Jornades d’Orientació Educativa per a
Centres de Secundària, Batxillerat i
Formació Professional
Formació professional: oferta i accessos. Formació
professional bàsica i programes.
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1. Sistema integral de formació
professional

Qualificacions

Formació
Professional

Acreditacions
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A tall d’exemple: títol de tècnic en Atenció a persones en situació de
dependència (CFGM de TAPSD)

Atenció
sociosanitària a
persones
dependents en
institucions
• Certificat de
professionalitat de
nivell 2. Codi:
SSCS0208
Atenció
sociosanitària a
persones al domicili
• Certificat de
professionalitat de
nivell 2. Codi:
SSCS0108

Mòduls
professionals del
títol

Gestió de
telefonades de
teleassistència
• Certificat de
professionalitat de
nivell 2. Codi:
SSCG0111
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FP - LOE

Referent de l’INQUAL

FP - SOIB

MP0210. Organització de
l’atenció a 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 a 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 i
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 telefonades externes
entrants del servei de teleassistència.

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

UC1424_2. Emetre i gestionar les telefonades sortints del
servei de teleassistència.

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

MP0217. Atenció higiènica (95 h)

MP0831. Teleassistència (130 h)

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

MF1425_2 Maneig d’eines,
tècniques i habilitats del servei de

Una unitat de competència (UC) és
L’agregat mínim de competències professionals susceptible de
reconeixement i acreditació. La UC és una agrupació de
realitzacions professionals que contenen criteris de realització (el
que la persona ha de ser capaç de fer i demostrar) que faciliten el
compliment satisfactori d’uns resultats esperats i previstos.
Normalment són coincidents amb un lloc de treball rellevant o una
funció productiva.
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Mòduls que no convaliden
FP - LOE

FP - SOIB

MP0211. Destreses socials (145 h)

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

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

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

MP0218. Formació i orientació
laboral (90 h)

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

MP0219. Empresa i iniciativa
emprenedora (60 h)
MP0220. Formació en centres de
treball (400 h)
MP0020. Primers auxilis (40 h)1 2
1
2

Mòdul de suport
Mòdul transversal
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2. Formació professional en el
sistema educatiu

FPB

CFGM
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2.1. Formació professional bàsica
(FPB)
QUINS REQUISITS ES
NECESSITEN PER
ACCEDIR A UN CICLE
D’FPB?
• Edat: mínim 15 anys i
màxim 17 anys
• Estudis: haver cursat 1r
cicle d’ESO o,
excepcionalment, 2n ESO

QUIN TÍTOL S’OBTÉ?
• Títol professional bàsic

• Té els mateixos efectes
laborals que el títol d’ESO
• Qualificació professional de
nivell 1

• Proposta de l’equip docent
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A QUINA FORMACIÓ
POSTERIOR DÓNA ACCÉS
L’FPB?
• Prova d’avaluació final de
l’ESO prevista a la LOMQE
(es durà a terme a finals del
curs 2017-2018)
• Cicles formatius de grau
mitjà

Normativa que regula l’obtenció del títol d’ESO per FPB els cursos
2015-2016 i 2016-2017
Reial decret 1058/2015, de 20 de novembre, pel qual es regulen les
característiques generals de les proves de l’avaluació final d’educació
primària establerta en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació
Disposició transitòria única. Obtenció del títol de graduat en educació
secundària obligatòria per als titulats en formació professional bàsica
els cursos 2015-2016 o 2016-2017
Els alumnes i les alumnes que obtenguin un títol de formació professional
bàsica els cursos 2015-2016 o 2016-2017, mentre no sigui aplicable
l’avaluació prevista en l’article 44.1 de la Llei ‘rgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, podran obtenir el títol d’educació secundària obligatòria sempre
que, en l’avaluació final del cicle formatiu, l’equip docent consideri que han
assolit els objectius de l’educació secundària obligatòria i n’han adquirit les
competències corresponents.
En aquests casos, la qualificació final d’educació secundària obligatòria serà
la
qualificació mitjana obtinguda en els mòduls associats als blocs comuns
prevists en l’article 42.4 de la Llei orgànica 2/2006, Departament
de 3 de
maig,
d’FP (febrer
2016)

LOE

Pla

Oferta formativa d’FPB
Família

Codi

Nom

Centre
s

Administració i gestió

ADG11

Títol professional bàsic en Serveis administratius

19

Agrària

AGA11

Títol professional bàsic en Agrojardineria i
composicions florals

10

Comerç i màrqueting

COM11

Títol professional bàsic en Serveis comercials

7

Electricitat i electrònica

ELE11

Títol professional bàsic en Electricitat i
electrònica

9

Fabricació mecànica

FME11

Títol professional bàsic en Fabricació i muntatge

5

Fusta, moble i suro

MAM11

Títol professional bàsic en Fusteria i moble

1

Hoteleria i turisme

HOT11

Títol professional bàsic en Cuina i restauració

16

Imatge personal

IMP11

Títol professional bàsic en Perruqueria i estètica

6

Informàtica i
comunicacions

IFC11

Títol professional bàsic en Informàtica i
comunicacions

12

IFC12

Títol professional bàsic en Informàtica d’oficina

1

TMV11

Títol professional bàsic en Manteniment de
vehicles

6

Transport i
manteniment de
vehicles
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2.2. Cicles formatius de grau mitjà
(CFGM)

QUINS SÓN ELS
REQUISITS D’ACCÉS A
UN CFGM?
• Títols: FPB, ESO o
equivalents i amb títols
superiors

QUIN TÍTOL S’OBTÉ?
• Títol de tècnic
• Qualificacions
professionals de nivell 2

• Sense títol: mòduls
obligatoris de PQPI, curs
específic, prova d’accés
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A QUINA FORMACIÓ
POSTERIOR DÓNA
ACCÉS EL CFGM?
• Cicles d’FP de grau mitjà
(amb la possibilitat de
convalidacions de
mòduls d’acord amb la
normativa vigent)
• Batxillerat, en qualsevol
de les modalitats
• Cicles d’FP de grau
superior

EDAT

Prova d’accés a GM
CONTINGUT
DE LA
PROVA
ÀMBIT DE
COMUNICACIÓ

A partir de 17 anys

ÀMBIT SOCIAL

ÀMBIT
CIENTIFICOTÈCNIC

DURADA
DE LA
PROVA

ÀREES

1h

Català

1h

B1 català

Castellà

1h

Ciències
socials,
geografia i
història

1h

Matemàtiques

1h

EXEMPCIONS

Ciències
naturals o
tecnologia

Àmbits
aprovats
d’ESPA

•Certificat de professionalitat
de nivell 1 o superior
•Haver superat un mòdul
associat a una unitat de
competència
•Tenir acreditada una o més
unitats de competència d’un
títol de tècnic o d’una
qualificació professional de
nivell 2
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Àmbits
aprovats
de
proves
lliures
d’ESO

Normativa estatal que regula l’accés de GM a GS
LOMQE
Article 41.3 a
3. L’accés a cicles formatius de grau superior requereix el compliment
de les condicions següents:
a) Estar en possessió del títol de batxiller, d’un títol universitari, d’un
títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional o d’un
certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries de batxillerat,
o haver superat una prova d’accés, d’acord amb els criteris
establerts pel Govern, i tenir 19 anys complerts l’any de realització
d’aquesta prova.
Article 44.2
2. Els alumnes i les alumnes que superin els cicles formatius de grau
mitjà de la formació professional rebran el títol de tècnic de la
professió corresponent.
El títol de tècnic permet l’accés, prèvia superació d’un procediment
d’admissió, als cicles formatius de grau superior de la formació
professional del sistema educatiu.
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Normativa autonòmica que regula l’accés de GM a GS

Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de
febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d’accés als cicles
formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes
Balears
Article 3.2
2. La prova d’accés als cicles formatius de grau superior està adreçada
a les persones que no reuneixen cap altre requisit d’accés al cicle,
però que compleixen denou anys o més l’any de realització de la
prova i volen cursar un cicle formatiu de grau superior. També està
adreçada a les persones que compleixen devuit anys l’any de
realització de la prova i tenen un títol de tècnic en un cicle formatiu
de grau mitjà de la mateixa família professional que el cicle de grau
superior al qual volen accedir.
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2.3. Cicles formatius de grau superior
(CFGS)

QUINS SÓN ELS
REQUISITS D’ACCÉS A
UN CFGS?
• Títols: batxillerat o
equivalent, títol de tècnic
de grau mitjà o títols
superiors

QUIN TÍTOL S’OBTÉ?

• Títol de tècnic superior
• Qualificacions
professionals de nivell 3

• Sense títol: prova
d’accés a CFGS o prova
d’accés a la universitat
per a majors de 25 anys

A QUINA FORMACIÓ
POSTERIOR DÓNA
ACCÉS EL CFGS?
• Cicle d’FP de grau
superior (amb la
possibilitat de
convalidacions de
mòduls d’acord a la
normativa vigent)
• Graus universitaris
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A partir de19 anys (o 18 amb CFGM*)

EDAT

Prova d’accés a GS
CONTINGUT
DE LA
PROVA

PART
COMUNA

PART
ESPECÍFICA

DURADA DE
LA PROVA

ÀREES

1h

Català

1h

Anglès

1h

Castellà

3h

2 matèries en
funció de la
família
professional

EXEMPCIONS
(article 21.3 Ordre)

B2

A2

•CFGM de la mateixa
família professional
•Certificat de
professionalitat de nivell 2
o superior
•Experiència laboral d’1
any
•Haver superat un mòdul
associat

*Es modificarà a la convocatòria de proves d’accés de GS de 2016
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Matèries
corresponent
s superades
de 1r o 2n de
batxillerat
(part
comuna)

3. Què és un programa d’iniciació
professional?
Són subvencions anuals que permeten impartir alguna modalitat de
programes d’iniciació professional a partir d’ajuts econòmics a:
• Associacions professionals i organitzacions no governamentals sense
ànim de lucre per a projectes que permetin impartir alguna de les
modalitats de programes d’iniciació professional.
• Corporacions locals per a projectes que permetin impartir alguna de
les modalitats de programes d’iniciació professional.
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Quines modalitats de programes
d’iniciació professional hi ha?

Programes
d’iniciació
professional
generals (PIP)

Programes
d’iniciació
professional
específics (PIPE)
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A qui van adreçats?
PIP

A joves:
•Que no hagin obtingut el títol
de graduat en educació
secundària.

Amb
discapacitat
sensorial

•Que no tenguin cap títol
equivalent ni de nivell acadèmic
superior a aquest títol.
•Que no disposin de les
competències bàsiques
necessàries per accedir al
mercat laboral.

PIP
E

•Que vulguin assolir
competències professionals
pròpies d’almenys una
qualificació professional de
nivell 1 del Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals.
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Amb necessitats
educatives especials
derivades d’una
discapacitat intel·lectual
igual o superior al 33 %
que tenguin un nivell
d’autonomia personal i
social que els permeti
accedir a un lloc de feina i
que vulguin adquirir les
competències necessàries
per a una inserció
professional adequada.

Aclariments
• A l’FP es poden fer adaptacions curriculars
d’accés, però no significatives.
• L’FP permet la temporització en agrupaments
modulars per tal d’afavorir la formació de totes les
persones.
• L’FP permet l’acreditació de competències
professionals mitjançant el certificat corresponent
en el cas que no es pugui titular.
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Programes d’iniciació professional
(PIP/PIPE)
QUINS REQUISITS ES
NECESSITEN PER A
L’ACCÉS A UN
PIP/PIPE?
• Edat: mínim 16 anys i
màxim 21 anys. De
manera extraordinària,
podran cursar aquests
programes joves majors
de 21 anys quan
concorrin
circumstàncies
excepcionals
acreditades
degudament i quedin
vacants.
• Estudis: no haver
obtingut el títol de
graduat en educació
secundària

QUINA DOCUMENTACIÓ ES NECESSITA
?
• PIP: es pot demanar com a documentació
la proposta de l’equip docent o la proposta
sobre la incorporació a un programa de
millora de l’aprenentatge i el rendiment, en
el cas es derivi l’alumne des d’un centre.
• L’entitat demanarà la informació
acadèmica, la relacionada amb el procés
d’avaluació psicopedagògica i la
informació socioeducativa de l’alumne al
darrer centre del qual procedeix.
• PIPE: dictamen d’escolarització emès pels
EOEP o pel departament d’orientació del
centre del qual provenen i/o el certificat
oficial que acrediti el tipus i grau de
discapacitat que tenen.
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QUÈ S’OBTÉ?
• Certificat
acadèmic on
consten les
qualificacions
professional
de nivell 1
dels mòduls
cursats

Oferta formativa d’entitats de programes
d’FPB 2015-2016
Entitat

Programa

Modalitat

Població

Fundació
Patronat Obrer
de Sant Josep

Programa d’FPB d’Auxiliar d’estètica

General

Palma

Amadiba

Programa d’FPB d’Auxiliar de serveis de
restauració

Específic

Palma

Fundació
Projecte Jove

Programa d’FPB d’Auxiliar d’instal·lacions
electrotècniques i de telecomunicacions

General

Palma

Aproscom
Fundació

Programa d’FPB d’Auxiliar de serveis de
restauració

Específic

Manacor

Amadip Esment
Fundació

Programa d’FPB d’Auxiliar de cuina

Específic

Palma

Associació Aula
d’Ensenyament
Permanent

Programa d’FPB d’Auxiliar d’estètica

General

Lloret de
Vistalegre
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…Oferta formativa d’entitats
Entitat
Projecte Socioeducatiu Naüm
(Germanes de la
Caritat de Sant
Vicenç de Paül)

Programa

Modalitat

Població

Programa d’FPB d’Auxiliar de lampisteria i
climatització domèstica

General

Palma

Fundació Nous
Vents

Programa d’FPB d’Auxiliar en vivers, jardins i
centres de jardineria

General

Associació Aula
Cultural

Programa d’FPB d’Auxiliar d’oficina

General

Fundació
Patronat Obrer
de Sant Josep

Programa d’FPB d’Auxiliar de perruqueria

General

Programa d’FPB d’Auxiliar d’instal·lacions
electrotècniques i de telecomunicacions

General

Palma

Programa d’FPB d’Auxiliar en vivers, jardins i
centres de jardineria

General

Palma

Fundació
Projecte Jove
Fundació Nous
Vents
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Palma
Palma

Palma

Oferta formativa de programes d’FPB de
corporacions locals 2015-2016
Corporació
local

Programa

Modalitat

Població

Ajuntament de
Son Servera

Programa d’FPB d’Auxiliar de
serveis de restauració

General

Son
Servera

Ajuntament de
Calvià

Programa d’FPB d’Auxiliar de
manteniment d’electromecànica de
vehicles

General

Calvià

Programa d’FPB d’Auxiliar
d’activitats de comerç

General

Calvià

Ajuntament de
Calvià
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Canvis de programes d’FPB a
PIP/PIPE
Canvi de nomenclatura

Seran de 1.000 hores, aproximadament

La durada serà semblant a la del curs escolar

Es tractaran de manera independent els
programes generals i els específics en el
procediment
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Moltes gràcies per la vostra atenció!
Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a:

formacioprofessional@dgfpfp.caib.es
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