
LA FORMACIÓ 
OCUPACIONAL I CONTÍNUA

16 de gener de 2013

1



LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ: 

Són cursos de qualificació, formació o perfeccionament professional. Tenen la 
finalitat de facilitar la inserció o millora laboral dels alumnes.

D’entre les finalitats de la formació professional per a l’ocupació cal destacar:

•Proporcionar als treballadors formació al llarg de la vida que millori la seva 
capacitació professional i desenvolupament personal.

•Proporcionar-los els coneixements teòrics i pràctics adequats a les competències 
professionals requerides en el mercat de treball.

•Millorar l’ocupabilitat dels treballadors, especialment dels que tenen majors 
dificultats de manteniment de l’ocupació o d’inserció laboral.

•Promoure que les competències professionals adquirides pels treballadors tant a 
través de processos formatius (formals i no formals), com de l’experiència laboral, 
siguin objecte d’acreditació.
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Els cursos estan adreçats a persones majors de 16 anys, prioritàriament en situació 
d’atur.  

Es considerarà prioritària la participació en les accions formatives dels següents 
col·lectius:
• joves menors de 30 anys.
•Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de 
vulnerabilitat sociolaboral (persones amb discapacitat, majors de 45 anys, aturats de 
llarga durada)
•Persones que no cobrin prestació per desocupació o no en tinguin dret.
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Es caracteritzen per tenir una oferta formativa molt àmplia d’especialitats en tots els 
sectors econòmics. En la majoria de cursos s’inclou un període de pràctiques en 
empreses que permet experimentar la posada en pràctica dels coneixements adquirits 
en un entorn laboral real i dotar als participants  d’una xarxa de contactes que facilitin 
la seva futura inserció

La formació professional per a l’ocupació està subvencionada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu. 



Aquestes accions formatives es porten a terme a través dels Centres d’Innovació i 
Formació Ocupacional del SOC (CIFO) i dels centres col·laboradors en matèria de 
Formació Professional Ocupacional. 

L’Ajuntament de Sant Celoni forma part d’aquesta xarxa, a través de l’homologació 
de Sax Sala Centre de formació i ocupació del Baix Montseny com a centre 
col·laborador del SOC per impartir Formació Professional Ocupacional.
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L’oferta formativa de formació professional ocupacional es pot consultar a: 
www.oficinadetreball.cat
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Per a la present convocatòria, el SOC ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Celoni 
els següents cursos de formació ocupacional en la modalitat de certificat de 
professionalitat:

• Activitats auxiliars en aprofitament forestal (nivell 1): 290 hores
•Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (nivell 1): 250 hores
•Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions (nivell 2): 470 
hores
•Socorrisme en instal·lacions aquàtiques (nivell 2): 390 hores
•Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (nivell 2): 170 hores (3 
mòduls)



ELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que 
és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb 
les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i 
habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del 
mercat.

Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una 
persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència 
professional o de la formació, tant formal com no formal.
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Validesa del Certificat de Professionalitat 

Els certificats de professionalitat són vàlids en tot el territori espanyol. A més, cal 
tenir en compte que tindran els efectes que els corresponguin segons la normativa 
de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació 
professional en els estats membres de la Unió i la resta d’estats signataris de 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
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Com aconseguir l'expedició d'un certificat de professionalitat

• Mitjançant la superació, en l’àmbit del sistema de la formació professional per a 
l’ocupació, de tots els mòduls associats a les unitats de competència 
corresponents a un certificat de professionalitat. La formació es realitzarà en 
centres que hagin estat acreditats pel SOC. 

• Mitjançant la realització de mòduls professionals per la via educativa, associats 
a les unitats de competència que conformen un certificat de professionalitat, 
sempre que s’acrediti que s’ha superat la totalitat dels mateixos. 

• Mitjançant la superació de les unitats de competència que es corresponguin als 
mòduls que componen un certificat de professionalitat  a les convocatòries 
d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de 
l’experiència professional o vies no formals de formació convocades per 
l’Administració de l’Estat i/o pel Departament d’Empresa i Ocupació i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Les persones que 
mitjançant aquests procediments superin la totalitat de les unitats de 
competència que es corresponguin als mòduls que componen un certificat de 
professionalitat, podran sol·licitar l’expedició d’aquest certificat. 
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Avantatges que presenten els certificats de professionalitat:

•Reconeixen i acrediten les qualificacions professionals de les persones, 
independentment de com les hagin adquirides.
 
•Serveixen per demostrar que les persones treballadores tenen aquelles 
qualificacions, en el moment d’optar a un lloc de treball en el qual s’exigeixi una 
qualificació determinada .

•Faciliten l’aprenentatge permanent de tota la ciutadania mitjançant una formació 
modular, flexible i accessible, adaptada a cada moment, tant professional com vital 
de la persona .

•Permeten l’adquisició d’acreditacions oficials de forma gradual, evitant en gran 
mesura l’abandonament de les accions formatives iniciades.

•Possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions 
reconegudes tenen validesa a tot l’Estat. Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins 
l’àmbit europeu.

•Permeten la convalidació parcial amb estudis de formació professional del sistema 
educatiu. 
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Criteris d’accés per a la realització d’un Certificat de 
Professionalitat

Nivell 1: no hi ha cap requisit de formació prèvia.
Nivell 2: Graduat en Educació Secundària o equivalent.
Nivell 3: Batxillerat o equivalent.
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ACREDITA’T: ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES 
PROFESSIONALS

El procediment d'acreditació de competències professionals adquirides mitjançant 
l'experiència laboral o vies no formals de formació permet a les persones que hi 
participen d'aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un 
certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.

En definitiva, aquest procediment permet demostrar que la persona capacitada per 
desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència pugui 
aconseguir una acreditació oficial.

Aquest procediment consta de tres etapes:

•Assessorament.
•Avaluació.
•Acreditació de la competència.
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Assessorament
És l'etapa de preparació de l'avaluació i és obligatòria. S'assessora els 
candidats per identificar les unitats de competència relacionades amb el seu 
historial. També poden rebre suport per preparar l'autoavaluació de la seva 
competència professional. 
L'etapa finalitza amb l'elaboració d'un informe orientatiu sobre la conveniència o 
no d'accedir a l'etapa d'avaluació.
 
Avaluació
Cadascuna de les unitats de competència s'avalua mitjançant l'anàlisi de tota la 
informació relativa al bagatge laboral i formatiu del candidat o candidata, més 
l'autodiagnosi de la competència professional, l'anàlisi de la informació extreta 
d'entrevistes, i si escau, simulacions i/o exposició d'un cas, entre d'altres. 
 
Acreditació de la competència
Les persones que superen l'etapa d'avaluació reben una certificació oficial per a 
cadascuna de les unitats en què hagin demostrat la seva competència 
professional. També reben un informe d'orientació i proposta d'itinerari formatiu.
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Obtenció del certificat d'acreditació de competències

La comissió avaluadora expedeix un certificat d'acreditació a les persones que 
superin l'etapa d'avaluació, on consten les unitats de competència en què 
s'hagi demostrat competència professional. Aquest certificat té validesa oficial.

Obtenció d'un títol de formació professional o Obtenció del certificat de 
professionalitat

Les persones que hagin obtingut un certificat d'acreditació de competències 
poden demanar de convalidar els mòduls professionals associats a les unitats 
de competència acreditades, segons s'estableixi a la norma que regula cada 
títol de formació professional i per a cada certificat de professionalitat.

Trobareu més informació a: 
PROGRAMA ACREDITA’T
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/Acredit
at/index.html
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LA FORMACIÓ CONTÍNUA 

L’objectiu principal dels cursos de formació contínua és de proporcionar als 
treballadors una major competència professional en el desenvolupament de les seves 
funcions, així com ampliar el seu currículum acadèmic.

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya és qui s'encarrega de la gestió i 
execució dels programes de formació professional contínua que es desenvolupen a 
Catalunya, com a instrument essencial per a garantir la formació al llarg de la vida i 
impulsar i difondre entre empresaris/es i persones treballadores la formació 
professional contínua al conjunt del territori català.
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Els cursos estan adreçats prioritàriament a treballadors en actiu, tot i que un 
determinat percentatge de les places (màxim 40%) poden ser cobertes per 
treballadors en situació d’atur.

Els cursos estan totalment subvencionats, amb una important disponibilitat 
d'horaris i de localitats; fins i tot algunes especialitats es poden cursar a distància o 
mitjançant teleformació.

Per a més informació sobre l’oferta formativa de formació contínua consulteu:
www.oficinadetreball.cat
www.conforcat.es
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QUINS RECURSOS FORMATIUS DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I 
OCUPACIÓ HI HA ACTUALMENT PER A JOVES QUE NO HAN 
ACREDITAT GESO?

A Sant Celoni:

Certificats de professionalitat de nivell 1:

• Certificat de professionalitat d’Activitats auxiliars en aprofitaments 
forestals (ja començat)
•Certificat de professionalitat de Neteja de superfícies i mobiliari en 
edificis i locals (previsió d’inici: març-abril 2013)
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Programa Joves per l’ocupació. Es tracta d’un programa de formació 
professionalitzadora per a joves de 16 a 23 anys inscrits com a demandants 
d’ocupació. Els perfils atorgats són:

•Hostaleria i turisme.
•Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i 
laboratoris químics.

Previsió d’inici del programa: febrer de 2013

El programa ha estat atorgat al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  Formen 
part d’aquest projecte els municipis de la comarca amb una població inferior a 
30.000 habitants.

Per a més informació, adreceu-vos al Servei Municipal d’Ocupació de 
l’Ajuntament: orientaciolaboral@santceloni.cat
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A altres municipis:

•Cases d’oficis i tallers ocupacionals vinculats al projecte Treball 
als barris.

 



21

“ Per a un any, sembreu cereals.
  Per a una dècada, planteu arbres.
  Per a tota la vida, eduqueu i formeu la gent”
   
  Guanzi (c.645 a.C. Proverbi xinès)

Moltes gràcies per la vostra atenció


