qualificacions dels diferents països i sistemes d’Europa.

Centres de Formació Ocupacional a Vilafranca

Aquesta formació està subvencionada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA SERVEI D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ
La Fassina. Av. Catalunya, 22.
Tel. 93 817 13 24.

Oficina Municipal de Treball.
Plaça Penedès, 4, baixos.
Tel. 93 817 24 47.
http://ocupacio.vilafranca.cat
- Cursos de formació ocupacional.
- Programa SEFED, de simulació d’empreses.

AULA
Passeig Camp dels Rolls, 9, 1r, despatx 10.
Tel. 93 890 20 47.
www.aulapenedes.com
- Cursos de formació ocupacional.
- Formació per a treballadors en actiu.

CET PENEDÈS
C. General Vallès, 1.
Tel. 93 890 47 45.
www.cetpenedes.com
Horari informació: de dilluns a dijous de 9 a 14h i de 15 a 18:30h. Divendres de 9 a 15h
- Cursos de formació ocupacional.
- Formació per a treballadors en actiu.

FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS
C. Beneficència, 17.
Tel. 902 106 700. www.fegp.cat
- Formació per a treballadors en actiu.

Webs informatives:

Tria educativa
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/

Formació per a persones treballadores en actiu
https://conforcat.gencat.cat/ca/empreses/

Formació per a persones treballadores en atur
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do

Cercador d’Especialitats Formatives
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/IniciCercadorEspecialitats.do

Certificats de professionalitat
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-qualificacio/certificats-de-professionalitat

El sistema europeu de qualificacions
https://conforcat.gencat.cat/ca/Treballadors/formacio-professional/el-sistema-europeu-de-qualificacions/

Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-qualificacio/centres-propis-de-formacio/centres-dinnovacio-iformacio-ocupacional-cifo/

Formació i qualificació
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-qualificacio/

Acreditació de competències professionals
https://conforcat.gencat.cat/ca/Treballadors/acredita/

