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PUNT D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Per què un punt d’orientació acadèmica i professional?
Per atendre, orientar i resoldre les demandes sobre el sistema integrat
de qualificacions i formació professional.
A qui va adreçat?
A qualsevol persona que tengui preguntes sobre la formació
professional (acreditació d’experiència laboral, certificats de
professionalitat i cicles formatius d’FP).

PUNT D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
Quines demandes atén?
Demandes relacionades amb:
• Cicles formatius de formació professional (FP bàsica, grau mitjà,
grau superior, a distància, dual, etc.)
• Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3 del Servei
d’Ocupació (SOIB)
• L’acreditació d’experiència laboral que organitza l’Institut de les
Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB).
Qui forma part del Punt d’Orientació Acadèmica i Professional?
Professionals tècnics de la Direcció General de Formació Professional i
Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) de la Conselleria de Treball.

QUÈ ÉS EL SISTEMA INTEGRAT DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL?

CATÀLEG NACIONAL DE LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL

FP DEL
SISTEMA EDUCATIU
(DGFPFP)

TÍTOL D’FP

MP

UNITAT DE
COMPETÈNCIA

FP
PER A L’OCUPACIÓ
(SOIB)

MF

MP

MF

MP

MF

CERTIFICACIÓ PER UNITATS DE COMPETÈNCIA

ACREDITACIÓ
L’EXPERIÈNCIA LABORAL
I/O FORMACIÓ NO FORMAL

CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT

A mode d’exemple: Títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de
Dependència (CFGM de TAPSD)

FP Títol LOE

Referent INQUAL

FP SOIB

MP0210. Organització de
l’atenció a les persones en situació
de dependència .(125 h)

UC1016_2: Preparar i donar suport a les intervencions
d’atenció a les persones i al seu entorn en l’àmbit
institucional indicades per l’equip interdisciplinari.

MF1016_2. Suport en l’organització
d’intervencions en l’àmbit
institucional. (100 h)

MP0216. Atenció sanitària. (205
h)

UC1017_2: Desenvolupar intervencions d’atenció física
dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.

MF1017_2. Intervenció en l’atenció
higienicoalimentària en institucions.
(70 h)

UC1018_2: Desenvolupar intervencions d’atenció
sociosanitària dirigides a persones dependents en l’àmbit
institucional

MF1018_2. Intervenció en l’atenció
sociosanitària en institucions. (70
h)

UC0249_2: Desenvolupar intervencions d’atenció física
domiciliària dirigides a persones amb necessitats d’atenció
sociosanitària.

MF0249_2. Higiene i atenció
sanitària domiciliària. (170 h)

MP0213. Atenció i suport
psicosocial. (235 h)

UC1019_2: Desenvolupar intervencions d’atenció
psicosocial dirigides a persones dependents en l’àmbit
institucional.

MF1019_2. Suport psicosocial,
atenció relacional i comunicativa en
institucions. (130 h)

MP0214. Suport a la
comunicació. (100 h)

UC0250_2: Desenvolupar intervencions d’atenció
psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats
d’atenció sociosanitària.

MF0250_2. Atenció i suport
psicosocial domiciliari. (100 h)

MP0215. Suport domiciliari. (235
h)

UC0251_2: Desenvolupar les activitats relacionades amb la
gestió i el funcionament de la unitat convivencial.

MF0251_2. Suport domiciliari i
alimentació familiar. (210h)

UC1423_2: Atendre i gestionar les trucades externes
entrants del servei de teleassistència.

MF1423_2 Atenció i gestió de
trucades entrants del servei de
teleassistència (90 h)

UC1424_2: Emitir i gestionar les trucades sortints del servei
de teleassistència.

MF1424_2 Emissió i gestió de
trucades sortints del servei de
teleassistència (60 h)

UC1425_2: Emprar les eines, tècniques i habilitats del servei
de teleassistència.

MF1425_2 Maneig d'eines,
tècniques i habilitats del servei de
teleassistència (80 h)

MP0217. Atenció higiènica. (95 h)

MP0831. Teleassistència .(130 h)

Mòduls que no convaliden directament
FP Títol LOE

FP SOIB

MP0211. Destreses socials (145 h)

MF0029_2. Mòdul de pràctiques
professionals no laborals d’Atenció
sociosanitària a persones depenents
en institucions. (80h)

MP0212. Característiques i
necessitats de les persones en
situació de dependència. (140 h) 1

MF0028_2. Mòdul de pràctiques
professionals no laborals
d’Atencióp sociosanitària a
persones en domicili. (120h)

MP0218. Formació i orientació
laboral (90 h)

MP0219. Empresa i iniciativa
emprenedora (60 h)
MP0220. Formació en centres de
treball. (400 h)
MP0020. Primers auxilis (40 h)12

MP0416_2. Mòdul de pràctiques
professionals no laborals de: Gestió
de trucades de teleassistència (80h)

Títol Professional Bàsic en Informàtica d’Oficina

RELACIÓ ENTRE CERTIFICATS PROFESSIONALITAT
I MÒDULS DEL CICLE
CERTIFICAT
PROFESSIONALITAT

Operacions auxiliars de
muntatge i manteniment de
sistemes microinformàtics
IFC361_1 (Reial Decret
1701/2007, de 14 de
desembre)

Operacions de gravació i
tractament de dades i
documents ADG306_1
(Reial Decret 107/2008, d’1
de febrer) (INCOMPLET)

UNITATS DE COMPETÈNCIA
UC1207_1: Realitzar operacions
auxiliars de muntatge d’equips
microinformàtics
UC1208_1: Realitzar operacions
auxiliars manteniment de sistemes
microinformàtics.

MÒDULS DEL CICLE
3016. Instal·lació i manteniment de
xarxes per a transmissió de dades.

3029. Muntatge i manteniment de
sistemes i components informàtics.

UC1209_1 Realitzar operacions auxiliars
3030. Operacions auxiliars per a la
amb tecnologies de la informació i la
configuració i l’explotació.
comunicació
UC0974_1: Realitzar operacions
bàsiques de tractament de dades i
textos, i confecció de documentació.
UC0971_1: Realitzar operacions
auxiliars de reproducció i arxiu en suport
convencional o informàtic.

3031 Ofimàtica i arxiu de documents

3009. Ciències aplicades I.
3019. Ciències aplicades II.
3011. Comunicació i societat I.
3012. Comunicació i societat II.
3033. Formació en centres de treball

FITXES D’ORIENTACIÓ

Cicle Formatiu
Títol que se n’obté:
Condicions
d’accés

Accés directe

MÒDULS

HORES
SETMANA

HORES
ANUALS

Coneixements previs curriculars

Habilitats i/o
actituds
necessàries

SEGON CURS

PRIMER CURS

CURS CODI

Accés per altres vies

DURADA TOTAL
DEL CICLE
GENERALS

RECOMANACIONS
SORTIDES PROFESSIONALS

Vinculació amb altres estudis

Habilitats i/o
actituds
necessàries
- Responsabilitat
- Iniciativa
- Ètica personal
- Treball en equip
- Sensibilitat
- Autoestima
- Cooperativisme
- Autocontrol de
les emocions i de
la impulsivitat
- Tenir cura de la
imatge personal
(higiene)
- Escolta activa

Llengua: comprensió i expressió oral i lectora dels mínims d' Educació Secundària
Obligatòria.
GENERALS
Tecnologies de la informació i la comunicació: ús de les TIC (cerques a Internet, ús del
correu electrònic, processador de textos i presentacions de diapositives)
RECOMANACIONS Competències bàsiques en TIC per a plataformes virtuals

SORTIDES PROFESSIONALS

Vinculació amb altres
estudis
Cuidador o cuidadora de persones en situació de Batxillerat: accés directe
dependència en diferents institucions i/o domicilis amb el títol de Tècnic.
Governant/a i subgovernant/a de persones en situació CF Grau Superior accés
de dependència en institucions
directe amb el títol de
Auxiliar responsable de planta de residències de gent Tècnic des de qualsevol
gran i persones amb discapacitat
família, segons criteris del
Auxiliar d’ajuda a domicili
procés admissió.
Assistent d’atenció domiciliària
Certificats de
Professionalitat (CP) de
Treballador o treballadora familiar
nivell 1, 2 i 3.
Auxiliar d’educació especial
Assistent personal
Teleoperador o teleoperadora de teleassistència

6 PUNTS D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
DEL SISTEMA INTEGRAT DE FP
EIVISSA
CEPA PITIÜSES

MENORCA
CEPA JOAN MIR I MIR
MALLORCA

CIFP JOAN TAIX
CIFP SON LLEBRE
CIFP NAUTICOPESQUERA
GERANIS

CONTACTE
POAP- Punt d’Orientació Acadèmica i Professional
del sistema integrat d’FP
•

Telèfon: 971 17 78 59

•

Adreça electrònica: orientacio@dgfpfp.caib.es

•

Adreça POAP: ptge. de Guillem de Torrella, 1, 1r, Palma

